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دراسة تصورية عن االبتكار وامللكية الفكرية واالقتصاد 
1غري الرمسي
  ملخص -

ٕامربBل كوليدج  مع السـيد جريميي دي بري، لكية احلقوق جبامعة أو1وا يف ٔاو1وا، والسـيدة كون فو،�لتعاون  أالمانة ٕاعدادمن 
  يف لندن

عن Xبتاكر وامللكية الفكرية وXقتصاد غري الرمسي  دراسة تصورية ملخص حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل .1
 .Xقتصاد غري الرمسيٕاطار مرشوع امللكية الفكرية و يف ٔاعدت، ).CDIP/8/3 Rev  (الوثيقة

ٕان اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية والفكرية  .2
مدعوة ٕاىل إالحاطة علام �ملعلومات الواردة يف 

 مرفق هذه الوثيقة.

  [ييل ذt املرفق]

                                                
Xبتاكر وامللكية الفكرية وXقتصاد حلقة العمل ا|ولية بشأن اسـتفادت هذه ا|راسة التصورية من التعليقات املسـتفيضة املقدمة من اخلرباء يف " 1

، واسـتفادت خاصة من 2012نومفرب  21ٕاىل  19يف جنوب ٔافريقيا، يف بريتورB جبنوب ٔافريقيا من  ، اليت نظمهتا الويبو ومعهد البحوث Xقتصاديةالرمسي" غري
مبوال  – التعليقات الكتابية املقدمة من السادة شامناد بشري وكرسـتوفر بول وجاك شارمس ومارك دوتس وجورج ٔاوسو ٕاسغييب وفريد غوt وٕارياك كرمير

جلدول ٔاعامل حلقة العمل ؤاعضاء فريق اخلرباء غري الرمسي. واسـتفادت ا|راسة ٔايضا من تعليقات اخلرباء يف املؤمتر  1املرفق وغريمه من اخلرباء املشاركني. وانظر 
  ، يف كيب 1ون جبنوب ٔافريقيا.2012نومفرب  23ٕاىل  21السادس املعين �ٔالد� اجلزئية اخلاصة �البتاكر والتمنية املنعقد من 

وال يراد هبذه ا|راسة ٔان تعكس و¡ات نظر ٔامانة الويبو  دون سواها. نيالنظر واالٓراء املعرب عهنا يف هذه ا|راسة عىل عاتق املؤلف املسؤولية عن و¡اتوتقع 
 فهيا. ٔاو ا|ول أالعضاء
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 املرفق

  معيلمعيلمعيلمعيل    ملخصملخصملخصملخص

من  34، لتنفيذ التوصية رمق ٔاعدته شعبة ا|راسات Xقتصادية وإالحصائيات يف الويبوهذه ا|راسة جزء من مرشوع 
ما يعوق حامية امللكية الفكرية يف القطاع Xقتصادي غري الرمسي، مبا يف ذt "دراسة جدول ٔاعامل الويبو بشأن التمنية: 

دراسة التاكليف واملنافع امللموسة محلاية امللكية الفكرية �لنظر خاصة ٕاىل خلق فرص العمل، بغية مساعدة ا|ول أالعضاء 
 ".عىل تصممي برامج وطنية هامة

ملواص´ ٕاجراء البحوث التجريبية يف ٕاطار مرشوع  عىل ٕاطار حتلييل ونطاق سـيايستعاريف و عىل ا|راسة التصورية  وحتتوي
 tبتاكر من ¶حية بني ا|راسة تولّف اللجنة. وبذXقتصاد غري الرمسي من ¶حية، وX أالدبيات الرثية املوجودة يف جمال

. وتستند ا|راسة ٔايضا ٕاىل نتاجئ حلقة العمل ا|ولية اليت نظمت مرتبطني ببعضهام من قبلمل يكو¶ ٔاخرى، وهام جماال حبث 
  .2012يف نومفرب 

يف غا¶ وكينيا وجنوب ٔافريقيا. كام  وحتتوي هذه الورقة عىل ٕاطار تصوري لÄراسات إالفرادية الثالث اÁصصة اليت ٔاجريت
ٔاو قطاعات، ٔاخرى يف املسـتقبل. وسرياجع هذا إالطار ليشمل نتاجئ تريم أالسس ٕالجراء دراسات ٔاخرى يف بÄان، أهنا 

  .2013ا|راسات إالفرادية عندما تصبح متاحة يف صيف عام 

 التعريف �القتصاد غري الرمسي   ٔاوال.

به، لكن �لرمغ من تزايد XهÏم ية السـبعينيات من القرن املايض، حدث مصطلح "Xقتصاد غري الرمسي" يف بدااسـتُ 
أالنشطة Xقتصادية  بهٕاحصائيو العمل اÒين يدرسون القطاع غري الرمسي  ويقصديوجد تعريف مقبول عامليا Ñ ٔاو لنطاقه.  ال

، ٕاال ٔان Xقتصاد غري الرمسي ليس مبرادف للقطاع غري الرمسي (اÒي املؤسسات غري املنشأة حسب القانوننجز يف اليت تُ 
عىل حد سواء) ٔاو العام� غري الرمسية (اليت قد توجد يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي  يشمل العام� الرمسية وغري الرمسية

  عىل حد سواء).

ٔانسب تصور موضوع و يف القطاع غري الرمسي. املنجزة ومن هذا املنطلق تركز ا|راسة عىل أالنشطة الرمسية وغري الرمسية 
فاع´ الهات اجل نشطة و خمتلف االٔ حيث حتتل  ،ٕاىل غري الرمسيرمسي من ال عن حتول متواصللالقتصاد غري الرمسي عبارة 

تدرجييا؛ وميكن للرشاكت الفردية نتقال من الوضع غري الرمسي ٕاىل الوضع الرمسي Xويكون . التحولخمتلفة يف هذا  نقاط
ويف بعض  وقت ذاته.العامل Xضطالع ببعض أالنشطة غري الرمسية وبعض أالنشطة أالخرى الرمسية يف الو  املعيشـية وأالرس

ٕانتاج Xقتصاد غري الرمسي وجتارته  يصب ، مع ذt،ويف العادة أالحيان يتنافس Xقتصاد غري الرمسي مع القطاع الرمسي.
  .معهويتفاعل يتعايش  كام ٔانه وتوزيعه وخدماته لفائدة Xقتصاد الرمسي،

السلع، وخاصة من خالل ٔانشطة التصنيع والزراعة،  ويشمل Xقتصاد غري الرمسي طائفة عريضة من القطاعات اليت تقدم
واخلدمات، اليت ترتاوح ما بني جتارة التجزئة وخدمات أالرس املعيشـية، عىل حد سواء. ويتقاطع Xقتصاد غري الرمسي ٔايضا 

  .اسةليست حمل تركزي ا|ر  هذه القطاعاتة واحمللية، لكن يمع جوانب الصناعات إالبداعية، وكذt امجلاعات أالصل 

 وتشري التقديرات ٕاىل ٔان العام�حصة كبرية من احلصائل وفرص العمل يف العديد من البÄان النامية. ولالقتصاد غري الرمسي 
يف  العام�أكرث من نصف شلكت، عىل مدى ٔاكرث من عقدين من الزمان، يف Xقتصاد غري الرمسي  العام�غري الرمسية ٔاو 

حتظى ٔافريقيا جنوب الصحراء بنصيب ا|خل املنخفض. و بÄان بÄان ا|خل املتوسط و  غري الزراعية يف ٔاغلباæاالت 
 زهاء الثلثنييبلغ نصيب Xقتصاد غري الرمسي  لرمسي يف الناجت إالجاميل احمليل حبيثأالسد من تقديرات مسامهة القطاع غري ا
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الهند،  وتلهيا يف ذtلٔالنشطة غري الزراعية.  ة املضافةالقمية إالجامليٕاذا ٔاضيفت الزراعة ونصف  من الناجت إالجاميل احمليل
  شامل ٔافريقيا ؤامرياك الالتينية.ها بÄان من الرشق أالوسط و وبعد من مجموع الناجت إالجاميل احمليل، ملائة� 50بزهاء 

 .إالجاميل للك نسمةاحمليل  ترتبط بعالقة سلبية �لناجت بة العام� يف القطاع غري الرمسيوتشري إالحصاءات الوصفية ٕاىل ٔان نسـ 
البÄان، لكن ال من دليل يربهن عىل ٔان العام�  �نتشار الفقر عربالعام� يف القطاع غري الرمسي بعالقة ٕاجيابية ترتبط كام 

 ٔاو ارتفاع معدالت الفقر، ٔاو عىل أن السمة غري الرمسية سزتعزع إالجاميلاحمليل يف اخنفاض الناجت  ،ٔاو ال تتسبب ،تتسبب
العام� غري الرمسية مع يف معدالت يف الواقع يف أالقالمي اليت خضعت لÄراسة زBدة  تالتمنية Xقتصادية. فقد لوحظ أسس

تسارع المنو Xقتصادي. وتؤيد هذه إالحصاءات والتحليالت أالدبيات اليت تصف Xقتصاد غري الرمسي بأنه "مسة ال تغيب" 
  ية ؤافريقيا.من قبيل ٔامرياك الالتين  عن ٔاقالمي

رغام عهنم من القطاع الرمسي بسبب افتقارمه للمؤهالت ٔاو  مستبعدونويعمل الناس يف Xقتصاد غري الرمسي ٕاما ٔالهنم 
لوجود عراقيل أخرى حتول دون دخوهلم يف القطاع الرمسي، وٕاما ٔالهنم خيتارون العام� غري الرمسية ٔاو تنظمي املشاريع 

و املرونة ٔاو امليول الشخصية. وليست الفوائد املالية بأقل �لرضورة يف Xقتصاد غري الرمسي بسبب Xسـتقالل أ الرمسي  غري
عهنا يف القطاع الرمسي، وقد تشمل الفوائد Xقتصادية أالخرى من العمل يف Xقتصاد غري الرمسي القدرة عىل Xسـتجابة 

الصمود ٔامام خماطر Xقتصاد اللكي املنتظمة. ويؤكد �حثون للتغريات عىل الساحة التكنولوجية ٔاو التنافسـية والقدرة عىل 
  يعكفون عىل جماالت غري Xقتصاد ٔايضا وجود فوائد خشصية واجÏعية من العمل يف Xقتصاد غري الرمسي.

  Xبتاكر يف Xقتصاد غري الرمسي  ýنيا.

مسي، ٔاوال ٕ�دماج حتليالت منفص´ حىت االٓن Xبتاكر يف Xقتصاد غري الر  جمالهذا املرشوع حدود البحث يف  يوّسع
عادة من يدرسون يأخذها يف Xعتبار ال  ٕ�جراء حبوثلالبتاكر وXقتصاد غري الرمسي من الناحية التصورية، وýنيا 

قليدB درس ت اجلوانب Xقتصادية وجوانب العام� يف Xبتاكر ٔاو Xقتصاد غري الرمسي، وýلثا بتخطي قطاع الصناعة اÒي يُ 
X قتصاد غري الرمسي.يف هذا السـياق |راسة جوانب ٔاخرى من جوانبX بتاكر يف  

ٔادبيات Xبتاكر الكثري من البحوث والبيا¶ت وال تشمل Xبتاكر،  مسائلٔادبيات Xقتصاد غري الرمسي مبارشة  وال تتناول
عادÑ عادة تXبتاكر ٔالن  غري الرمسي تقليدB مصدرا لالبتاكرومل يعترب Xقتصاد غري الرمسي.  القامئة اليت تركز عىل Xقتصاد

  التطوير.بحث و مكثفة يف جمال ال ٕاجنازات تكنولوجية ٔاو اخرتاعات قاب´ للحامية برباءة تعمتد عىل ٔانشطة 

يف القطاع  التطوير التكنولوجية والعملية الواسعة النطاقو وليس الرتكزي التقليدي عىل Xبتاكر املرتبط بأنشطة البحث 
Xبتاكر، ٕاذ يوجد حزي هائل ٕالدراج ٔانشطة Xقتصاد غري الرمسي جوانب الرمسي هو المنوذج الوحيد املتاح السـتكشاف 

ف يف هذه ا|راسة. ويريم هذا املرشوع املنجزة يف البÄان النامية يف مفهوم Xبتاكر أالمع واملقبول عىل نطاق واسع واملعرّ 
وروابط وأدوات من مصفوفات وأدوات اسـتقصائية ومفاهمي للتعاون  موجودما هو  ،ٔاو ال ينطبق ،ٕاىل معرفة كيف ينطبق

ؤانواعه عىل هذه الظروف. وقد بدٔات مؤخرا هيئة حبث آخذة يف المنو رسيعا النظر يف خمتلف مصادر Xبتاكر  لتقيمي أالثر
ومن أالمث´ الوجهية واالٓفاق املسـتجدة:  ةاجلديد البحوثيف هذا السـياق. ويظهر العديد من املصطلحات والتعاريف لوصف 

"، وXبتاكر الفقراء خلدمة الفقراء"، وابتاكر ""قاعدة الهرموابتاكر ، عىل مسـتوى القاعدة"بتاكر "X :هذه ا|راسة�لنسـبة ل 
  ."الشامل واجلامعXبتاكر "" واحللول البسـيطةابتاكر "احلذر"، و "

منوذج رمسي تقليدي ٔاو يف ٕاطار السـياق غري الرمسي املسـتجد، مثة اتفاق عىل رضورة  وسواء اسـُتكشف Xبتاكر �تباع
  Xبتاكر احمللية.  ٔانظمة، وخاصة، دراسة أالنظمةٕاجراء حتليل قامئ عىل 
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  ويه:وعند تطبيق هذا إالطار وعند مراجعة أالدبيات تظهر بعض النتاجئ املبدئية املتعلقة �البتاكر يف Xقتصاد غري الرمسي 

ن Xقتصاد غري الرمسي ٔاوال وقبل لك يشء متنوع، وال تقل عنه تنوعا مصادر املعارف اليت ترمس مالمح أالنشطة إ   .1
غري الرمسية وXبتاكر يف هذه أالنشطة. ويف لك واحد من ٔانشطة Xقتصاد غري الرمسي املتنوعة خيتلف عىل أالرحج أثر 

  اعل مع Xبتاكر يف القطاع غري الرمسي.Xبتاكر ودوره، مبا يف ذt ٔاوجه التف

وتبني ا|راسات Xسـتقصائية وا|راسات إالفرادية اخلاصة بصغار املقاولني واملرتكزة عىل قطاعات خاصة ظهور   .2
منتجات جديدة، وحتسني منتجات ٔاخرى وحتسني طرق الصنع واسـتخدام أدوات جديدة. وما اتسم به هذا النوع من 

وجه العجز يف تجابة الرسيعة للعرض والطلب يف السوق"، ما حل مشالك وأدى ٕاىل التغلب عىل أ Xبتاكر هو "Xسـ 
  .ٔاو �هام تكييف املنتجات أالجنبية مع الظروف احملليةXقتصاد الرمسي و 

صال. عن Xخرتاع أ يف Xقتصاد غري الرمسي لتكييف والتقليد ٕاىل اللجوء بشلك ٔاكرب ٕاىل اوتشري البحوث القامئة   .3
 ٔاماكن العملوتبني بعض ا|راسات ٔان التغيري التكنولو� يأيت من تقليد املقاولني ل�ذج موجودة السـتخدا�م اخلاص يف 

عوضا عن بيعها يف أالسواق. ٕاال أن دراسات أخرى تشري ٕاىل ٔان رشاكت Xقتصاد غري الرمسي هتمت ٔاكرث ٕ�نتاج منتجات 
  يدر ماكسب فورية. ميكن ٔان، ٔالن ذt جديدة عوضا عن اسـتخدام التكنولوجيا

واحدة ٔان رشاكت Xقتصاد غري الرمسي ترى دراسة ج ت، ال تسـتن عىل غري املتوقعومن بني ا|راسات القلي´ املتاحة،   .4
طاع ويف حني اسـُتنتج أن النوعية تؤثر يف الناس اÒين يشرتون من القالقمية يف حتسني نوعية املنتج الهنايئ والتنافس عليه. 

ويالحظ اخلرباء ٔان Xقتصاد غري الرمسي درج عىل  ٔاوال وقبل لك يشء مبتانة املنتج.غري الرمسي، فٕان النوعية ترتبط 
  Xست�ر أقل يف تصممي املنتجات الهنائية من القطاع الرمسي.

ملعارف برسعة يف داخل ما ييرس نقل املهارات وا ،ومتيل الرشاكت يف Xقتصاد غري الرمسي ٕاىل العمل يف مجموعات  .5
القطاع. وتشري أالد� التارخيية ٕاىل انتشار املعلومات حبرية يف Xقتصاد غري الرمسي وٕاىل تبادل املوارد املتخصصة، ٕاال ٔان 

شري ٕاىل ٔان العمل يف مجموعات Ñ وقع سليب يف منو القطاع، نظرا الحتدام املنافسة عىل املنتج ذاته وعىل ي بعض ا|راسات 
  وعدم قدرة الفرد عىل تاليف تقليد االٓخرين البتاكراته. – وعيتهننطاق 

واجه قيودا من حيث يويعمل العديد من الرشاكت البالغة الصغر يف Xقتصاد غري الرمسي برٔاس مال منخفض و   .6
 الرمسي المنو املتوقع حتديث التقنيات وق´ املهارات، ونتيجة tÒ ال حتقق الكيا¶ت Xقتصادية اليت يقوم علهيا Xقتصاد غري

طاق ن. ومعوما تؤثر املسائل املتعلقة �لتكنولوجيا ورٔاس املال يف املرتفعة ا|خلأو املقمي للرشاكت يف اقتصادات البÄان 
  إالنتاج والتجارة املرتبطني �البتاكر يف Xقتصاد غري الرمسي.

رمس مالمح معلييت التعلمي وXبتاكر يف غري الرمسي، و وتؤدي التفاعالت بني العرض والطلب دورا �ام يف Xقتصاد  .7
. وتستند اجلهات الفاع´ يف Xقتصاد غري الرمسي استنادا كبريا ٕاىل معالء خارجيني مكصدر رشاكت Xقتصاد غري الرمسييف 

  .ويه ظاهرة توصف ٔايضا �مس "Xبتاكر املفتوح الوارد" –لالبتاكر 

التعلمي الرمسي املبكر والتعمل العميل من خالل خربات العمل والتعمل  منكتسب املهارات ويف Xقتصاد غري الرمسي تُ   .8
التدريبات يف القطاعني غري الرمسي ٔاو الرمسي. ومن الوجيه التوليف بني التعلمي الرمسي والتدريب املهين  عرب�لتدريب 

  صاد غري الرمسي.قترشاكت Xعىل Xبتاكر |ى قدرة لبناء الاملتخصص وخربات العمل 
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  آليات حتقيق العوائد املناسـبة من Xبتاكر يف Xقتصاد غري الرمسي  ýلثا.

تريم مجيع الرشاكت اليت تستمثر يف Xبتاكر ٕاىل حصد عوائد ابتاكراهتا �ٕالبقاء عىل نوع من احلرصية عىل درايهتا املتعلقة 
. وبأخذ ذt من السمة الرمسية وتطبيقه كتساب املزية النسبيةٔاو �ختيار سـبل ٔاخرى ال بطرق الصنع ٔاو املنتجات اجلديدة

ية عىل السمة غري الرمسية اليت متزي Xقتصاد غري الرمسي معوما، تُسـتخدم طائفة من آليات المت$ الرمسية وشـبه الرمس 
  الرمسية لمت$ Xبتاكر. وغري

 إالجحاموالنرش وبنود المت$ شـبه الرمسية الرسية بل سـ وتتخذ آليات المت$ الرمسية شلك حقوق امللكية الفكرية. وتشمل 
عدم الكشف والعقود وغري ذt. أما ٔاشاكل المت$ غري الرمسية فقد تشمل الفرتة الزمنية والتعقيد يف  واتفاقات التنافس عن

  يف التكنولوجيا وخدمات ما بعد البيع وغريها من اخلدمات ووالء الزبون.ٔاو  التصممي

رمسي ٔايضا، تسـتخدم خمتلف الرشاكت اسرتاتيجيات متنوعة لالسـتفادة من عوائد Xبتاكر. وطبقا للبيا¶ت ويف Xقتصاد ال
ا|خل املرتفع اæمعة عرب اسـتقصاءات Xبتاكر، تعترب مجموعة صغرية من مجيع الرشاكت العام´ يف مجيع القطاعات يف بÄان 

تلهيا أالرسار التجارية وحق املؤلف  العالمات التجارية �لغة أالمهيةوتعترب هذه الرشاكت حقوق امللكية الفكرية �مة. 
  والرسوم وال�ذج الصناعية والرباءات. 

. سدهااملساعدة عىل فهمنا الٓليات مت$ Xبتاكر يف Xقتصاد غري الرمسي، ويريم هذا املرشوع ٕاىل  يفوتوجد ثغرة واحضة 
هل ختتلف حوافز Xبتاكر والنرش وأالثر بني Xقتصادين الرمسي وغري الرمسي؟ وهل يعمتد Xقتصاد غري الرمسي عىل ف 

آليات مت$ ختتلف عن ت$ اليت يعمتد علهيا Xقتصاد الرمسي؟ وهل فيه رغبة يف المت$ يف املقام أالول، ٔاو فيه اعرتاض 
  وا|راية العملية املعممة بني Xقتصادين غري الرمسي والرمسي؟عىل المت$؟ هل ختتلف خمرجات Xبتاكر 

(أ) ال هتمت كثريا بمت$ ٕاما الفاع´ يف Xقتصاد غري الرمسي  اجلهاتيسود انطباع ٔاول بأن عند مراجعة أالدبيات املوجودة و 
يت هذا عوائدها من Xبتاكر أو (ب) تعمتد عىل آليات المت$ شـبه الرمسية ٔاو غري الرمسية بدال  من آليات المت$ الرمسية. ويأ

مما يذاع  –بأن الرشاكت يف Xقتصاد غري الرمسي هتمت �لمت$ ٔاقل من الرشاكت يف Xقتصاد الرمسي  –Xنطباع أالول 
ٔان Xبتاكر يف Xقتصاد غري الرمسي حيدث عادة يف مجموعات ما ييرس انتقال املعارف والتكنولوجيا من خالل  من ويؤكد

بأن رشاكت Xقتصاد غري الرمسي هتمت �لمت$ ولكن تسـتخدم االٓليات شـبه  –تبادل أالفاكر ال ٔاكرث. ٔاما Xنطباع الثاين 
  فيتطلب املزيد من التوضيح. –الرمسية ٔاو غري الرمسية 

ما ااسـتخد الرمسي آليات امللكية الفكرية الرمسية يف سـياق Xقتصاد غرياسـتخدام دراسة تشري ٕاىل  منوعىل حد علمنا ال 
الرباءات  سواء اكنت ،. ويبدو من املعقول افرتاض ٔان سـبل اسـتخدام آليات امللكية الفكرية الرمسية املسج´ وٕانفاذهامهنجيا

ٔاقرب ما تكون للعدم. ويتطرق القليل من ا|راسات  يهالرسوم وال�ذج الصناعية ٔاو غري ذt، ٔاو العالمات التجارية ٔاو 
عدة افرتاضات ٕاىل  وتتوصل هذه ا|راساتوضوع آليات امللكية الفكرية الرمسية يف Xقتصاد غري الرمسي، امليدانية ٕاىل م

أن Xبتاكرات يف Xقتصاد غري الرمسي ال تسـتويف احلد الرضوري رمسية، ٔاحدها �لنسـبة ٕاىل غياب آليات امللكية الفكرية ال
ة الرمسية، نظرا ٔالن العديد من هذه Xبتاكرات يستند ٕاىل تقليد منتجات لتكون مؤه´ للحامية مبوجب آليات امللكية الفكري

الوعي يف Xقتصاد غري الرمسي مل تسمع �مللكية الفكرية وتفتقر ٕاىل افرتاض آخر بأن اجلهات الفاع´ موجودة وتكييفها. ومثة 
ذ ٕاليه. ومع ذt مثة افرتاض آخر بأن اجلهات الفاع´ نفاال ميكهنا ال و�ارات ما خيصه من و بنظام امللكية الفكرية الرمسي  الالزم

التفاؤل بشأن قدرهتا عىل تسجيل حقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبا وٕانفاذها؛ هذا عىل Xقتصاد غري الرمسي ال حيدوها  يف
ن الرضوري اسـتطالع المثن يف اخلارج قد هيدد دخلهم. ويظل م متدنيةكرثة التقليد بني احلرفيني وٕانتاج نسخ الرمغ من أن 

  ادية اليت ُجترى يف ٕاطار املرشوع.صالحية هذه Xفرتاضات من خالل ا|راسات إالفر 
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يف ٔاننا خلصنا ٕاىل أن ٔاغلبية آليات مت$ Xبتاكر يف  ال يوجد ما يبعث عىل ا|هشة رمبا، القامئةللبحوث ومن تلخيصنا 
ٓ رمسي لها طبيعة غري رمسية، حبيث إ Xقتصاد غري ال ليات امله´ الزمنية و¡ود البيع ٔاو اخلدمة ووالء الزبون وخدمات ما ن ا

بعد البيع يه ٔامه االٓليات املسـتخدمة. ويؤكد القليل من ا|راسات ٔان اجلهات الفاع´ يف Xقتصاد غري الرمسي حتاول مت$ 
الرشاكت يف القطاع الرمسي، ابتاكراهتا �سـتخدام آليات شـبه رمسية من قبيل الرسية. ويتعارض ذt مع ما تسـتخدمه 

  س الرسية �عتبارها آلية للمت$.وخاصة الصغرية مهنا، اليت متار 

وسعيا ٕاىل سد الثغرات يف املعارف وأالد� اليت حددهتا ا|راسة التصورية، حّسن املرشوع التساؤلني البحثيني التاليني 
ة: ٕاىل ٔاي مدى تعزز ٔانظمة المت$ يف Xقتصاد غري الرمسي ال.ين يتعني تناوهلام مبزيد من البحوث يف شلك دراسات ٕافرادي

التأثري يف غياب ٔانظمة المت$ يف قدرة Xبتاكر عىل التكيف وXنتشار و يرض مدى  ٔاي Xبتاكر وتعممي املعارف؟ وٕاىل
  Xقتصاد غري الرمسي؟

من قوة نظام Xبتاكر يف Xقتصاد غري وميكن اجلدل من ¶حية بأن غياب ٔاشاكل المت$ الرمسية والعمل امجلاعي من ماك
التعمل امجلاعية" اليت تقوم عىل  خرباتالرمسي. ومن هذا املنطلق يستند نظام Xبتاكر يف Xقتصاد غري الرمسي كثريا ٕاىل "

، ٕاذ ¡ود المت$ يف ضوء أالنظمة XجÏعية دراسةأمام دخول السوق وتدفق املعارف حبرية. وجيب ٔايضا  العراقيلق´ 
والرغبة يف مجع املوارد والتعاون، ما ييرس  وا|الالت XجÏعية والثقافيةتتسم املعارف املتدفقة �لثقة والسمعة واملوثوقية 

  النفاذ ٕاىل املعلومات ويقلل كثريا من تاكليف املعامالت.

يه ا|امئ وغياب آليات المت$  قليدالت ومن ¶حية أخرى وعىل النقيض من و¡ة النظر املذكورة ٔاعاله، هناك من جادل بأن 
عيق تزايد ٔانشطة Xبتاكر يف Xقتصاد غري الرمسي. وال يسـتطيع املقاولون تمنية ٔاعامهلم بعد مرح´ معينة نظرا ٔالهنم عراقيل ت 

ي، عىل Xست�ر يف االٓالت ٔاو رأس املال البرش يفتقرون ٕاىل السـيطرة عىل ابتاكراهتم. و�لتايل |هيم حوافز ٔاقل 
ط من ثبي العالمات، و  التوسـمي ٔاو الشهاداتن غياب ويقال أيضا إ  الكبرية. اتيسـتطيعون الوصول ٕاىل بعض Xقتصاد وال

ماكفأة املنتجني عىل نوعية منتجاهتم اجليدة، ٔالنه يؤدي ٕاىل عدم معرفة املسـهت$ ملنتجات القطاع. وعليه ينخفض المنو 
قد تقوض رشاكت القطاع غري فضال عن ذt و غري الرمسي ٕاىل ما دون املطلوب. Xقتصادي وماكسب إالنتاجية يف القطاع 

  الرمسي من حوافز الرشاكت يف القطاع الرمسي عىل Xبتاكر ٔاو اسـتخدام تكنولوجيا جديدة ٔاو تطوير التوسـمي.

 ظل غياب ما يثبت وليست أالد� احلالية املسـمتدة من البحوث بواحضة مبا يكفي لرتجيح كفة عىل ٔاخرى. ومبدئيا، ويف
. ٔاو البت بشلك قاطع فيه سـتوى ونوع Xبتاكر اÒي يسـتحدث يف ظروف خمتلفةمب النقيض، من الصعب ٔايضا التكهن 

رى يف ٕاطار املرشوع تقيص هذه املسائل، وستساعد¶ عىل اسـتطالع التاكليف وسـتواصل هذه ا|راسة إالفرادية اليت جتُ 
  .ٔاو �هام امللكية الفكريةحقوق ٕانفاذ و وي عىل ٕاضفاء املزيد من الطابع الرمسي والفوائد يف سيناريوهات بدي´ تنط

  ج السـياسـية ا|امعة لالبتاكر يف Xقتصاد غري الرمسيالهنُ   رابعا.

قتصاد غري الرمسي. يسـهتدف Xٕاطارا سـياسـيا موحدا متفقا عليه الراهنة ال تقرتح الوýئق السـياسـية وأالدبيات االٔاكدميية 
ج السـياسـية اليت تتبعها البÄان النامية اسـهتدفت يف الواقع تبني دراستنا اليت تنسحب عىل العقود الثالثة املاضية ٔان الهنُ ففي 

القوانني والسـياسات  توصف. وفضال عن ذt يف كثري من أالحيانالعادة القطاع الرمسي، متناسـية Xقتصاد غري الرمسي 
الرمسي عىل ٔاهنا خمصصة وال تقوم عىل هيلك وال تنسـيق بني الوزارات واملؤسسات القامئة اليت تسـهتدف Xقتصاد غري 

عىل املسـتوى مسـتوBت احلكومة. ومن مشالك Xتساق السـيايس العادية ٔان موارد التمنية Xقتصادية ترتكز خمتلف و 
عىل  الرمسي وتنظميه ترتكزارة Xقتصاد غري ، لكن املسؤولية عن ٕاديف ٔافضل الظروف عىل املسـتوى البÄيالوطين و

  .مسـتوى احلكومة احمللية
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وفضال عن ذt رمت السـياسات القامئة اخلاصة �القتصاد غري الرمسي يف ٔاغلب أالحيان ٕاىل تعزيز الهيالك غري الرمسية، يف 
رمسي عليه. واكن ٕالغاء Xقتصاد غري الرمسي أو تنظميه ٔاو ٕاضفاء الطابع ال العادة هوالهدف السـيايس املعلن يف  اكنحني 

سـباب الاكمنة وراء السمة غري الرمسية �لتقليل من اللواحئ ٔاو الرشوط السوقية اليت االٔ الهدف من ذt هو القضاء عىل 
السـياسات ٔان من الرضوري  ورامسوتشجع الرشاكت عىل العمل يف Xقتصاد غري الرمسي. وعىل مدى السـنني رٔاى اخلرباء 

2 جتاه Xقتصاد غري الرمسي. وحتولت الطموحات السـياسـية من ٕالغاء Xقتصاد غري الرمسي ٕاىل اتباع هنج ٔاكرث تنسـيقا وتنظ
Xقتصاد غري الرمسي تدرجييا، حبيث اعمتد عدد قليل من البÄان  الفكر جتاهٕا1حة بيئة مواتية Ñ. واكن هذا التحول يف 

  ياسات بشأن Xقتصاد غري الرمسي.النامية مؤخرا سـ 

. واكنت ٕادارة جتارة الشوارع غري ٔاكرث من غريهابعض قطاعات Xقتصاد غري الرمسي ب  عىل XهÏم و السـياساترامس ودرج
. اليت ُسعي بنشاط لتحقيقها الرمسية وما يتعلق هبا من ممارسات ٕالدارة املدن عىل سبيل املثال من أالهداف السـياسـية

اليت تقوم عىل املعارف التقليدية مثل الطب �ٔالعشاب أو أالعامل  أالنشطة غري الرمسيةعىل اعتبار ٔايضا جرت العادة و 
  احلرفية عىل أهنا منفص´ عن Xقتصاد غري الرمسي، وقد حظيت �هÏم سـيايس خاص. 

جتاه Xقتصاد غري الرمسي املتبعة ج السـياسـية البناءة ومع ذt، وبغض النظر عن بعض امليادين املتخصصة القلي´، فٕان الهنُ 
طبيعة مناذج التدخل عىل املسـتوى  كام أنيثة العهد وال تزال قيد التطوير. ومن النادر ٔان حتدث تدخالت منتظمة، حد

ن التنسـيق بني املسـتويني الوطين واحمليل يؤدي إ  اجات احمللية عىل ٔارض الواقع، ٕاذيف الغالب مع Xحتيال تتناسب الوطين 
  .غالب أالمرٕاىل لبس يف 

لتعزيز  ج السـياسـية املتبعة جتاه Xقتصاد غري الرمسي ليس مصمامج السابقة واحلالية ٔان ٔاغلب الهنُ اضنا للهنُ ويبني أيضا اسـتعر 
يف Xقتصاد غري الرمسي. ويف الواقع ال تعترب سـياسات Xبتاكر يف العديد من ٔاو �هام معا امللكية الفكرية Xبتاكر و 

عترب Xقتصاد غري الرمسي هدفا رصحيا لسـياسات Xبتاكر. ومن لالبتاكر؛ وال يُ  البÄان Xقتصاد غري الرمسي مصدرا حممتال
تشري سـياسات Xقتصاد غري الرمسي رصاحة ٕاىل Xبتاكر، ومن ¶حية أخرى ال تزال سـياسات Xبتاكر الوطنية  ¶حية ال

  لرمسي.ختضع للمنظور العلمي والتكنولو� اÒي ال يعري اهÏما كبريا لالقتصاد غري ا

تصممي  يفوجيب أال يغيب عن أالذهان التفاعل بني القطاعني الرمسي وغري الرمسي ودور مؤسسات القطاع الرمسي 
السـياسات اخلاصة �القتصاد غري الرمسي. ويف الواقع يؤثر الضعف املؤسيس من قبيل إالفراط يف سن اللواحئ وضعف سـيادة 

فيه. ولن تعمل السـياسات اليت  املنجزةXقتصاد غري الرمسي ونوع أالنشطة القانون املطبق عىل القطاع الرمسي يف جحم 
  ري املؤسسات يف Xقتصاد الرمسي.تسـهتدف Xقتصاد غري الرمسي ٕاال �لتضافر مع السـياسات الرامية ٕاىل حتسني س

توا¡ها ٔاية رشكة، وخاصة الرشاكت وتشـبه بعض العراقيل اليت توا¡ها اجلهات الفاع´ يف Xقتصاد غري الرمسي العراقيل اليت 
يبدو أن التساؤل الكبري هو ٕان اكن نظام امللكية الفكرية وجهيا �لنسـبة  فأوالالصغرية والرشاكت العام´ يف البÄان النامية. 

ي لسـياسات توعية اجلهات الفاع´ يف Xقتصاد غري الرمسل القتصاد غري الرمسي. وýنيا من التحدBت املهمة �لنسـبة ل
�ٕالماك¶ت اليت تتيحها حقوق امللكية الفكرية. وýلثا قد يلزم اجلهات الفاع´ يف Xقتصاد غري الرمسي التغلب عىل عدد من 

واملهارات واملوارد املالية. وفضال عن ذt قد  املهل الزمنيةوخاصة  النفاذ ٕاىل نظام امللكية الفكرية،العراقيل اليت حتول دون 
د اسـتخدام نظام امللكية فرض رشوط معينة عىل اجلهات الفاع´ يف Xقتصاد غري الرمسي تعقّ نت تُ يتساءل املرء ٕان اك

  سائل املهمة اليت يتيعن تناولها.الفكرية. ورابعا فٕان مسأ� ٕاماكنية ٕانفاذ احلقوق، وما يرتبط هبا من تاكليف، من امل 

م "غري الرمسية" يف جمال امللكية الفكرية لمتديد امحلاية وطرحت بعض املساهامت فكرة تصور مجموعة من القواعد ٔاو النظ
مبوجب امللكية الفكرية ٕاىل Xبتاكرات يف Xقتصاد غري الرمسي، ما سـيكون ٔارخص ؤانسب لالقتصاد غري الرمسي. والقوامس 

متطلبات للتسجيل ٔاو  املشرتكة بني Xقرتاحات القلي´ املوجودة يه: اخنفاض تاكليف اكتساب احلقوق وٕانفاذها وعدم فرض
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ية ٔاقرص، وق´ احلواجز ٔامام الرتخيص ٔاو اسـتخدام مقاولني آخرين لفكرة محمية. وتذهب قلهتا، ومنح حقوق ٔاضعف لفرتة حام
عينة بطريقة بسـيطة وفعا� من اقرتاحات ٔاخرى ٕاىل ٔابعد من ذt عند النظر يف قدرة االٓخرين عىل ٕاعادة اسـتخدام فكرة م 

القطاعية القطرية، ينبغي دراسة هذه Xقرتاحات ء من هذا املرشوع واستنادا ٕاىل نتاجئ ا|راسات التاكليف. وكجز  حيث
  �لتفصيل السـتكشاف ٔاسسها وحتديد الشلك اÒي ميكن أن تتخذه.

. القامئة عىل أالد�رمس السـياسات املتص´ به و Xبتاكر يف Xقتصاد غري الرمسي  يف جمالويعرقل نقص البحوث العملية 
النص  من 9و�لتايل تُعد هذه ا|راسة ٕاطارا سـياسـيا مبدئيا لتعزيز Xبتاكر يف Xقتصاد غري الرمسي (انظر اجلدول 

املدى والظروف اليت يعرقل فهيا نظام امللكية الفكرية سـُيدرس ). واستنادا ٕاىل النتاجئ اليت توصل ٕالهيا املرشوع أالسايس
الرمسي. وٕان كشفت ا|راسات إالفرادية ٔان حتسني امللكية الفكرية اليت تسـتخد�ا يعزز Xبتاكر يف Xقتصاد غري   أو

يف Xقتصاد غري الرمسي ممكن ٔاو مناسب، فينبغي ٔان تصبح العراقيل احملمت´ أمام النفاذ ٕاىل نظام امللكية  الفاع´اجلهات 
  ءا من أالطر السـياسـية لالبتاكر.لنفاذ جز الفكرية يف Xقتصاد غري الرمسي ٔاو السـياسات الرامية ٕاىل تعزيز هذا ا

  

 [هناية املرفق والوثيقة]


