التجارة الذكية

تدفق الملكية الفكرية عبر الحدود يخضع لفحص اقتصادي دقيق في القرن الحادي
والعشرين
تييري فيردييه

شحنة

تتضمن عقار لوسارتان بوتاسيوم ،الذي ال
يحمل عالمة جتارية ،واملستخدم للمساعدة
على خفض ارتفاع ضغط الدم ،تغادر الهند متجهة إىل البرازيل.
وأثناء عبور الشحنة عن طريق هولندا ،تقوم سلطات اجلمارك
الهولندية ،بناء على إدعاء بانتهاك براءة اختراع الدواء ،بضبط
الشحنة واحتجازها ملدة  36يوما قبل أن تفرج عنها يف نهاية
املطاف وتعيدها إىل الهند .كان هذا احلدث ،الذي وقع يف ديسمبر
 ،2008جزءا من موجة من عمليات ضبط أدوية ال حتمل عالمات
جتارية يف طرق عبور رئيسية تمر بأوروبا .وقد جدد اخملاوف بشأن
التجارة الدولية للمنتجات الصيدالنية وألقى الضوء مرة أخرى على
مسألة إتاحة األدوية الضرورية للفقراء بأسعار يستطيعون حتملها
يف عامل تسوده العوملة.
كذلك على ساحة امللكية الفكرية ،وسعت خدمات املوسيقى الرقمية
الدولية الكبيرة ،آي تيونز وسبوتيفاي وديزر ،وجودها العاملي خالل
السنتين املاضيتين من نحو  20بلدا إىل أكثر من  100بلد .ويف عام
 ،2012ارتفعت إيرادات األقسام الرقمية لشركات التسجيالت إىل أكثر
من ثلث جمموع إيرادات صناعة املوسيقى — أي بزيادة مقدارها %9
مقارنة بالعام السابق .ويف ذلك العام ،احتشد آالف املتظاهرين يف
بلدان أوروبا لالحتجاج على اتفاق دويل ملكافحة القرصنة (اتفاق
مكافحة التزييف التجاري) ،خشية أن يشجع مراقبة اإلنترنت وتقييد
حريتهم يف تنزيل األفالم واملوسيقى جمانا.
وتصور هذه األمثلة وجهين لظاهرة واحدة ،وهي أن األفكار
واملعلومات واملعارف أصول قابلة للتداول بصورة متزايدة ،تتخذ
أشكاال كثيرة يف إنشائها ونشرها وحركتها عبر احلدود .وهي اآلن يف
قلب االقتصاد العاملي للقرن احلادي والعشرين .وبالفعل ،تكمن معظم
القيمة املنشأة يف األدوية اجلديدة ويف املنتجات ذات التكنولوجيا
املتقدمة يف مقدار االبتكار والبحث واالختبار الذي يسبق طرح هذه
املنتجات يف األسواق لتؤتي ثمرها .وعلى نفس املنوال ،تمثل األفالم
والتسجيالت املوسيقية والكتب وبرجميات الكمبيوتر أصوال متداولة
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باألساس ومستهلكة بسبب ما حتتويه من معلومات وإبداع .وحتى
املنتجات املعيارية ،من سلع مصنعة وأولية ،مثل املالبس والنباتات،
يمكن أن تدخل يف قيمتها اآلن نسبة مرتفعة من االبتكار والتصميم.
وقد نمت التدفقات التجارية الدولية للمنتجات كثيفة االستخدام
للمعرفة بصورة مطردة منذ عام ( 1997راجع الرسم البياين  .)1إال أن
جتارة هذه السلع غير موزعة بالتساوي بين بلدان العامل (راجع الرسم
البياين  .)2ومن الواضح أن بعض البلدان تقوم يف الغالب بتصدير
متقدمClaessens,
renamed
متقدمChart 2.
تكنولوجيChart 1
killeld), corrected
11/4/13
بكميات
(wasإىل
ومتوسط
بمكون
منتجات مصنعة
أكبر من غيرها.
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تستند امللكية الفكرة إىل املعلومات واملعرفة ،اللتين تتسمان
أيضا على الطريقة التي يؤدي بها
وتسلط األمثلة السابقة الضوء
ً
بخاصتين اقتصاديتين حمددتين .فأوال ،ال يؤدي استخدام شخص ما
نشر املعرفة من خالل املعامالت الدولية ،سواء كانت شحنات سلع
للمعلومات أو املعرفة إىل إنقاص استخدام شخص آخر لها .ولنأخذ
تقليدية أو مواد رقمية يتم تنزيلها من اإلنترنت ،إىل توليد توترات
على سبيل املثال أي أغنية أو برنامج كمبيوتر أو تصميم أزياء :كل
خطيرة بين البلدان وبين األشخاص .فمسألة أن منتجي املعرفة
منها يمكن أن يستخدمه أو يتمتع به عدة أشخاص يف نفس الوقت أو
لديهم احلق يف منع اآلخرين من استخدام اختراعاتهم وتصميماتهم
يف أوقات متتابعة .فعلى عكس سلع أخرى مثل التفاح أو السيارات،
وإبداعاتهم وأن بإمكانهم التفاوض بشأن املدفوعات التي يحصلون
تمثل املعلومات سلعة غير تنافسية؛ أي يمكن ألكثر من شخص أن
عليها من اآلخرين مقابل استخدام إنتاجهم موضوع للجدل احملتدم
يستهلك املنتج يف نفس الوقت .ولذلك ،فبمجرد خروج هذه األعمال
والتوتر بين احلكومات والشركات ومنظمات اجملتمع املدين .وما يسمى
إىل الوجود ،يمكن وينبغي نشرها بصورة كبيرة من خالل إتاحتها
بحقوق امللكية الفكرية يتخذ أشكاال عديدة :حقوق التأليف والنشر
لقطاعات واسعة من الناس.
بالنسبة لألعمال اإلبداعية والثقافية ،وبراءات االختراع بالنسبة
وثانيا ،من الصعب بوجه عام منع اآلخرين من استخدام
للمنتجات املصنعة املبتكرة ،والعالمات التجارية للبنود املصممة
املعلومات أو تقليدها أو استهالكها بدون إذن .وبالتايل قد يتعذر
واألزياء .وتتفاوت شرعية ومدى حماية تلك احلقوق بصورة كبيرة
منع استخدام امللكية الفكرية بإجراءات خاصة فردية .فعندما يكون
من بلد إىل آخر وتدخل فيها اعتبارات اجتماعية وثقافية وإنسانية
إنتاج املعلومات مكلفا ،يفضل األشخاص انتظار أن يقوم آخرون
وسياسية .وسنركز يف هذا املقال على البعد االقتصادي للمشكلة،
بإنتاجها ثم التمتع بمنافعها جمانا .وتؤدي مشكلة «السلوك
وهو الدور الذي تضطلع به حقوق امللكية الفكرية يف التجارة الدولية
Claessens,
(was Chart 2. Chart 1 killeld), corrected 10/23/13
بدورها إىل قتل احلافز على استثمار املوارد واجلهد
renamedهذا
الطفيلي»
واالقتصاد العاملي ،وتأثيرها على التنمية والرفاه العاملي ،وسبل احلد
املبذول يف اإلبداع واالبتكار ،وهو ما يردع النمو والتنمية .ويمكن
من التوترات التي تولدها بين بلدان العامل.
عالج هذه املشكلة بتعريف وتنفيذ هياكل ملكية بشأن حق استخدام
املعلومات واستهالكها.
وغالبا ما يحدث هذا العالج من خالل
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢
التدخل العام الذي يعكس مفاضالت جوهرية.
اﻟﺒﻠﺪان اﶈﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺴﻮد ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات فمن ناحية ،تتطلب الكفاءة االقتصادية نشر
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،وﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى.
املعلومات على نطاق كبير من خالل إتاحة
(٢٠٠٧
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ،
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
ﺻﺎدرات
ﰲ
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
إﱃ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﻦ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
)ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
امللكية الفكرية على نطاق واسع .ومن ناحية
100
 90أخرى ،تتطلب الكفاءة وجود حوافز — بتوفير
ﺳﻠﻊ ﻣﺼﻨﻌﺔ ذات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
 80حماية قوية حلقوق امللكية الفكرية — على
ﺳﻠﻊ ﻣﺼﻨﻌﺔ ذات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إﱃ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
 70إنشاء معلومات جديدة تتجاوز قيمتها تكلفتها
 60بالنسبة للمجتمع .ويزداد تعقيد املشكلة بالنظر
50
 40إىل أن خلق املعرفة عملية تتابعية تبني
 30على نفسها؛ ذلك أن املعلومات تشكل مدخال
 20أساسيا إلنتاج مزيد من املعلومات .وحتل هذه
 10املفاضالت من خالل نظام براءات االختراع
0
وحقوق التأليف والنشر :فمقابل اإلفصاح عن
جميع معلومات االختراع ،تعطي احلكومة
للمخترعين حقوقا حصرية واحتكارا قانونيا
لفترة زمنية حمدودة.
ويف سياق دويل ،تنشأ مفاضالت إضافية من
اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ).OECD (2010
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﻀﻤﺔ ﻫﻲ ﺷﻴﻠﻲ وإﺳﺘﻮﻧﻴﺎ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ وروﺳﻴﺎ وﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ .ﺑﻠﺪان »ﺑﺮﻳﻜﺲ« ﻫﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ وروﺳﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪ وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
عدم املساواة يف التوزيع اجلغرايف خللق املعرفة
واﻟﺼﻴﻦ وﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ= OECD .ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ونشرها .فمعظم االختراعات التي تتضمن
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إمكانات جتارية تأتي من شركات كائنة يف اقتصادات متقدمة وعدد
قليل من اقتصادات األسواق الصاعدة .إال أن منطق التجارة الدولية
واالستثمار األجنبي املباشر يعني ضمنا أن املعرفة غالبا ما تنتشر
وتُستخدم حيثما تكون تكاليف اإلنتاج منخفضة — أي يف البلدان
منخفضة الدخل .وتقدم النظرية االقتصادية رؤية متبصرة عن هذه
املفاضالت والدور الذي تقوم به حقوق امللكية الفكرية يف االقتصاد
العاملي.

وال يتم إبقاؤها يف اخلفاء بصورة استراتيجية من جانب املبتكِر.
وعالوة على ذلك ،يمكن أن يؤدي توفير حماية قوية حلقوق
امللكية إىل حفز نقل التكنولوجيا إىل البلدان منخفضة الدخل من
خالل التجارة يف السلع واخلدمات واالستثمار األجنبي املباشر
وتراخيص التكنولوجيا .وبالفعل ،عندما حتظى االبتكارات
بحماية أفضل من التقليد والتزوير ،يمكن أن يرجح بدرجة أكبر أن
يقوم املبتكرون بتصدير إنتاجهم من التكنولوجيا والتصميمات
واستثماره وترخيصه عبر احلدود .ويمكن يف نهاية املطاف

بالنسبة لالقتصادات املتقدمة املبتكِرة ،يؤدي توفير حماية
قوية حلقوق امللكية الفكرية إىل احلد من التقليد ويتيح للمبتكرين
احلصول على حصة أكبر من املنافع التي تثمرها أنشطتهم
اإلبداعية .ويؤدي ذلك إىل تشجيع االبتكار وزيادة نمو اإلنتاجية.
ولكن مع التجارة الدولية ،تؤثر حقوق امللكية الفكرية على نشر
املعرفة ومن ثم على موقع اإلنتاج بين املبتكِرين يف البلدان التي
ترتفع فيها التكلفة ومستخدمي املعرفة يف املناطق التي تنخفض
فيها التكلفة .ويشير املنطق االقتصادي إذن إىل أن وجود آثار
غير مباشرة أخرى يمكن أن يوازن اآلثار اإليجابية التي تقدم
ذكرها :فتوفير حماية أفضل حلقوق امللكية الفكرية يتيح إنتاج
سلع أطول عمرا يف االقتصادات املتقدمة املبتكِرة .وعلى املدى
البعيد ،يعني ذلك ضمنا ضرورة نقل موارد مثل العمالة املاهرة
واملهندسين واملوارد املالية إىل اإلنتاج املادي وبعيدا عن أنشطة
البحث والتطوير يف املنطقة املتقدمة املبتكِرة .ويمكن أن يسفر
ذلك عن إبطاء كل من االبتكار والنمو يف االقتصاد العاملي.
وبالنسبة ملعظم البلدان منخفضة الدخل ،ترتبط حقوق امللكية
الفكرية بصورة وثيقة بمسألة نقل التكنولوجيا ونشرها ،وهي
عملية حتدث من خالل عدد من القنوات يف االقتصاد العاملي.
وتمثل التجارة الدولية يف السلع واخلدمات — وعلى وجه
التحديد واردات السلع الرأسمالية والوسيطة — قناة مهمة لنقل
التكنولوجيا .ويحدث ذلك من خالل الهندسة املعكوسة — أي
اكتشاف التكنولوجيا وراء جسم ما بتفكيكه — وإن كان يحدث
أيضا من خالل تعلم طرق اإلنتاج عبر احلدود ،وكذلك تصميم
ً
املنتجات والتصميم التنظيمي .وثمة قناة ذات صلة هي االستثمار
األجنبي املباشر ،حيث تقوم الشركات متعددة اجلنسيات بإتاحة
التكنولوجيا اخلاصة بها للشركات التابعة لها ،التي تقوم بعد
أيضا أن تنتشر
ذلك بنشرها يف االقتصاد احمللي .وأخيرا ،يمكن
ً
التكنولوجيا من خالل التراخيص الدولية ،وهو ما يقتضي شراء
حقوق اإلنتاج والتوزيع فضال عن املعرفة الالزمة لالستفادة من
هذه احلقوق بفعالية.
وفيما يتعلق باالبتكار ،تشير النظرية االقتصادية إىل أن
تأثير توفير حماية أكبر حلقوق امللكية الفكرية على انتشار
التكنولوجيا ليس حمسوما وغالبا ما يعتمد على خصائص البلد
املعني .فتوفير حماية أكبر حلقوق امللكية الفكرية يقيد انتشار
التكنولوجيا نظرا ألن براءات االختراع تمنع اآلخرين من استخدام
املعرفة اململوكة للغير .ويؤدي تزايد قوى السوق ألصحاب
حقوق امللكية الفكرية األجانب إىل حتويل األرباح إىل الشركات
االحتكارية األجنبية وبعيدا عن الشركات احمللية واملستهلكين
احملليين ،مما يتسبب يف رفع األسعار وزيادة تكاليف الواردات
وخفض الناجت احمللي ،وهو ما يمكن أن يعوق نشر املعرفة .إال
أنه من املمكن أيضا أن تسهم حقوق امللكية الفكرية بدور إيجابي
يف نشر املعرفة ،نظرا ألن املعلومات املتاحة يف مطالبات براءات
االختراع تتاح بالضرورة للمخترعين احملتملين اآلخرين يف البلد

ويفترض أن يحقق اتفاق تريبس توازنا
بين املنافع التي تثمرها حماية حقوق
امللكية الفكرية والتكاليف املترتبة
عليها
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أن تسفر تلك الزيادة يف تدفقات املعامالت يف البنود كثيفة
االستخدام للمعرفة عن آثار انتشارية مفيدة مع انتشار املعلومات
يف االقتصادات املستخدمة للمعرفة.
ويف حين توجد افتراضات نظرية جيدة مؤداها أن توفير حماية
أكبر حلقوق امللكية الفكرية يفيد البلدان املبتكِرة ،فإن النتيجة أقل
وضوحا بكثير بالنسبة للبلدان النامية ،التي يكون فيها االبتكار
حمدودا أو منعدما .وبتحديد أكبر ،يتوقع أن تؤدي حماية حقوق
امللكية الفكرية إىل زيادة النمو يف البلدان التي تتجه نحو التجارة
احلرة وتمتلك ميزة تنافسية يف األنشطة املبتكرة كثيفة االستخدام
للتكنولوجيا .وبالنسبة للبلدان التي ال تملك تلك املزايا ،تعني تلك
احلماية ببساطة إحكام القبضة االحتكارية للشركات األجنبية وتراجع
الرفاه احمللية — حتديدا يف البلدان التي تكون فيها القدرات االبتكارية
حمدودة أو منعدمة والتي يمكن لو كانت الظروف خمتلفة أن تستمتع
باالستفادة اجملانية من االبتكارات األجنبية.
وبالنظر إىل أوجه الغموض النظرية املتصلة بحقوق امللكية
الفكرية يف االقتصاد العاملي ،يتعين اللجوء إىل أدلة جتريبية .وتتناول
دراسة أعدتها منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)
(دراسة  )Falvey, Foster, and Memedovic, 2006دور حقوق امللكية
الفكرية يف االبتكار والنمو ونقل التكنولوجيا .وتنتهي الدراسة إىل أن
آثار حقوق امللكية الفكرية تختلف باختالف البلدان .وتبين الدراسة أن
زيادة احلماية تؤدي إىل تشجيع االبتكار احمللي والنمو يف البلدان التي
تتوفر لها قدرات حملية كبيرة على االبتكار (مقيسة بنصيب الفرد من
إجمايل الناجت احمللي أو خمزون رأس املال البشري) وزيادة االنفتاح
على التدفقات التجارية الدولية .ويف املقابل ،يكون أثرها حمدودا على
االبتكار يف البلدان منخفضة الدخل التي تكون قدراتها االبتكارية أقل.
وباملثل ،يتوقف أثر حقوق امللكية الفكرية على انتشار التكنولوجيا
من خالل التجارة الدولية واالستثمار األجنبي املباشر ومنح التراخيص
على خصائص البلد املعني .وتشير األدلة إىل أن هذه القنوات مصادر
مهمة لنشر التكنولوجيا ولكن فقط يف البلدان التي بلغت مستوى معينا
من القدرة على تطويع املعرفة التي نشأت يف اخلارج أو استخدامها أو
البناء عليها .ويف تلك احلاالت ،يسهم توفير حماية أكبر حلقوق امللكية
الفكرية يف انتشار التكنولوجيا عن طريق حفز التدفقات التجارية ،وإن
مل يكن بالضرورة يف السلع والقطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا
املتقدمة أو تستخدم فيها املعرفة بدرجة كثيفة .ويدل ذلك ببساطة
على أنه بالنسبة لعدد كبير من الصناعات ذات التكنولوجيا املتقدمة،

مثل اإللكترونيات واالتصاالت السلكية والالسلكية ،والفضاء اجلوي،
والطاقة النووية ،ال تمثل حماية حقوق امللكية الفكرية أهمية للقدرة
التنافسية .فاملنتجات يف تلك الصناعات غالبا ما تكون أعقد من
أن تقلد يف البلدان منخفضة الدخل .ويمكن أن تطبق بعض الشركات
أيضا
استراتيجيات مثل سرية الصناعة الستغالل ابتكارها .وتوجد
ً
أهمية لزيادة احلماية بالنسبة لنقل التكنولوجيا من خالل االستثمار
أيضا يف صناعات حمددة فحسب — غالبا
األجنبي املباشر ،ولكن
ً
الكيماويات واملستحضرات الصيدالنية .وتكون لهذه احلماية أهمية
أكبر لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر يف بعض مراحل اإلنتاج
— تصنيع العناصر ،واإلنتاج النهائي ،والبحث والتطوير — التي
تكون أكثر حساسية حلماية املعرفة من نقاط أخرى على خط اإلنتاج
العاملي.
واالستنتاج العام الذي يخلص إليه البحث هو أن دور حقوق امللكية
الفكرية يف النمو والرفاه يف االقتصاد العاملي املتكامل يختلف بشدة
باختالف البلدان والقطاعات .فاحلماية تشجع االبتكار احمللي والنمو
يف البلدان التي تملك قدرات حملية كبيرة على االبتكار ،وتشجع نشر
التكنولوجيا — ولكن فقط يف البلدان التي يتمتع سكانها بقدر كاف
من التعليم ولديها بنية حتتية فكرية يمكن أن تستخدم التكنولوجيات
وعالوة على ذلك ،يرجح بدرجة
اجلديدة وتطوعها بصورة إنتاجية.
ً
أكبر أن تؤول منافع تلك احلماية إىل االقتصادات األكثر انفتاحا على
التجارة الدولية واألكثر تقدما والتي تعني أسواقها األكبر قوة أقل
للشركات األجنبية.

منهج عاملي

بالنظر إىل الفروق القوية بين البلدان والقطاعات ،ال يستغرب أن
تكون حقوق امللكية الفكرية مصدرا للمناقشات الساخنة واجلدل
احملتدم والتوترات بين الشركات واحلكومات واجلماعات املؤيدة.
فعلى املستوى متعدد األطراف ،يمثل االتفاق املتعلق بحقوق
امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) أهم حماولة
لتضييق الفجوات يف طريقة حماية حقوق امللكية الفكرية بين
البلدان .ويف إطار منظمة التجارة العاملية ،يهدف االتفاق إىل
تنسيق حقوق امللكية الفكرية وفق قواعد دولية مشتركة حلماية
براءات االختراع وحقوق التأليف والنشر والعالمات التجارية
والتصميم .وهو يضع احلدود الدنيا للحماية بين أعضاء منظمة
التجارة العاملية ويتقيد بمبدأ عدم التمييز ،األساسي يف نظام
التجارة متعدد األطراف.
ويفترض أن يحقق اتفاق تريبس توازنا بين املنافع التي
تثمرها حماية حقوق امللكية الفكرية والتكاليف املترتبة
عليها يف البلدان املبتكرة والبلدان التي ال تملك (بعد) القدرة
على االبتكار ،باستثناء أنه سيشجع االبتكار احمللي ونشر
التكنولوجيا الدولية .إال أن االتفاق قد وجِّهت له منذ اعتماده
انتقادات شديدة من املنظمات غير احلكومية واحلركات العاملية.
ويقول منتقدو االتفاق إنه يعكس ضغوطا مدروسة تمارسها
بضع شركات متعددة اجلنسيات يف الشمال تفرض نظم امللكية
الفكرية لالقتصادات املبتكرة األكثر تقدما على البلدان منخفضة
الدخل ذات املوارد والبنية التحتية احملدودة .وهناك فعليا أدلة
على استمرار نمو ما يسمى بالفجوة التكنولوجية بين الشمال
واجلنوب (دراسة  ،)Correa, 2001مما يثير الشكوك بشأن قدرة
االتفاق على حتقيق منافع ألفقر بلدان العامل.
واالجتاه السائد يف االقتصادات املتقدمة ليس صوب إرخاء
اتفاق تريبس وإنما صوب زيادة حماية حقوق امللكية الفكرية.
وأحد األمثلة على ذلك اتفاق مكافحة التزييف التجاري األخير،

وغيره من املعاهدات االستثمارية الثنائية واتفاقات التجارة
احلرة التي جرى توقيعها يف العقد املاضي بين اقتصادات
متقدمة واقتصادات أقل تقدما .وتتضمن هذه االتفاقات التزامات
صريحة بشأن حماية حقوق امللكية الفكرية تتجاوز معايير
اتفاق تريبس.
وما الذي سيحسن توازن املفاضالت االقتصادية املرتبطة
بحقوق امللكية الفكرية ويحد من التوترات الدولية القائمة؟ املرونة
هي مبدأ أساسي يقوم عليه حتسين التوازن ،وله انعكاسات واضحة
على السياسات .فأوال ،ينبغي أن تتغير السياسة حسب مستوى التنمية
للبلد املعني ومستوى قدراته من حيث التقليد أو االبتكار .فبالنسبة
للبلدان الفقيرة ،التي لديها مؤسسات ضعيفة وقدرات حمدودة يف
جمال البحث والتطوير ،تبدو حقوق امللكية الفكرية غير ذات جدوى.
بل األهم حتسين البيئة االستثمارية وتنفيذ السياسات التجارية التي
تشجع واردات التكنولوجيا املتجسدة يف السلع .ويمكن عدم إلزام
هذه البلدان بتطبيق وإنفاذ االلتزامات القوية املتعلقة بحقوق امللكية
الفكرية .ويف بعض الظروف (مثل تصنيف األمم املتحدة لبلدان يف
فئة «أقل البلدان نموا») ،ينبغي أن تتاح لتلك البلدان اآلليات التي
حتد من تكلفة استيراد السلع التي حتميها حقوق امللكية الفكرية.
وبالنسبة للبلدان النامية األخرى ،يف املستوى املتوسط ،والتي تملك
قدرات أعلى على التقليد واالبتكار ،يمكن أن يؤدي تنسيق احلماية
على النحو الذي يقتضيه اتفاق تريبس إىل حفز الشركات احمللية
على التحول من أنشطة التقليد إىل أنشطة االبتكار وتشجيع انتشار
التكنولوجيا من خالل التجارة الدولية وبراءات االختراع األجنبية
من مناطق االبتكار األخرى .ولكن حتى يتسنى موازنة اآلثار السلبية
املترتبة على فرص التقليد املفقودة ،يتعين أن تتضمن هذه العملية
حتسين النفاذ إىل األسواق الدولية ،وخصوصا إىل األسواق احمللية
لالقتصادات املتقدمة.
ولكن ال يبدو أن اتفاقات التجارة الثنائية تتحرك يف ذلك
االجتاه؛ فالقواعد التي حتكم حقوق امللكية الفكرية يف االتفاقات
تكشف بالدرجة األوىل عن شواغل االقتصادات املتقدمة .ومن ثم
فإن إحدى طرق االقتراب من نواجت السياسة املبينة أعاله تكون
باستخدام املرونة يف إطار اتفاق تريبس ،الذي يسمح باستثناءات
وفترات انتقالية تساعد على تصميم نظم حلقوق امللكية الفكرية
بحيث تالئم احتياجات كل بلد يف سياق متعدد األطراف وأكثر
توازنا .ومن شأن هذه العملية أن تيسر التجارة الدولية يف السلع
الذكية — مثل األدوية ومواد الترفيه الرقمية — التي تنقذ األرواح
أو تزيد من بهجة احلياة.

■

تييري فيردييه مهندس عام للطرق والكباري ،وأستاذ بكلية باريس
لالقتصاد وزميل بحوث بمركز بحوث السياسات االقتصادية.
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