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  امللكية الفكرية واالقتصاد غري الرمسي
  األمانةمن إعداد

يةمرفق هذهيتناول  .1 تو ص الويقة ا ل بو  من جدول أعامل34 ث ل الو رشوعيتضمن  ومنيةلتي  أال بعينهعن موضوع  ماقرتاح 
تصاد غري الرمسي" وهو ية الفكرية والا قا رشوع وتقدر تلك. "مللك ية خلالف ي فرنك سورسي 000 90مببلغ ملفة ا نويه مزيا

رشية  .لباملوارد ا

ية الفكرية إن  .2 ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج ملع
نظر يف مرفق   .قة واعامتدهثالويهذه لمدعوة إىل ا

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
رشوع ية إطار  يف متقرير مرحيل عن  تو صا  34ل

 ملخص .1

رشوعرمز  DA_34_01 مل ا

نوان تصاد غري الرمسي لعا ية الفكرية والا قا  مللك

ية ية جدول أعامل ا منتو  لتص

 

ية  تو صا ية34ل  :لتمن من جدول أعامل ا

بو بإجراء دراسة حول ما يعوق حامية ا" بة الو ملمطا ي تصادي ل قية الفكرية يف القطاع الا لك
نافع امللموسة محلاية ا يف وا تاك ملغري الرمسي، مبا يف ذكل دراسة ا مل ل نظر ل لية الفكرية اب لك

ساعدة ادلول األعضاء يف تصممي برامج وفريتخاصة إىل  ية  م فرص العمل،  بغ
ية  ."هامة طنو

رشوعمقتضبوصف   للم 

 

 

 

 

تصالفهم أفضل حتقيق  تاكر يف الا قال ية الفكرية العالقة ود غري الرمسي ب مللكبني ا
تصاد غري الرمسي تقدمي إقوالا يدة يف جمالرشاداتل  ياسمف  أدوات وقع  رصد بغية اتلسـ ا

ياسة  تعلقةلسـا تصاد غري الرمسي ويف ميكن أن عىل مللكية الفكرية اب ملا تاكر يف الا كالا قب
تولسـياسةاهذه تساعد تدابري  تاج وا يع نطاق اإل ظ يف تو ل ن رشوع يقدموسوف . يفسـ مل ا

نظريية ية اإلرشادادلراسات تاكر يف األدةل القامئة عىلو لتا ب ادلراسات اإلفرادية حول الا
ية ية الفكرية يف هذه ا تصاد غري الرمسي وادلور اذلي تضطلع به حقوق ا لعملالا مللك . ق

نظم حلقة معل  تصف توسوف  رشوع منيف  ادلراسات هذه  تطور إلدارة دفةملمدة ا
بادلوتع تاجئتزيز  يهنالن ا   .ب فامي 

يذ)برامج(برانمج   16الربانمج  لتنف ا

الصةل بربامج أخرى 
مرشوعات جدول /معنية

 األعامل

 4 و3 و2 و1الربامج 

ية- CDIP/5/7 مرشوع تصادية والاجامت ية الا ية الفكرية وا ع ا قمن  لتمللك

بة يف  تاجئ املر تقالصةل اب لن
ية نويقة الربانمج واملزيا  ث

ي ية - 2.16جة لنتا ياسة ا ياغة  بو مكدخل يف  تصادي للو يل الا تح مللك األخذ اب سـق ص ي ل ل
 الفكرية 

رشوع هرا18 ملمدة ا  ً  ش

رشوع ية ا ملمزيا تلكفة  ن  ي فرنك سورسي90 000: املوظفني خبالفلإجاميل ا
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رشوع .2 ملوصف ا
 

 مقدمة .1.2

تصاد غري ياب تعريف رمسي أو تقديرات حمددة حول الا قعىل الرمغ من  تصاد فإن، الرمسيغ ية ب يسامه ق هذا الا لبة عا نسـ
يف يف تو تاج وا ظ اإل ل يةدلىن نا م العديد من ادلول ا  .ل

تفرقةتوشري ادلالئل  تاكر إىل تواجدملا تصاد غري الرمسيب الا توفر . ق يف الا ثري من تولكن ال  ية تودل لكا كيفاملعلومات حول 
تصاد غري الرمسي وامللموسةاألصول غري  يف يف الا تخداهماية كق تفادة  سـا بادالت لال سـيف ا ً األمر أيضا عىل رسييو. امهنلت

ية تعاألصولهذه  هلأ هاايةابمحل للمت  ية الفكريةتكفل اليت  بدأمللك ا يث ا مل من    .ح

رشاكت يف القطاع غري الرمسي عن حامية  بدأ ولكن قد يعجز األفراد وا يث ا ية امحلاية من  تع األصول الفكرية بأ لو مل هل حمت ت
ية الفكريةامللموسةم غري أصوهل يل القانوية ونقص الوعي ولكفةف. مللك من خالل نظام ا نالعرا تع ق ية الفكرية حب لمتا مللكقوق ا

تصاد. وتعزيزها قد حتول دون ذكل رشاكت واألفراد يف الا ناك طرائق أخرى  قويف الوقت ذاته،  لل  للحفاظ الرمسي  غريه
تاكرية و ناحجلتسويقلفكرية ودارة أصوهلم الإلبعىل هجودمه الا رسية أو عن طريق ،ل ا سمعةالاعامتدل ا  عىل ل عىل ا

ثال سبيل  .ملا

ياب األدةل يف هذا اجملال يف  بب الرييس  لغويمكن ا ئ ياانتلس تصاد غري الرمسيإذ ال خيضع . لبعدم كفاية ا سجالت قالا لل 
ية ية الر مساإلحصا  .ئ

هم األفضل لومن املمكن إذن أ ساعد ا لفن  تاكي تصاد غري عالقةقتصاد غري الرمسي والر يف الابال ية الفكرية والا ق بني ا مللك
يدة  ياسيف جمالمفالرمسي يف تقدمي إرشادات  ية الفكرية ل - اتلسـ ا ياسة ا يف تؤثر أدوات  مللكيمي  سـتق نةك  يف هالرا

تصاد غري الرمسي و تاكر يف الا قالا ساعد ب تيف  ية الفكريةك ياسة ا مللكتدابري  تاج و يف سـ يفنزايدة اإل تو ظا   .ل

هدف 2.2   لا

ية  تو بارشة من ا رشوع  صبع هدف ا ل م ملن ية34ي هم العالقة بني : "لتمن من جدول أعامل ا سامهة يف زايدة الوعي وتعزيز  فا مل
تصاد غري الرمسي دلى  ية الفكرية والا قا ياساتواضعيمللك  ". لسـ ا

يةا 3.2 يذتيجسرتا  لتنف ا

رشوع يطلقسوف  حول  ادلراسات اإلفرادية القامئة عىلاألدةل  سـتوفر اليت  يةرينظتلا يةاإلرشاد العديد من ادلراسات ملا
ية ية الفكرية يف هذه ا تصاد غري الرمسي وادلور اذلي تقوم به حقوق ا ية الفكرية يف الا ثل ا لعملية  مللكمت ق مللك يقوم. كيف  سـو

رشوع  :ً حتديدا بإعدادملا

تصادي يلتحد تنظرييةدراسة  .1 شاط الا قد خصائص ا تفاوتة لن ية  توايت  مغري الرمسي يف دول ذات  من تسـ م
ية األصول غري كذا و رشاكت امللموسةعنو ها األفراد وا ل اليت  تصاد غري الرمسي ونتجي ياتقيف الا يعمتد علهيا اليت  لاآل

رشاكت تاكريةلاألفراد وا يات ا مبا فهي،عدم احلفاظ علهيا أو ب للحفاظ عىل هجودمه الا ية الفكريةلآ  .مللك حقوق ا
تاابت وسوف تقوم هذه ادلراسة ابألساس عىل تصاد غري الرمسيلكا ية يف الا ق األاكد فسـيكون  ،املؤلفأما . مي

ية عتخصصا يف العلوم الاجامت ً ثريو م ية ذات ةبحثيل من املؤلفات الكدليه ا تصاد غري الرمسيجمال  يف قمصدا  . قالا

ثةلو .2 سوق األ ناطق العامل  تلف  مثالث دراسات إفرادية من  تم تاكر يف خم تصاد غري الرمسي بعىل الا ق الا
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ية الفكرية يف  ية تأثري ا يامي  مللكوتقدم  يف لكتق نفاذ إىلً تاكر وقةل ا لتاجئ الا ب تاجئن وسوف تقوم هذه ادلراسات . لن هذه ا
بح يةث ولاإلفرادية عىل ا يدا نا ي مل تهمتفرقة طبيعهتاب ظلت وإن ةصلاأل  مؤلفوقد يكون و. م وغري معربة عن الواقع بر

يةهذه ادلراسات نظامت غري حكو تقلني أو  يني أو خرباء  م أساتذة جا م سـ  . ممع

بة تطو ية مرا قو تاجئتبادلر هذه ادلراسات وتعزيز بغ يهنالن ا توسطة األجل،ب فامي  نظمي حلقة معل  م سوف يمت  وسوف . ت
نظاملقة مؤلفي ادلراسات وبعض اخلرباءهذه احلجتمع  ية وا تارين من األوساط اجلا مل ا مع نظامت خمل ية وا ملت غري احلكو م

 .لادلوية األخرى

تصادي غري الرمسي شاط الا ية حول ا ياانت ا يق ادلراسات اإلفرادية يف نقص ا تحدي  ثل ا قو نيق ب ب ل لمت حلق ل لتط ساعد . ي يوقد 
ية تاجئ غري املر يل من خماطر ا تأين لدلراسات اإلفرادية واملؤلفني يف ا يار ا ضالا ن تقل مل لت ل  . خ

يمي .3 تعراض وا لتقالا سـ
 

رشوع 1.3 تعراض ا يد ا ملموا سـ  ع

تعرايضيعد سوف  ند انهتاءه هنايئسـتقرير ا رشوع  ع حول ا ية . مل ية اب نة ا رشوع إىل ا تاجئ ا سلمي  منوسوف يمت  ن للج ن لتت ملع مل
ية الفكرية و لا تفاضةمللك يه اب سـنظر   .فت

رشوع 2.3 يمي اذلايت  للما  لتق

رشوع ملتاجئ ا يجةمؤرشات( حاجنبادلراسة  إمتاممؤرشات  ن  )لنت ا

بو ادلراسةنرش تنظرييةدراسة   ي عىل موقع الو

بونرش ادل دراسات إفرادية  يراسات اإلفرادية عىل موقع الو

  

  

  

  

  

رشوع ) أهداف(هدف  سم [ملا  2.2لقانظر ا
منوذج  ]لمن هذا ا

رشوع) مؤرشات( مؤرش يق هدف ا نجاح يف  ملا حتق مؤرشات  (ل
يجة  )لنتا

هدف األسايس يات مرعدد  لا بكة اإللتحما باس من ونرتنتشـل عىل   ة ادلراسقتالا
شورة  ملنا
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يذالدول اجل .4  :للتنفزمين 

 

شاط لنا  الفصول 

 2012 2013 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

يف بإعداد  نظرييةادلراسة لتلكا     X X X X X تنفيذها ولتا

يف ب يذهاإعداد ادلراسات اإلفرادية لتلكا    X X X X X  تنفو

رشوع حلقة مع رشوعملل ا تصف مدة ا مليف        X   من

         

         

         

         

         

تعراض سـموعد الا
 

        

تعراض الهنايئ  لالا    X      مرشوعلسـ
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ية  رشية(ناملزيا  )لبخالف املوارد ا

نة- 1اجلدول  يف وا تاك ئات ا رشوع  ية ا سـ مزيا ل ل مل لن  بف

 

يةاملزي سورسي (نا يابلفرنك ا  )ل

يف تاك لئة ا ل  ف

نة 2013 2012 لسـا
 اجملموع 

نح ملاألسفار وا
 

    

     همامت املوظفني 

 000 28   000 28 أسفار الغري 

نح        ملا

تعاقدية لاخلدمات ا
 

    

 000 2   000 2  املؤمترات 

 000 60  000 30 000 30 أتعاب اخلرباء 

رش        لنا

      خالفه 

  واإلمداداتاألهجزة

    

     األهجزة 

     اإلمدادات واملواد 

 000 90  000 30 000 60 اجملموع

 

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 


