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  )34التوصية (امللكية الفكرية واالقتصاد غري الرمسي  - تنفيذ مشروعلاقرتاح 
 

شؤونشعبة إىل تأولك بو  لل الو تصادي ية هممة  ات واإلحصاءيةق الا تو صيذ ا ل ية أ من جدول 34تنف لتمنعامل ا
ه تصاد غري الرمسي":اعوموضو ية الفكرية والا قا  ".مللك

رشوع إىل و تصاد غري الرمسي ملهيدف هذا ا تاكر يف الا هم أفضل لال قيق  ف ياقبحتق ية الفكرية يف هذا ا لسـورشح دور ا  .مللك
ية  إرشاداتتوفر اخلطةسـو ياسات  بغ يف جمال ا تصاد غسـياسة   وقع أدواتتقيميلسـ تاكر يف الا ية الفكرية عىل الا قا ري بمللك

يف تو تاج وا يع نطاق اإل ياسة يف تو ساعد تدابري هذه ا ظالرمسي ويف ميكن أن  ل ن سـ سـ ت تصاد و .لك رشوع عىل الا قسريكز هذا ا مل
نخفض توسط وا بدلان ذات ادلخل ا ملغري الرمسي يف ا مل يا يف ل   .يقأفر

رشوعينتجوسوف  يه كام  ،مل ا ية الفكرية يف مايوعلوافقت  ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج   توجهياتتتضمنأربع دراسات  ،2012 ملع
تصادو تاكر يف الا قأدةل قامئة عىل ادلراسات اإلفرادية حول الا يةر  غري الرمسي ودوب ية الفكرية يف هذه ا لعملحقوق ا ومن  .مللك

يام بدراسة  ها ثالث دراسات إفراديةنظرية لقاخملطط ا سـهتدف أخرى قطريةتمكلسوف  نًا قطاعت   ً.امعي 

تو رشايسوف  رشوعوع فريق خرباء غري رمسي ملبع ا هذا ا يهل  ملمت  ل  .تشك

يه تطور هذه ادلراسات2012تنظم حلقة معل يف نومفرب سو تو ج   .ل

نظرية إعداد ادلراسة .1  لا

ها األفراد ريةنظلاهتدف ادلراسة  ية األصول غري امللموسة اليت  تصادي غري الرمسي ونو شاط الا تج إىل حتديد خصائص ا ينق ع لن
رشاكت يف هذ يات اليت لوا تصاد واآل لا الا رشاكت يأخذ هباق تالك لاألفراد وا تاكرمه هجودمال ، مبا يف ذكل حقوق أو ال يةب الا

ية الفكرية  .مللكا

شرتاك لدلتوفروسوف  نظرياي  ً هذه ادلراسة إطارا  م ًت يمت الانهتاء من ادلراسة ًفضال عن ذكل، لن و. راسات اإلفرادية القطريةً
سمح ادلراسات إال بعد إجناز تلفةسياإلفرادية مما  تاجئ فامي بني ادلراسات ا بادل ا خمل  لن  .بت

يدة كن فو يونكب لك من  ثة(لسـا ساعدةحاب برييل يف م  مهد إ يد) مع سان- فونشلسـوا تصادي( نفا بوشعبةب ئ رييسقا  ي الو
تصادللشؤون  يغة األوىل عىل إصدار ) يةئواإلحصا يةقالا ملا نظريية ولص ها يف حلة سـتكون جاهزلترشوع ادلراسة ا ميتقد قة ل

يد جريميي دي بري. 2012العمل يف نومفرب  ية احلقوق جبامعة وهو ( لسـأما ا ساعد  تاذ  بلكأ م رشوع أواتواسـ يس  م ور ئ
تاكر و" بأونإير" يابحول الا ية الفكرية يف أفر يقا  .مشاركفسيسامه مكؤلف ) مللك
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يد جسوف يراجع و ها ا يا و سـادلراسة ر لمس يسـتمكل ية خفري ثاحباك شارم، مدير أً ساكن وا منمبركز ا   جبامعة ابريس دياكرتلتل
تصاد غري الرمسي ياس الا سات الرائدة يف  قويه إحدى املؤ ق توجهيات أدرايان ماات جرنوود بإدارة سي كام .س يسرتشد  ب

تعرض . لنظمة العمل ادلويةمبات اإلحصاء  ً.فريق اخلرباء غري الرمسي هذه ادلراسة أيضامن  نؤلفواملسيسـو

بع يةاخلطة ادلراسة تتسوف   :ت اآل

تصاد غري الرمسي 1 قمقدمة عن الا
 

تصاد غري الرمسي 1.1  قتعريف الا

تصاد غري الرمسي 2.1  قخصائص الا

متراره 3.1 تصاد غري الرمسي وا هور الا سـحمددات  ق  ظ

ية 4.1 تصاد غري الرمسي واجتاهاته الر ئيسـجحم الا  ق

يل تح يايس  سم إىل رمس إطار تعريفي و لهيدف هذا ا لل يات عمتديسوف و . اإلفرادية الالحقةادلراسات و الضمينقلق ب عىل األد
ثة واإلحصاءات يف  رشحهذا ياحلد تصاد غري الرمسي وتوفري لاجملال  تقرييب ومنوهقخصائص الا  .ل اإلحصاءات حول جحمه ا

تصاد غري الرمسي 2 تاج أصول غري ملموسة يف الا تاكر وإ قالا ن  ب
تاكر 1.2 تحدثة يف سة األصول غري امللمو/اتبالا تصاد غري الرمسيملسـا  قالا

تصاد غري الرمسي 2.2 تاكر يف الا ية الا قخصائص  ب  معل

تصاد غري الرمسي • تاكر يف الا ياق اخلاريج لال ية وا قالقدرات ادلا ب سـ  لخل

سة  • ية الفكرية (ساملؤ ية)/مثالمللكحقوق ا ية ا لتحتا هارات/لبن  .رأس املال اخل/ملاملعرفة وا

يات حامية  3 تاكرت عائدالآ  متلكهاوقتصاد غري الرمسي الا يف األصول غري امللموسة/بالا
يات 1.3 تلف آ لمقدمة حول  متكل خم ية الفكرية (لا  )مللكمبا يف ذكل ا

يات  - متكللآ يةلا ية/مس الر مسبه الر ية/شـ  مسغري الر

تصاد غري الرمسي - تصاد الرمسي مقابل الا قياق الا ق  سـ
يات  2.3 متكللآ ياقلا تخدمة يف  سـ ا هاو الرمسي قتصاد غري الاملسـ  مزاايها/ليفتاك

ية  3.3 ية الفكرية كآ لإماكانت ا  للمتكلمللك

ياسة 4   العامةلسـا

تصاد غري الرمسي 1.4 يال الا يا  نهتجة حا ياسات ا قا ح ً ل مل  لسـ
تاكرلا ربط 2.4 بياسات الا تصاد غري الرمسي يةسـ تاكر يف الا ق ابال  ب

تو 3.4 منو وا تويد ا ية الفكرية كأداة  ظا ل ل لل تدامهتاميف يف مللك تصاد غري الرمسي وا سـالا  ق

 راسات اإلفرادية القطريةإعداد ادل .2

تلفةةية يف ثالث دراسات إفرادية قطرثالث تجرىسـ ية  خم بدلان أفر يا يهيق نوب أفر يا و يق غاان و ج تحرص . كين ادلراسات سـو
تصاد غري الرمسي تاكر يف الا قنات لال ب تاجئ الاعي ية تأثر  يامي  ب وتقدم  ن يف لكتق نفاذً ية الفكرية وقةل ا لتاكر اب متةلمللك  إىل هذه حمل ا

تاجئ ية إ هذه ادلراسات اإلفرادية تستندوسوف . لنا يدا بحوث ا نىل ا مل تفردةل تفرقة وغري معربة عن ،ملا يعهتا  م وإن ظلت  بطب
ته  .مالواقع بر
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هر األ ثفة مع اخلرباء اشوخالل األ ثات  با مكخرية، أجريت  ح متلم حمليني واملؤلفني ا تحملعن .  ادلراسات اإلفرادية الوجهيةدديلني 
شاور رشوعات اخلاصةإدارة  معلتومت ا يا وا بو ألفر مل الو يق يق جدول ي بة  سـ و يةأعاملتنشع  .لتمن ا

ية الاتقاء حتدايت عدة نوقد اعرتض  سم. معل تصاد غري الرمسي ينقإذ  تصادات إىلق الا نة يف الا با ق عدد من القطاعات ا ي ملت
توسط وا ملذات ادلخل ا يدية يشمو. نخفضمل شاب(لتقلل ذكل الزراعة وجماالت املعارف ا  جملاالتًمرورا اب) عطب األ

ية  يدوية، اخل(عاإلبدا يشطة اوحىت األ )لاحلرف ا يدية لتصنن تقلية ا تالف يف عززيسـو. )صنع األدوات،اخل(لع مسـتوايت خ الا
باينالعوامل سائر لتمنية وا ثل الا اإلضايفلتالقطرية من ا ية  ب  مت تصاد غري الرمسي ولكيف . حيازتهلكيفية حدوثه وقتاكر يف الا

يار ثالث رشوع وا بعد القطري يف ا توتقرر إدخال ا خل تلفة يف ثالث ةمل نة الخم قطاعات  شاور مع  ية اب جلدول أفر لت ية للتمن وبيويق
ية الفكرية والزمالء نظمة مللكوا  .مليف ا

بق،  يةوافقتسـويف ضوء ما  بو  نة الو من  ي ية الفكرية يف مايو للتجل ية عىل 2012مللك وا  :تادلراسات اإلفرادية اآل

 

 ادلراسة األوىل

ية يف غاان شأهنا يف  ية يف نظام تقدمي الرعاية ا يدي أ شاب ا لصحتيس طب األ مه تقل لع يك
ية ثة . يقذكل شأن أغلب ادلول األفر برية وحد ية  ناعة  يا ابجتاه  تطور حا يوهو  ك ب ص ل طي ً

تجات بدخ تاكر يف أطر ا نول الا نع ملب ساتلصوطرائق ا وما ممارسو طب . سواملؤ
ثون  با ياسات وا شاب وصانعو ا حاأل ل سـ رشعونلع ّوا سـهتلكون إال مل شاريع وا مل وأحصاب ا مل

تاكرات يف الطب  يني اذلين حفزوا الا ببعض من الفاعلني األسا شعيبسـ هدف . لا لويمكن ا
يف ميكن ت بني  كاللكي دلراسة غاان يف  تاكرات يف الطب ت شعيببعزيز الا  عن طريق لا

يني ياسات للفاعلني األسا ئة ا سـيل األدوار والروابط و سـ لحتل ية حتديد . بي شمل ا ملهنجو ست
بحوث اهؤالء الفاعلني ب من خالل ا ية يف ية واملقابالت معملكتل ئيسـ أهجزة املعلومات الر

ية يف جمال طب األ بحوث ا سات كوزارة الصحة ومركز ا لعلماملؤ ل عشاب وجملس الغذاء س
ية  يل العام اذلي يراقب نظام ا ية وقطاع أمني ا تدر سات ا مللكواخملدرات واملؤ سجب ل لتس ي

ية نا عا ناعة الطب . لص ية تطور  توقع أن تقود ادلراسة إىل معارف هامة حول  صومن ا كيفمل
بدل تصاد غري الرمسي ونظام الصحة كلك يف هذا ا يدي يف غاان وتأثريها يف الا لا قتقل  .ل

شاب  -غاان عطب األ
 

شاري بري الا تا  :سخل

يا  نولو ياسات العلوم وا هد حبوث  يجيب، مدير،  ججورج أوزو ا تك لمع سـ ) STEPRI(يسـ
ية  نا ية وا بحوث ا عمبجلس ا لص لعلم  ، غاان)CSIR(ل

ية ثا نادلراسة ا ل
  

يا أكرث من  تصنيع املعادن  - كينيا نواي ويعمل به%90كينيوفر القطاع غري الرمسي يف  ً من الوظائف اجلديدة   سـ
تج قطاع حتويل املعادن غري الرمسي يف نريويب . من القوى العامةل% 80حوايل  ينو

سـهتكل  بة الزبون ويه  سب ر نوعة  يارات ا شمل ا نوعة  تتجات وخدمات  غ ح ملص سـ ت ت لن م م
سب الطلب ناعة الامتيل  ية وحىت  سوق ا حيف ا ث ص حملل نح العاملون يف قطاع معني . ل جيو

ية أو أجزاء املربا( نون ا كاك لتشكيل ثاللف ًت  ية) م ناطق اجلغرا متركز يف بعض ا فحنو ا مل . ل
تاكرات يف قطاع حتويل املعادن غري الرمسي  سار الا هم  بوسعى هذه ادلراسة إىل  م فت

سار هذا ا تاكر والعوامل املعززة  تعرف عىل مصادر وبؤر الا مليا وحماوةل ا ب ل لن بطة بكي ملث أو ا
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نوات اهل هالق وا تدفق من خال لليت  ية ومثة هدف إضايف. ي يف أثرت ا يمي  مللك، يمكن يف  كتق
تاكر تاجئ الا بالفكرية يف   . ن

شاراي  بريان الا تا  :نسخل

ندسة  تاذ يف مدرسة ا ندس حبوث رييس وأ سري كرتوفر بل، جامعة براون،  هالربو سـ هم ي لي ئف
ية  هد دراسات ا يجو، جامعة نريويب،  يا تورة ماري جريل  تحدة وادل منابلوالايت ا ن ك لتمل مع كين

 . كينيايف نريويب، 

ثة ثا لادلراسة ا   ل

تاج  ية يف جمال إ شطة غري الر يا عىل األ نوب أفر نتركز هذه ادلراسة اإلفرادية يف  مس ن يق ج
تقة من الزيوت  ية ا تجات ا يل والصابون وغريها من ا شـتحرضات ا يع ن تجم ملسـ ب مل ل لطم

شاب ندق واأل تخلصة من ا عا ب لسـ نف هذه اجملموع. مل شطة عادة تصو نة العريضة من األ
ية"حتت راية  يا ناعة ا ئا مي  ".لكلص

تخدام  ية اب ناطق الر تجات كزيت اخلروع والصابون يف ا تج القطاع غري الرمسي  سـو مل يفن من ي
يدية يدوية واملعارف ا يات ا تقلا ل لن يل . لتق تحرضات ا تاج  تذب دراسة إ تجمو سـ ن لجت م

باب عدة ن" 1: "سـوالزيوت الاهامتم أل يات لصتوفر هذه ا ساء الر شاء ا يفاعات فرص إ ن لن
رشاكت صغرية،  تصاد غري الرمسي " 2"لالفقريات  شطة الا ناعات بأ قوتربط هذه ا ن لص ت

تصاد الرمسي أيضا،  نا، وابال ًاألخرى ارباطا  ً قً ي نوعة " 3"متت ملتوحتفز هذه األسواق ا
بارشة فامي تجات مع انعاكسات  تدرجيي ونوع ا تاكر ا تخدمني عىل الا موا ن ت ل ب ملسـ تعلق مل ي 

ية الفكرية تخدمة يف العديد من . مللكاب يات ا يا وا نولو سـومع ذكل، فإن ا ملن تق لل ج تك
يد  ثل عادة ملعايري الصحة واألمان كام أهنا  تجات وال  سات ال تضمن جودة ا تقاملؤ ت ن متس مل

باع الطلب املزتايد تجني عىل إ شـقدرة ا ثرية لالهامتم اليت . ملن ملوتوجد بعض احلاالت ا
نظامت تعاونت فهي ية"ما  شاريع يف القطاع غري الرمسي" مساملعرفة الر ويف . ملمع أحصاب ا

نا  ثرية لالهامتم، ودل ية الفكرية عىل وجه اخلصوص  يع ا هذا، تصري موا يناخ  مض مللك ك م
تعامل مع بعض هذه احلاالت يف مت ا يان  يث ميكن ا ثةل  لابلفعل بعض األ ك ب ح  .سـتم

يا يقنوب أفر قطاع  - ج
ياء  لكميا

شارية برية الا تا  :سخل

تاكر، جامعة -بوال-ارياك كرمير تصادية يف جمال الا بحوث الا هد ا ساعدة  ثة  ب اب ل قم مبع ح
يا  نوب أفر يا،  نولو يقشاون  ج ج للتك  ت

 
تعر يا شايسـسوف  ثالث ر ًض هذه ادلراسات ا مس رشية وهو ل شري بوزارة تطوير املوارد ا لباند  تاذب ية سـأ مللك كريس يف قانون ا

ية بك ية للعلوم القضا ئالفكرية ابجلامعة الو ندولاكطن بون كام سرياجع ادلراسة املؤلفو.لهات يف ا  .ي اآلخرون وفريق اخلرباء والو
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 ً)أيضا إىل حلقة معل اخلرباءسـيدعى (تكوين فريق اخلرباء غري الرمسي  .3

هر األربع ثني ةشانقضت األ با يار ا ح األخرية يف حبث دؤوب ال ل تخصصنيخت تكوين فريق اخلرباءملا شار  فإ.ل  ملىل جانب اخلرباء ا
شارك لهيم أعالهإ  :اآليت ذكرمهفراد األسي، 

نظمة العمل ادلويةيأدرايان ماات جرن - لوود، إدارة اإلحصاءات،   م
نداديك اكوواي - تصاد غري الرمسي يف ، مديرغ، أو رشوع حول الا ق   OPENAIRمرشوع م
سابقئريسالفريد جولت،  - يني يف مؤرشات العلوم واللفرقة العامةل ل ل ا لتكلخرباء الو يا طن تاذ )NESTI(جنولو سـ، أ

تحدة  يل جبامعة األمم ا ملز تصادية معهد(مرييت –م بحوث الا قماسرتخيت   )لل
تصاديجوهان - نج، ا قس  تصادية، ئ رييسجيتي ية الا تعاون وا قنظمة ا منم  لتل
تابع  - ية ا لمارك دتز، فريق حبوث ا ل  لبنك ادلويللتمن
نظمة  - سونغو ريس  مسول  ئ ي مي  IQsensatoس

 )2012 نومفرب 21-19 ( اخلرباء معلتنظمي حلقة .4

تصادية -عرضت ارياك كرمير بحوث الا هد ا يف حلقة العمل  قبوال أن  لمبع نوب يف جمالتسـتض تاكر يف برتوراي  جب الا ي ياب  يقأفر
هد  يق مع مدير ا ملعاب تصاد والعلوم املوهو لتنسـ ية الا قملحق  ية جبامبلك ياعةلا نولو شاون  ج  للتك  .ت

سخة  .5  ةاملراجعلنإصدار ا

س نظري خة املراجعةلنمن اخملطط إصدار ا  .ة وادلراسات اإلفراديةلمزودة ابدلراسة ا

 
 ]ثهناية الويقة[

 


