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إشراك القطاع الخاص في إدارة االقتصاد العراقي يعزز الموارد الحكومية

لعام  املوازنة  اإعداد  يف  الأولية  املوؤ�رشات  جميع  ت�شري   
اأعلى  بن�شبة  �شتكون  النفطية  غري  الإيرادات  باأن   2017
يعني  وهذا  ال�شابقة.   للأعوام  تخ�شي�شه  مت  مبا  مقارنة 
الريعي  القت�شاد  من  النتقال  لبدء  تخطط  احلكومة  ان 
العتماد  ن�شبة  وتقليل  امل��وارد،  وتنويع  الإنتاجي،  اىل 
عام  يف  باملائة   85 اىل  باملائة   95 من  النفط  على 
لبد  ذلك  يتحقق  ولكي  الي��رادات.   جمموع  من   2017
لإ���رشاك  مر�شوم  وبرنامج  وا�شح  دور  هناك  يكون  ان 
من  ذلك  وياأتي  القت�شاد.   ادارة  يف  اخلا�ص  القطاع 
يف  اخلا�ص  للقطاع  املوؤ�ش�شي  الهيكل  بناء  اعادة  خلل 
ين�شجم  والإجرائية ومبا  والتحفيزية  الت�رشيعية  اجلوانب 
الربنامج  من  )ثالثا(  باملحور  ورد  ما  مع  ويتطابق 
ومراحل  اخلا�ص(  للقطاع  التحول  )ت�شجيع  احلكومي 

 )2014-2030( لل�شنوات  تطويره  ا�شرتاتيجية  تنفيذ 
تبداأ  ان  على   2015 �شباط  يف  احلكومة  اطلقتها  التي 
القطاع  لإ���رشاك  اآليات  بو�شع  ف��ورا  الربامج  هذه  فعل 
وفق  القت�شادية  القرارات  �شناعة  يف  الوطني  اخلا�ص 
ومنها  كافة  الإنتاجية  القطاعات  لتحفيز  �شاملة  نظرة 
)ال�شكان  والت�شييد  الزراعة وال�شناعة  ا�شا�شي يف  ب�شكل 
تتبنى  وان  وال�شياحة،  واخلدمات  والطاقة  والع��م��ار( 
وم�شاهمات  برامج  اخلا�ص  القطاع  وممثليات  احلكومة 
وقانونيا،  ماديا  ومدعومة  حم�شوبة  تنفيذية  واج��راءات 
اخلا�ص.   القطاع  عام  فعل  هو   2017 عام  يكون  وان 
بالدرجة  احلكومة  تتوىل  ان  لبد  ذلك  حتقيق  ولغر�ص 
يت�شكل  اخلا�ص  للقطاع  اعلى  جمل�ص  تاأ�شي�ص  الأوىل 
الإدارة  يتوىل  واحلكومة  اخلا�ص  للقطاع  ممثلني  من 
وال�شيا�شات  للربامج  والتقييم  واملراجعة  وال����رشاف 
الهداف  لتحقيق  املطلوبة  القرارات  ل�شناعة  املو�شوعة 
القت�شادية املركزية بامل�شاركة والتعاون بني القطاعني 

والتجربة  املرحلة  باأن  ارى  فاإين  لذلك  والعام.   اخلا�ص 
 )2003-2016( منذ  اقت�شاديا  العراق  يعي�شها  التي 
حتتاج اإىل وقفة حتليلية وتقييمية خمل�شة من اأجل بناء 
اقت�شاده الوطني وفق نظرة ا�شرتاتيجية جديدة للنتقال 
اإىل اقت�شاد ال�شوق وفقًا لربنامج اأعدته احلكومة و�شادق 
اأ�شا�شية  العراقي ت�شمن �شتة حماور  النواب  عليه جمل�ص 
على  ي��وؤك��د  وال���ذي  القت�شادي،  امل��ح��ور  اأب��رزه��ا  وم��ن 
ا�شرتاتيجية  بناء  باجتاه  مهمة  مراحل  تطبيق  ���رشورة 
لياأخذ  اخلا�ص  القطاع  وتطوير  ودعم  القت�شاد  لتنمية 
وتنويع  للقت�شاد  اجلديد  البناء  يف  امل�شاهمة  يف  دوره 

موارده للموازنة دون العتماد بن�شبة كبرية على النفط.
مير  الذي  القت�شادي  الواقع  ودرا�شة  مناق�شة  ولغر�ص   
والعلمي  املنطقي  بالتحليل  الوقوف  بد من  ل  العراق  به 
والقت�شادي على اأبرز املحاور التي يتطلب ايجاد احللول 
بهدف بناء املقدمات ال�شليمة للنتقال اإىل اآليات اقت�شاد 
ال�شوق الناجزة.  ويتطلب لغر�ص تنفيذ ا�شرتاتيجية تطوير 

بكافة  اخلا�ص  والقطاع  احلكومة  قيام  اخلا�ص  القطاع 
واخلدمية  والزراعية  وال�شناعية  امل�رشفية  جمالته 
التطوير  ا�شرتاتيجية  تطبيق  يف  والتعاون  امل�شاركة 
واملتو�شطة  املرحلية  الهداف  حتقق  التي  بالجتاهات 
والطويلة.    اإ�رشاك القطاع اخلا�ص بدور اأكرب يف �شناعة 

القرار القت�شادي وقيادة ال�شوق من خلل ما ياأتي:
العراق  يف  الأع��م��ال  بيئة  حت�شني  يف  امل�شاهمة   -  1
روؤو����ص  جل��ذب  امل�شجع  ال�شتثماري  امل��ن��اخ  وت��وف��ري 
ال�رشاكات  حتقيق  وت�شجيع  والأجنبية  الوطنية  الم��وال 

بني القطاع العام واخلا�ص.
جديدة  ت�رشيعية  بيئة  تهيئة  يف  امل�شاهمة   -  2
الد�شتور  م��ن   )25( امل���ادة  اإىل  مرجعيتها  يف  ت�شتند 
بالإ�شلح  اخلا�شة  والقوانني  وال�شرتاتيجيات  الدائم 
تفعيله  ي�شمن  مبا  اخلا�ص  القطاع  وتطوير  القت�شادي 

وقيادته لل�شوق م�شتقبًل.
بني  والتعاون  واحل��وار  ال�رشاكة  وتفعيل  اإدام��ة   -  3

القطاع اخلا�ص واحلكومة.
والآل��ي��ات  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  و���ش��ع  يف  امل�����ش��اه��م��ة   -  4
حل�شم  تنفيذها  متابعة  يف  وامل�شاركة  وال�شرتاتيجيات 

النتقال اإىل مراحل مربجمة زمنيًا اإىل اقت�شاد ال�شوق.
للموازنة  ا�شافية  متويل  م�شادر  توفري  على  العمل   5-
باجتاه  امل��وارد  وتنويع  تنمية  باعتماد  للدولة  العامة 
املحلي  الناجت  يف  النفط  غري  الأخرى  املوارد  ن�شبة  رفع 

الإجمايل.
امل�شاريع  وتطوير  ان�شاء  ت�شجيع  على  العمل   -  6
التنمية  يحقق  مب��ا  واملتو�شطة  وال�شغرية  ال�شغرى 
املوؤ�ش�شات  ت�شكيل  ذل��ك  يف  مبا  وامل�شتدامة  ال�شاملة 

املتخ�ش�شة لهذا الغر�ص.
يف  املركزية  اخلطط  تنفيذ  �شمان  يف  التعاون   -  7
اخلا�ص  القطاع  وتطوير  لت�شجيع  التحتية  البنى  توفري 
وال��روات  وال�شياحة  والزراعة  والتجارة  ال�شناعة  يف 

املعدنية والطاقة واخلدمات.

وامل�شارف  املتخ�ش�شة  امل�شارف  دور  تفعيل   -  8
اخلا�ص  للقطاع  املي�رشة  القرو�ص  لتوفري  اخلا�شة 
والفوائد  ال�رشائب  مل�شاكل  حلول  اإيجاد  وكذلك  الوطني 
املتوقفة  امل�شاريع  اأ�شحاب  على  ترتبت  التي  املرتاكمة 
عن الإنتاج وو�شع �شيا�شة مالية ق�شرية ومتو�شطة المد.
9 - التن�شيق والتعاون مع الوزارات واملوؤ�ش�شات املالية 
مالية  معلومات  قاعدة  بناء  يف  املعنية  والح�شائية 

واح�شائية و�شمان �شفافيتها.
اإجراءات  10 - امل�شاركة الفاعلة مع احلكومة يف تنفيذ 
مع  ال�رشاكات  وت�شهيل  العامة  ال�رشكات  هيكلة  اإع��ادة 

القطاع اخلا�ص.
للمنتجات  اجلودة  معايري  �شمان  يف  امل�شاهمة   -  11

واخلدمات املحلية وامل�شتوردة.
العلقة  ذات  املوؤ�ش�شات  مع  وامل�شاهمة  التعاون   -  12
يف  املتخ�ش�شة  الب�رشية  امل���وارد  وت��دري��ب  تاأهيل  يف 

القطاع اخلا�ص.

بغداد - سمير النصيري

عولمة حقوق الملكية الفردية ودورها في التنمية المستدامة
سوق العراق

لالوراق المالية
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 عرفت منظمة التجارة العاملية حقوق امللكية الفكرية بانها احلقوق التي تعطى 
الذهنية وغالبا ما تعطي ملدة  البداع  الفكر املبتكرة ومنتجات  اعمال  لكافة 

زمنية حمدودة.
والفنية  الدبية  امللكية  اول  هما:  كبريين  ق�شمني  اىل  احلقوق  هذه  تنق�شم   
واحلقوق املرتبطة بها او املجاورة لها ثانيا حق امللكية ال�شناعية واحلقوق 
املرتبطة بها او املجاورة لها ويتفرع كل ق�شم منها بدوره اىل نوعيات فرعية. 
الدبي  املجال  يف  الذهني  انتاجة  على  املوؤلف  حق  يف  يتمثل  الول  فالق�شم 
وبال�شافة  الذهني،  النتاج  لهذا  اجلماعية  العمال  وكذلك  والفنون،  والعلوم 
الذاع��ي  والبث  الفني  الداء  اىل  تن�رشف  التي  امل��ج��اورة  احلقوق  ذل��ك  اىل 

والتلفزيوين.
من  جمموعة  تت�شمن  وهي  ال�شناعية،  امللكية  يف  فيتمثل  الثاين  الق�شم  اما 

الفروع التي ت�شمل الآتي:
1.الخرتاعات

2. الر�شوم والنماذج ال�شناعية
3.العلمات ال�شناعية والتجارية واخلدمية

4 .ال�شم التجاري وبيانات املن�شاأ، واخريا املناف�شة غري امل�رشوعة.
)اتفاق  بالتجارة”  املت�شلة  الفكرية  امللكية  ”حقوق  التفاقية  على  يطلق 
�شابقا(  )اجل��ات  العاملية  التجارة  منظمة  بني  اتفاق  عن  جنم  الذي  تربي�ص( 
1970بالتايل  عام  منذ  القائمة  )الويبو(  الفكرية  للملكية  العاملية  واملنظمة 
اكت�شبت عام 1974 و�شع وكالة متخ�ش�شة تابعة للمم املتحدة ومقرها يف 

جنيف.
 ت�شود اآراء ومواقف متعار�شة خمتلفة حول هذه التفاقية و�رشورة عوملتها، 
يف  ترى  اجلن�شيات  متعددة  ال�رشكات  ت�شندها  �شغط  جماعات  توجد  حيث 
التفاقية هذه، لي�ص فقط حافزاً يف ت�شجيع وتن�شيط البتكارات والخرتاعات 
يف جمالت املعرفة الب�رشية بكافة فروعها، بل ت�شكل اداة هامة لعملية التطور 
العامل، وما قد ينجم عنها من منافع �شاملة ومتوازنة لعموم  القت�شادي يف 
ل�شالح  ح�رشاً  لي�شت  هي  عليه  والغنياء،  منهم  فقراء  الر�شية،  الكرة  �شكان 
الت�شورات،  الطرف املقابل من هذة  العملقة.  يف  العاملية  ال�رشكات  ومنافع 
توجد اآراء معار�شة ترى يف احلماية املطلقة وال�شاملة حلقوق امللكية الفكرية 
الخرتاعات  فقط  لي�ص  كبري يف خ�ش�شة  �شاهم حلد  �شلبيا،  وعوملتها عن�رشا 
العلمية، بل عملت هذه التفاقية على تخليد امل�شالح النانية وتعظيم ارباح 
القت�شاد  ن�شاطات  مبجمل  ا�شا�شًا  املتحكمة  اجلن�شيات  متعددة  ال�رشكات 
العاملي، اي انها قادت اىل امل�شاهمة الوا�شعة يف خ�ش�شة “احلياة الن�شانية 
”تعظيم  الب�رشية  ملعيار وحيد  الن�شاطات  كافة  اخ�شاع  ” برمتها حينما مت 
الربح والنهم ال�شتغليل الرا�شمايل”، خ�شو�شا وح�شب هذه الت�شورات يعترب 
احتكار املعلومات اجحاف بحقوق املجتمعات الفقرية يف احل�شول على تلك 
املعلومات، ملا لذلك من نتائج �شلبية اأهمها  تعطيل قوة البداع التي من �شاأنها 
ان تزدهر، كما يعتقد العديد من املفكرين ان هذه المتيازات وحقوق امللكية 
الفكرية املطلقة تعترب حت�شينا لل�رشكات الغربية متعددة اجلن�شية كما ت�شمح 
لها بتاأ�شي�ص احتكارات وطرد املناف�شني وابتعاد البحوث والتنمية عن حاجات 
على  تعامل  الفكرية  امللكية  حقوق  ا�شبحت  عموما  الفقرية.   والدول  ال�شعوب 
انها حقوق اقت�شادية وجتارية بحتة، كما متكنت ال�رشكات متعددة اجلن�شيات 
التي ت�شيطرعمليا لي�ص فقط على %70 من حركة التجارة العاملية، بل متكنت 
عرب كيانها العملق ان ت�شوغ لنف�شها مفاهيم، واهداف، وعلقات تختلف عن 
المناط ااملتعارف عليها دوليا، كما  متكن هذا الكيان ان يفر�ص على العامل 
تنفيذية  اداوت   عرب  به  متميزة  خا�شة  ب�رشوط  اجلديدة  وم�شاحله  اهدافه 

اخرتعها، منها خ�شو�شا منظمة التجارة العاملية.
من  �شخمة  رزم  مراكمة  من  العاملية  ال�رشكات  هذه  متكنت  ذلك  على  علوة   
ا�شتثمارية  ا�شول  اىل  حتويلها  ا�شتطاعت  كما   ، هذه  الفكرية  امللكية  حقوق 
حتتل  احلقوق  هذه  واخ��ذت  هذا  العامل.  عرب  فيها  واملتاجرة  تدوالها  يجري 
من  ملحوظة  ن�شبة  ت�شكل  ا�شبحت  التي  ملكيتها  ا�شول  �شمن  متميزا  موقعا 
ا�شتثماراتها الجمالية، حيث تقدر قيمة هذه ال�شول مبا يعادل  ثلث ا�شولها 

ال�شتثمارية الجمالية يف بلدان العامل املختلفة.
 رغم القرار بطبيعة �رشعية هذه احلقوق دوليا نرى ان التفاقية احلامية لها قد 
ا�شتهدفت لي�ص فقط �شمان م�شالح ال�رشكات العاملية متعددة اجلن�شية املالكة 
لهذه احلقوق، بل اخفقت يف مراعاة التوازن ال�رشوري واملطلوب بني م�شلحة 
املخرتع او املبتكر من ناحية، والتزامات وحقوق امل�شتخدم لهذه احلقوق من 
الناحية الخرى، علوة على اهمالها احد اهم غاياتها ال�شا�شية الرامية لت�شهيل 
عملية نقل وتوطني التكنلوجيا املتطورة يف بلدان العامل الثالث، لتتمكن هذه 
البلدان من حل املعادلة ال�شعبة يف عملية التنمية والتقدم، فالتفاقية اجلديدة 
جمالت  تو�شيع  مت  حينما  ال�شابقة،  الدولية  التفاقات  كافة  جت��اوزت  هذه 
التقنيات والخرتاعات امل�شمولة فيها، كما مت ت�شييق ال�شتثناءات الواردة يف 
التفاقات ال�شابقة التي اريد منها توفري بع�ص الت�شهيلت التي ميكن للبلدان 
النامية والفقرية ال�شتفادة والنتفاع منها، ا�شافة اإىل اطالة مدة ت�شجيل براءة 

الخرتاع وجعلها 20 عاما لكافة جمالت التقنيات احلديثة.
 فال�شغوط املتزايدة لهذه التفاقية عرب العوملة اجلارية يف عاملنا املعا�رش 
البلدان  قدرات  وحمدودية  ناحية،  من  معها  والن�شجام  التناغم  و���رشورات 
يف  املتقدمة  البلدان  من  امل�شتوردة  التقنيات  علي  ا�شا�شا  املعتمدة  النامية 
تنفيذها من ناحية اخرى، كله قاد اىل �رشمدة حالة التخلف، بل ت�شعيد الفجوة 
الكونية،  العدالة  الغنية، كما تعاظمت حالة عدم  والبلدان  الفقرية  البلدان  بني 

بالتايل تفاقمت م�شكلت الفقر واجلوع واملر�ص.
حلقة  يف  يدور  التفاقية  لهذه  املحدد  واملحور  ال�شا�شية  الغاية  وظلت  هذا   
من  والتحرر  القت�شادي  النفتاح  عملية  ا�شناد  كيفية  يف  تتمحور  مفرغة، 
املختلفة،  البلدان  اقت�شاديات  يف  الدولة  دور  وتقلي�ص  والتعليمات،  النظمة 
وهي و�شفات علج و�شعها �شندوق النقد الدويل تنفيذا ملا يطلق علية اجماع 

وا�شنطن.
 ان تعقيدات املو�شوع وت�شابك مدخلته حتتم الرتكيز، واثارة بع�ص الق�شايا 

الهامة التي منها:

بني  املربمة  الت�شنيع  عقود  واتفاقيات  الفكرية  امللكية  حقوق  1.حماية 
النامية  البلدان  خ�شو�شا  الخرى  العامل  وبلدان  اجلن�شيات  متعددة  ال�رشكات 

والناه�شة.
2.حماية حقوق امللكية الفكرية يف جمال �شناعة الدوية والعقاقري الطبية.

3.حماية حقوق امللكية الفكرية يف الزراعة.

اول: حماية حقوق امللكية الفكرية يف عقود الت�شنيع.
 عربتكثيف عملية العوملة متكنت ال�رشكات العاملية متعددة اجلن�شية من خلل امكاناتها 
والتحكم مب�شارات  ال�شيطرة  ال�شتمرار يف  لديها، من  املعرفة  وتراكم  واملالية  التقنية 
فقط،  لي�ص  الهيمنة  هذه  و�شملت  العاملي،  امل�شتوي  على  الت�شنيع  عملية  وتوجهات 
ال�شتخراجية وا�شتغلل  ال�شناعة  فيما متت م�شاهدته من م�شتجدات يف جمال قطاع 
الطبيعي  والغاز  النفط  �شناعة  )منها  النامية  البلدان  يف  الوفرية  الطبيعية  امل��وارد 
املثال(  �شبيل  على  وغريها  وال�شمدة  كالبرتوكيماويات  معها،  امللحقة  وال�شناعات 
المتيازات  تاأميم  اج��راءات  كافة  الكربى  العاملية  النفطية  ال�رشكات  اخرتقت  حينما 
البلدان املنتجة  تاأ�شي�ص وتوطيد قطاع نفطي وطني يف عديد من  النفطية وحماولت 
ا�شتغلل جديدة ومبتكرة منها عقود اخلدمة  ابتداع طرق  للنفط، من خلل  وامل�شدرة 
اخرى  �رشكات  متكنت  بل  وغريها،  املعرفة  اتفاقية  او  النتاج  يف  وامل�شاركة  الفنية 
متعددة اجلن�شية اي�شا خلل العقود الثلثة او الربعة املا�شية ومب�شاعدة حكوماتها 
من احداث تهجري �شناعي، رمبا ق�رشي، حينما راأت ان من م�شلحتها ومبوجب ح�شابات 
�شاملة للكلفة - املنفعة التخل�ص من ال�شناعات كثيفة العمل وقليلة الربحية والرتكيز 
على املجالت كثيفة املعرفة وراأ�ص املال ذات معدلت الربحية العالية. عليه قد حدث 
يف  خا�شة  التحويلية،  ال�شناعة  من  خمتلفة  وفروع  انتاجية  خلطوط  مكثف  توطني 
جمال �شناعة الجهزة اللكرتونية ال�شتهلكية التي احت�شنته، بالخ�ص بلدان �شاحل 
املحيط الهادي كال�شني و�شنغافورة وغريها. لقد متت وتتم هذه العملية عرب ما يطلق 
النامية  والبلدان  اجلن�شية  متعددة  ال�رشكات  بني  تربم  ت�شنيع  وعقود  اتفاقيات  عليه 
والناه�شة ذات العلقة.  قبل الولوج يف التحري عن ابعاد امناط هذه العقود واتفاقات 
الت�شنيع واآثارها على عملية التنمية القت�شادية والجتماعية امل�شتدمية والعادلة، وما 
قد متخ�ص عنها من منوذج جديد للت�شنيع يطلق عليه الت�شنيع املوجه للت�شدير، نرى 
من ال�رشورة التطرق اىل ا�شرتاطات اتفاقية القيود الفنية على التجارة التي حتكم اىل 

حد بعيد عملية الت�شنيع وتعترب املحدد ال�شا�شي لها، وما يرتبط بها من التزامات جتاه 
اليفاء مبتطلبات اتفاقية حقوق امللكية الفكرية.  حددت منظمة التجارة العاملية احد 
�رشوط النتماء لع�شويتها باللتزام مبا يطلق عليه اتفاقية القيود الفنية على التجارة.

تتجلى احد اهم مرتكزات هذه التفاقية يف: اول منع البلد الع�شو يف منظمة التجارة 
املوا�شفات  وو�شع  التقيي�ص  عملية  �شمن  قيود  او  ا�شتثناءات  و�شع  من  العاملية 
القيا�شية او التعليمات الفنية لل�شلع واملنتجات واخلدمات امل�شتوردة وامل�شنعة حمليا 
والفحو�شات  ال�رشورية  املطابقات  اجراء  يف  البلد  طلب  اعتبار  وثانيا  ناحية،  من 
نافذة  كونية  موا�شفات  وجدت  ان  خ�شو�شا  تعجيزية،  اجراءات  ال�شافية  املختربية 
قد تتداخل او تت�شابك مع مثل هذه التعليمات الفنية، حينما ت�شبح مثل هذه الجراءات 
الع�شو  البلد  اىل  الجنبية  للم�شنوعات  احلر  والدخول  ان�شياب  يف  عائقا  الوطنية 
مطابقة  اجراءات  الدول  تطلب  معروف،  وكما  اعتياديا  اخرى.  ناحية  من  املنظمة  يف 
نافذة، كلها من اجل  امل�شتوردة مبوجب تعليمات فنية وطنية معتمدة  ال�شلع  وفح�ص 
حماية �شحة و�شلمة مواطنيها من ناحية، ومنع املمار�شات اخلداعية واحلفاظ على 
�رشعي  ومطلب  حق  بل�شك  انه  الخرى.  الناحية  من  العامة  الهداف  وحتقيق  البيئة 
للدول، عمدت التفاقية اىل الغائه او ابطال مفعوله، حينما فر�شت التزامات على البلد 
الع�شو يف املنظمة تتمحور لي�ص فقط يف ازالة كافة العقبات وال�شتثناءات التمييزية 
اخرتاع،  املغلفة برباءات  تلك  الجنبية، خ�شو�شا  والتقنيات  لل�شلع  احلر  الدخول  امام 
البلد املعني من  اي�شا عرقلة  ا�شتهدفت  امتياز، بل  اتاوات ور�شوم  وما يرتبط بها من 
اعتماد وتبني موا�شفات خا�شة وطنية لل�شلع واخلدمات التي تتوافر فيها موا�شفات 
متعددة  العاملية  ال�رشكات  فر�شتها  موا�شفات  بال�شا�ص  هي  والتي  م�شابهة  كونية 
اجلن�شية من دون مراعاة لو�شاع البلد امل�شتورد ملثل هذه التقنيات وال�شلع واخلدمات، 
او رمبا تعار�شت مثل هذه املوا�شفات الكونية مع اهداف التنمية وطموحات البلد يف 

التطويرالذاتي امل�شتقل ن�شبيا، وح�شب مقت�شيات م�شاحله الوطنية.

القاهرة - محمد سعيد العضب


