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  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  سةداسال الدورة

 2010نومفرب  26 إىل 22جنيف، من 

  ورقة مناقشة بشأن امللكية الفكرية واالقتصاد غري الرمسي
  األمانةمن إعداد

 

 

 مقدمة .ًأوال

نة  .1 للجبت ا يطل ية اب منا لتن ية الفكرية ملع سة من األمانة أن تعرض علهيا مللكة وا سادسة ميف دورهتا اخلا ليف ادلورة ا
ية" ية " مسورقة غري ر تو تعلقة اب ية ا بني فهيا بعض القضااي الر صتصورية  ل مل سـ يت ية، 34ئل لتمن من جدول أعامل ا

سامه مليا لطلب ا متل وتوهجهة من ادلول األعضاء يف ًسع رشوع  يعة أي  حمحتديد  م شة هذه و. طب نا قتريم ورقة ا مل
ية هذا الغرض  .تلبإىل 

ية وجيدر .2 تو تذكري بأن ا ص ا ل نص عىل ما ييل34ل ية  شأن ا بو  ت من جدول أعامل الو من ب  :لتي

تصادي غري الرمسي، مبا يف " ية الفكرية يف القطاع الا بو بإجراء دراسة حول ما يعوق حامية ا بة الو قمطا مللك ي ل
نافع املل يف وا تاك ملذكل دراسة ا ل ساعدة ل ية  نظر خاصة إىل خلق فرص العمل،  ية الفكرية اب مموسة محلاية ا بغ ل مللك

ية هامة  ".طنادلول األعضاء عىل تصممي برامج و
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يا ًاث تصاد غري الرمسي .ن ية الفكرية والا قا  مللك

تصادي غري الرمسيتأن تربط للملكية الفكرية ميكن  .3 شاط الا قاب تني عىل األقل لن  أن والطريقة األوىل يه. يقبطر
تصاد غري الرمسي تودل أصوال غري  رشاكت اليت تعمل يف الا ًا ق ية وأسامء ماديةل تاكرات  ن يف شلك ا عىل  جتاريةتقب

يق ّنطاق  نفذ إىل أسواق الائامتن وال عادة ما غري أهنا . ض يعات وبشلك رمسي جتمتع تال  سدد رضائب عىل ا بال  ملت
ية لحصوها  حيول دونوادلخل، مما  تصور أن . وادلفاع عهناواحملافظة علهيا الفكرية مللكعىل حقوق ا تقار ملومن ا فا

رشاكت إىل ية الفكرية قد لتكل ا نفاذ إىل نظام ا مللك ا تصاد الرمسي منوها يعرقلل ها إىل الا تقا قوا ل  . يف هناية املطافن

ثةلالعديد من ادلراسات ترضب ويف حني  .4 تصاد غري الرمسي، مأ تاكر يف الا ق عىل الا  عىل ما ،لكن ال توجدب
تظمة  ،يبدو ميةمللكية الفكريةحامية اانعدام  عىل آاثر لتسلط الضوءمنأية أدةل  عىل الوجه  ،يود املرءو. لسل ا

ثل،  سخ ماأل ية  نيمي أ مه تصاد غري الرمسي املاديةاألصول غري تق مبوجب حامية للمؤهةل اكنت رمبا اليت  قيف الا
ية الفكرية سأةل و. مللكا ّيث قد جيد لكاكن مبمهية من األملهذه ا رشاكت واألفراد حب ًبالل من ا  لتبين أخرى سـ

يع هجودمه تاكرية، وقد ال تكون  مج الا تصاد غري الرمسيب   مبوجبحاميةللمؤهةل  قاألصول غري املادية يف الا
ية الفكرية  . مللكا

ياق  .5 شأ يف  تصاد غري الرمسي  ية الفكرية ابال ية اليت تربط ا ثا سـوالصةل ا ن ن تل ق يد قرأعامل مللك تقلنة حق املؤلف و ص
تجارية رشوعأعامل  اًونظرا ألهن. لالعالمات ا سلع اليت ةمغري  تاج وتوزيع ا ل، فإن إ ية الفكريةن مللكنهتك حقوق ا  ت

يعة احلال يف القطاع غري الرمسي تويد الوظائف وادلخل تذلكل فقد . بطبجيراين  سـهتان به  لكون مصدرا ال  ل ي ً
بب تعزيز إنفاذ ح. للفقراء ترضرين، وإن اكن مثة يتسوقد  يني ا ية الفكرية يف مصاعب للعامل غري الر ملقوق ا مس مللك

شمل القطاع غري  با ما ال  ية غا سالمة الاجامت باكت ا يك عن أن  ته، ان تصاد بر تما يربر ذكل يف الا ل ع ل شـ ًه م ق
 .الرمسي

نة يف القطاع غري الرمسي ولعل .6 يد والقر هم دور ا ص  لتقل ياسات يساعد ف ية إلفعاةل سـعىل رمس  مللكنفاذ حقوق ا
 حقوق منهتيكادلراسات، عىل وجه اخلصوص، بأن قرص مدة العقوبة املوقعة عىل دفعت بعض وقد . الفكرية

ية الفكرية  ية اليت تدفع األفراد إىل خمالفة القانونقد يكون هلمللكا يف عىل احلوافز األسا سـ أثر  ولعل هؤالء . ضع
ندما خيّاألفراد ال يقد تايل فيعودون فون القانون للمرة األوىل، العرون خطر العقوبة  شطهتم غري لاب نإىل ممارسة أ

رشوعة تمكلت .  من جديدملا تايل إذا ا ية اب ية الفكرية أكرث فعا تخذة إلنفاذ حقوق ا تدابري ا بح ا ُوقد  سـ ل ل مل ل مللكتص
ية  تصاد غري الرمسيعبإاتحة فرص معل رش هميفقدون  ن اذليقلعامل الا  .خلمصدر د

 

ثا ًاث تصاد غري الرمسي .ل ية الفكرية والا تحدايت املطروحة أمام دراسة الصالت بني ا قا مللك  ل

ياب  .7 شة الواردة أعاله نظرية وبني، يف الواقع،  نا غإن ا ت ق ية اآلراءمل ية الفكرية يف املوثوقة لعلما مللك الصالت بني ا
تصاد غري الرمسي، ويعزى  تقار إىل اقوالا تصاد غري الرمسي يفلت ًألدةل أساسا إىلفذكل الا ياانت، إذ إن الا ق ا لب

ية ية الر يالت اإلحصا مسمن ا ئ تصاد غري . لتسج تقدير جحم الا ية  ياانت الر بعض ا قويف حني ميكن الاتفاع  ل مس ب ب لن
ثال(الرمسي  يل ا ملعن طريق مقارنة إحصاءات ادلخل واإلنفاق، عىل  ياانت ال تقدم أية آراء )سب لب، فإن تكل ا

تيف سائل ا مل ا نامل ية الفكرية موضع الاهامتم  هعلقة اب  .مللك

تايل ويلزم .8 ية الفكرية والقطاع غري الرمسي أي جراء إل لاب مللكيق رمسي يف الصالت اليت تربط بني ا نادحتق  ستالا
يةإىل  تقصاءات أ صلإجراء ا يف املواردسـ تصادمسـتوىال ميكن الاضطالع به سوى عىل و كث وهو معل   ق الا

تهىمسـتولويس عىل  (اجلزيئ تصاد بر م الا ية  ادلراساتما دامت تكلو، )ق تقصا ئ الا شطة غري تسـهتدف سـ ناأل
رشوعة  .ن تواجه عوائق قانويةفإهنا قد ،ملا

ئةل املطروحة يف وعىل .9 سب األ سـ  تقصاءاتح يق سـالا ية كربى أمام تدشني أي  شلكة اث حتق املذكورة، تطرح  ن م
بات ويه ،رمسي يحة اخملالفةثإ تصادية ا يجة الا لصح ا ق ية الفكريةللوقوف عىل للواقع لنت  عىل وجه مللك دور ا
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تحديد ئةل . لا ثال، ما أنواع اليت قد تطرحسـومن األ  ً تصاد غري الرمسي املاديةاألصول غري م  اليت قد تكون قيف الا
تؤثر  مبوجبحاميةللمؤهةل  ية الفكرية، ويف  سـ ا ك سخ تكل امحلايةمللك سق ذاته، األصول املذكورةن يف  لن؟ وعىل ا

توتتأ يدايت مسـثر  نة بعوامل عدةلتقلا تعذر ص والقر ية الفكرية عن تكل  حقوقعزل تأثري تدابري إنفاذي، و مللك ا
ثل، ،وميكن للمرء. العوامل ية" أن يركز عىل معىل الوجه األ به ا تجارب  يعا شـ مثل احلاالت اليت " (لطبل

نا يف وق ية الفكرية إقلامي  شطة إنفاذ حقوق ا ًسـهتدف فهيا أ يً ن معت تجارب إجياد  يصعب، لكن )ت معنيمللك لتكل ا
ية ية ا نا لعملمن ا  .حل

 

رشوع  ً.رابعا متةل  ملتوهجات  نةيف حم ية الفكريةللجا ية وا ية اب مللك ا من لتن ملع
 

شأن توهج .10 ناء اختاذ قرار  بقد ترغب ادلول األعضاء، أ تنيأي  اتث تا تني ا سأ نظر يف ا متل ، يف ا يرشوع  ل ل مل ل لم  :حم

توجه املوضوعي ألما هو   ) أ( بل ُي معل يلا ية يف ظلملسـتقضطلع به يف ا تو ص ا ؟ هل سريكز هذا 34ل
تصاد غري الرمسي املاديةاألصول غري العمل عىل  رشاكت يف قيف الا تقار ا ل وا تصادف  إىل قهذا الا

ناول ية الفكرية؟ أو هل  نفاذ إىل نظام ا تا سـيمللك نة  هذا العملل يد والقر ص آاثر ا  العامةل يف يفلتقل
بغي القطاع غري الرمس تصاد غري الرمسي  ية الفكرية والا ني؟ أو هل توجد صالت أخرى بني ا ق يمللك

لناوها؟  ت

هيت الةما نوع ادلراس  ) ب( يط  بغي ا ل  لتخطن ية اي تو ص يف ظل ا تحدايت املذكورة أعاله 34ل ل؟ ففي ضوء ا
يامسيسـتدعي  يق  علميبتحقيق  لقا يام قد مترار يف ا لقالا تقصاءاتسـ يةسـاب يكونصل أ يه،  سـ، و  عل

يقدم. ثيف املواردك ذكل ها، عىل أغلب الظن، سـغري أنه  ية قد ال ميكن  تقا تعمميأدةل ا ئ ّهل يعوض . ن ف
يق  رسدية إجراء  حتقمجع ادلراسات اإلفرادية واألدةل ا   شامل؟علميل

 

نظر يف هذه الويقة  .11 نة مدعوة إىل ا ثإن ا ل للج
يذ  تعلق  توجهيات إىل األمانة فامي  بتنفوتقدمي ا ي ل

ية  تو صا  .34ل

 

 ]ثهناية الويقة[

 

 


