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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

اتفاقية حقوق امللكية الفكرية  )TRIPS(، تأثريها على االقتصاد 
العربي واجتاه العالقات التجارية    )األردنية – األمريكية(

ملخص

التكنولوجيا والذكاء اإلداري يشكالن العصب الرئيسي للنمو االقتصادي في  إن االبداع والتجديد بواسطة 
عصرنا الحديث. ولقد تم إدراج موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية في مفاوضات االورغواي بناء على 
طلب اإلدارة االمريكية. وتشمل حقوق الملكية الفكرية حسب بنود االتفاق: حقوق الطبع والعالمات التجارية 

والجغرافية للسلع، والتصميمات الصناعية، وتصميمات الدوائر المتكاملة، واألسرار الصناعية.
وتهدف االتفاقية إلى تعميم الحماية على كل ما يرتبط بالملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، ووضع القواعد 
الجديدة لحماية هذه الحقوق، وتنظيم اآلليات التي تتولى تطبيق الحماية لمنع حدوث المنازعات وتسويتها. 
كما اهتمت بالتخطيط لحماية الصناعات ذات التقنية العالمية، كالصناعات البيولوجيا وما تشمله من هندسة 
جينية وحماية صناعة األدوية. ولقد توجهت الدول الصناعية لتحقيق طموحاتها من خالل هذه االتفاقية التي 

ترسخ الرقابة الفعالة لحقوق الملكية الفكرية، عكس االتفاقات السابقة.
إن مجمل االتفاقية تقف وراء صياغتها الدول الصناعية المتقدمة، وتفرضها على دول الجنوب والدول العربية 
باعتبارها مخزن المعرفة والتكنولوجيا. سواء ما يتصل بالموارد البشرية، االقتصادية، المالية، والمؤسساتية. 
ويتعاظم عبء هذه االتفاقية في تطويق الدول العربية وإعادتها إلى اقتصاد تصدير المواد األولية وسوق 

لتصريف منتجاتها.
الملكية الصناعية، منظمة  الفكرية، براءات االختراع،  الملكية  اتفاقية حماية حقوق  الكلمات  الدالة : 

التجارة العالمية، اتفاقية التجارة الحرة )األمريكية - األردنية(. 

Abstract 

The creativity and innovation by technology and administrative intelligence constitute the backbone of economic 
growth in the modern era. The inclusion of the issue relative to the intellectual property rights protection in the 
Uruguay negotiations was made on the request of the US administration. According to the terms of the agreement, the 
intellectual property rights include: copyright, trademarks, geographical commodities rights, industrial designs, layout 
designs of integrated circuits, and industrial secrets.

 Intellectual Property Rights Agreement’s Impact on
Arab Economy and Trade Relationships Trends
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مقدمة

ال خيفى عن أحد أهمية محاية امللكية الفكرية اليت تعد مثرة 
الفكر البشري واجلهد الفكري يف التطور التكنولوجي، لذا فإن 
العالقات  يف  هامة  مبكانة  حظيت  قد  الفكرية  امللكية  محاية 
الدولية. ففي 1883 وقعت العديد من الدول على اتفاقية باريس 
امللكية  محاية  احتاد  إثرها  وشكل  الصناعية،  امللكية  حلماية 
الفكرية. ويف 1887 انشئت يف باريس اجلمعية األدبية والفنية 
الدولية لتقرير حقوق املؤلفني يف خمتلف الدول، والعمل على 
محايتها. وقد أسفرت جهود هذه اجلمعية عن عقد اتفاقية برن 
)1( واملتعلقة حبماية  باريس سنة1971  واليت عدلت يف   ،1886
املصنفات األدبية والفنية. ومتخضت عن هذه االتفاقية إحتاد 
منظمة دولية )املكاتب الدولية املتحدة حلماية امللكية الفكرية( 
مقره بسويسرا، كما أسفرت هذه املؤمترات عن اتفاقات دولية 
الفنانني، كاتفاقية روما حلماية  عديدة بشأن محاية حقوق 
حلماية  واشنطن  واتفاقية   ،1961 سنة  املربمة  األداء  فناني 
الدوائر املتكاملة املربمة سنة 1989، فضال عن تأسيس املنظمة 
اتفاق  وفق   1967 عام   )WIPO( الفكرية  للملكية  العاملية 
ستوكهومل لتدخل حيز التنفيذ سنة 1970. وانتقل مقر هذه 
املنظمة من برن إىل جنيف، ويف عام 1974 حصلت على وضع 

وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة )2(. 
للتجارة  العاملية  للمنظمة  العربية  الدول  انضمام  ويفرض 

خضوعها ألحكام االتفاقات الدولية األربع السابق ذكرها.
أوال- عالقة التجارة باتفاقية محاية حقوق امللكية الفكرية

يعد موضوع حقوق امللكية الفكرية من املوضوعات اجلديدة اليت 
مت إدراجه يف إطار مفاوضات جولة االورغواي، بناء على طلب 
واملتعلقة  الفكرية  امللكية  حقوق  حلماية  االمريكية  االدارة 
التكنولوجيا  االخرتاع  براءات  عن  والذهين  الفكري  باإلنتاج 
حسب  الفكرية  امللكية  حقوق  وتشمل  االمريكية.  للشركات 
والعالمات  التجارية؛  والعالمات  الطبع؛  حقوق  االتفاق:  بنود 
العاملية  واجلودة  الصنع  مكان  إىل  )االشارة  للسلع  اجلغرافية 

للمنتج(؛ والتصميمات الصناعية؛ وتصميمات الدوائر املتكاملة 
هذه  إىل  اجلات  مبادئ  تطبيق  ويتم  الصناعية.  واألسرار 
املعاملة  ومبدأ  رعاية  األكثر  الدولة  مبدأ  خصوصا  احلقوق 
العاملية  املنظمة  بني  اتفاق  توقيع  مت  الغرض  وهلذا  الوطنية. 
ديسمرب   22 يف  الفكرية  للملكية  العاملية  واملنظمة   للتجارة 
1995، لتقنني التعاون بني املنظمتني يف جماالت تبلغ القوانني 

واإلجراءات التنظيمية للملكية الفكرية.
بامللكية  ما يرتبط  االتفاقية، تعميم احلماية على كل  هدف 
حلماية  اجلديدة  القواعد  ووضع  بالتجارة  املتعلقة  الفكرية 
هذه احلقوق، وتنظيم اآلليات اليت تتوىل تطبيق احلماية ملنع 

حدوث املنازعات وتسويتها. 

التقنية  ذات  الصناعات  حلماية  بالتخطيط  اهتمت  كما 
العاملية كالصناعات البيولوجية وما تشمله من هندسة جينية 
األدوية.  التكنولوجية ومحاية صناعة  الثورة  باسم  واملعروفة 
امللكية  محاية  املتقدمة  والدول  االمريكية  اإلدارة  بررت  وقد 

الفكرية بالتجارة إلدراجه يف مفاوضات اجلات كما يلي)3(:

والدول  االمريكية  االدارة  على  الشركات  أصحاب  ضغط   -
امللكية  على  والقرصنة)4(  السطو  عمليات  التساع  املتقدمة 
على  السلبية  وآثاره  الصينية  الشركات  جانب  من  الفكرية 

منتجهم االصلي؛

عام  بشكل  تعترب  املنازعات  بفض  اخلاصة  اجلات  أحكام  إن   -
أفضل من مثيالتها الواردة يف اتفاقات )wipo( اليت تتطلب نقل 

اخلالف إىل حمكمة العدل الدولية؛

األدبية يف عدد  للملكية  قانونية كافية  - عدم وجود محاية 
تلك  يف  متاحة  فعالة  وسائل  وجود  وعدم  الدول،  من  كبري 
وقوع  عند  محايته  أو  األدبية،  امللكية  صاحب  لتعويض  الدول 
اعتداء على مؤلفاته فضال عن وجود بعض القيود على عرض 
تزاحم  ال  كي  األجنبية  والفنية  األدبية  املصنفات  بعض 

األعمال املماثلة الوطنية.

The agreement aims to extend protection for all associated intellectual property related to trade, and to develop new 
rules to protect those rights, and organizing mechanisms to enforce protection for conflict prevention and resolution. 
It also focuses on planning for the protection of global technology industries such as the biological process which 
includes the genetics engineering and the protection of the pharmaceutical industry. Unlike previous agreements, 
the industrialized countries went through this agreement to achieve their aims concerning the effective control of the 
intellectual property rights.

The advanced industrial nations, acting as a provider of knowledge and technology, were the designers of the entire 
agreement. They made every endeavor to enforce it to the Southern countries and the Arab states. The burden of this 
agreement will deepen in the encirclement of the Arab states, maintaining them as exclusive exporters of raw materials, 
and provision of a market for their advanced products.

Keywords: Intellectual Property Rights Agreement, Industrial Property, Patents-World Trade Organization, Free Trade 
Agreement, Industrial Agreement, world Trade Organization. 
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ثانيا- املبادئ وااللتزامات العامة لالتفاقية

نوجزها يف النقاط التالية )5(: 
أ - االلتزام مببدأ املعاملة الوطنية: حيث مينح مواطنو الدول األخرى 
األعضاء معاملة ال تقل عن تلك اليت متنحها الدولة ملواطنيها 

يف جمال محاية حقوق امللكية الفكرية؛
الدول  إحدى  منحت  إذا  مبعنى  بالرعاية:  األوىل  الدولة  شرط  ب - 
تنسحب  امليزة  ذات  فإن  معني  بلد  من  األجنيب  للمالك  ميزة 
تلقائيا على املالك من البالد األخرى من دون متييز، وتستبعد 
املادة 5 من االتفاقية املزايا واحلصانات والتفضيالت اليت تقررها 
إحدى الدول بناء على معاهدات املساعدة القضائية أو املتعلقة 
باملسائل القانونية بصفة عامة، وليس حلماية امللكية الفكرية 
أحكام  من  الناشئة  والتفضيالت  املزايا  تستبعد  كما  حتديدا. 
معاهدة برن باعتبار أن هذه املعاملة ليست معاملة وطنية بل 

معاملة دولة لدولة أخرى؛
يؤدي  بشكل  أصحابها:  قبل  من  احلقوق  استخدام  يف  التعمق  عدم  ت - 

إىل تقييد التجارة أو يؤثر على نقل التكنولوجيا دوليا؛
حلماي  ووسائل  ومعايري  مبادئ  من  االتفاقية  تتضمنه  ما  اعتبار  ث - 
حقوق امللكية الفكرية حدا أدنى من االلتزام ال مينع من تعديل 
التشريعات الداخلية بالشكل الذي يوفر محاية أعلى ألصحاب 
مبدأ  تقرير  ذلك  يف  مبا  والصناعة  والفنية  األدبية  امللكية 

التعويض واتالف املنتجات املزيفة ووقف االعتداء؛
ج - ترمجة الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة إجراءات محاية 
اإلطار  الفكرية من خالل تشريعاتها احمللية وصياغة  امللكية 

القانوني لتنظيم انتهاك احلقوق.
تطبيق  الفكرية  امللكية  حقوق  محاية  اتفاقية  حددت  ولقد 
منظمة  اتفاقية  تطبيق  تاريخ  من  سنة  مرور  بعد  أحكامها 

التجارة العاملية. وبدأ سريانها اعتبارا من 01 جانفي 1995 )6(؛
تأجيل سريان  االتفاقية احلق ألي دولة من اجلنوب  ومنحت 
األقل  وللدول  سنوات،   5 إضافية  ملدة  االتفاقية  هذه  أحكام 
بالنسبة لكل مبادئ  انتقالية  10 سنوات على شكل فرتات  منوا 
األوىل  الدولة  ومبدأ  الوطنية  املعاملة  مبدأ  عدا  ما  االتفاقية 
بالرعاية، وتلتزم الدول دون استثناء بأحكام املبدأين بعد سنة 
من نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية. مثال ان حقوق امللكية 
املتقدمة  للدول  بالنسبة  حدد  قد  الدواء  قطاع  يف  الفكرية 
النامية  للدول  بالنسبة  أما   .1995 عام  من  بدءا  واحدة  بسنة 
فلمدة عشر سنوات بالنسبة لقطاع العقاقري الطبية واملنتجات 

الزراعية، وأربع سنوات بالنسبة لباقي قطاعات األدوية؛
الفكرية سوف  امللكية  ح - تفرتض االتفاقية أن محاية حقوق 
تساهم يف تشجيع روح االبتكار التقين وتنمية القدرات الوطنية 
مشرتكة  فوائد  أكرب  لتحقيق  عامليا  نتائجها  ونقل  التقنية، 

للمنتجني واملستخدمني للمعرفة التقنية؛
خ - لألعضاء احلق يف اختاذ إجراءات ضرورية حلماية الصحة 

للتنمية  الرئيسية  بالقطاعات  واالرتقاء  والتغذية  العامة 
االقتصادية والتقنية شريطة اتفاقها مع أحكام هذه االتفاقية.

ثالثا- املعايري األساسية للحماية

املبتكر  والعمل  اإلبداعي  باجلانب  أساسا  تتعلق  املؤلف:  حقوق  أ- 
اخلالق. وتؤكد املادة 9 )2( أن محاية حقوق املؤلف تسري على 
أو  التشغيل  أساليب  أو  اإلجراءات  أو  األفكار  وليس  التغيريات 
املفاهيم الرياضية، كما تنص املادة 10)1( أن برامج الكمبيوتر، 
باحلماية  تتمتع  مستهدفة  أو  مصدرية  شفرة  كانت  سواء 
تتمتع   ،1971 برن  اتفاقية  مبوجب  فنية  مصنفات  باعتبارها 
)إذا  البيانات اجملمعة  اآللي،  برامج احلاسب  باحلماية كذلك 
حالة  ويف  السينمائية.  األعمال  فكريا(،  أبداعا  متثل  كانت 
حتقق النشر متتد فرتة محاية املؤلفني وخلفائهم 50 سنة على 

األقل ابتداء من نهاية سنة النشر املصرح بها)7(.
ويف حالة عدم حتقق النشر تكون مدة احلماية 50 سنة فأكثر 
من تاريخ نهاية سنة ابتكار املصنف. وبالنسبة هليئات اإلذاعة 

تكون مدة احلماية 20 سنة فأكثر من تاريخ اإلذاعة؛
ب- حقوق العالمات التجارية: فحوى القاعدة األساسية الواردة يف 
املادة 15 أن أي عالمة أو جمموعة عالمات جتمع بتمييز السلع 
واخلدمات اليت تنتجها منشأة ما عن تلك اليت تنتجها منشآت 
مسجلة،  جتارية  عالمة  تكون  ألن  صاحلة  تعترب  أخرى. 
العالمات  هذه  وتكون  بالنظر،  لإلدراك  قابلة  تكون  أن  بشرط 
)أمساء شخصية، حروف، أرقام، أشكال، جمموعة ألوان، مزيج 
السابقة( مؤهلة للتسجيل كعالمات جتارية. ولقد  العناصر 
ليشمل  التجارية  العالمة  محاية  نطاق  االتفاقية  وسعت 

اخلدمات فضال عن السلع)8(.
كما تنص على عدم حتول طبيعة السلعة واخلدمات اخلاصة 
بالعالمة دون تسجيلها، ويكون التسجيل األول للعالمة، وكل 
التسجيل ملدة ال تقل عن سبع سنوات ملرات غري  جتديد لذلك 
حمددة )9( . وال جيوز إلغاء العالمة على أساس عدم االستخدام 
إاّل بعد انقضاء مدة ال تقل عن ثالث سنوات متواصلة من عدم 
وجيهة  أسباب  وجود  العالمة  صاحب  يثبث  مل  ما  االستخدام، 
األخرى فرض  للدول  العالمة، وال جيوز  استخدام هذه  لعدم 

قيود متنع عدم استعمال العالمة؛
جـ- براءات االخرتاع: وتتاح إمكانية احلصول على براءات االخرتاع 
أن  شريطة  التكنولوجيا  ميادين  يف  وعمليات  منتجات  ألي 
للتطبيق  وقابلة  إبداعية  خطوة  على  ومنطوية  جديدة  تكون 
الصناعي )10(.  وجيوز للبلدان استثناء االخرتاعات اليت يكون منع 
استغالهلا التجاري يف أراضيها ضروري حلماية النظام العام أو 
اآلداب وكذا األساليب اجلراحية أو العالجية أو التشخيصية 
الضرورية  البيولوجيا  والعمليات  احليوان  أو  اإلنسان  لعالج 
وينص  الدقيقية،  العمليات  خالف  واحليوانات  النبات  إلنتاج 
االتفاق أن ال تقل فرتة احلماية املمنوحة لرباءات االخرتاع عن 
كما  الرباءة.  على  للحصول  التقدم  تاريخ  منذ  سنة  عشرين 
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حيق ملالك حقوق الرباءة منحها أو نقلها بالتعاقد وإبرام عقود 
منح الرتاخيص؛

د- املؤشرات اجلغرافية:  وهي املؤشرات اليت حتدد منشأ سلعة ما 
إلغاء  أو  برفض  األعضاء  الدول  وتلتزم  عضو،  بلد  أراضي  يف 
تسجيل عالمة جتارية تشمل مؤشر جغرايف فيما يتعلق بسلع 
أن من شأنها تضليل  رأت  إذا  إليها،  املشار  األراضي  تنشأ يف  مل 

املستهلك فيما يتصل مبنشأ البضاعة؛
التصميمات  تلك  هي  والتخطيطية:  الصناعية  التصميمات  م- 
أو  ذاته  للمنتج  النهائي  الشكل  حتديد  بواسطتها  يتم  اليت 
)11(.  وتلتزم الدول األعضاء بتوفري محاية ال تقل عن  للغالف 
اليت تتصف  تلك  الصناعية ال سيما  للتصميمات  عشر سنوات 
التخطيطية  التصميمات  خيص  فيما  أما  واالبتكار.  باحلداثة 
تتضمن  سلعة  بأي  يتعلق  عمل  أي  فيحظر  املتكاملة  للدوائر 
منسوخا  تصميما  السلعة  تلك  تتضمن  عندما  متكاملة،  دائرة 
املالك األصلي  بصورة غري قانونية أي دون احلصول على إذن 
للتصميم، وتكمن أهمية الدوائر املتكاملة يف صناعة األجهزة 
)عشر  التصميمات  هذه  محاية  مدة  وخالل   ،)12( االلكرتونية 
هذا  استعمال  من  الغري  منع  التصميم  لصاحب  ميكن  سنوات( 

النموذج من غري موافقة ألغراض جتارية أو الصنع أو البيع؛
رابعا- نفاذ اتفاقية اجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية

الدول  متنح  الفكرية،  امللكية  حقوق  اتفاق  تنفيذ  جمال  يف 
املتقدمة فرتة انتقالية ملدة سنة تعمل من خالهلا على مواءمة 
التشريعات والقواعد القانونية لتطابق بنود االتفاق، أما الدول 
التخطيط  نظام  من  حتول  مبرحلة  متر  اليت  وتلك  النامية 
االقتصادي املركزي إىل اقتصاد السوق سوف تتمتع مبرحلة 
11 عاما  املدة إىل  انتقالية ملدة مخس سنوات. بينما متتد هذه 
بالنسبة للدول األقل منوا. وبالنسبة للدول اليت ال تتوفر لديها 
جماالت  من  جمال  أي  يف  ملنتجاتها  االخرتاع  براءات  محاية 
هذه  لتوفري  سنوات  عشر  فرتة  تعطى  فسوف  التكنولوجيا 

احلماية )13(.
حيق للدول األعضاء أن تعتمد وفقا لألحكام املنصوص عليها فيما 
بعد، إجراءات لتمكني صاحب احلق الذي لديه أسباب مشروعة 
عالمات  حتمل  لسلع  استرياد  حيدث  أن  ميكن  بأنه  لالرتياب 
جتارية مقلدة، أو متثل حقوق مؤلف منتحلة، من التقدم بطلب 
إليقاف  قضائيا،  أو  إداريا  فيه  املختصة  السلطات  إىل  مكتوب 
السلطات اجلمركية إجراءات االفراج عن تلك السلع وتداوهلا 
حبرية. وجيوز للبلدان األعضاء السماح بتقديم مثل هذه الطلبات 
مبا يتصل بسلع تنطوي على تعيينات أخرى على حقوق امللكية 
مماثلة  إجراءات  إتاحة  األعضاء  للبلدان  جيوز  كما  الفكرية، 
فيما يتصل بإيقاف السلطات اجلمركية إجراءات اإلفراج عن 

السلع املقدمة املزمع تصديرها من أراضيها.
وحني توقف السلطات اجلمركية االفراج عن سلع تنطوي على 
تصميمات صناعية أو براءات إخرتاع أو تصميمات ختطيطية 

أو معلومات سرية لوضعها موضع التداول بناءا على طلب يتم 
تقدميه وبناءا على قرار متخصص من سلطة خالف السلطة 
شروط  بكافة  االلتزام  مت  قد  يكون  أن  وشريطة  القضائية، 
االسترياد األخرى، حيق لصاحب السلع أو مستوردها أو املرسلة 
حلماية  يكفي  مببلغ  ضمان  تقديم  لقاء  االفراج  طلب  إليه 

مصاحل صاحب احلق من أي تعدي.
ونظرا لالحتياجات واملتطلبات اخلاصة للبلدان األعضاء األقل 
منها.  تعاني  اليت  واإلدارية  واملالية  االقتصادية  والعقبات  منوا 
بعد  إاّل  املالي  االتفاق  أحكام  بتطبيق  البلدان  هذه  تلتزم  ال 
حوافز  بإتاحة  املتقدمة  األعضاء  البلدان  وتلتزم  سنوات،  عشر 
ملؤسسات األعمال واهليئات يف أراضيها بغية حفز وتشجيع نقل 
التكنولوجيا ألقل البلدان األعضاء منوا لتمكينها من خلق قاعدة 
تكنولوجيا سليمة قابلة لالستمرار. كما تلتزم بالتعاون الفين 
واألقل  النامية  األعضاء  البلدان  مصاحل  خيدم  الذي  واملالي 
واللوائح  القوانني  إعداد  يف  املساعدة  التعاون  هذا  ويشمل  منوا 
وإنفاذها  الفكرية  امللكية  حقوق  حبماية  اخلاصة  التنظيمية 
ومنع إساءة استخدامها، كما يشمل املساعدة فيما يتعلق بإنشاء 
أو تعزيز املكاتب واهليئات احمللية ذات الصلة بهذه األمور، مبا يف 

ذلك تدريب أجهزة موظفيها )14(. 
خامسا- التطورات األخرية فيما يتعلق بتطبيق االتفاقية

تتلخص أهم التطورات اليت جرت مؤخرا فيما يلي:
أ- إنتهاء الفرتة االنتقالية األساسية املخصصة للدول النامية: ففي أول 
جانفي 2000 انتهت هذه الفرتة املقررة للدول النامية مبا فيها 
الدول العربية، وامتدت الفرتة اخلاصة برباءات اخرتاع األدوية 
مراجعة  بدأت  كما   ،2005 جانفي  حتى  الكيماوية  واملنتجات 
تشريعات عدد من الدول النامية يف إطار اجمللس الذي يشرف 

على تطبيق االتفاقية.
ب- املراجعات املقررة وفقا ألحكام االتفاقية: ومنها املراجعات اخلاصة 
باملؤشرات اجلغرافية حيث جرت مناقشات داخل اجمللس بشأن 
إلخطار  األطراف  متعدد  نظام  إنشاء  حول  التفاوض  موضوع 
عن  املناقشات  هذه  تسفر  ومل  اجلغرافية  املؤشرات  وتسجيل 
خصوصا  النظر  وجهات  توافق  لعدم  نظرا  حمددة  إجراءات 
حول نطاق احلماية الذي يقتصر على أنواع النبيذ واملشروبات 

الروحية، كما طالبت الدول النامية واملتحولة بذلك.
أشكال احلياة احليوانية  بتنظيم محاية  املراجعة اخلاصة  أما 
 27 املادة  أحكام  مراجعة  تتم  بأن  االتفاقية  فتقضي  والنباتية 
)3( اخلاصة بتنظيم محاية أشكال احلياة احليوانية والنباتية 
مبا يف ذلك ما يدخل ضمن نطاق احلماية وما يستثنى منها، 
وذلك بعد مرور أربعة أعوام على سريان االتفاقية. ولقد بدأت 
مراجعة نصوص هذه االتفاقية يف عام 1999 عن طريق مجع 
معلومات من الدول األعضاء حول كيفية معاجلة التزاماتها 
يف إطار قوانينها احمللية. ويتم حاليا استكمال تلك املعلومات مع 
تقرير  شكل  على  وتقدميها  بتجميعها  اإلدارية  املصلحة  قيام 
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الشأن. ومل  الدول األعضاء على اختاذ قرار بهذا  شامل يساعد 
نتيجة خالف رئيسي  الشأن  تقدم يذكر يف هذا  يتم حتقيق 
الدول  تصر  حني  ففي  املراجعة،  بعملية  املقصود  تسيري  حول 
املعلومات  مجع  على  تقتصر  العملية  هذه  أن  على  املتقدمة 
أن  النامية  الدول  ترى  املطبقة،  الوطنية  النظم  ومراجعة 
عملية املراجعة جيب أن تتناول أحكاما بشكل يضمن عدم قيام 
أشكال  كافة  ليشمل  احلماية  نطاق  بتوسيع  املتقدمة  الدول 
املعاهدات  مع  اتساقها  يكفل  مبا  والنباتية  احليوانية  احلياة 
 .)CBD( البيولوجي  التنوع  اتفاقية  مثل  األخرى.  الدولية 

وضمان مصاحل الدول النامية )15(. 
ت- النزاع حول الدول النامية: شهدت بداية عام 2001 تصاعد النزاع 
حول حق الدول النامية يف اختاذ اإلجراءات ووضع التشريعات 
ملواطنيها  األدوية  وتوفري  العامة،  الصحة  حبماية  الكفيلة 
بأسعار معتدلة، وقد تركز النزاع حول املرونة املتاحة للدول 
االنتاج  أو  االجبارية  الرتاخيص  مبنح  يتعلق  فيما  النامية 
املشكلة  هذه  فجرت  وقد  املوازي.  االسترياد  وكذلك  احمللي، 
الربازيل  من  كل  أعدتها  اليت  القوانني  ومشاريع  اإلجراءات 
وجنوب افريقيا ملواجهة انتشار مرض اإليدز، وما واجهته تلك 
احلكومات من ارتفاع يف كلفة استرياد األدوية احملمية برباءات 
االخرتاع وتعسف شركات األدوية املتعددة اجلنسيات، وقد مت 
جتميد النزاع نتيجة سحب تلك الشركات القضايا اليت رفعتها 
والواليات  الربازيل  حكوميت  بني  النزاع  أن  إاّل  الشأن.  هذا  يف 
املتحدة االمريكية حول هذا املوضوع ما زال مطروحا يف إطار 
املنظمة  إدارة  الوضع  هذا  دفع  وقد  للتجارة.  العاملية  املنظمة 
العاملية للتجارة ومنظمة الصحة العاملية إىل عقد ورشة عمل 
توفري  موضوع  ملناقشة  عام2001  النرويج  حكومة  استضافتها 
تفضيلية،  بأسعار  الفقرية  للدول  اخلطرية  األمراض  أدوية 

دون التوصل إىل نتائج حمددة.
على  الفكرية  امللكية  حقوق  محاية  اتفاقية  تأثري  سادسا- 

االقتصاد العربي

ترتبط اتفاقية محاية حقوق امللكية الفكرية باتفاقيات دولية 
أخرى تلتزم الدول العربية باحرتامها وهي:

مبوجبها  واليت  الفكرية:  امللكية  حلمية  االمريكية  1-االتفاقية 
تطالب احلكومة االمريكية دوال عربية التوقيع على اتفاقيات 
أو  املساعدات  على  للحصول  مسبق  كشرط  معها  ثنائية 
التجارة  قانون  خالل  من  ضغوطات  شكل  على  االستثمارات 

االمريكية حتت التهديد باملقاطعة التجارية.
فهي  للحماية  امريكية  قوانني  على  االتفاقية  هذه  وتعتمد 
يف  التسجيل  أولوية  من  بدال  االخرتاع  بأولوية  مثال  تطالب 
االخرتاعات، وهي حتدد مهلة عام واحد لتطبيق بنودها خالفا 

ملا نصت عليه اتفاقية )TRPPS(؛

2- اتفاقية الشراكة االوروبية مع دول املتوسط: ومبوجبها تقرتح هذه 
الدول إنشاء مناطق حرة لتوسيع أطر التعاون وتتضمن مسودة 
الفكرية خالل  امللكية  الدول حلماية  التزامات على  االتفاقية 

ثالث سنوات من املصادقة عليها.
وتشري مصادر املعلومات يف الدول املتقدمة إىل عدة نواقص تشوب 

أنظمة احلماية السارية يف العديد من الدول العربية )16(:
والنشر  التأليف  حلقوق  املكفولة  احلماية  كفاية  عدم   -
والعالمات التجارية مما يؤدي إىل االستنساخ املفرط للمنتجات 

الرتفيهية والربجمية؛
- استثناء املستحضرات الصيدالنية والكيميائية واملواد املضافة 

لألغذية من محاية براءات االخرتاع؛
وحقوق  التكنولوجية  لالخرتاعات  بالنسبة  احلماية  غياب   -

امللكية الفكرية اخلاصة بالسالالت النباتية؛
- ضعف وغموض قوانني محاية االسرار التجارية؛

يف  املستعملة  والقانونية  اإلدارية  االجراءات  كفاية  عدم   -
تنفيذ اتفاقيات حقوق امللكية الفكرية، وختتلف التزامات 

الدول العربية جلوانب هذه االتفاقية حيث ميكن تقسيمها إىل 
أربع جمموعات )17(: 

تلتزم  ال  وبالتالي  األعضاء  غري  الدول  وتضم  األوىل:  اجملموعة 
توفري  لقبول  مضطرة  تكون  قد  ولكنها  االتفاقية  بأحكام 
مع  الشراكة  كاتفاقات  تفضيلية  التفاقيات  طبقا  احلماية 
مع  تربمها  اليت  الرتاخيص  لعقود  طبقا  أو  األوربي  االحتاد 

الشركات األجنبية؛
اجملموعة الثانية: وتضم الدول املؤسسة ملنظمة التجارة العاملية 
مثل الكويت، مصر، البحرين، االمارات العربية املتحدة، قطر، 
وتلتزم  االتفاقية  بالتالي ختضع ألحكام  املغرب وتونس، وهي 
بها وتستفيد يف الوقت نفسه من الفرتات االنتقالية واملساعدات 

الفنية؛
بعد  املنظمة  إىل  انضمت  اليت  الدول  وتضم  الثالثة:  اجملموعة 
بأحكام  تلتزم  وهي  عمان  وسلطنة  األردن  مثل  تأسيسها 
االنتقالية ما مل يكن  الفرتات  االتفاقية ولكنها ال تستفيد من 

قد مت تضمني إدراج ذلك يف بروتوكول االنضمام؛
اجملموعة الرابعة: وتضم الدول اليت هي يف مرحلة االنضمام مثل 
لبنان واجلزائر والسودان واليمن، وينطبق عليها ما ينطبق على 

دول اجملموعة الثالثة عند انضمامها. 
آلخر  بلد  من  شائعا  اختالفا  الفكرية  امللكية  حقوق  وختتلف 
حسب مستوى التنمية يف كل بلد. فقد بينت الدراسات وجود 
عالقة إجيابية وثيقة بني مؤشر قوة الرباءة والدخل احلقيقي 
للفرد من بني عّدة متغريات أخرى. كما أن قوة محاية الرباءة 
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اتفاقية حقوق امللكية الفكرية )TRIPS( ، تأثريها على االقتصاد العربي واجتاه العالقات التجارية )األردنية – األمريكية(

ترتاجع كلما ارتقت االقتصاديات من مستوى الدخل املنخفض 
ذات  البلدان  بأن  يفسر  ما  وهو  املتوسط،  الدخل  مستوى  إىل 
الدخل املتوسط األكثر تقدما نسبيا متيل إىل تركيز جهودها 
العكسية،  واهلندسة  التكييف  والتطوير على  البحث  يف جمال 
االتفاقية جاءت لتخدم مصاحل  أن  االقتصاديون  ويرى معظم 
التكنولوجي  العامل  يف  وحدها  تتحكم  ألنها  املتقدمة؛  الدول 
والتطور الفين)18(. حيث أصبحت التكنولوجيا تشكل حاليا أحد 
أهم العوامل خللق املزايا النسبية واكتساب القدرة التنافسية 
االحتفاظ  تكاليف  لذلك أصبحت  ونتيجة  العاملية  األسواق  يف 
لالبتكارات  املستمر  التدفق  وضمان  الرائدة  بالتكنولوجيات 
الدول  يف  اإلقتصادية  للسياسات  األساسية  العناصر  هي 
نشاطي  على  االمجالي  احمللي  االنفاق  سجل  فقد  املتقدمة، 
البحث والتطوير بني عامي 1980 و1996 زيادة بنسبة 60% يف 
االحتاد األوروبي و57% يف الواليات املتحدة االمريكية و%118 
للتكنولوجيا  املنتجة  البلدان  يف  الدولة  وقدمت  اليابان.  يف 
برنامج  وميثل  اجلديدة  التكنولوجيا  لدعم  حكومية  إعانات 
أو   )Jessi( و  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف   )Sematech(
األمثلة  أهم  من  اليابان  يف   )Vlsi( ومشروع  أوربا  يف   )Esprit(

على تلك اجملهودات )19(. 
من  الياباني(  االوربي،  )االمريكي،  املثلث  بلدان  ومتكنت 
احملافظة على هيمنتها يف جمال براءات االخرتاع وعلى الرغم 
العربية فإن هؤالء جيدون  الدول  الباحثني يف  ارتفاع عدد  من 
صعوبات التوظيف يف بلدهم، مما أّدى إىل تفاقم ظاهرة هجرة 
الشمال، وعلى  بلدان  بلدان اجلنوب إىل  خرجيي اجلامعات يف 
العربية  املنطقة  يف  املوجودة  املرموقة  اجلامعات  من  الرغم 
فإن الدول العربية تعد ما ال يزيد على 373 باحث لكل مليون 
نسمة، علما بأن العدد املتوسط على املستوى العاملي يبلغ 1081 
باحث، ولقد حذر تقرير منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم 
تبعات  2010 من  لعام  العامل  العلوم يف  )يونسكو( عن  والثقافة 
بأن  التقرير  وقال  العربي  العامل  يف  العلمي  االنفاق  ضعف 
حدين  ذو  سيف  مبثابة  هو  النفطية  العائدات  من  املتأتي  املال 
بالنسبة للبلدان العربية. ففي حني ساعدت هذه األموال على 
تنمية البنية األساسية يف املنطقة بقيت التنمية القائمة على 
املنطقة من  بلدان  والتكنولوجيا مهمشة يف حني تعترب  العلوم 
الدول اليت حتتل املراتب األوىل يف االنفاق على صفقات السالح، 

ففي عام 2009 بلغ حوالي 94 مليار دوالر )20( .

هلذه  السلبية  اآلثار  أن  نتوقع  جتعلنا  االحصائيات  هذه 
للدول  بالنسبة  إجيابياتها  من  أعظم  ستكون  االتفاقية 

التالية: النقاط  النامية واليت نلخصها يف 

األعضاء  الدول  على  جديدة  أعباء  االتفاقية  على  يرتتب   -
حقوق  منتجات  كلفة  كارتفاع  العربية  الدول  خاصة 
الكيمياويات  األدوية،  قطاع  يف  سيما  ال  الفكرية  امللكية 
التشريعية نتيجة ضرورة  ارتفاع األعباء  الكتب،  أو  الزراعية 
امللكية  حقوق  جملس  يف  الوطنية  التشريعات  مراجعة 
الفكرية للمنظمة، واألعباء املالية واالدارية لتأهيل األجهزة 
املعنية حبماية حقوق امللكية الفكرية وكذلك ارتفاع كلفة 
ال  املنطقة،  دول  إىل  املتقدمة  الدول  من  الوافدة  التكنولوجيا 
سيما إذا جلأ أصحاب امللكية الفكرية إىل املغاالة يف تراخيص 

نقل التكنولوجيا أو التعسف يف استخدام تلك احلقوق؛

العربية  لألقطار  الغذائي  األمن  مببدأ  لإلضرار  بالغ  تأثري   -
وبيعها  وتنميتها  الشتالت  إنتاج  إعادة  املزارعني  قدرة  لعدم 
اهلندسة  جملال  القارات  عابرة  الشركات  احتكار  ظل  يف 

األصناف  على  احلماية  وإضفاء  واحليوان  للنبات  الوراثية 
إىل  يؤدي  أن  ذلك  شأن  ومن  بواسطتها.  املنتجة  الزراعية 
وارتفاع  العربية  االقتصاديات  يف  الزراعية  األنشطة  تقييد 
وزيادة  الغذائية  السلع  من  العديد  أسعار  وزيادة  أسعارها 
مما  السلع  من  الكثري  إنتاج  تقليص  نتيجة  البطالة  مشكلة 

يؤثر سلبا على الدخل القومي؛

صناعة  الرتباط  الصحي  باألمن  يتعلق  فيما  خطرية  آثار   -
الذاتي  االكتفاء  نسبة  أن  حيث  الفكرية  بامللكية  الدواء 
25% ونتيجة إخضاع  لألدوية يف األقطار العربية ال تتجاوز 
املتقدمة تدفقات نقدية  الدول  الدواء لالتفاقية فقد حققت 
الدول اليت كانت  هائلة من صناعة األدوية، ولقد بلغ عدد 
مائة  حنو  األدوية  شركات  نشاط  على  قيودها  تفرض 

دولة؛

الفنيني  إعداد  يف  فورا  البدء  العربية  الدول  إلزام  تكلفة   -
على  القضائية  اخلصومات  ملتابعة  والقانونيني  احملليني 

العاملية؛ التجارة  منظمة  مستوى 

اجلدول رقم 01 : نسبة االنفاق على البحث العلمي من إمجالي الدخل الوطين يف بعض الدول املتقدمة
 وبعض الدول العربية )2003-1995(

السويدو.م.أأملانيابريطانيافرنسااليابانتونسالكويتاالردنسوريامصرالدول
0,220,200,260,160,503,002,201,192,502,703,80النسبة

املصدر: مصادر البنك الدولي االحصائية لعام 2004.
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- هيمنة الدول املتقدمة إقتصاديا سياسيا وثقافيا يف األقطار 
العربية كثمن لتدفق ما تريده من تقنيات.

- ارتفاع تكاليف براءات اإلخرتاع بشكل عام واملصنفات الفنية 
والعالمات التجارية لتقوية نفوذ الشركات العابرة للقارات 
يف احتكار التقنية. ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل زيادة تكاليف 

االنتاج يف الدول العربية؛

على  باحلصول  يسمح  الذي  املؤلف  حقوق  محاية  إطار  يف   -
مناسبة  وبتكلفة  وقت  أقرب  يف  اجلديدة  واالصدارات  الكتب 
الناشر  مبوافقة  إاّل  املصادر  ترمجة  على  احلصول  ميكن  ال 
وهذا  زمنيا  والتأخري  التكاليف  يف  زيادة  يعين  مما  األجنيب 

سيضر حبركة البحث العلمي يف الدول العربية؛

لعجزها  العربية  بالدول  ستلحق  كبرية  جتارية  خسائر   -
حقول  خمتلف  يف  وحيازتها  املتطورة  التقنيات  شراء  عن 
االنتاج مما يدفع بها إىل التكتل والعمل املشرتك والبحث عن 

حلول ناجعة هلذا املشكل)21(؛

من  الفكرية  امللكية  حقوق  محاية  موضوع  يعترب  ال   -
األخرية  هذه  أن  حيث  العربية،  للدول  األساسية  اجلوانب 
تعاني مشاكل أساسية أخطر وهي األمن الغذائي، العجز يف 
مؤسساتها  تأهل  عدم  الصناعي،  التقدم  مدفوعاتها،  موازين 
الدول  يف  الفكرية  امللكية  يف  حقوقها  محاية  من  للتحقق 

األخرى؛

- التضييق على املصنعني واملستوردين واملوزعني ومستودعات 
براءة  صاحب  مع  للتعامل  اضطرارهم  حيث  من  األدوية 
وضرورة  مباشر،  بشكل  الرباءة  هلذه  املستغل  أو  االخرتاع 
وبالتالي  التصنيع،  يف  املتبعة  االنتاجية  بالطريقة  معرفتهم 

الدوائي وتقييدها. التوريد  حصر مصادر 

يف  فتتمثل  االتفاقية  هذه  تتيحها  اليت  املزايا  بعض  عن  أما 
مما  التكنولوجيا  ونقل  املباشر  االجنيب  االستثمار  تشجيع 
املنتجات  وتطوير  عمل  فرص  وخلق  االنتاج  زيادة  إىل  يؤدي 
تشجيع  عن  فضال  الدول،  بهذه  التنافسية  القدرة  ورفع 
الدول  تستفيد  كما  والتطوير،  بالبحث  واالهتمام  االبتكار 
العربية باملثل من محاية حقوقها الفكرية ومحاية املستهلك 

من الغش التجاري الناتج أساسا عن تزوير العالمات.

3- املفاوضات من أجل توفري األدوية بأسعار رخيصة للدول 
النامية والفقرية من أكثر املوضوعات تعقيدا يف إطار حقوق 
الفكرية، أسعار األدوية احلديثة واليت تعاجل أمراضا  امللكية 
فيها  ترتفع  اليت  الفقرية  والعربية  النامية  فالدول  خطرية. 
نسبة املرضى ال تقدر على دفع فاتورة األدوية احلديثة اليت 

باحلماية. تتمتع 

ويف 29 نوفمرب 2002 دعى رئيس الوزراء الربيطاني إىل توفري 
املاليني  فيه  ميوت  الذي  النامي  للعامل  الرئيسية  األدوية 
اخلطة  وتقرتح  واإليدز.  واملالريا  السل  أمراض  نتيجة 
)جالكسومسيث  الدواء  شركات  تؤيدها  اليت  اجلديدة 
عقاقري  األدوية  شركات  توفر  أن  و)اسرتازينيكا(  كالين( 
بسعر التكلفة أو بسعر قريب منه ألكثر الدول فقرا شريطة 

أن تضمن حكومات هذه الدول عدم إعادة تصديرها.

ولقد اتفق وزراء التجارة فعال أثناء مباحثات املنظمة يف قطر 
على السماح للدول اليت تواجه أزمات صحية بتجاوز القواعد 

 .)22( اليت حتمي العالمات التجارية العاملية 

بالرغم من أن األعضاء األغنياء الذين توجد لديهم شركات 
االحتاد  األمريكية،  املتحدة  الواليات  مثل  كربى  أدوية 
استخدام  حتكم  شروط  بسلسلة  يطالبون  وسويسرا  األوربي 

األدوية وهو ما ترفضه الدول النامية والفقرية.

املبدأ  حيث  من  وافقت  قد  العاملية  التجارة  منظمة  وكانت 
عموما  النامية  الدول  حصول  على  بالدوحة  اجتماعها  يف 
احملمية  األدوية  من  رخيصة  أنواع  على  خصوصا  والعربية 
أن  على  حاليا  بها  املعمول  القواعد  وتنص  االخرتاع  برباءات 

حترتم الدول هذه الرباءات ملدة 20 سنة.

وبيعها  مماثلة  أدوية  تطوير  من  الدول  هذه  مينع  ما  وهذا 
االمريكية  املتحدة  الواليات  اعرتضت  ولقد  رخيصة،  بأسعار 
 21 يف  بسويسرا  للتجارة  العاملية  املنظمة  حمادثات  أثناء 
الدول  حصول  لضمان  دولي  اتفاق  على   ،2002 ديسمرب 
باألمراض  املصابني  لعالج  رخيصة  أدوية  على  النامية 
أن يؤدي إىل  االتفاق من شأنه  أن مثل هذا  اخلطرية مدعية 
جتاهل براءات اخرتاع األدوية وأصبحت مجيع الرؤى منصبة 
العاملية  املنظمة  نطاق  خارج  حلول  عن  البحث  ضرورة  على 

للتجارة فيما خيص هذا املشكل.

سابعا- االتفاق الثنائي بني األردن والواليات املتحدة االمريكية 
الفكرية امللكية  حول حقوق 

االمريكية األردنية  التجارية  العالقات  عن  نظرة   -  1

الواليات  مع  والتجارية  االقتصادية  األردن  عالقات  ازدادت 
دخول  نتيجة  األخرية  السنوات  خالل  االمريكية  املتحدة 
اتفاقييت التجارة احلرة األردنية-االمريكية )FTA( واتفاقية 
املناطق الصناعية حيز التطبيق، وحتتل هذه العالقات أهمية 
للتجارة  مهما  حمورا  متثل  كونها  لالردن  بالنسبة  خاصة 
الشركاء  من  يعترب  األردن  وأن  خاصة  االردنية،  اخلارجية 
التجاريني الرئيسيني للواليات املتحدة االمريكية يف منطقة 

الشرق األوسط )23(. 
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اتفاقية حقوق امللكية الفكرية )TRIPS( ، تأثريها على االقتصاد العربي واجتاه العالقات التجارية )األردنية – األمريكية(

اجلدول رقم 02 تفكيك التعريفات اجلمركية وفق اتفاق األردن – الواليات املتحدة االمريكية للمناطق احلّرة

كيفية التخفيضالفرتة الزمنية إلزالة التعريفةالرسم اجلمركي
%5 >= t > 0قسطانسنتان

%10 >= t > 0أربعة أقساط4 سنوات
%20 >= t > %10مخسة أقساط5 سنوات

t > %20عشرة أقساط10 سنوات
Source: www.jftp.gov.jo/arabic/advicetable-usa.htm

اجلمركية  بالتخفيضات  املتعلقة  الطرفني  التزامات  وتقع 
إطار  يف  منهما  بكل  اخلاصة  اجلمركية  الرسوم  جداول  يف 

مالحق االتفاقية.
2- اجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية

ملزما  األردن  غدا  العاملية،  التجارة  منظمة  إىل  بانضمامه 
امللكية  حلقوق  التجارية  اجلوانب  اتفاقية  أحكام  بتطبيق 
اتفاقية مراكش، وقام األردن بتعديل عّدة  الفكرية يف سياق 
تشريعات متصلة بهذا اجملال منها جماالت محاية حق املؤلف 
)قانون 22 لعام 1992( والقانونني رقم 14 لعام 1998 ورقم 29 
لعام 1999، ووضع القانون رقم 32 لعام 1999 كتعديل لقرار 
حول امتيازات االخرتاعات واملرسوم االردني رقم 22 لعام 1953. 
ليصدر  التجارية  العالمات  بشأن   33 رقم  القانون  عّدل  كما 
أخرى  قوانني  صدرت  كما   ،1999 لسنة   34 رقم  القانون 
تتناسب مع أحكام املنظمة العاملية للتجارة خاصة يف عام 2000 
للدوائر  التصاميم  ومحاية  اجلغرافية  املؤشرات  خيص  فيما 
املتكاملة واملنافسة غري املشروعة والنماذج الصناعية، وكذلك 

قوانني خاصة باملواصفات واملقاييس ومحاية االنتاج احمللي.
املتحدة  الواليات  حرصت  الثنائية  االتفاقيات  إبرام  وعند 
الفكرية  امللكية  حقوق  محاية  إطار  يف  سيما  وال  االمريكية 
إىل وضع الكثري من فرتات السماح من جهة ومن جهة أخرى 
أحكاما وحمّددات كثرية وكذلك مذكرة تفاهم مفصلة يف 
إطار منح الرباءات وجماالت شروط تصنيع األدوية. ومتيزت 
اتفاقية  يف  الواردة  بتلك  مقارنة  بقصرها  تلك  السماح  فرتات 
الشراكة األوربية أي أقل بنحو 5 سنوات، فإن تلك الفرتات ما 
بني الواليات املتحدة االمريكية واألردن املادة 4)29( جاءت على 

النحو التالي:

العالمات  جمال  يف  بإجراءات  خاّصة  حمّددة  انتقالية  فرتة  أ - 
التجارية، املؤشرات اجلغرافية واألسرار التجارية.

العاملية  املنظمة  معاهدة  أحكام  بتطبيق  للبدء  سنتني   فرتة  ب - 
وكذلك  والتسجيل  املؤلف  حقوق  بشأن  الفكرية  للملكية 
فرتة مساح لسنة لالنضمام التفاقية محاية األصناف النباتية 
أعطت  اليت  الشراكة  اتفاقية  عكس  على   )UPOV( اجلديدة 

مّدة أطول.
احلماية  بتوفري  بالعمل  للبدء  سنوات  لثالث  انتقالية  فرتة  ت - 
من   )3(39 املادة  إىل  االستناد  يتم  أن  على  اجلديدة  لألدوية 
تقديم  طرف  أي  على  االتفاقية  وتشرتط   ،)TRIPS( اتفاقية 
اختبارات سرية أو بيانات أو أدلة للموافقة على تسويق املنتجات 
مواد  فيها  تستخدم  واليت  الكيماوية  الزراعية  أو  الصيدالنية 
كيماوية جديدة، وهنا على هذا الطرف أن يوفر احلماية ملثل 

هذه املعلومات من االستعمال التجاري غري املصنف.
لرباءة  حمال  تكون  اليت  الصيدالنية  للمنتجات  وبالنسبة 
قبل كل طرف  الفرصة من  إتاحة  االخرتاع فذلك يستوجب 
لتمديد مّدة الرباءة لتعويض مالكها عن فوات تلك املدة، جراء 
إجراءات املوافقة على التسويق على أن جيري إعالم مالك الرباءة 
عن هوية أي طرف ثالث تقدم بطلب للتسويق ضمن سريان 
بني  الفوارق  أهم  فيبني   03 رقم  اجلدول  أما  للرباءة،  احلماية 
للمنظمة  الفكرية  امللكية  حلقوق  التجارية  اجلوانب  اتفاقية 
اليت  الشروط واجملاالت  العاملية للتجارة واإلضافات من حيث 
تتطلبها االتفاقيات مع الواليات املتحدة االمريكية، كما يوضح 
الصناعات  على  والرتكيز  الرتاخيص  أهمية  اجلدول  ذات 

الصيدالنية ومحايتها.

لعدد  إضايف  بتحرير  األردن  قام   )FTA( اتفاقية  إطار  ويف 
تنظيم  البيانات،  إدارة  كاالتصاالت،  اخلدمية  القطاعات  من 
متنح  كما  االلكرتونية.  التجارية  الصفقات  املؤمترات، 
على  احلصول  يف  احلق  املستثمرين  لألردنيني  االتفاقية 
تأشريات الدخول إىل الواليات املتحدة االمريكية وكذا التجار 
االمريكية  للقوانني  ووفقا  واخلدمات  الصناعة  جماالت  يف 
النافذة. أما اتفاقية املناطق الصناعية فرتبط كل من األردن 
والواليات املتحدة االمريكية وإسرائيل حيث يتم اعتمادها من 
قبل الواليات املتحدة االمريكية بعد أن يقوم األردن وإسرائيل 
البضائع  بدخول  تسمح  واليت  الصناعية  املناطق  هذه  بتحرير 

عليها(  املتفق  واملتطلبات  الشروط  )ضمن  فيها  املصنعة 
أو  ضرائب  وال  مجركية  رسوم  دون  االمريكية  السوق  إىل 
احلرة  التجارة  منطقة  اتفاقية  مشلت  ولقد  كمية.  حصص 
إضافة إىل حترير التجارة السلعية موادا حمددة حول محاية 
بالرسوم  خاصة  مالحق  مع  والبيئة  الفكرية  امللكية  حقوق 
اجلمركية وااللتزامات يف القطاعات اخلدمية وتطبيق قواعد 
املنشأ. وحّددت مّدة 10 سنوات كفرتة انتقالية إلزالة الرسوم 

اجلمركية.
وجيري التفكيك وفق املراحل التالية.
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03 مقارنة بني اتفاقية اجلوانب التجارية حقوق امللكية الفكرية يف منظمة التجارة العاملية  اجلدول رقم 
املتحدة االمريكية واألردن الواليات  الثنائية بني  واالتفاقية 

محاية امللكية الفكرية يف إطار املوضوع
)WTO(

محاية امللكية الفكرية يف االتفاقية الثنائية بني 
و.م.ا واألردن

1-  براءات اخرتع النباتات 
واحليوانات

غري  الرباءات  هذه  مبوجب  احلماية   -
ملزمة.

خالل  من  االنفاذ  مع  الرباءات  استثناء   -
القوانني احمللية.

يف  والتداول  الرباءات  تلك  سحب  طرح   -
إطار دجمها يف قوانني حملية دون شروط 

إضافية للتحقق من سوء املمارسة.

قبل  من  الرباءات  هلذه  محاية  فرض  إلزامية   -
األردن.

سوء  إثبات  حول  شروط  وإدراج  سحبها  إلزامية   -
املمارسة والغش.

- محاية ملدة 15 سنة- محاية ملدة 10 سنوات2-  النماذج الصناعية

- إلتزامات )TRIPS(3- يف االنفاذ

تقدر  لغرامة  األردن  فرض  مثل  إضافية  شروط   -
بنحو 6.000 دينار أردني ألي حماولة تزوير أو غش 

يف حقوق املؤلف والعالمات املسجلة.
- إمكان و.م.أ فرض إجراءات وعقوبات على احلدود 

دون اللجوء إىل شكوى رمسية.

4-  يف محاية العالمات 
املسجلة

- وجود مفهوم حيّدد بشكل عام ما تتضمن 
العالمة بأمثلة.

- تدرج شروط إضافية هلا عالقة مبفاهيم ودالالت 
من  يرفع  مما  والسمع  بالنظر  متصلة  للمقارنة 

مستوى احلماية.

- تتضمن أحكاما منفردة خاصة باملؤشرات 5-  يف املؤشرات اجلغرافية
اجلغرافية.

إطار  يف  اجلغرافية  باملؤشرات  التعامل  جيري   -
وتسجليها  محايتها  حيث  من  مسجلة  عالمات  أنها 
ذات  العالمات  محاية  مستوى  يرفع  مما  وتطبيقها 
الصناعية  بالدول  اخلاصة  اجلغرافية  الداللة 

وقدرات تفوق تلك املتوافرة يف الدول النامية.
إىل  املماثلة  املنتجات  من  الشمولية  نطاق  توسيع   -
املنتجات غري املماثلة والعمل بأحكام حتّدد العالمات 

التجارية املعروفة.

مباشرة 6-  أطر االستثمار متصلة  حمّددة  معايري  يوجد  ال   -
بإطار استثماري

لوجود  حمفزة  االستثمارية  األطر  اتفاقات  تعترب   -
معايري دولية عالية حلماية حقوق امللكية الفكرية 
من أجل توقيع معاهدات خاّصة على املستوى الثنائي 

واملتعدد األطراف.

7-  الرتاخيص اإلجبارية 
لألدوية

- مازالت يف إطار مفاوضات منظمة التجارة 
 )TRIPS( العاملية حتت املادة 31 من اتفاق
واحللول للفقرة السادسة من إعالن الدوحة 

اخلاص بالّصحة العامة.

االخرتاع على  لرباءات  إجراءات خاّصة وممارسات   -
شكل منتج أو طريقة تصنيع وفقا لبنود خاّصة يف 
الفقرتني 17 و18 من املادة 4 يف االتفاقية مع قابلية 
استثناءات للحصول على الرباءة مع متطلبات واسعة 

للموافقة الستيفاء تسويق املنتجات الصيدالنية.

- يف إطار منظمة التجارة العاملية.8-  آلية تسوية املنازعات

- وضع إجراءات حمّددة خارج إطار منظمة التجارة 
جديدة  آليات  واقرتاح  املنازعات  لتسوية  العاملية 
مبنية  تكون  ما  وغالبا  املنازعات  ومراجعة  لتسوية 
أعباء  إىل  إضافة  ملزمة  حتكيمية  إجراءات  على 
منظمة  إطار  خارج  تطبيق  واستلزامات  وخربات 

التجارة.
املصدر:اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، مقارنة التزامات دول منطقة االسكوا يف اتفاقيات منظمة التجارة العاملية واتفاقيات 

الشراكة األوربية ومنطقة التجارة احلّرة العربية الكربى، األمم املتحدة، نيويورك، 2005، ص- ص )55 -56(.



111األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد  17  - جانفي  2017 . ص 102 - 112  

اتفاقية حقوق امللكية الفكرية )TRIPS( ، تأثريها على االقتصاد العربي واجتاه العالقات التجارية )األردنية – األمريكية(

إبان  انتقالية  فرتات  أية  األردن  منح  عدم  من  الرغم  على 
انضمامه إىل منظمة التجارة العاملية نرى أن اتفاقية الواليات 
طويلة  مساح  وفرتات  ومهال  شروطا  تضع  االمريكية  املتحدة 
نسبيا بشأن محاية حقوق امللكية الفكرية. ولقد منحت اتفاقية 
سنتني،  قصرية،  مّدة  األردن  مع  االمريكية  املتحدة  الواليات 
حتى يتمكن من االنضمام إىل معاهدات تتصل حبقوق املؤلف 
والتسجيالت الصوتية. أما بالنسبة التفاقية محاية األصناف 
تنفيذ  تاريخ  بعد سنة من  أتت مباشرة  النباتية اجلديدة فقد 

االتفاقية بني األردن والواليات املتحدة االمريكية.
املتحدة  الواليات  بني  االتفاق  هذا  قيام  أن  األخري  يف  ونشري 
االمريكية واألردن من شأنه أن يؤدي إىل بروز صناعات رقمية 
أنه سيؤدي إىل  األردن غري  وسينمائية وإلكرتونية جديدة يف 
خروج عّدة صناعات أردنية ضعيفة نتيجة املنافسة الشديدة. 
كما أن الواليات املتحدة االمريكية متارس ضغطا على األردن 
حيث أنها تشرتط على الشركات األردنية املصدرة للمنتجات 
االمريكية  والدواء  الغذاء  مؤسسة  لدى  التسجيل  الغذائية 
جبودة  املتعلقة  واالختبارات  الفحوصات  إجراء  بعد   )FDA(
لتطبيق  أطول  مّدة  األردن  منحها  رغم  منتجاتها  وصالحية 

إلتزامات االتفاقية.
اخلامتة

تهدف اتفاقية محاية حقوق امللكية الفكرية إىل محاية حقوق 
على  االتفاقية  عملت  ولقد  واملكتشفني.  واملخرتعني  املؤلفني 

توفري هذه احلماية بوسيلتني رئيسيتني:
- احلصول على تصريح من مالك احلق الفكري باالستفادة من 

هذا احلق.
هلذا  مثنا  التصريح  هذا  على  حيصل  الذي  الطرف  يدفع  أن   -
االنتفاع مقابل استفادته من االخرتاع أو االكتشاف أو العالمة 

التجارية.
باحرتام  للتجارة  العاملية  املنظمة  يف  األعضاء  الدول  وتلتزم 
وإقامة  التشريعات  سن  طريق  عن  االتفاقية  أحكام  وتنفيذ 
الفرصة  وإلتاحة  االتفاق،  أحكام  لتنفيذ  الالزمة  املؤسسات 
للدول لتعديل تشريعاتها الوطنية وتكييفها مع أحكام اتفاقية 

)TRIPS( متنح فرتات انتقالية للدول حسب مستوى منوها.

بدء  وقت   – توفر  كانت  اليت  العربية  الدول  منحت  كما 
وليس  الصنع  لطرق  محاية   -  1995/1/1 يف  االتفاق  سريان 
للمنتجات يف قطاعات االغذية واملواد الكيماوية واملستحضرات 
احلماية  بتوفري  االلتزام  تطبيق  تأخري  يف  احلق  الصيدالنية 

لتلك املنتجات لغاية 2005.
غري أن اآلثار السلبية لالتفاق على الدول العربية تطغى على 
للتكنولوجيا.  مستوردة  العربية  الدول  تعترب  حيث  إجيابياتها، 
املرحلة  حتّدد  املتقدمة  البالد  ستجعل  االتفاقية  هذه  إن 
تراخيص  منح  يف  تتحكم  ألنها  العربية  للبالد  التكنولوجية 
االنتفاع حبقوق امللكية الفكرية، كما جند أن االتفاقية عقدت 

احلديثة  التكنولوجيا  على  احلصول  إمكانية  بعيد  حد  إىل 
املتعلقة بالصناعات احلربية.

البالد  تقاطع  ال  أن  نرى  السلبية  اآلثار  هذه  من  وبالرغم 
جزء  العربية  فالبالد  منها  تنسحب  أو  االتفاقية  هذه  العربية 
من اجملتمع الدولي وجيب أن تظل فاعلة فيه وتبذل جهود يف 
إجياد البيئة املالئمة للعلماء واملخرتعني، تطوير نشاط البحث 
محاية  على  والرتكيز  ضخمة  مبيزانية  وختصيصه  العلمي 

احلقوق الفكرية داخل البالد العربية.
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