دور االستثمار األجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا
أ.د  :عالش أحمد
جامعة البليدة2
يمثل االستثمار األجنبي المباشر وسيلة حقيقية لتحقيق عدد من األهداف  ،نذكر منهاا  :تافيير
مناصب العمل  ،استغالل المفارد الطبيعياة  ،الماااهمة ياي دياادن النااتح المحلاي ا جماالي ،
ويرن الالع لألسفاق المحلية  ،ديادن الصادرات  ،نقل التكنفلفجيا  .ما يهمنا ياي هاذا كلاو هاف
تحفيل التكنفلفجيا من الدول المتقدمة صاحبة االستثمارات المباشرن  ،إلى الدول الماتضايةة
لهذا االستثمار ،حيث يات نقال وسااال ا نتااك األكثار كةااون وتطافرا  ،ننارا لكافر المااتثمر
األجنبي يبحث دوما عن تحقيق العااد األكبر من خالل استثماراتو يي الدول األخرى  ،والتاي
يشااترف ييهااا تهيلااة النااروف المناساابة لااذل  .يااىلى م ماادى تااامث االسااتثمارات األجنبيااة
المباشرن بنقل التكنفلفجيا للدول الماتضيةة ؟
إر ا جابة عن هذه ا شكالية تقتضي االيتراض بقدرن البلد الماتضيف علاى محاكاان التطافر
التكنفلفجي  ،والتحك يي التقنيات الحديثة  ،و ر الماتثمر األجنبي ال ياعى لمنع عملياة نقال
التكنفلفجيا للدول الماتضيةة  ،ننرا لكفناو يااعى لتحقياق األربااو  ،وبىمكاناو دوماا تطافير
وساال ا نتاك من خالل األبحاث العلمية التي ترعاها الشركات الكبرى .
لقد تعددت المةاهي والتعاريف للتكنفلفجيا وتركزت حفل وجهة الننار التقنياة واالصتصاادية،
يمان الناحياة ا لةنياة نداد ر مةهافل التكنفلفجياا هاف عباارن عان التطبياق العلماي لالكتشاايات
واالختراعات العلمية المختلةة التي يت التفصل إليها من خاالل البحاث العلماي ،ومان الفجهاة
االصتصااادية يااار مةهاافل التكنفلفجيااا هااف عبااارن عاان تطاافير العمليااة ا نتاجيااة واألساااليب
الماتخدمة ييها بما يحقق خةض تكاليف ا نتاك و تطفير األسلفب  .وهناك بعض التعاريف
لعدن باحثين واصتصاديين واجتماعيين نفرد بعضاا منهاا :صاال الباحاث الهنادم) ايتماار إيا ) ر
التكنفلفجياا هاي معرياة الفسايلة ،والعلا معرياة العلاة ،ياالعل يناتح المعرياة ماا التكنفلفجيااا
يتااعد على إنتاك الثرون  .وهذا الدكتفر حان عباس يُعرف التكنفلفجيا على نها عبارن عن
يكار تتعلق بتطبيقات علمية يي مدال الصناعة ويترتب عليها تقدل واضاث ياي مااتفى الةان
الصناعي ،وذل بالقياس إلى الحالة الاابقة الكتشاف الةكرن .يالتكنفلفجياا إذر تمثال التطبياق
العملي لما ينتدو البحث العلمي  ،وال يمكن الفصفل إلى تحديث وسااال ا نتااك بالمصاادية ،
وال بطريقة عشفااية  ،وإنما يت ذل من خالل مدهفد الباحثين يي مختلف المداالت العلمياة
 ،تاااةر عاان وساااال جدياادن كثاار حدااااة ماان الفساااال القديمااة  ،يقااد اب ا التاااري ر وساااال
ا نتاك انتقل مان الحالاة البدااياة إلاى ما ا هاي علياو ا ر  ،وال نادرم ماا سافف تصابث علياو
ماتقبال  ،ولن ياتمر التطفر يي المدال التكنفلفجي إذا تفصف البحث العلمي .
 /1دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية
إن الحديث عن نقل الكننلللييلي يدلكدعد إد ال ال لدذ اللكن ي نلن ن كهل إليلة ال حيلق لد كحقيل
الكن يق االقكهيدي ق  ،قد ثبكت خكحف الد اديت د ال يي االقكهيدن ن ع حيق الكن يلق االقكهليديق
كدكدعد كحقي الن ل االقكهيدن  ،للن يكحقل ذلكا ايخيل إال إكا ادلكايب البحلد كلليلف نل للا د
االقكهلليديق لال يليللق لالب ل يق بهللةق عقُنيللق  ،ياكبللي كلللل بلليلكلجيي ال لليد لحنلليك اللللاند  ،ل للي
دكلذ الخد ق ال ل يق لكحدين دكلذ الك حيم لالهحق  ،للن يكحقل كللل إال بكلل لدلين إنكلي
حديثللق  ،ين اي ل يك ح ل بجيلليدا الللدخ اللللاند الللكن ي ل كبا ا كبياللي بجيلليدا الهلليد ات لكقحللي
اللللا دات  ،لكح للل ع حيللق نق ل الكننلللييللي للد كلللل دل ا ديدلليي  .إن حييللق ال يك للي ال كاللل ا
لال كني يلق بيدللك ا عحل الهل يدين الن للد لالنلللعد كدللكدعد كاللل البحللث ال ح للد لالكننللللليد
الكن يديذم ديذ ق نبي ا ل يلق لد كحبيكالي لدلد قدلم نبيل نالي بدلبل كل ثي لد اونكلي  ،لنلنلة
ال ا ايل لجييدا إنكي الدحي لالخلد يت  ،لنلل ا لنللن البحلث ال ح لد لد اللدل الني يلق للم يل
إللل ال دللكلذ ال احلللل  ،لللن ذللكا الللنق ي نللن ن يللكم ك ليجللة بنقلل الكننلللييللي عللن ا يلل
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االدكث ي ات ايينبيق ال بي ا  .إن ج ل ا اذك يم ايقاي الني يق لد ادلكخدام الكننلللييلي نلحلدذ
اللدللين ايديدلليق للد الكن يللق اللانيللق ،ل ل اة ن ل ال ب ل ات ال دللي ي إكا خللكني ب للين االعكبللي نكللين
للق الك ل ثي ال ح للد لالكننللللليد للد الكاللل
ايبحلليث لالد ادلليت ال ح يللق الكللد ي يللت حللل
االقكهيدن ل دليذ ق الكقلدم الكننلللليد لد جيليدا إنكيييلق ال ل  ،ةلد اللاليليت ال كحلدا اي ينيلق
نيد ن كقدم الكننلللييي يديذم بندبق كك الح ي بين  08إل  % 08د جييدا إنكيييق ال .
 ،يد ح كلل بجييدا النليك الللاند ،
ندكنك ن كلل ن الكقدم الكننللليد قد ث عح إنكيييق ال
لكلل للت الدل ال كقد ق اذك ي ي بيلغي ل د لق كالي لدين اونكي بيدك ا جل يني لجيليدا إنكيييلق
ال ي  ،ليؤند كلل ل ا اونكي الكد ك لادذي اللدل ال كقد لق بيل لن اللكن للم يدلب للة ثيل حكل
جيقت ايدلا الداخحيق لالخي ييلق عحل حلد دللاف  ،نيلد ن لي ينةل لد ال كلدلا لي بلين  2إلل
 % 5.3ن النيك اللاند عح البحللث ال ح يلق لالكننلللييلي ،لندلكخح القلل ن الكالل ال ح لد
لالكننلللليد دذ إلل اخك اعلليت يديلدا دل حت بكخةيلف ال لللف عحل ال يالللد ال جلحد لالةنل ن
عحل حللد دلللاف نلكلل دلليعد للد كالللي لكحلديث اونكللي دلللاف الج اعلد ل الهللنيعد ،لإلل كقللدم
ححلل د يي الك حيم لخهلهي ً اواي ات لالةنيين.
بني ًف عح ي دب يكبين لني ج ل ا اذك يم الدل الني يق بكاينق ال دكحج يت ايديدليق ال دليعدا عحل
با الكقدم ال ح د لالكننللليد بيلك حيم  ،لبكلل يهبح ل اة خد ق لإلنكي لقلذ اونكي  ،لعحل البحلدان
الني يق ن كال البنيق الكننلللييق لُقكهيد الللاند بغيلق دعلم لك جيلج لدالت ن للإ إنكيييلق ال ل
ل س ال ي ل قي ً لخاق ال حم لالكننلللييي عح عدا ؤ ات  ،ليحكي كلل إل كاينق ال نلي يجلي
لنق الكننلللييي بلاداق االدكث ي ايينبد ال بي  ،اي اللكن يخكهل الا يل لكحقيل ايذلداف
دليلةق اللكن  .إن الك نيلج عحل لجللب نقل الكننلللييلي وحلداث الكن يلق االقكهليديق يل كبا ديدلي
بيلك خ النبي الكن ك اد الدل ال كخحةق د ال يي ال ح د لالكننللليد لاالقكهيدن  ،اي ل اللكن
يي االعك يد عح القد ات الكاكيلق وحلداث الكن يلق االقكهليديق جل بي لن ال دلكحي  ،خيهلق ل ن
الكدي ب د يي اونكي الةن ن لالكقند لاالخك اعيت للدذ اللدل ال كالل ا للم يدلب للة ثيل لد
نلن إاُقلي  .للكا ينبغلد
كي يخ الب يق  ،ل ن قد ا الدل ال كخحةق عحل حينليا ذلكا الكدلي ب ميل
ححللق النج ل
ححللق االناُقللق االقكهلليديق ال ؤديللق إلل
الكةنيل للد قهل الا ل لحلهللل إلل
حدل ي ييف لدذ لدكل .
 /2عملية نقل التكنولوجيا
ةالم نق الكننلللييي  :ي د ةاللم نقل الكننلللييلي  Technology Transferلن ال ةليذيم ال قلدا
الكد ك نس ي لعق ن اله لبيت عند للم ال اك لين بالك اللليذ ا  .لي لد ك يلف ( نبل يحس )
ق لنق ال حيليت الجل ل يق
ن الك يةيت الكد ك ذ ب ن الكننلللييي نل ديدد ن ن يا ال
للق ل كللل ي الخللد يت .
للن ي ل كحلي ل علا ل اونكللي إل ل إنكللي يلليذج  ،لادللكخدام كحللل ال
للق ال ح يللق إل ل ع حيللق اونكللي  ،ن للي ن
لبنح لليت خ ل ذ  ،ناللي ع حيللق عقُنيللق كللنلم لكيدللد ال
الكننلللييي داا لحكن يق االقكهيديق للاي قي ق قلا عنلد اللكين لالم قلد ا عحل ا الي لاالدلكةيدا نالي
ق لالكننلللييلي لنيةيلق ادلكخدا اي لد ع حيليت اونكلي لالكن يلق .
ليلا ذكا الك يف ن ن ال
ن للي ي للي إللل ن الكننلللييللي لاللي للليذ للليذ ا ل ح لدللق ثلل ال هلليني لايدلات لاأالت  ،للي
ال لللق الكلللد ك لللد لللن ال لللليذ ميللل ال ح لدلللق  ،كن لللن بيل الللي ات لكنلللليم الكننلللييلللي
لادلكخدا اي  .ل للد ذللاكا ال هللدد ي نللس نل للن ) لليكي د ( ل ) ليح للج ( الكننلللييللي
لق القلد ات الب ل يق
لق لحةنللن الهلنيعيق لبهلل ا ل نالي ككجل ن
))ب نالي ي لعلق لن ال
ق لال الي ا ،
لالكابيقيت الهنيعيق لحقلانين لالنل ييت ال ح يق (( ن ي يقهد بيلكننلللييي )) حيم ال
لكللل ي او نينيلليت ونكللي الدللحي لالخللد يت للكه ل يم اينلللاب اليديللدا ناللي  ،حك ل كنلللن ُن للق
لكابيقاي حدل االحكييييت الخيهق لح دكاحل ن ي االدكةيدا ناي ((
ة كابيقاي كابيقي ً عح يلي ً
لعحية لن ع حيق نق الكننلللييي ي ند كبيد ال حل يت الكقنيق ب ن يدا
 ،يل حيلق ليدلت يل د حينليا ل كقحيلد هللنيعد لحبحلدان ال كقد لق  ،ل يحللل الت كالل ا ل بنلليف
هيني حديثق  ،لقد بين كلل يللل بلن نبلد عنلد ي كنحلم علن ل لا الناجلق  ،حيلث نلد ن كنلديس
للللاد البنللليف ال يدللل ح بلنيللليج ال بنللل  ،لعحيلللة للللن اقكنللليف األيللليت الحديثلللق ال يدللل ح بللليلكحنم لللد
الكننلللييللي  ،لعحيللة لللن ع حيللق نق ل الكننلللييللي ييللل ن كنلللن للد إاللي ندللي عح للد ل ن ل ن ،

2

لكقيليد دييدليق لثقي يلق لايك يعيلق كدل ح بكللاين الكننلللييلي ب لد نقحالي  ،لك كبل الكننلللييلي لليلدا
لاقي لل لف اقكهيديق لايك يعيق ينق يلكننلللييي د الدل الهنيعيق قد ا كبالت لكةيعحلت لي
ي الكحلالت االقكهيديق لااليك يعيق  ،لبيلكليلد لنالي ن ل ت بيالدلكنيد إلل بينلق كلاجنلق نحكالي
الدعم ل دكاي ب نيه الكال الُج ق  ،ذك البينق لم كللد د لقت لييج  ،لإن لي خلكت ليدا
اليحق نك لال الثل ا الهنيعيق ل ا بيل نيت ك ددا اليندييت الكد ال ت خكحلف
الهنيعيت  ،لانكا يف بيل نيت ال ُقق الكلد ك عل اليللم البحلث ال ح لد لكدل لكاللي
لكيديد نكييكة ن اخك اعيت عح يق يد كالل ا  .عحل ذلكا ايدليس ينبغلد لحلدل الني يلق ن
كد إل كلاين الكننلللييي ن خُ نقحاي بلادلاق االدلكث ي ايينبلد ال بي ل اخكهلي ا لحا يل
 ،لكحقيقي لحكحنم الك ننللليد  ،ل ديذ ق د الكالل االقكهليدن ال ليل د  ،لقلد ثبكلت ي لعلق لن
ديي الكد كنك اليلم عقلد ال نكيليت الكننلللييلق ل نثل
داي دل
الدل نييعق ال حيق لعح
كال ا ث قاي الحيدلل لاأالت اينث ك قيدا  .ملم كللل لين ع حيلق نقل الكننلللييلي للحلدذي ال
كنةد لح ل نُت البحدان الني يق ي لم كقك ن بدييدق كن ليق لاجلحق ال ليلم ل حلددا ايذلداف يلكم
ن خُلاي كاينق ال ني ليحل االدكث ي ايينبد ال بي  ،لكل ي ال دكحج يت ايديديق الكلد ك نلن
للن ادللكي يل الكننلللييللي لكلايناللي ب للي يللكُفم لالقللد ات ال ححيللق  .لذللكا ي نللد إي ل اف الك للديُت
الُج لق عحل الكننلللييلي ال دلكل دا بلكلل ال لن اللكن يي حالي نثل اندليي ي ً لكةليعًُ لي لل لف
لحيييت البحد .
 /3دور الحكومات في تفعيل نقل التكنولوجيا
كحكللي ع حيللق نق ل الكننلللييللي إل ل عييللق الدللللق بيعكبي ذللي ك حللل للن او نينلليت ال يديللق لال يليللق
لالب ل يق للي ال ي حنللة اي ل اد  ،ن للي ك كب ل الاينللق اللحيللدا الكللد يخللل لاللي القللينلن دللن الك ل ي يت
لالقلانين لال اديم ب خكحف ياجكاي  ،لعحية ينبغد ن ككل ن ال قبيت ليم االدلكث ي ات ايينبيلق
ال بي لل ا  ،لان ك لل بلليل لاجاا عحلل كلللاين الكننلللييللي اللا للدا للي ذللك االدللكث ي ات  ،لكللللل
بلليلكنلين لالكللد يل لكحةيللج النةلليفات اللانيللق لكنلللن عح ل ني ل االدللك داد الدللكي يل الكننلللييللي
ال كاللل ا  ،لينبغللد ن ك نللج الدللللق عنللد إبل ام االكةيقيلليت الكللد كدل ح بكللد االدللكث ي ات ايينبيللق
ال بي ل ا عح ل جلل ل ا كللل ال للةي يق ال احقللق للد إدا ا كحللل االدللكث ي ات ن للي يح ل لح دللكث
ايينبد كحلي بيحة إل خي اللان  ،ينبغد ن يد ح بنق الكننلللييي إل داخ اللان .
ل د ذكا ال يي كد اليجان إل يحل االدكث ي ات ايينبيق ال بي ا عن ا يل خكحلف القللانين
لالك ي يت د خكحف ال ييالت ال يليق لاودا يق لاليبينيق  ،لكالدف لن خلُ كللل إلل عهل نق
نديياي الهنيعد الكن ينكاد بيلكحنم د الكننلللييي اللا دا .
 /4الشراكة التكنولوجية بين الدول
انق لك يلن د ذلكا ال يلي  ،نلقي لق ل
إن ع نق الكننلللييي بين خكحف الدل يحكي إل
بحلليث للك نق  ،ل كبلليد ال للي ف لالنةلليفات  ،ل كبنللد دللحلل اونكللي ال للك ل للد ال يلليالت
اينث ك قيدا  ،لذكا ي كيدد خكحف ال ل نيت ال يل يلق الكلد كبل م اكةيقليت لي ل نيت خل ذ لد
خكحف الدل  ،ن ي يكيدلد يجلي لد اكةيقيليت الك ليلن لد يليالت حلددا ثل  :اللنةا  ،الهلنيعق
النلليق  ،ايدليق  ،لمي ذي ن ييالت الك يلن  ،ليؤدن كلل إل كحقي ي حق ن ايذداف ذد :
ال ك ل ي ند ال حنيق ال لك نق لنكييلق
ا يد ّب ن ع حيق كحلي الكننلللييي لالكحنم ياي  ،يل
.
ذكا ال
ل ا يؤدن إل ال ي ن القد ا عح االبكني لالكالي  ،ك يلن ياكلين جل لن انةل اد نل يالق
للحدذي بيلبحث لاالنك يف .
انك ي الكننلللييي عب ال حم لكال ذي نث .
ت ا يجيد ن
اللهل إل نكين عح يق د د ب لقت ن خُ الك يلن ال ح لد  ،حيلث
ث ا يد ح بك جيج
ن ل البحللث كللجداد نةيفكاللي نح للي كُحقللت اي نللي  ،ل ن القلليد ين عحلل البحللث لالكةنيلل ليدلللا
ك نجين د دللق لاحدا  ،لال يكلايدلن قا د الدل ال كقد ق .
إن ج ل ل ا الك لليلن الللدللد للد يلليالت ال حلللم لالكننلللييللي ،ككاحللل ك دلليس ال نل لليت الدلليللق
ال ك ددا ايا اف اوقحي يق ناي لال يل يق الكد كاكم بلجي اي ني ال ديلدا لحدييدليت الكننلللييلق ،
لذد ك نس ال ن ايعم لحك يلن الحنل د د ذك ال يليالت ،لنهلنةاي ل قلي ً لللينةالي لاذك ي يكالي
عح النحل الكيلد:
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* ال نل يت ال اك ق بكالي الكننللليييت الكلد كلدعم االذك ي ليت الة ديلق الخيهلق لححنل ليت لذلد
كجم ال دد اينب لاينث ذ يق بين الكنلي يت الدلليق ل ناي عح دبي ال ثي :
ا نل ق ايمكيق لالج اعق ) (FAOالكيب ق لأل لم ال كحلدا ،الكلد ك ددلت عليم 5093م ،لكالكم بك لييي
لكالي ايبحيث ال ك حقق بيلج اعق لالكغكيق.
ا اللنيللق الدلليلق لحايقلق الك يلق ) (IAEAالكيب لق لأل لم ال كحلدا ك ددلت عليم 5039م لكالكم بييبحليث
ال ك حقلق بيالدلكخدا يت الدلحي ق لحايقلق الك يلق ،ن لي ك ل ف عحل اي لن النلللن ال لدند لكقلي جل ن
يذلدا خال انك لي
دؤللييكاي د ذلكا الهلدد ي يلي دل ال ليلم ب لي يالي كحلل الكلد للم كلقلي عحل
ايدححق النلليق.
ا الاينق االدك ي يق الدلليق لُكحيدات ال ح يق ) (ICSUلذد نل ق مي حنل يلق ،بلد ت ن ليااي عليم
5050م لذد اي كالي الكقدم ال ح د ،لدعم ال ي يي ال ح يق د خكحف نحيف ال يلم.
عحل ك لييي الك ليلن ب ل ن لجلي
ا ال نل ق الدلليق لح يي ) (IHOك ددت عيم 5000م لذد اي ال
الدييديت ال ك حقق بييع ي ال ينيق ،لكنليم لكالي ن ال ُحق البح يق.
* ال نل ليت ال نيلق بلجلي لكابيل ال قليييس ) (STANDARDSالجل ل يق لُدلكخدا يت الدلليلق
لحكننلللييي ل ناي.
ال االكحليد اللدللد لُكهليالت ) (ITUاللكن ك دلس عليم 5083م ليالكم بلجلي القليم الدلليلق لكل ددات
ال اديل.
ا ل ال نل للق الدلليللق لحاي ل ان ال للدند ) (ICAOالكللد ك ددللت علليم 5099م لكاللكم بكالللي لكخالليا
ايديليل الدلليق لح ُحق اليليق ال دنيق ل اقبق ح نق الاين ات.
ا ال نكل الدللد لأللجان لال قيييس ) (IBWMك دلس عليم 5088م ليالدف إلل لجلي لييي دلليلق
لحدا للحدات القييس ال دك حق.
* ال نل يت ال نيق بكابي الكننلللييي لح ال ين ال ي ق ناي :
ا نل ق الهحق ال يل يق ) (WHOالكيب لق لأل لم ال كحلدا ،لذلد لنيللق كخههلق لك لغ ال ديلد لن
ال خكب ات لالب ا ال يدانيق ال كخههق بهيينق الهحق ال ي ق.
ا ال نل ق ال يل يق لأل هيد اليليق ) (WMOالكيب ق لأل لم ال كحلدا لي للد ك ديدلاي إلل عليم 5080م
لك ف عح ك غي ن آت ل دات خكحةق لي ي ال حل ليت لالبيينليت ال ك حقلق بليلاقس لكلجي الي
عح دل ال يلم.
* ا ال نل يت ال نيق بكالي الدييديت اللانيق د ييالت ال حلم لالكننلللييي ل ناي:
ال نل للق اي للم ال كحللدا لحك بيللق لال حلللم لالثقي لق ) (UNESCOالكللد ك ددللت عليم  ،5059لك ل
ن ليايكاي ال ك للددا االذك لليم بكالللي الدييدلليت الةن يللق ب للن عليم ،لادللكايعت ن كهللد ن ل ات
نثي ا لذي ق د ذكا الهدد.
ا نل ق الكن يق لالك يلن االقكهيدن ) (OECDالكد ن نت عيم 5085م ،لكجم ذلم البحلدان الكيي يلق
د ال يلم ن اي الك يل د ي لعق نبي ا ن ال لين ال ك حقلق بيلدييدليت االقكهليديق ،لككةل ب
عناي عدا ليين ذ اي ا لينق الدييدق ال ح يلق لالكننلللييلق ،للينلق البينلق ،للينلق الهلنيعق ،للنيللق
الايقق النلليق .ذك ال نل يت ديذ ت بكالي ايذداف الكننلللييق ،لقهّل ت ال دلي ق بلين اي ليند
االقكهلليديق لذللل للي نللن الكحقيل إال ن ب للل علا ل الة ل الكللد هلليحبت ب للل ن لليايت ذللك
ال نل يت ح حت النثي ن الحنل يت عح الحيلف لحك يلن الثنيند بلهلةة بلديًُ ةجلًُ بليل مم لن
ن ب للل ال هلليلح الحنل يللق الة ديللق ال ي نللن كحقيقاللي ل قلي ً لألدللس الثنينيللق ل للن ثحكاللي ج ل ل ا
كلحيلد لاهلةيت النثيل لن ال نكيليت عحل ال دلكلذ ال ليل د .لد عليم 5088م  ،قي لت اللاليليت
ال كحدا اي ينيق اكةيقييت ثنينيق د يق لحك يلن د ال ييالت ال ح يق لالكننلللييق ي لي يجيلد عحل
ع ل ين دلللق ،لنينلت كبالق لي االكحليد الدلل يكد (الدليب ) لحلد بلحلدذ ع ل اكةيقيلق ككجل ن
بنلدذي ال خكحةق كبيد النكين ال ح يق ،لجيلي ات ال ح ليف ال كبيدللق لةكل ات ككل الح بلين بجل ق دليبيي
لدلنق .لال لي نق لد النلدلات لال حكقيليت لالك ليلن ال بي ل لد إنيليج ب لل ال لي يي لألبحليث،
ل ن ن ك جيج ث ذك االكةيقييت كق يل ليايت النل د القجلييي الدييداالايق ،لبيلكليلد ل ن لالي
ذد ي ً دييديي ً عيل يي ً.
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 /5حركة التكنولوجيا بين الدول
لقد نينت الكي ي ا د الديب بين اللدل ك نلد ح نلق الدلحي لالخلد يت عبل الحلدلد  ،لذلل لي اي بل
عنيذي بيلكهدي لاالدكي اد  ،لحيليي يكم الكلية نحل االكيي بب افات االخكل اب لال ُ ليت ال دليحق
)(TRADE MARKلالكهلي يم الخيهلق ،ل دل ا نيةيليت الهلني ،ل هلبح ذلكا النللب ،لن الكيلي ا
يح ل دل اً ذي لي ً ي لي يدل بيلح نلق ال يل يلق لحكننلللييلي INTERNATIONALk MOVEMENT OF
TECHNOLOYحيث يقهد ن ةالم (الح نق) انة ي ث ال نل ايعلم ل ةاللم النقل )(TRANSFER
النق ل الللدللد لحكننلللييللي عب ل القنلللات االقكهلليديق لالهللنيعيق هللبح ي للد ال ؤ ل ال نيدللد للد
ال ُقيت الد لليق بدبل ال ين لالقجييي الدييديق لاالقكهيديق لاي نيق الاي ق الكد يا حاي.
كنلعق ن ذ اي االنكقي ن ال نكيين إلل ال دلك حين علن
كنكق الكننلللييي الهنيعيق دلليي ً با
ا يلل بيللي لادللك ي ال نكيلليت الكلللد ككيلل ياللي الكننلللييللي ،ل لللن النيحيللق الن يللق ي للد قلللدا
الكننلللييلليت ال نقللللق باللك الا يقللق نبي ل اً يللداً لكا ك ل ثي ذين ل عح ل للبنيت الكاللل الهللنيعيق
لاالقكهيديق عب ال يلم .إن ذك ال حيلق كدل ح بينكقلي الكننلللييلي لن البحلد ايهلحد ال نلك لالي إلل
البحد ال دكقب  ،ةد ال يي الهلنيعد عحل دلبي ال ثلي نيلد إقي لق هليني لد دل خكحةلق ونكلي
دح ق كم اخك اعاي د بحدذي ايهحد  ،لكا خلكا عحل دلبي ال ثلي هلنيعق قالي الن بيللك الكلد كلكم
دلليي  ،للليس لاناللي ايهللحد ذللك الللدل  ،للنللن ع حيللق االكةللي عح ل
بنثي للق عيليللق للد دل ل
الد يح بهنيعق ذك ال نكييت ذل الكن د ح بكحلي ذك الكننلللييي .
ل د اليجان عح دبي ال ثي ي كلهحت إلية نق دلنيا ال ن إ نينييت كقنيق ذينحلق لد يلي
لك ل
الهنيعق النةايق د إل ح نق الكننلللييي بين الدل  ،لإقي ق ذك ال نق عُقليت ع ل
ي نب ييت ال نيت النةايق ال يل يق .
 /6العراقيل الدولية لنقل التكنولوجيا
إن الدل النب ذ ال نكيق لحكننلللييي ي نناي ن كجي ال اقيل الكلد ك نلي ل كجل ف لن ع حيلق نقل
الكننلللييي كحت يق ك ي ق نينت  ،يلكيي ا الدلليق بيلكننلللييي ب جت علدداً لن ال دلين الدييدليق
داي اللالييت ال كحدا اي ينيق  ،ي دذ إل خيلف د يلي
عح دكلذ ب ل الدل لعح
نق الكننلللييي نكن ذي ي ي يحد :
الكلليلف لد اللدل ال دلكقبحق
ا إن كهلدي الكننلللييلي الهلنيعيق إلل الخلي ي نلد جيليدا ل
لكجيؤلاي لد اللدل ال هلد ا  ،خيهلق إكا قي لت الدلللق ال هلد ا لحكننلللييلي بيدلكي اد الدلحي لن
اللدل ال دكجليةق  ،ي نلد كللل إقةلي ال هليني ال ححيلق لي يلؤدن إلل كدل يح ال لي  ،حل دللبي
ال ثي إكا ق ت إحدذ ال نيت النبل ذ لد يلي هلنيعق الدليي ات كحليل ب لل هلين اي إلل
الخي عن ا ي بيي خ الكهنيي عح ن كحكجم ب اف ي كنكية كحلل ال هليني نلل ا النخةليل
لن ن ليااي اونكلييد داخل
كنحةلق اونكلي لاجديليد كني دليق الدلح ق  ،للن ذللك ال ل نق دللف كقحل
الدللق ايم .
ل ا إن ع حيلق كدل يي نقل الكننلللييلي لن اللدل ال كقد لق إلل اللدل ايقل كالل ا قلد يلؤدن جيليدا
كني ديق دحي الدل ال دكقبحق نل ا النخةيل كنليليف اونكلي يالي  ،لي يلؤدن إلل ندليد دلحي اللدل
ال هد ا لحكننلللييي .
ت ا إن ع حيق كهدي الكننلللييي ال ككم بيلكد ي الحقيقد لاي  ،ن اخك اب يديد يحكي إلل دلنلات
ن البحث لالكالي  ،ي يكاحل نةقيت عيليق يدا  ،ل ا ي نينت اي بيح الكد اكين لن ع حيلق نقل
الكننلللييي ال كحق الادف ال ن لد  ،نل ا لنلن ال نلك اليديلد لد ححلق النجل الكلد كحقل لحبحلد
ال دكجيف عح اي بيح .
ث ا الخللف لن ن ككحلل الكننلللييلي ال هلد ا علن ذلدا اي ال دنيلق إلل ايذلداف ال دلن يق علن
ا ي ادكغُ او نينيت الكننلللييق ال ححيق لحدللق ال دكل دا  ،ل د ذكا اواي كلجداد الكخل ليت
الدلليق يل ي ب د يلم ن انك ي الكننلللييي النلليق  ،لمي ذي ن الهلنيعيت الكلد ي نلن ن اكدلكخدم
يم ال عدن يق .
ا مبق الدل النب ذ د ن كبقل اللدل ال كخحةلق دللقي انيلق ل نكييكالي  ،لجل ين علدم كحللالي
إل دل هد ا كني داي عح خكحف ايدلا ال يل يق  ،ن ي ذل الحلي بلين دل االكحليد ايل لبلد
لاللالييت ال كحدا اي ينيق ن ياق لبين الهين ن ياق خ ذ .
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 /7دور الشركات متعددة الجنسيات في نقل التكنولوجيا
يدانيق نبي ا نل ا ل ي ك حنة ن ل لب إنكيييلق لد
إن ال نيت ك ددا اليندييت ذد ل يت ع
عح إنكي الدلحي لالخلد يت لد دل خل ذ  ،خيهلق كحلل ال نكيليت
نث ن دللق  ،اد إكن ك
الكد يكم كهنيي يجاناي د دل خكحةق ليكم الكي يي د الدللق ايم  ،اك ال حيق كد ح بنقل لدلين
اونكي إل الدل ال دكجيةق لادكخدام اليد ال ي حق ال ححيق د ع حيق الكهنيي  ،ي يؤدن إل ندلل
الخب ل ا لالللكحنم للد الكننلللييللي للي كاللل اللقللت  ،يل ل نيت ك للددا اليندللييت كك كللي بلج ل يق
الدييدا د ني ق قايعيت هنيعق ال نكييت كات الكننلللييي ال يليق ،لل قي ً لني ق االعكبلي ات (يدلكثن
ن ذكا الحنم هنيعق الاي ان لالةجيف الكد ادكب دت عنالي ذلك ال ل نيت بدلبل ا كبياالي بقجلييي
الد يب لاي ن اللاند لك كحلل ال ل نيت ك لددا اليندلييت  -ن ي لعلق -انثل ال ل نيت اكدليعي ً لد
حقل ع حاي ،لكبك ذلك ال ل نيت قلد اً نبيل اً لن الياللد لد يليالت البحلث لالكاللي  ،لكحكنل
انب قد ن الهيد ات ،لكدكةيد ن عح ن ل لألد ي عح دكلذ د ي البيي ال ححيلق ل دل ي
الكهللدي ليقللل عللدنين عللليم انللة بلليل مم للن ال للين ال ليهللق الكللد خحقكاللي ال ل نيت ك للددا
اليندللييت لححنل لليت للين للن الج ل ل ن اوبقلليف عحياللي ،لذنلليل النثي ل للن ايدللبيل الكللد كللدعل
لُعكقيد ب ناي دلف كدك لد االحكةليل ب لقلي ال يليدا عحل دلكلذ اونيليجات الكلد حققكالي خلُ
ال قلد ال يجيق .يوحهينييت الكد ي كاي ال ي لعلق ايل لبيلق عليم 5083م ليدت بل ن ،ذنليل لي
يقي ل ع ا الف ن ال نيت ك ددا اليندييت عب ال يلم ل 2388ل نق نالي ك ددلت لد دل
ال ي لعق ايل لبيق.
ً
لذك ال ي لعلق ايخيل ا لن ال ل نيت ك كحلل  90238علي لد دل ال ليلم بين لي ك حلل ال ي لعلق
ايلل لن الةل لب ل 585لن ال ل نيت ك لددا اليندلييت لح ي لعلق ايل لبيلق ،ك حلل لعلي ً لد
نث ن ع ين بحداً قيب  555ن ال نيت اي ينيق الكد ك كحل نةس القد ا عح االنك ي .
لد عليم 5005م  ،بحل علدد ال ل نيت اي ينيلق ك لددا اليندلييت ال ي حلق لد  ،5880بحغلت ي حلق
بي يكاي نث ن بحيلند دلال ي ال نيت ايل لبيلق ال ي حلق لد نةلس القاليب بحل علددذي 5992
لبحغت بي يكاي نث ن ثُثق بُيين لنهف دلال د نةس ال ليم ثل ذلك اوحهلينييت لن ل ناي
ن ك اد ن ا عن حييم ال نيت ال ك ددا اليندييت الكد ك ددت لد ينلي ل ل لبلي لالة لقليت
لد علانللد ادلكث ي اكاي ال يليللق .لكيلد او للي ا إلل ن نةللس ذلك اوحهللينييت قلد للي ت ،إلل ن
بي ليت لينكين لن انبل ال ل نيت ك لددا اليندلييت لد ال ليلم كيليلجت ثحلث ( )5/5اللدخ
ي
الللاند اوي ليلد للدل نل لق الكن يلق لالك ليلن االقكهليدن ،ن لي ن ال ل نيت ال ك لددا اليندلييت
نن ك غ ( )5/0القلا ال ي حلق النحيلق لبحلدان نل لق الكن يلق لالك ليلن االقكهليدن كخكحلف ال ل نيت
الكد ك ي س ن يااي د بحد لاحد ن عدا ليلة  .حلد ذلم
ك ددا اليندييت عن بيقد ل يت ال
االخكُ ليت ين للن للد ليلللل خجلللب ذللك ال ل نيت لحقللانين ،لالك ل ي يت ،لالكنلي لليت الدلي يق
ال ة ل د الدل ال جاايةق للحكهل ات لال بيدئ الدييديق لاللانيق لاك الدل  ،لنل اً لنللن ذلك
الاينليت اللانيلق ال خكحةلق ك كنل ي لعلق لادل ق ل كبيينلق لن اينل لق االيك يعيلق لالنلي يلق ،لين
الكحدييت الكد لايات ال نيت ك ددا اليندييت د يي اودا ا لالكديي نينت عحل يينلل نبيل
ن الك يبل لالك قيد ،للم كك نن ن ن ذك ال ل نيت لن كخالد ذلك الكحلدييت للل ال القلد ا الةينقلق
لن نثل عنيهل ذلك الدييدليت كل ثي اً ذلد د يلق
عح (الكنيف )الكد يجت االدك اكييييت ،لل
الك قيللد اودا ن للد يللي إنيلليج ال حيلليت الخي ييللق ،ل قللدا الكدلايُت ال نلحللق للد ك يةلليت
االدلكي اد ،لنلليم اوعةليفات الي نيلق لحدلحي الكيي يلق ال دلكل دا لابي لق لبنق الكنلليم الحنل يلق
لذك ال نيه يك ق ،ذد الكد ناح عحياي لد ال هلاححيت االقكهليديق ادلم ال يليلق اللانيلق
) (NATIONAL TREATMENT SYSTEMلل قللي ً لاللك الك قيللدات ،ينبغللد عحلل ال لل نق ك للددا
اليندلييت ن كقللد لكلللاجن بللين كل ثي ات ذللك ال لا ل نةل دا ل يك لق قبل اكخلليك القل ا النالليند
بكلليف ادكث ي اكاي د الخي  ،ن ي ن ذك ال لا كح د اييكاي دذ الكل ثي عحل خهلين ،
ل دذ ك قيد الكننلللييي ال نقللق إل الدللق ال جيةق عب ال نيت ك ددا اليندييت.
 /8نقل التكنولوجيا والسيادة واألمن
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إن الكال الهلنيعد النبيل لد خكحلف ال يليالت دذ إلل كحنلم اللدل ال كقد لق لد للا د اللدل
ال كخحةللق االقكهلليديق ناللي لالب ل يق لحك ل ال يليللق  ،اي ل الللكن يي ل الللدل ال كخحةللق للد لجللي
ال دا ي دل ي عن هيلحاي  ،للن يحق لاي كلل اي ن لالدييدا .
لكا نل ني عح دبي ال ثي إلل ال للا د الابي يلق نيلد ن ادلكغُلاي يلكم لن ال ف اللدل ال كقد لق
س ذك ال للا د نيلد اللنةا  ،ن لي ن عينلدات ذلك ال للا د يلكم ك لغيحاي
با مي عيدلق  ،لعح
د البنلل ال يل يق لدندات الخجانق اي ينيق ب يند ج يف يلدا  ،لكدلكقب اللدل الجل يةق نكيليت
الدل ال كقد ق بييد ي ال حددا د ايدلا ال يل يق  ،ي يؤدن إل كبيد مي كني ئ لالكن نلين
ال غ ال يم لح ةن ين االقكهيديين ايحق عقلد ن الج ن .
ل د يي اي ن ال دن ن لن نق الكننلللييي يد ح لحدل الج يةق بلن يف هنيعق ح بيق كالل ا
كل د بالي الكاديلدات الخي ييلق ا لذلكا لي ال ك جلي اللدل ال كقد لق بابي لق الحلي ا لعحيلة البلد لنقل
الكننلللييي ن كدد الخح د الكلاجنيت ال يل يق  ،ل ن كد ح لحدل ال كخحةلق لن حةلل نالي اللداخحد
لالخي يد  ،ل ن كندل لنةداي نينق د ايدلا ال يل يق .
لبيل مم ن ن ييالت نق الكننلللييي ك ددا ل كنلعق  ،إال ن ال يي ال دن ن يبق ذل ال يلدان
الحقيقد لنق الكننلللييي لالكحنم ياي  ،لقد ثبت الكي يخ ن محلل الكننلللييلي ال دنيلق الدليندا حيليلي
نينت نكي ايبحيث د ال يي ال دن ن  ،نكن عح دبي ال ثي  :الاليكف النقلي اللكن يحقل اليللم
بيحي عيليق يدا  ،بنق االنك نلت الكلد جلت كهلل ا يديلدا لد يلي ايع لي  ،ل هلبح كلد
ال حل يت يديذم بندبق عيليق د كنلين النيك اللاند  ،لالكحنم ياي يد ح بكالي لكدل يي البحلث
ال ح لد  .إن ال ُقلق اللثيقلق بلين الكةللل ال دلن ن لالكةلل الكننلللليد ،د لت اللدل ال ل ل إلل
ك نيلللج الياللللد عحللل قايعللليت البحلللث لالكاللللي للجلللي دييدللليت د لدلللق لكهلللدي نكييكالللي
الكننلللييق ال كال ا ل ل القيللد عحل كهلدي الكننلللييليت الكلد كل كبا بقجلييي اي لن الللاند
بهةق بي ا لمي بي ا لل دييدق الكلاجن لي ل اللدل النبل ذ كحلكةل بليلكةل الكننلللليد
لللكلل كجلي ل لاي ً قيدليق ل حج لق لحلدل الكلد كدلكل د دلُحي ل يلة كننلللييلي كقد لق ل لد حيللق
جيقق لللدل ححيةلق كخجلي ل ل لا الدلللق ال ل ل بين لق الدلُح ن لي ن اللاليليت ال كحلدا بيلندلبق
لحكننلللييلليت ال ك يللجا بحديدلليق عدللن يق خيهللق ييللل عح ل اللاليلليت ال كحللدا ن ك نللي خ لياللي
لكهدي ذي بني ق اللدين لحدل قكجييت هححكاي القهلذ.
 /9التحكم في التكنولوجيا بعد نقلها
ً
ي كقدم كبين لني ن نق الكننلللييي ال ي دل ن ينللن علي ُ دليعدا ال ي نلن ن يلؤدن دل إال إكا
هلليحبكة إيلل افات خلل ذ نللكن ناللي  :كلللاين الكننلللييللي  ،الللكحنم للد دللي ذي  ،الكللدقي للد
كةيهلليحاي  ،حيللللق ال حينلليا لالكقحيللد  ،ليللكم الكله ل للد ايخي ل إل ل الللكحنم ياللي  ،لذللكا ي نللد ن
االقكهي عح ي د نق ادك ي الكننلللييي ال ي ث دلذ نق لادلك ي قلد ا إنكيييلق ينلق
لق دل ا لقلد بلين الكلي يخ
 ،حيق النق قا ذد ا يقق ال لكُ ل لدف لادلكخدا ة دلن
للق د ل ا ذي
ن نل الللدل الكللد اقكه ل ت قللا عح ل ل اف اأالت ال كاللل ا دلن حيللللق
ل نلنيكاي  ،لم كدكاي ذك الدل الكقدم للل قحيُ د ال يي الكننللليد  ،ل ن بلين ذلك اللدل
نللكن اليجانل الكللد نينللت دل للي دللبيقق القكنل يف حللدث الكننلللييلليت دلن الللكحنم ياللي  ،خيهللق
ل ناللي اعك للدت للد إن لليف ال هلليني عح ل دللحلبين ال يد ل حين بلليلكحنم للد الكننلللييللي ذ للي :
ال ةكلليح للد اليللد لال نللك للد اليللد  .بين للي الللدل الكللد نينللت كد ل لح حينلليا عللن ا يل كةنيللل
ال قكنيلليت للن اأالت ال كاللل ا ادللكايعت ن كللكحنم ل د الكننلللييللي  ،ل ن كهللبح للن الللدل
س ذك الدل نيد الييبين د النهف الثيند ن الق ن ال ل ين  ،لالهلين
ال نكيق لاي  ،عح
د لاخ القل ن ال ل ين لبدايلق القل ن اللاحلد لال ل ين  ،حيلث ال نيلد نكيلي لن ال نكيليت
الكد كنج ايدلا إال للحهين القد ا عح إنكيية ب ن هةق نينت .
بنلليف عح ل للي دللب يكبللين لنللي ن للنحق الللكحنم للد الكننلللييللي للد الللدل الني يللق يك حل بي حللق للن
ايدبيل ال ؤديق لكلل  ،نكن ناي :
 االعك يد د نق الكننلللييي قا عحل ل اف اأالت دلن البحلث علن نيةيلق الم ك نيبلق لع ل
ذك اأالت .
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ين عحل إدا ا لك لغي ذلك ال قكنيليت الكننلللييلق  ،ةلد
 عدم االذك يم بيلكنلين الحقيقد لح
محلل ايحيلين يللكم االعك ليد لد الهلليينق عحل النةلليفات الخي ييلق الكلد ال كبللين نيةيلق الهلليينق
لاوهُح لحنةيفات ال ححيق .
اف ال نك ال قحلد النخةليل دل  ،دلن الكةنيل لد
 االعك يد د نق الكننلللييي حييني عح
دكلا الكننللليد  ،لال د قد ا دانة .
 القهل د ع حييت كلاين لكالي الكننلللييلي لبيلكليلد لين ذلك البحلدان ك ك لد لد نثيل لن
ايحيلين عحل النقل اليليذج لحهلةقيت الكننلللييلق دلن اعليا ل لدذ قلد كاي عحل االدللكي يل
لالكالي .
ي نق الكننلللييي البد ن يدكند بييدليس عحل كاللي
ن خُ كلل يكبين لني ن الك ي
القلللد ات الكاكيلللق لللن نللللاد عح يلللق لكقنيلللة ل ؤددللليت لذيينللل ا كنيجيلللق بغيلللق كللللاين
الكننلللييلي لالللكحنم ياللي ب للي يلكُفم لاللل لف االقكهليديق لااليك يعيللق ليحبللد الحييلليت
ايديدللليق لح يك لللي  ،ليدللل ح لللي للل ل اللللج ن بخحللل كننل للييلللي يديلللدا خيهلللق بيلدلللللق
ال دكقابق لحكننلللييي .
 /11أساسيات في عملية نقل التكنولوجيا
لييل عحيني ن نجي نهل عييني عند ي نكحدث عن الكننلللييي ل الكقدم ال ح د ثُثق ييدين.
ا اوعداد الني لن ي يحجم لكاينق اللل لف ال نيدلبق لن يل الك ي ل لي الكننلللييلي ل خكحلف
ال حللم لال ل عحل ادللكي يباي ب للن ييللد ،للللكلل البللد ن ناللكم ب انللج البحلللث لالكالللي لإعللداد
اواي ات اللانيق ،لالبد ن االذك يم بآخ نيجات ال حم لالكننلللييي.
ل ا كنييف الكننلللييي لانيي ً لكنييف اكييذيت ادكخدام ال حلم لُ ييلل ن ن خلك نل بكنل ات ال حلم
لالكننلللييي لنج اي د االدكخدام دلن ن ن خك ب ين االعكبي ل ل ني االقكهيديق لااليك يعيق .
ت ا ييل ن كنلن القيعدا الهنيعيق ال دكحدثق لالقيد ا عحل ادلكخدام الكننلللييلي ال دلكقابق كخلدم
ي قد اكني ال ححيق  ،لال ي ند كللل ن ننغحل عحل نةدلني  ،لإن لي ييلل
ايذداف اللانيق  ،لكك ي
إكبيب دييدق الكنييلف ب لي يلكُفم لي إ نينيكنلي  ،يدل ح كللل بنقل الكننلللييلي لاللكحنم يالي  ،للكا لي
اعك دني عح ع حيق النق النحد دلن كنييف لن كلل يؤدن إل عدم الكحنم د ذك الكننلللييي .
ث ا بيلندلبق لحلدل الني يلق نيلد ن انكقلي الكننلللييلي يلك م لد اكيلي لاحلد قلا  ،حيلث ن
ع حيللق ادللكي اد الكننلللييللي للد البحللدان الني يللق ي يللي للد الغيلللل إل ل ن لليايت الة ل لب
لال نيت الكيب ق لح ي لعيت ال ك لددا اليندليق  .ل لن لليذ احكنلي ال ل نيت ال ك لددا
اليندييت نيد ديا كاي عح إي يلد لا دات الدل الني يق ن ال نكيل يت ال هل ن ق لنهلف
ال هللن ق الكللد ككنلللن للن اأالت لال للدات للدللين النق ل لال نكيلليت الني يليللق لالحديللد
لالهحل  ،لقاي الغيي  ،لنكلل ال نكييت ،الغكانيق ،ن ي ناي كقلم بلدل ذليم ل ديدلد لد
اللا دات ي بين ايقاي الني يق .لال ل ن ن يا ال نيت ال ك لددا اليندلييت لاحكني ذلي الكليم
لحكننلللييي الحديثق ال قدا له لبق كهلدي ذي لحبحلدان الني يلق قلد دليذم ب لن لي لد جيليدا الةقل
لالبايلق لالكلجيي مي ال كنلي ئ لحلدخل لد البحلدان الني يلق .عحل ذلكا ايدليس ينبغلد إعليدا الكةنيل
اليدن د الدل الني يق ن ي اللكحنم لد لا داكالي لن ال نكيليت الكننلللييلق  ،لن يل االنكقليف
لالكحنم لالكلاين  ،لي كب كلل ن ديدييت نق الكننلللييي لالكحنم ياي .
خاتمة  :ن خُ ذك الد ادق ال ليجا يكبين ن ع حيق نق الكننلللييي عن ا ي االدكث ي
ايينبد ال بي ييل ن كخجي لي حق ن القلاعد لال لا نليجذي ي ي يحد :
 .5انكقيف االدكث ي ات ايينبيق كات النةيفا ال يليق  ،لال ل عحل ادلكقايباي ب ل لا يدل ا ك ي لي

ن ي كقدم الكدايُت لح دكث ايينبد الكن ي يد االدكث ي داخ اللان .
 .2بنيف قيعدا حل يكيق كدل ح بكلد ال حل ليت علن ال يليالت الكلد كحكلي الدلكث ي ات
ينبيق بي ا  ،لعن ال حق ن ذك االدكث ي ات عح ن دل ن يد ح لن إد ال
النق لكث ين ال نيج .
 .5إعللداد الايينل القيعديللق ال نيدللبق لحكللد قيت االدللكث ي يق ايينبيللق ب للي يدللا للن ع حيللق
كلاين ذك االدكث ي ات ل ن خُلاي الكننلللييي .
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لي الكننلللييللي

 .9إن لليف انللج بحللث لكللد يل لإلاللي ات ال ححيللق لكللك نن للن الك ي ل
اللا دا لالكحنم ياي .
 .3بنيف انج لحكقحيد لال حينيا كد ح ب حيللق هنيعق الكننلللييي اللا دا  ،ي الك يج لن
خُ الكغيي لالكحدين لالكالي .
ي الكننلللييي لالكحنم ياي  ،ك ك د عحل
 .8اعك يد نيذ ك حي يق كخههق د الك ي
ال ييالت الكابيقيق نث ن اعك يدذي عح اليينل النل ن .
 .8ك ييي اونييجات ال ح يق الكابيقيق  ،لكث ين اليالد د ذلكا ال يلي  ،لإعلداد يجانيلق
كب ا لك ييي االخك اعيت .
 .0إقي ق اكةيقييت ي ال نيت ال يل يق النبل ذ لن يل االدلكث ي لد اللداخ لي ل ا
الد يح بنق الكننلللييي قيب الكدايُت ال نلحق لام .
 .0حيللق إقي ق عُقيت لكنكُت بين الدل الني يق الديعيق الدلكقايل الكننلللييلي حكل
كنللن ال ةيلجلليت للي ال ل نيت النبل ذ للن نللج قلللا  ،عحل ن كللكم االدللكةيدا للن
الكننلللييللي ال دللكقابق ي يعيللي  ،لينلللن الكالللي لاللي ب يالللد ذللك الللدل يك للق ،
يد ح كلل ن اخكهي اللقت لالياد لال ي .
 .58دم دييدق كخايايق عي ق لنق الكننلللييي ،لي اع ياي ن ك كبا الن يايت ال ح يق
لالكننلللييق ي ايذداف ال دل ق لال قلد ا لحخالق ل ن ي نلج االذك ليم عحل كن يلق
القد ات الكننلللييق القين ق ًُ.
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دور االستثمار األجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا
أ.د  :عالش أحمد
جامعة البليدة2
يمثل االستثمار األجنبي المباشر وسيلة حقيقية لتحقيق عدد من األهداف  ،نذكر منهاا  :تافيير
مناصب العمل  ،استغالل المفارد الطبيعياة  ،الماااهمة ياي دياادن النااتح المحلاي ا جماالي ،
ويرن الالع لألسفاق المحلية  ،ديادن الصادرات  ،نقل التكنفلفجيا  .ما يهمنا ياي هاذا كلاو هاف
تحفيل التكنفلفجيا من الدول المتقدمة صاحبة االستثمارات المباشرن  ،إلى الدول الماتضايةة
لهذا االستثمار ،حيث يات نقال وسااال ا نتااك األكثار كةااون وتطافرا  ،ننارا لكافر المااتثمر
األجنبي يبحث دوما عن تحقيق العااد األكبر من خالل استثماراتو يي الدول األخرى  ،والتاي
يشااترف ييهااا تهيلااة النااروف المناساابة لااذل  .يااىلى م ماادى تااامث االسااتثمارات األجنبيااة
المباشرن بنقل التكنفلفجيا للدول الماتضيةة ؟
إر ا جابة عن هذه ا شكالية تقتضي االيتراض بقدرن البلد الماتضيف علاى محاكاان التطافر
التكنفلفجي  ،والتحك يي التقنيات الحديثة  ،و ر الماتثمر األجنبي ال ياعى لمنع عملياة نقال
التكنفلفجيا للدول الماتضيةة  ،ننرا لكفناو يااعى لتحقياق األربااو  ،وبىمكاناو دوماا تطافير
وساال ا نتاك من خالل األبحاث العلمية التي ترعاها الشركات الكبرى .
لقد تعددت المةاهي والتعاريف للتكنفلفجيا وتركزت حفل وجهة الننار التقنياة واالصتصاادية،
يمان الناحياة ا لةنياة نداد ر مةهافل التكنفلفجياا هاف عباارن عان التطبياق العلماي لالكتشاايات
واالختراعات العلمية المختلةة التي يت التفصل إليها من خاالل البحاث العلماي ،ومان الفجهاة
االصتصااادية يااار مةهاافل التكنفلفجيااا هااف عبااارن عاان تطاافير العمليااة ا نتاجيااة واألساااليب
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الماتخدمة ييها بما يحقق خةض تكاليف ا نتاك و تطفير األسلفب  .وهناك بعض التعاريف
لعدن باحثين واصتصاديين واجتماعيين نفرد بعضاا منهاا :صاال الباحاث الهنادم) ايتماار إيا ) ر
التكنفلفجياا هاي معرياة الفسايلة ،والعلا معرياة العلاة ،ياالعل يناتح المعرياة ماا التكنفلفجيااا
يتااعد على إنتاك الثرون  .وهذا الدكتفر حان عباس يُعرف التكنفلفجيا على نها عبارن عن
يكار تتعلق بتطبيقات علمية يي مدال الصناعة ويترتب عليها تقدل واضاث ياي مااتفى الةان
الصناعي ،وذل بالقياس إلى الحالة الاابقة الكتشاف الةكرن .يالتكنفلفجياا إذر تمثال التطبياق
العملي لما ينتدو البحث العلمي  ،وال يمكن الفصفل إلى تحديث وسااال ا نتااك بالمصاادية ،
وال بطريقة عشفااية  ،وإنما يت ذل من خالل مدهفد الباحثين يي مختلف المداالت العلمياة
 ،تاااةر عاان وساااال جدياادن كثاار حدااااة ماان الفساااال القديمااة  ،يقااد اب ا التاااري ر وساااال
ا نتاك انتقل مان الحالاة البدااياة إلاى ما ا هاي علياو ا ر  ،وال نادرم ماا سافف تصابث علياو
ماتقبال  ،ولن ياتمر التطفر يي المدال التكنفلفجي إذا تفصف البحث العلمي .
 /1دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية
إن الحديث عن نقل الكننلللييلي يدلكدعد إد ال ال لدذ اللكن ي نلن ن كهل إليلة ال حيلق لد كحقيل
الكن يق االقكهيدي ق  ،قد ثبكت خكحف الد اديت د ال يي االقكهيدن ن ع حيق الكن يلق االقكهليديق
كدكدعد كحقي الن ل االقكهيدن  ،للن يكحقل ذلكا ايخيل إال إكا ادلكايب البحلد كلليلف نل للا د
االقكهلليديق لال يليللق لالب ل يق بهللةق عقُنيللق  ،ياكبللي كلللل بلليلكلجيي ال لليد لحنلليك اللللاند  ،ل للي
دكلذ الخد ق ال ل يق لكحدين دكلذ الك حيم لالهحق  ،للن يكحقل كللل إال بكلل لدلين إنكلي
حديثللق  ،ين اي ل يك ح ل بجيلليدا الللدخ اللللاند الللكن ي ل كبا ا كبياللي بجيلليدا الهلليد ات لكقحللي
اللللا دات  ،لكح للل ع حيللق نق ل الكننلللييللي للد كلللل دل ا ديدلليي  .إن حييللق ال يك للي ال كاللل ا
لال كني يلق بيدللك ا عحل الهل يدين الن للد لالنلللعد كدللكدعد كاللل البحللث ال ح للد لالكننللللليد
الكن يديذم ديذ ق نبي ا ل يلق لد كحبيكالي لدلد قدلم نبيل نالي بدلبل كل ثي لد اونكلي  ،لنلنلة
ال ا ايل لجييدا إنكي الدحي لالخلد يت  ،لنلل ا لنللن البحلث ال ح لد لد اللدل الني يلق للم يل
إللل ال دللكلذ ال احلللل  ،لللن ذللكا الللنق ي نللن ن يللكم ك ليجللة بنقلل الكننلللييللي عللن ا يلل
االدكث ي ات ايينبيق ال بي ا  .إن ج ل ا اذك يم ايقاي الني يق لد ادلكخدام الكننلللييلي نلحلدذ
اللدللين ايديدلليق للد الكن يللق اللانيللق ،ل ل اة ن ل ال ب ل ات ال دللي ي إكا خللكني ب للين االعكبللي نكللين
للق الك ل ثي ال ح للد لالكننللللليد للد الكاللل
ايبحلليث لالد ادلليت ال ح يللق الكللد ي يللت حللل
االقكهيدن ل دليذ ق الكقلدم الكننلللليد لد جيليدا إنكيييلق ال ل  ،ةلد اللاليليت ال كحلدا اي ينيلق
نيد ن كقدم الكننلللييي يديذم بندبق كك الح ي بين  08إل  % 08د جييدا إنكيييق ال .
 ،يد ح كلل بجييدا النليك الللاند ،
ندكنك ن كلل ن الكقدم الكننللليد قد ث عح إنكيييق ال
لكلل للت الدل ال كقد ق اذك ي ي بيلغي ل د لق كالي لدين اونكي بيدك ا جل يني لجيليدا إنكيييلق
ال ي  ،ليؤند كلل ل ا اونكي الكد ك لادذي اللدل ال كقد لق بيل لن اللكن للم يدلب للة ثيل حكل
جيقت ايدلا الداخحيق لالخي ييلق عحل حلد دللاف  ،نيلد ن لي ينةل لد ال كلدلا لي بلين  2إلل
 % 5.3ن النيك اللاند عح البحللث ال ح يلق لالكننلللييلي ،لندلكخح القلل ن الكالل ال ح لد
لالكننلللليد دذ إلل اخك اعلليت يديلدا دل حت بكخةيلف ال لللف عحل ال يالللد ال جلحد لالةنل ن
عحل حللد دلللاف نلكلل دلليعد للد كالللي لكحلديث اونكللي دلللاف الج اعلد ل الهللنيعد ،لإلل كقللدم
ححلل د يي الك حيم لخهلهي ً اواي ات لالةنيين.
بني ًف عح ي دب يكبين لني ج ل ا اذك يم الدل الني يق بكاينق ال دكحج يت ايديدليق ال دليعدا عحل
با الكقدم ال ح د لالكننللليد بيلك حيم  ،لبكلل يهبح ل اة خد ق لإلنكي لقلذ اونكي  ،لعحل البحلدان
الني يق ن كال البنيق الكننلللييق لُقكهيد الللاند بغيلق دعلم لك جيلج لدالت ن للإ إنكيييلق ال ل
ل س ال ي ل قي ً لخاق ال حم لالكننلللييي عح عدا ؤ ات  ،ليحكي كلل إل كاينق ال نلي يجلي
لنق الكننلللييي بلاداق االدكث ي ايينبد ال بي  ،اي اللكن يخكهل الا يل لكحقيل ايذلداف
دليلةق اللكن  .إن الك نيلج عحل لجللب نقل الكننلللييلي وحلداث الكن يلق االقكهليديق يل كبا ديدلي
بيلك خ النبي الكن ك اد الدل ال كخحةق د ال يي ال ح د لالكننللليد لاالقكهيدن  ،اي ل اللكن
يي االعك يد عح القد ات الكاكيلق وحلداث الكن يلق االقكهليديق جل بي لن ال دلكحي  ،خيهلق ل ن
الكدي ب د يي اونكي الةن ن لالكقند لاالخك اعيت للدذ اللدل ال كالل ا للم يدلب للة ثيل لد
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نلن إاُقلي  .للكا ينبغلد
كي يخ الب يق  ،ل ن قد ا الدل ال كخحةق عحل حينليا ذلكا الكدلي ب ميل
ححللق النج ل
ححللق االناُقللق االقكهلليديق ال ؤديللق إلل
الكةنيل للد قهل الا ل لحلهللل إلل
حدل ي ييف لدذ لدكل .
 /2عملية نقل التكنولوجيا
ةالم نق الكننلللييي  :ي د ةاللم نقل الكننلللييلي  Technology Transferلن ال ةليذيم ال قلدا
الكد ك نس ي لعق ن اله لبيت عند للم ال اك لين بالك اللليذ ا  .لي لد ك يلف ( نبل يحس )
ق لنق ال حيليت الجل ل يق
ن الك يةيت الكد ك ذ ب ن الكننلللييي نل ديدد ن ن يا ال
للق ل كللل ي الخللد يت .
للن ي ل كحلي ل علا ل اونكللي إل ل إنكللي يلليذج  ،لادللكخدام كحللل ال
للق ال ح يللق إل ل ع حيللق اونكللي  ،ن للي ن
لبنح لليت خ ل ذ  ،ناللي ع حيللق عقُنيللق كللنلم لكيدللد ال
الكننلللييي داا لحكن يق االقكهيديق للاي قي ق قلا عنلد اللكين لالم قلد ا عحل ا الي لاالدلكةيدا نالي
ق لالكننلللييلي لنيةيلق ادلكخدا اي لد ع حيليت اونكلي لالكن يلق .
ليلا ذكا الك يف ن ن ال
ن للي ي للي إللل ن الكننلللييللي لاللي للليذ للليذ ا ل ح لدللق ثلل ال هلليني لايدلات لاأالت  ،للي
ال لللق الكلللد ك لللد لللن ال لللليذ ميللل ال ح لدلللق  ،كن لللن بيل الللي ات لكنلللليم الكننلللييلللي
لادلكخدا اي  .ل للد ذللاكا ال هللدد ي نللس نل للن ) لليكي د ( ل ) ليح للج ( الكننلللييللي
لق القلد ات الب ل يق
لق لحةنللن الهلنيعيق لبهلل ا ل نالي ككجل ن
))ب نالي ي لعلق لن ال
ق لال الي ا ،
لالكابيقيت الهنيعيق لحقلانين لالنل ييت ال ح يق (( ن ي يقهد بيلكننلللييي )) حيم ال
لكللل ي او نينيلليت ونكللي الدللحي لالخللد يت للكه ل يم اينلللاب اليديللدا ناللي  ،حك ل كنلللن ُن للق
لكابيقاي حدل االحكييييت الخيهق لح دكاحل ن ي االدكةيدا ناي ((
ة كابيقاي كابيقي ً عح يلي ً
لعحية لن ع حيق نق الكننلللييي ي ند كبيد ال حل يت الكقنيق ب ن يدا
 ،يل حيلق ليدلت يل د حينليا ل كقحيلد هللنيعد لحبحلدان ال كقد لق  ،ل يحللل الت كالل ا ل بنلليف
هيني حديثق  ،لقد بين كلل يللل بلن نبلد عنلد ي كنحلم علن ل لا الناجلق  ،حيلث نلد ن كنلديس
للللاد البنللليف ال يدللل ح بلنيللليج ال بنللل  ،لعحيلللة للللن اقكنللليف األيللليت الحديثلللق ال يدللل ح بللليلكحنم لللد
الكننلللييللي  ،لعحيللة لللن ع حيللق نق ل الكننلللييللي ييللل ن كنلللن للد إاللي ندللي عح للد ل ن ل ن ،
لكقيليد دييدليق لثقي يلق لايك يعيلق كدل ح بكللاين الكننلللييلي ب لد نقحالي  ،لك كبل الكننلللييلي لليلدا
لاقي لل لف اقكهيديق لايك يعيق ينق يلكننلللييي د الدل الهنيعيق قد ا كبالت لكةيعحلت لي
ي الكحلالت االقكهيديق لااليك يعيق  ،لبيلكليلد لنالي ن ل ت بيالدلكنيد إلل بينلق كلاجنلق نحكالي
الدعم ل دكاي ب نيه الكال الُج ق  ،ذك البينق لم كللد د لقت لييج  ،لإن لي خلكت ليدا
اليحق نك لال الثل ا الهنيعيق ل ا بيل نيت ك ددا اليندييت الكد ال ت خكحلف
الهنيعيت  ،لانكا يف بيل نيت ال ُقق الكلد ك عل اليللم البحلث ال ح لد لكدل لكاللي
لكيديد نكييكة ن اخك اعيت عح يق يد كالل ا  .عحل ذلكا ايدليس ينبغلد لحلدل الني يلق ن
كد إل كلاين الكننلللييي ن خُ نقحاي بلادلاق االدلكث ي ايينبلد ال بي ل اخكهلي ا لحا يل
 ،لكحقيقي لحكحنم الك ننللليد  ،ل ديذ ق د الكالل االقكهليدن ال ليل د  ،لقلد ثبكلت ي لعلق لن
ديي الكد كنك اليلم عقلد ال نكيليت الكننلللييلق ل نثل
داي دل
الدل نييعق ال حيق لعح
كال ا ث قاي الحيدلل لاأالت اينث ك قيدا  .ملم كللل لين ع حيلق نقل الكننلللييلي للحلدذي ال
كنةد لح ل نُت البحدان الني يق ي لم كقك ن بدييدق كن ليق لاجلحق ال ليلم ل حلددا ايذلداف يلكم
ن خُلاي كاينق ال ني ليحل االدكث ي ايينبد ال بي  ،لكل ي ال دكحج يت ايديديق الكلد ك نلن
للن ادللكي يل الكننلللييللي لكلايناللي ب للي يللكُفم لالقللد ات ال ححيللق  .لذللكا ي نللد إي ل اف الك للديُت
الُج لق عحل الكننلللييلي ال دلكل دا بلكلل ال لن اللكن يي حالي نثل اندليي ي ً لكةليعًُ لي لل لف
لحيييت البحد .
 /3دور الحكومات في تفعيل نقل التكنولوجيا
كحكللي ع حيللق نق ل الكننلللييللي إل ل عييللق الدللللق بيعكبي ذللي ك حللل للن او نينلليت ال يديللق لال يليللق
لالب ل يق للي ال ي حنللة اي ل اد  ،ن للي ك كب ل الاينللق اللحيللدا الكللد يخللل لاللي القللينلن دللن الك ل ي يت
لالقلانين لال اديم ب خكحف ياجكاي  ،لعحية ينبغد ن ككل ن ال قبيت ليم االدلكث ي ات ايينبيلق
ال بي لل ا  ،لان ك لل بلليل لاجاا عحلل كلللاين الكننلللييللي اللا للدا للي ذللك االدللكث ي ات  ،لكللللل
بلليلكنلين لالكللد يل لكحةيللج النةلليفات اللانيللق لكنلللن عح ل ني ل االدللك داد الدللكي يل الكننلللييللي
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ال كاللل ا  ،لينبغللد ن ك نللج الدللللق عنللد إبل ام االكةيقيلليت الكللد كدل ح بكللد االدللكث ي ات ايينبيللق
ال بي ل ا عح ل جلل ل ا كللل ال للةي يق ال احقللق للد إدا ا كحللل االدللكث ي ات ن للي يح ل لح دللكث
ايينبد كحلي بيحة إل خي اللان  ،ينبغد ن يد ح بنق الكننلللييي إل داخ اللان .
ل د ذكا ال يي كد اليجان إل يحل االدكث ي ات ايينبيق ال بي ا عن ا يل خكحلف القللانين
لالك ي يت د خكحف ال ييالت ال يليق لاودا يق لاليبينيق  ،لكالدف لن خلُ كللل إلل عهل نق
نديياي الهنيعد الكن ينكاد بيلكحنم د الكننلللييي اللا دا .
 /4الشراكة التكنولوجية بين الدول
انق لك يلن د ذلكا ال يلي  ،نلقي لق ل
إن ع نق الكننلللييي بين خكحف الدل يحكي إل
بحلليث للك نق  ،ل كبلليد ال للي ف لالنةلليفات  ،ل كبنللد دللحلل اونكللي ال للك ل للد ال يلليالت
اينث ك قيدا  ،لذكا ي كيدد خكحف ال ل نيت ال يل يلق الكلد كبل م اكةيقليت لي ل نيت خل ذ لد
خكحف الدل  ،ن ي يكيدلد يجلي لد اكةيقيليت الك ليلن لد يليالت حلددا ثل  :اللنةا  ،الهلنيعق
النلليق  ،ايدليق  ،لمي ذي ن ييالت الك يلن  ،ليؤدن كلل إل كحقي ي حق ن ايذداف ذد :
ال ك ل ي ند ال حنيق ال لك نق لنكييلق
ا يد ّب ن ع حيق كحلي الكننلللييي لالكحنم ياي  ،يل
.
ذكا ال
ل ا يؤدن إل ال ي ن القد ا عح االبكني لالكالي  ،ك يلن ياكلين جل لن انةل اد نل يالق
للحدذي بيلبحث لاالنك يف .
انك ي الكننلللييي عب ال حم لكال ذي نث .
ت ا يجيد ن
اللهل إل نكين عح يق د د ب لقت ن خُ الك يلن ال ح لد  ،حيلث
ث ا يد ح بك جيج
ن ل البحللث كللجداد نةيفكاللي نح للي كُحقللت اي نللي  ،ل ن القلليد ين عحلل البحللث لالكةنيلل ليدلللا
ك نجين د دللق لاحدا  ،لال يكلايدلن قا د الدل ال كقد ق .
إن ج ل ل ا الك لليلن الللدللد للد يلليالت ال حلللم لالكننلللييللي ،ككاحللل ك دلليس ال نل لليت الدلليللق
ال ك ددا ايا اف اوقحي يق ناي لال يل يق الكد كاكم بلجي اي ني ال ديلدا لحدييدليت الكننلللييلق ،
لذد ك نس ال ن ايعم لحك يلن الحنل د د ذك ال يليالت ،لنهلنةاي ل قلي ً لللينةالي لاذك ي يكالي
عح النحل الكيلد:
* ال نل يت ال اك ق بكالي الكننللليييت الكلد كلدعم االذك ي ليت الة ديلق الخيهلق لححنل ليت لذلد
كجم ال دد اينب لاينث ذ يق بين الكنلي يت الدلليق ل ناي عح دبي ال ثي :
ا نل ق ايمكيق لالج اعق ) (FAOالكيب ق لأل لم ال كحلدا ،الكلد ك ددلت عليم 5093م ،لكالكم بك لييي
لكالي ايبحيث ال ك حقق بيلج اعق لالكغكيق.
ا اللنيللق الدلليلق لحايقلق الك يلق ) (IAEAالكيب لق لأل لم ال كحلدا ك ددلت عليم 5039م لكالكم بييبحليث
ال ك حقلق بيالدلكخدا يت الدلحي ق لحايقلق الك يلق ،ن لي ك ل ف عحل اي لن النلللن ال لدند لكقلي جل ن
يذلدا خال انك لي
دؤللييكاي د ذلكا الهلدد ي يلي دل ال ليلم ب لي يالي كحلل الكلد للم كلقلي عحل
ايدححق النلليق.
ا الاينق االدك ي يق الدلليق لُكحيدات ال ح يق ) (ICSUلذد نل ق مي حنل يلق ،بلد ت ن ليااي عليم
5050م لذد اي كالي الكقدم ال ح د ،لدعم ال ي يي ال ح يق د خكحف نحيف ال يلم.
عحل ك لييي الك ليلن ب ل ن لجلي
ا ال نل ق الدلليق لح يي ) (IHOك ددت عيم 5000م لذد اي ال
الدييديت ال ك حقق بييع ي ال ينيق ،لكنليم لكالي ن ال ُحق البح يق.
* ال نل ليت ال نيلق بلجلي لكابيل ال قليييس ) (STANDARDSالجل ل يق لُدلكخدا يت الدلليلق
لحكننلللييي ل ناي.
ال االكحليد اللدللد لُكهليالت ) (ITUاللكن ك دلس عليم 5083م ليالكم بلجلي القليم الدلليلق لكل ددات
ال اديل.
ا ل ال نل للق الدلليللق لحاي ل ان ال للدند ) (ICAOالكللد ك ددللت علليم 5099م لكاللكم بكالللي لكخالليا
ايديليل الدلليق لح ُحق اليليق ال دنيق ل اقبق ح نق الاين ات.
ا ال نكل الدللد لأللجان لال قيييس ) (IBWMك دلس عليم 5088م ليالدف إلل لجلي لييي دلليلق
لحدا للحدات القييس ال دك حق.
* ال نل يت ال نيق بكابي الكننلللييي لح ال ين ال ي ق ناي :
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ا نل ق الهحق ال يل يق ) (WHOالكيب لق لأل لم ال كحلدا ،لذلد لنيللق كخههلق لك لغ ال ديلد لن
ال خكب ات لالب ا ال يدانيق ال كخههق بهيينق الهحق ال ي ق.
ا ال نل ق ال يل يق لأل هيد اليليق ) (WMOالكيب ق لأل لم ال كحلدا لي للد ك ديدلاي إلل عليم 5080م
لك ف عح ك غي ن آت ل دات خكحةق لي ي ال حل ليت لالبيينليت ال ك حقلق بليلاقس لكلجي الي
عح دل ال يلم.
* ا ال نل يت ال نيق بكالي الدييديت اللانيق د ييالت ال حلم لالكننلللييي ل ناي:
ال نل للق اي للم ال كحللدا لحك بيللق لال حلللم لالثقي لق ) (UNESCOالكللد ك ددللت عليم  ،5059لك ل
ن ليايكاي ال ك للددا االذك لليم بكالللي الدييدلليت الةن يللق ب للن عليم ،لادللكايعت ن كهللد ن ل ات
نثي ا لذي ق د ذكا الهدد.
ا نل ق الكن يق لالك يلن االقكهيدن ) (OECDالكد ن نت عيم 5085م ،لكجم ذلم البحلدان الكيي يلق
د ال يلم ن اي الك يل د ي لعق نبي ا ن ال لين ال ك حقلق بيلدييدليت االقكهليديق ،لككةل ب
عناي عدا ليين ذ اي ا لينق الدييدق ال ح يلق لالكننلللييلق ،للينلق البينلق ،للينلق الهلنيعق ،للنيللق
الايقق النلليق .ذك ال نل يت ديذ ت بكالي ايذداف الكننلللييق ،لقهّل ت ال دلي ق بلين اي ليند
االقكهلليديق لذللل للي نللن الكحقيل إال ن ب للل علا ل الة ل الكللد هلليحبت ب للل ن لليايت ذللك
ال نل يت ح حت النثي ن الحنل يت عح الحيلف لحك يلن الثنيند بلهلةة بلديًُ ةجلًُ بليل مم لن
ن ب للل ال هلليلح الحنل يللق الة ديللق ال ي نللن كحقيقاللي ل قلي ً لألدللس الثنينيللق ل للن ثحكاللي ج ل ل ا
كلحيلد لاهلةيت النثيل لن ال نكيليت عحل ال دلكلذ ال ليل د .لد عليم 5088م  ،قي لت اللاليليت
ال كحدا اي ينيق اكةيقييت ثنينيق د يق لحك يلن د ال ييالت ال ح يق لالكننلللييق ي لي يجيلد عحل
ع ل ين دلللق ،لنينلت كبالق لي االكحليد الدلل يكد (الدليب ) لحلد بلحلدذ ع ل اكةيقيلق ككجل ن
بنلدذي ال خكحةق كبيد النكين ال ح يق ،لجيلي ات ال ح ليف ال كبيدللق لةكل ات ككل الح بلين بجل ق دليبيي
لدلنق .لال لي نق لد النلدلات لال حكقيليت لالك ليلن ال بي ل لد إنيليج ب لل ال لي يي لألبحليث،
ل ن ن ك جيج ث ذك االكةيقييت كق يل ليايت النل د القجلييي الدييداالايق ،لبيلكليلد ل ن لالي
ذد ي ً دييديي ً عيل يي ً.
 /5حركة التكنولوجيا بين الدول
لقد نينت الكي ي ا د الديب بين اللدل ك نلد ح نلق الدلحي لالخلد يت عبل الحلدلد  ،لذلل لي اي بل
عنيذي بيلكهدي لاالدكي اد  ،لحيليي يكم الكلية نحل االكيي بب افات االخكل اب لال ُ ليت ال دليحق
)(TRADE MARKلالكهلي يم الخيهلق ،ل دل ا نيةيليت الهلني ،ل هلبح ذلكا النللب ،لن الكيلي ا
يح ل دل اً ذي لي ً ي لي يدل بيلح نلق ال يل يلق لحكننلللييلي INTERNATIONALk MOVEMENT OF
TECHNOLOYحيث يقهد ن ةالم (الح نق) انة ي ث ال نل ايعلم ل ةاللم النقل )(TRANSFER
النق ل الللدللد لحكننلللييللي عب ل القنلللات االقكهلليديق لالهللنيعيق هللبح ي للد ال ؤ ل ال نيدللد للد
ال ُقيت الد لليق بدبل ال ين لالقجييي الدييديق لاالقكهيديق لاي نيق الاي ق الكد يا حاي.
كنلعق ن ذ اي االنكقي ن ال نكيين إلل ال دلك حين علن
كنكق الكننلللييي الهنيعيق دلليي ً با
ا يلل بيللي لادللك ي ال نكيلليت الكلللد ككيلل ياللي الكننلللييللي ،ل لللن النيحيللق الن يللق ي للد قلللدا
الكننلللييلليت ال نقللللق باللك الا يقللق نبي ل اً يللداً لكا ك ل ثي ذين ل عح ل للبنيت الكاللل الهللنيعيق
لاالقكهيديق عب ال يلم .إن ذك ال حيلق كدل ح بينكقلي الكننلللييلي لن البحلد ايهلحد ال نلك لالي إلل
البحد ال دكقب  ،ةد ال يي الهلنيعد عحل دلبي ال ثلي نيلد إقي لق هليني لد دل خكحةلق ونكلي
دح ق كم اخك اعاي د بحدذي ايهحد  ،لكا خلكا عحل دلبي ال ثلي هلنيعق قالي الن بيللك الكلد كلكم
دلليي  ،للليس لاناللي ايهللحد ذللك الللدل  ،للنللن ع حيللق االكةللي عح ل
بنثي للق عيليللق للد دل ل
الد يح بهنيعق ذك ال نكييت ذل الكن د ح بكحلي ذك الكننلللييي .
ل د اليجان عح دبي ال ثي ي كلهحت إلية نق دلنيا ال ن إ نينييت كقنيق ذينحلق لد يلي
لك ل
الهنيعق النةايق د إل ح نق الكننلللييي بين الدل  ،لإقي ق ذك ال نق عُقليت ع ل
ي نب ييت ال نيت النةايق ال يل يق .
 /6العراقيل الدولية لنقل التكنولوجيا
إن الدل النب ذ ال نكيق لحكننلللييي ي نناي ن كجي ال اقيل الكلد ك نلي ل كجل ف لن ع حيلق نقل
الكننلللييي كحت يق ك ي ق نينت  ،يلكيي ا الدلليق بيلكننلللييي ب جت علدداً لن ال دلين الدييدليق
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داي اللالييت ال كحدا اي ينيق ،

عح دكلذ ب ل الدل لعح
نق الكننلللييي نكن ذي ي ي يحد :
الكلليلف لد اللدل ال دلكقبحق
ا إن كهلدي الكننلللييلي الهلنيعيق إلل الخلي ي نلد جيليدا ل
لكجيؤلاي لد اللدل ال هلد ا  ،خيهلق إكا قي لت الدلللق ال هلد ا لحكننلللييلي بيدلكي اد الدلحي لن
اللدل ال دكجليةق  ،ي نلد كللل إقةلي ال هليني ال ححيلق لي يلؤدن إلل كدل يح ال لي  ،حل دللبي
ال ثي إكا ق ت إحدذ ال نيت النبل ذ لد يلي هلنيعق الدليي ات كحليل ب لل هلين اي إلل
الخي عن ا ي بيي خ الكهنيي عح ن كحكجم ب اف ي كنكية كحلل ال هليني نلل ا النخةليل
لن ن ليااي اونكلييد داخل
كنحةلق اونكلي لاجديليد كني دليق الدلح ق  ،للن ذللك ال ل نق دللف كقحل
الدللق ايم .
ل ا إن ع حيلق كدل يي نقل الكننلللييلي لن اللدل ال كقد لق إلل اللدل ايقل كالل ا قلد يلؤدن جيليدا
كني ديق دحي الدل ال دكقبحق نل ا النخةيل كنليليف اونكلي يالي  ،لي يلؤدن إلل ندليد دلحي اللدل
ال هد ا لحكننلللييي .
ت ا إن ع حيق كهدي الكننلللييي ال ككم بيلكد ي الحقيقد لاي  ،ن اخك اب يديد يحكي إلل دلنلات
ن البحث لالكالي  ،ي يكاحل نةقيت عيليق يدا  ،ل ا ي نينت اي بيح الكد اكين لن ع حيلق نقل
الكننلللييي ال كحق الادف ال ن لد  ،نل ا لنلن ال نلك اليديلد لد ححلق النجل الكلد كحقل لحبحلد
ال دكجيف عح اي بيح .
ث ا الخللف لن ن ككحلل الكننلللييلي ال هلد ا علن ذلدا اي ال دنيلق إلل ايذلداف ال دلن يق علن
ا ي ادكغُ او نينيت الكننلللييق ال ححيق لحدللق ال دكل دا  ،ل د ذكا اواي كلجداد الكخل ليت
الدلليق يل ي ب د يلم ن انك ي الكننلللييي النلليق  ،لمي ذي ن الهلنيعيت الكلد ي نلن ن اكدلكخدم
يم ال عدن يق .
ا مبق الدل النب ذ د ن كبقل اللدل ال كخحةلق دللقي انيلق ل نكييكالي  ،لجل ين علدم كحللالي
إل دل هد ا كني داي عح خكحف ايدلا ال يل يق  ،ن ي ذل الحلي بلين دل االكحليد ايل لبلد
لاللالييت ال كحدا اي ينيق ن ياق لبين الهين ن ياق خ ذ .
 /7دور الشركات متعددة الجنسيات في نقل التكنولوجيا
يدانيق نبي ا نل ا ل ي ك حنة ن ل لب إنكيييلق لد
إن ال نيت ك ددا اليندييت ذد ل يت ع
عح إنكي الدلحي لالخلد يت لد دل خل ذ  ،خيهلق كحلل ال نكيليت
نث ن دللق  ،اد إكن ك
الكد يكم كهنيي يجاناي د دل خكحةق ليكم الكي يي د الدللق ايم  ،اك ال حيق كد ح بنقل لدلين
اونكي إل الدل ال دكجيةق لادكخدام اليد ال ي حق ال ححيق د ع حيق الكهنيي  ،ي يؤدن إل ندلل
الخب ل ا لالللكحنم للد الكننلللييللي للي كاللل اللقللت  ،يل ل نيت ك للددا اليندللييت كك كللي بلج ل يق
الدييدا د ني ق قايعيت هنيعق ال نكييت كات الكننلللييي ال يليق ،لل قي ً لني ق االعكبلي ات (يدلكثن
ن ذكا الحنم هنيعق الاي ان لالةجيف الكد ادكب دت عنالي ذلك ال ل نيت بدلبل ا كبياالي بقجلييي
الد يب لاي ن اللاند لك كحلل ال ل نيت ك لددا اليندلييت  -ن ي لعلق -انثل ال ل نيت اكدليعي ً لد
حقل ع حاي ،لكبك ذلك ال ل نيت قلد اً نبيل اً لن الياللد لد يليالت البحلث لالكاللي  ،لكحكنل
انب قد ن الهيد ات ،لكدكةيد ن عح ن ل لألد ي عح دكلذ د ي البيي ال ححيلق ل دل ي
الكهللدي ليقللل عللدنين عللليم انللة بلليل مم للن ال للين ال ليهللق الكللد خحقكاللي ال ل نيت ك للددا
اليندللييت لححنل لليت للين للن الج ل ل ن اوبقلليف عحياللي ،لذنلليل النثي ل للن ايدللبيل الكللد كللدعل
لُعكقيد ب ناي دلف كدك لد االحكةليل ب لقلي ال يليدا عحل دلكلذ اونيليجات الكلد حققكالي خلُ
ال قلد ال يجيق .يوحهينييت الكد ي كاي ال ي لعلق ايل لبيلق عليم 5083م ليدت بل ن ،ذنليل لي
يقي ل ع ا الف ن ال نيت ك ددا اليندييت عب ال يلم ل 2388ل نق نالي ك ددلت لد دل
ال ي لعق ايل لبيق.
لذك ال ي لعلق ايخيل ا لن ال ل نيت ك كحلل  90238علي ً لد دل ال ليلم بين لي ك حلل ال ي لعلق
ايلل لن الةل لب ل 585لن ال ل نيت ك لددا اليندلييت لح ي لعلق ايل لبيلق ،ك حلل لعلي ً لد
نث ن ع ين بحداً قيب  555ن ال نيت اي ينيق الكد ك كحل نةس القد ا عح االنك ي .
لد عليم 5005م  ،بحل علدد ال ل نيت اي ينيلق ك لددا اليندلييت ال ي حلق لد  ،5880بحغلت ي حلق
بي يكاي نث ن بحيلند دلال ي ال نيت ايل لبيلق ال ي حلق لد نةلس القاليب بحل علددذي 5992
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ي دذ إل

خيلف د يلي

لبحغت بي يكاي نث ن ثُثق بُيين لنهف دلال د نةس ال ليم ثل ذلك اوحهلينييت لن ل ناي
ن ك اد ن ا عن حييم ال نيت ال ك ددا اليندييت الكد ك ددت لد ينلي ل ل لبلي لالة لقليت
لد علانللد ادلكث ي اكاي ال يليللق .لكيلد او للي ا إلل ن نةللس ذلك اوحهللينييت قلد للي ت ،إلل ن
بي ليت لينكين لن انبل ال ل نيت ك لددا اليندلييت لد ال ليلم كيليلجت ثحلث ( )5/5اللدخ
ي
الللاند اوي ليلد للدل نل لق الكن يلق لالك ليلن االقكهليدن ،ن لي ن ال ل نيت ال ك لددا اليندلييت
نن ك غ ( )5/0القلا ال ي حلق النحيلق لبحلدان نل لق الكن يلق لالك ليلن االقكهليدن كخكحلف ال ل نيت
الكد ك ي س ن يااي د بحد لاحد ن عدا ليلة  .حلد ذلم
ك ددا اليندييت عن بيقد ل يت ال
االخكُ ليت ين للن للد ليلللل خجلللب ذللك ال ل نيت لحقللانين ،لالك ل ي يت ،لالكنلي لليت الدلي يق
ال ة ل د الدل ال جاايةق للحكهل ات لال بيدئ الدييديق لاللانيق لاك الدل  ،لنل اً لنللن ذلك
الاينليت اللانيلق ال خكحةلق ك كنل ي لعلق لادل ق ل كبيينلق لن اينل لق االيك يعيلق لالنلي يلق ،لين
الكحدييت الكد لايات ال نيت ك ددا اليندييت د يي اودا ا لالكديي نينت عحل يينلل نبيل
ن الك يبل لالك قيد ،للم كك نن ن ن ذك ال ل نيت لن كخالد ذلك الكحلدييت للل ال القلد ا الةينقلق
لن نثل عنيهل ذلك الدييدليت كل ثي اً ذلد د يلق
عح (الكنيف )الكد يجت االدك اكييييت ،لل
الك قيللد اودا ن للد يللي إنيلليج ال حيلليت الخي ييللق ،ل قللدا الكدلايُت ال نلحللق للد ك يةلليت
االدلكي اد ،لنلليم اوعةليفات الي نيلق لحدلحي الكيي يلق ال دلكل دا لابي لق لبنق الكنلليم الحنل يلق
لذك ال نيه يك ق ،ذد الكد ناح عحياي لد ال هلاححيت االقكهليديق ادلم ال يليلق اللانيلق
) (NATIONAL TREATMENT SYSTEMلل قللي ً لاللك الك قيللدات ،ينبغللد عحلل ال لل نق ك للددا
اليندلييت ن كقللد لكلللاجن بللين كل ثي ات ذللك ال لا ل نةل دا ل يك لق قبل اكخلليك القل ا النالليند
بكلليف ادكث ي اكاي د الخي  ،ن ي ن ذك ال لا كح د اييكاي دذ الكل ثي عحل خهلين ،
ل دذ ك قيد الكننلللييي ال نقللق إل الدللق ال جيةق عب ال نيت ك ددا اليندييت.
 /8نقل التكنولوجيا والسيادة واألمن
إن الكال الهلنيعد النبيل لد خكحلف ال يليالت دذ إلل كحنلم اللدل ال كقد لق لد للا د اللدل
ال كخحةللق االقكهلليديق ناللي لالب ل يق لحك ل ال يليللق  ،اي ل الللكن يي ل الللدل ال كخحةللق للد لجللي
ال دا ي دل ي عن هيلحاي  ،للن يحق لاي كلل اي ن لالدييدا .
لكا نل ني عح دبي ال ثي إلل ال للا د الابي يلق نيلد ن ادلكغُلاي يلكم لن ال ف اللدل ال كقد لق
س ذك ال للا د نيلد اللنةا  ،ن لي ن عينلدات ذلك ال للا د يلكم ك لغيحاي
با مي عيدلق  ،لعح
د البنلل ال يل يق لدندات الخجانق اي ينيق ب يند ج يف يلدا  ،لكدلكقب اللدل الجل يةق نكيليت
الدل ال كقد ق بييد ي ال حددا د ايدلا ال يل يق  ،ي يؤدن إل كبيد مي كني ئ لالكن نلين
ال غ ال يم لح ةن ين االقكهيديين ايحق عقلد ن الج ن .
ل د يي اي ن ال دن ن لن نق الكننلللييي يد ح لحدل الج يةق بلن يف هنيعق ح بيق كالل ا
كل د بالي الكاديلدات الخي ييلق ا لذلكا لي ال ك جلي اللدل ال كقد لق بابي لق الحلي ا لعحيلة البلد لنقل
الكننلللييي ن كدد الخح د الكلاجنيت ال يل يق  ،ل ن كد ح لحدل ال كخحةلق لن حةلل نالي اللداخحد
لالخي يد  ،ل ن كندل لنةداي نينق د ايدلا ال يل يق .
لبيل مم ن ن ييالت نق الكننلللييي ك ددا ل كنلعق  ،إال ن ال يي ال دن ن يبق ذل ال يلدان
الحقيقد لنق الكننلللييي لالكحنم ياي  ،لقد ثبت الكي يخ ن محلل الكننلللييلي ال دنيلق الدليندا حيليلي
نينت نكي ايبحيث د ال يي ال دن ن  ،نكن عح دبي ال ثي  :الاليكف النقلي اللكن يحقل اليللم
بيحي عيليق يدا  ،بنق االنك نلت الكلد جلت كهلل ا يديلدا لد يلي ايع لي  ،ل هلبح كلد
ال حل يت يديذم بندبق عيليق د كنلين النيك اللاند  ،لالكحنم ياي يد ح بكالي لكدل يي البحلث
ال ح لد  .إن ال ُقلق اللثيقلق بلين الكةللل ال دلن ن لالكةلل الكننلللليد ،د لت اللدل ال ل ل إلل
ك نيلللج الياللللد عحللل قايعللليت البحلللث لالكاللللي للجلللي دييدللليت د لدلللق لكهلللدي نكييكالللي
الكننلللييق ال كال ا ل ل القيللد عحل كهلدي الكننلللييليت الكلد كل كبا بقجلييي اي لن الللاند
بهةق بي ا لمي بي ا لل دييدق الكلاجن لي ل اللدل النبل ذ كحلكةل بليلكةل الكننلللليد
لللكلل كجلي ل لاي ً قيدليق ل حج لق لحلدل الكلد كدلكل د دلُحي ل يلة كننلللييلي كقد لق ل لد حيللق
جيقق لللدل ححيةلق كخجلي ل ل لا الدلللق ال ل ل بين لق الدلُح ن لي ن اللاليليت ال كحلدا بيلندلبق
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لحكننلللييلليت ال ك يللجا بحديدلليق عدللن يق خيهللق ييللل عح ل اللاليلليت ال كحللدا ن ك نللي خ لياللي
لكهدي ذي بني ق اللدين لحدل قكجييت هححكاي القهلذ.
 /9التحكم في التكنولوجيا بعد نقلها
ي كقدم كبين لني ن نق الكننلللييي ال ي دل ن ينللن علي ًُ دليعدا ال ي نلن ن يلؤدن دل إال إكا
هلليحبكة إيلل افات خلل ذ نللكن ناللي  :كلللاين الكننلللييللي  ،الللكحنم للد دللي ذي  ،الكللدقي للد
كةيهلليحاي  ،حيللللق ال حينلليا لالكقحيللد  ،ليللكم الكله ل للد ايخي ل إل ل الللكحنم ياللي  ،لذللكا ي نللد ن
االقكهي عح ي د نق ادك ي الكننلللييي ال ي ث دلذ نق لادلك ي قلد ا إنكيييلق ينلق
لق دل ا لقلد بلين الكلي يخ
 ،حيق النق قا ذد ا يقق ال لكُ ل لدف لادلكخدا ة دلن
للق د ل ا ذي
ن نل الللدل الكللد اقكه ل ت قللا عح ل ل اف اأالت ال كاللل ا دلن حيللللق
ل نلنيكاي  ،لم كدكاي ذك الدل الكقدم للل قحيُ د ال يي الكننللليد  ،ل ن بلين ذلك اللدل
نللكن اليجانل الكللد نينللت دل للي دللبيقق القكنل يف حللدث الكننلللييلليت دلن الللكحنم ياللي  ،خيهللق
ل ناللي اعك للدت للد إن لليف ال هلليني عح ل دللحلبين ال يد ل حين بلليلكحنم للد الكننلللييللي ذ للي :
ال ةكلليح للد اليللد لال نللك للد اليللد  .بين للي الللدل الكللد نينللت كد ل لح حينلليا عللن ا يل كةنيللل
ال قكنيلليت للن اأالت ال كاللل ا ادللكايعت ن كللكحنم ل د الكننلللييللي  ،ل ن كهللبح للن الللدل
س ذك الدل نيد الييبين د النهف الثيند ن الق ن ال ل ين  ،لالهلين
ال نكيق لاي  ،عح
د لاخ القل ن ال ل ين لبدايلق القل ن اللاحلد لال ل ين  ،حيلث ال نيلد نكيلي لن ال نكيليت
الكد كنج ايدلا إال للحهين القد ا عح إنكيية ب ن هةق نينت .
بنلليف عح ل للي دللب يكبللين لنللي ن للنحق الللكحنم للد الكننلللييللي للد الللدل الني يللق يك حل بي حللق للن
ايدبيل ال ؤديق لكلل  ،نكن ناي :
 االعك يد د نق الكننلللييي قا عحل ل اف اأالت دلن البحلث علن نيةيلق الم ك نيبلق لع ل
ذك اأالت .
ين عحل إدا ا لك لغي ذلك ال قكنيليت الكننلللييلق  ،ةلد
 عدم االذك يم بيلكنلين الحقيقد لح
محلل ايحيلين يللكم االعك ليد لد الهلليينق عحل النةلليفات الخي ييلق الكلد ال كبللين نيةيلق الهلليينق
لاوهُح لحنةيفات ال ححيق .
اف ال نك ال قحلد النخةليل دل  ،دلن الكةنيل لد
 االعك يد د نق الكننلللييي حييني عح
دكلا الكننللليد  ،لال د قد ا دانة .
 القهل د ع حييت كلاين لكالي الكننلللييلي لبيلكليلد لين ذلك البحلدان ك ك لد لد نثيل لن
ايحيلين عحل النقل اليليذج لحهلةقيت الكننلللييلق دلن اعليا ل لدذ قلد كاي عحل االدللكي يل
لالكالي .
ي نق الكننلللييي البد ن يدكند بييدليس عحل كاللي
ن خُ كلل يكبين لني ن الك ي
القلللد ات الكاكيلللق لللن نللللاد عح يلللق لكقنيلللة ل ؤددللليت لذيينللل ا كنيجيلللق بغيلللق كللللاين
الكننلللييلي لالللكحنم ياللي ب للي يلكُفم لاللل لف االقكهليديق لااليك يعيللق ليحبللد الحييلليت
ايديدللليق لح يك لللي  ،ليدللل ح لللي للل ل اللللج ن بخحللل كننل للييلللي يديلللدا خيهلللق بيلدلللللق
ال دكقابق لحكننلللييي .
 /11أساسيات في عملية نقل التكنولوجيا
لييل عحيني ن نجي نهل عييني عند ي نكحدث عن الكننلللييي ل الكقدم ال ح د ثُثق ييدين.
ا اوعداد الني لن ي يحجم لكاينق اللل لف ال نيدلبق لن يل الك ي ل لي الكننلللييلي ل خكحلف
ال حللم لال ل عحل ادللكي يباي ب للن ييللد ،للللكلل البللد ن ناللكم ب انللج البحلللث لالكالللي لإعللداد
اواي ات اللانيق ،لالبد ن االذك يم بآخ نيجات ال حم لالكننلللييي.
ل ا كنييف الكننلللييي لانيي ً لكنييف اكييذيت ادكخدام ال حلم لُ ييلل ن ن خلك نل بكنل ات ال حلم
لالكننلللييي لنج اي د االدكخدام دلن ن ن خك ب ين االعكبي ل ل ني االقكهيديق لااليك يعيق .
ت ا ييل ن كنلن القيعدا الهنيعيق ال دكحدثق لالقيد ا عحل ادلكخدام الكننلللييلي ال دلكقابق كخلدم
ي قد اكني ال ححيق  ،لال ي ند كللل ن ننغحل عحل نةدلني  ،لإن لي ييلل
ايذداف اللانيق  ،لكك ي
إكبيب دييدق الكنييلف ب لي يلكُفم لي إ نينيكنلي  ،يدل ح كللل بنقل الكننلللييلي لاللكحنم يالي  ،للكا لي
اعك دني عح ع حيق النق النحد دلن كنييف لن كلل يؤدن إل عدم الكحنم د ذك الكننلللييي .
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ث ا بيلندلبق لحلدل الني يلق نيلد ن انكقلي الكننلللييلي يلك م لد اكيلي لاحلد قلا  ،حيلث ن
ع حيللق ادللكي اد الكننلللييللي للد البحللدان الني يللق ي يللي للد الغيلللل إل ل ن لليايت الة ل لب
لال نيت الكيب ق لح ي لعيت ال ك لددا اليندليق  .ل لن لليذ احكنلي ال ل نيت ال ك لددا
اليندييت نيد ديا كاي عح إي يلد لا دات الدل الني يق ن ال نكيل يت ال هل ن ق لنهلف
ال هللن ق الكللد ككنلللن للن اأالت لال للدات للدللين النق ل لال نكيلليت الني يليللق لالحديللد
لالهحل  ،لقاي الغيي  ،لنكلل ال نكييت ،الغكانيق ،ن ي ناي كقلم بلدل ذليم ل ديدلد لد
اللا دات ي بين ايقاي الني يق .لال ل ن ن يا ال نيت ال ك لددا اليندلييت لاحكني ذلي الكليم
لحكننلللييي الحديثق ال قدا له لبق كهلدي ذي لحبحلدان الني يلق قلد دليذم ب لن لي لد جيليدا الةقل
لالبايلق لالكلجيي مي ال كنلي ئ لحلدخل لد البحلدان الني يلق .عحل ذلكا ايدليس ينبغلد إعليدا الكةنيل
اليدن د الدل الني يق ن ي اللكحنم لد لا داكالي لن ال نكيليت الكننلللييلق  ،لن يل االنكقليف
لالكحنم لالكلاين  ،لي كب كلل ن ديدييت نق الكننلللييي لالكحنم ياي .
خاتمة  :ن خُ ذك الد ادق ال ليجا يكبين ن ع حيق نق الكننلللييي عن ا ي االدكث ي
ايينبد ال بي ييل ن كخجي لي حق ن القلاعد لال لا نليجذي ي ي يحد :
 .55انكقيف االدكث ي ات ايينبيق كات النةيفا ال يليق  ،لال ل عحل ادلكقايباي ب ل لا يدل ا ك ي لي

ن ي كقدم الكدايُت لح دكث ايينبد الكن ي يد االدكث ي داخ اللان .
 .52بنيف قيعدا حل يكيق كدل ح بكلد ال حل ليت علن ال يليالت الكلد كحكلي الدلكث ي ات
ينبيق بي ا  ،لعن ال حق ن ذك االدكث ي ات عح ن دل ن يد ح لن إد ال
النق لكث ين ال نيج .
 .55إعللداد الايينل القيعديللق ال نيدللبق لحكللد قيت االدللكث ي يق ايينبيللق ب للي يدللا للن ع حيللق
كلاين ذك االدكث ي ات ل ن خُلاي الكننلللييي .
 .59إن لليف انللج بحللث لكللد يل لإلاللي ات ال ححيللق لكللك نن للن الك ي ل لي الكننلللييللي
اللا دا لالكحنم ياي .
 .53بنيف انج لحكقحيد لال حينيا كد ح ب حيللق هنيعق الكننلللييي اللا دا  ،ي الك يج لن
خُ الكغيي لالكحدين لالكالي .
ي الكننلللييي لالكحنم ياي  ،ك ك د عحل
 .58اعك يد نيذ ك حي يق كخههق د الك ي
ال ييالت الكابيقيق نث ن اعك يدذي عح اليينل النل ن .
 .58ك ييي اونييجات ال ح يق الكابيقيق  ،لكث ين اليالد د ذلكا ال يلي  ،لإعلداد يجانيلق
كب ا لك ييي االخك اعيت .
 .50إقي ق اكةيقييت ي ال نيت ال يل يق النبل ذ لن يل االدلكث ي لد اللداخ لي ل ا
الد يح بنق الكننلللييي قيب الكدايُت ال نلحق لام .
 .50حيللق إقي ق عُقيت لكنكُت بين الدل الني يق الديعيق الدلكقايل الكننلللييلي حكل
كنللن ال ةيلجلليت للي ال ل نيت النبل ذ للن نللج قلللا  ،عحل ن كللكم االدللكةيدا للن
الكننلللييللي ال دللكقابق ي يعيللي  ،لينلللن الكالللي لاللي ب يالللد ذللك الللدل يك للق ،
يد ح كلل ن اخكهي اللقت لالياد لال ي .
 .28دم دييدق كخايايق عي ق لنق الكننلللييي ،لي اع ياي ن ك كبا الن يايت ال ح يق
لالكننلللييق ي ايذداف ال دل ق لال قلد ا لحخالق ل ن ي نلج االذك ليم عحل كن يلق
القد ات الكننلللييق القين ق ًُ.
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