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موجز الدراسة القطرية المتعلقة باالبتكار والملكية الفكرية 

 المعادن غير الرسمي في كينياواالقتصاد غير الرسمي: قطاع تشغيل 

عدادمن  كريس توفر بول، كبري همنديس البحوث وحمارض أأول جبامعة براون، مدرسة الهندسة، الولايت املتحدة الس يد/  اإ
الأمريكية؛ والس يد/ ستيف دانيال، جمةل ميكش يفت، الولايت املتحدة الأمريكية؛ والس يدة ماري جنريي كينياجنوي، عضو 

يمية، كينيا؛ والس يد ابريت هاييتتن،ي، عضو هيئة التدريس جبامعة براون، هيئة التدريس جب امعة نريو،ي، معهد دراسات الت
 1مدرسة الهندسة، الولايت املتحدة الأمريكية

غري الرمسي يف كينيا، املُضطتع هبا يف تشغيل املعادن  مرفق هذه الوثيقة عىل متخص ادلراسة املعنية بقطاعحيتوي  .0
طار  تُه التجنة املعنية ابلتيمية واملتكية الفكرية CDIP/8/3املرشوع املتكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي )اإ ( واذلي أأقرَّ

(CDIP يف دورهتا الثامنة املنعقدة يف نومفرب )4100. 

ن  .4 ىل الإحاطة عتام اإ التجنة مدعوة اإ
 .ابملعتومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة

 

]ييل ذكل املرفق[

                                                
1

آراء أأمانة الويبو أأو أأي من ادلول الأ   آراء الواردة يف هذه ادلراسة اإل عن رأأي اكتبهيا فقط ول تَُعرِبر ابلرضورة عن أ  عضاء يف املنمةة.ل تَُعرِبر ال
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 متخص معيل

أأو مع قطاع تشغيل املعادن غري الرمسي يف كينيا.  الستوكيات املرتبطة ابملتكية الفكرية لتعامتني يفدراسة احلاةل هذه تبحث 
م ادلراسة نمرة عامة عىلإلواب ىل ذكل، تُقِدر آليات المتكل املتاحة والس ياسات والربامج  ضافة اإ القطاع ونمام الابتاكر الوط،ي وأ

آليات المتكل وحتق ذات الصةل ىل أ يق الاس تفادة مهنا من . وأأخريًا، نس تعرض العديد من السنناريوهات اليت قد تعزي الوصول اإ
 .قبل أأولئك اذلين يعةتون يف القطاع غري الرمسي

. ختتص حاةل دراس ية مهنام بدراسة القطاع الكمييايئ غري الرمسي تصوريةودراسة  أأخرىهذه ادلراسة مع دراس تني حاةل ترتافق 
احلاةل الثالثة بصبغة الإطار التغوي تصطبغ دراسات و يف جنوب أأفريقيا، وتبحث الأخرى القطاع الطيب غري الرمسي يف غاان. 

 التصورية.والتحتييل املتبع يف ادلراسة 

خدمات واملنحواتت. كام يوفر أأيضا قطاع تشغيل املعادن غري الرمسي يف كينيا ستعًا ترتاوح بني الأواين والأوعية ينتج 
العامتني يف القطاع غري الرمسي يتبىن عدد قتيل من و الصناعات التحويتية وفقا لتطتب، فضال عن خدمات الإصالح. 

عداد اش متتت أأساليب و تكنولوجيات جديدة لتحويل الطاقة والتغتب عىل مشالك النقل.  هذه ادلراسة، يف س ياق حماوةل اإ
ة لس تطالع تنفيذ دراسة اس تقصائية نصيِ عنارصه ادلميوغرافية واجتاهات العامتني فيه، عىل فهم هذا القطاع وفك طالمس 

جه رأأي هؤلء ال جراء مقابالت مع عدد نِر جملةوعة حمددة من الرشاكت املَُص عامتني فيه من خالل اس تقصاء مكتوب موَّ عة، مع اإ
جراء مقابةل مع اثنني من احلرفيني/املصةةني من غري املرتبطني بأأي مجموعة معينة  من العامتني يف مجموعات لرشاكت أأخرى، واإ

جراء مقابالت مع مسمن  يف احلكومة ويف املنمامت غري احلكومية من املهمتني بقضااي املتكية الفكرية ولني ؤ الرشاكت، مع اإ
و/أأو بتيمية القطاع غري الرمسي. وقد اعمتدان عىل الواثئق احلكومية واملواقع الإلكرتونية لتحصول عىل املعتومات حول 

نتاج طائفة متنوع ىل اإ ة من الستع واخلدمات، يبيع قطاع الأشغال الس ياسات والربامج ذات الصةل ومدى فعاليهتا. وابلإضافة اإ
ىل مجموعة متنوعة من الأسواق. حيث تُباع الستع الأساس ية مثل الأواين والأوعية مبختتف  املعدنية غري الرمسي منتجاته اإ

ىل تكل الأسواق اليت ل تقوي عىل حتةل تلكفة البدائل املس توردة. كام تُباع الامتثيل وغريها  من القطع الفنية الأنواع والأجحام اإ
ىل مس هتتكني يف  ىل املس هتتكني من الطبقات الاجامتعية ذات ادلخل املتوسط واملرتفع، فضال عن تصديرها اإ الأخرى اإ

ص لالنتفاع هبا من قبل رشاكت مصنِرعة أأخرى. وقد  ىل العةالء أأو تَُرخَّ اخلارج. أأما التكنولوجيات اجلديدة، فُتباع مبارشًة اإ
 .بني السوق اذلي تُباع فيه منتجات رشكة ما وبني الستوكيات املتعتقة ابملتكية الفكرية لتكل الرشكة وجدان عالقة متبادةل

 :أأشاكًل عديدة من الابتاكر، واكن أأكرث ثالثة أأشاكل لفتة لتنمر، يهلحمنا و

اكن هذا واحضًا و املنتجات املوجودة يف السوق يك تتواءم مع املتاح من املواد والأدوات واملهارات والأسواق. تطويع  .0
 (؛)مثل اكموكوجني رشاكت التصنيع املُْنترجة لتستع الأساس ية يف أأغتب الأحيان يف مجموعات

عداد و  .4 ل الزراف والأفيال ورجال قبيةل مايس. وقد مناذج معدنية لتجس يد املعامل وصور احلياة اليت تش هتر هبا كينيا مثاإ
 ؛انترشت نوعية هذه الأعامل وتس يَّْدت يف مجموعة الرشاكت املتنافسة

 .بعض العامتني بشلك فردي، بعيدًا عن مجموعات الرشاكت، بتطوير منتجات مس تحدثة وجديدةقيام و  .2

سامهت بعض الواكلت احلكومية و والرغبة يف الابتاكر القوة ادلافعة لهذه الابتاكرات.  الطتب السويق واملنافسةيشلك و 
 .واملنمامت غري احلكومية يف الابتاكر، وحمي بتقدير لك من املس هتتكني ووسائل الإعالم واملوردين

اليت ميكن الاختيار من بنهنا:  ولئك اذلين يرغبون يف اس متال  متكية فكرية يف كينيا مجموعة منوذجية من الآلياتلأ يتوفر و 
براءات الاخرتاع، مناذج منفعة من براءات اخرتاع، التصاممي الصناعية، الاخرتاعات التكنولوجية، العالمات التجارية وحق 
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ىل معمم أأعضاء القطاع غري الرمسي يتجأأ و املؤلف.  آليات المتكل عندما يتطتب الأمر ذكل. وتتضةن تكل الآليات: الرسية اإ ، أ
ْبق يف السوق،  نتاج املكوانتوحتقيق الس َ  .والتنوع يف اإ

َّت و  ىل دمع تيمية القطاع غري الرمسي. وتَُصنَّف الرشاكت العامةل يف هذا القطاع، يف سن احلكومة الكينية ترشيعًا هيدف اإ
ة اخلاصة ابلرشاكت وذلكل، فنحن نَُطبق املرجعيات الواردة يف واثئق الس ياس(، MSEsالعادة، كرشاكت صغرية ومتوسطة )

الصغرية واملتوسطة عىل الرشاكت العامةل يف القطاع غري الرمسي، ما مل يُنص عىل خالف ذكل رصاحًة. وكأمثةل عىل 
ىل تكل الرشاكت يف هذا الإطار: عىل منح حوافز لتبائعني  4112ينص قانون املشرتايت لعام  التنسريات املقدمة اإ

ملتوسطة، كام يوفر برانمج ترشف عتيه الويارة وسائل النقل الاليمة لتوصيل املنتجات املتشاركني مع الرشاكت الصغرية وا
ىل أأماكن العروض التجارية املقامة بواسطة  عامةل يف القطاع غري الرمسي. وقد صدر ترشيع حديث يدعو الرشاكت ال املُصنَّعة اإ

ىل دمع الابتاكر الناشئ من الرشاكت الصغرية واملتوسطة. ويف  وقت كتابة هذه الوثيقة، اكن قد بدأأ العةل يف رصاحًة اإ
 .التنفيذ موضعتدشني برامج لوضع هذا الترشيع 

 نتاجئ ادلراسة

العامتون، من أأولئك اذلين يعةتون يف مجموعات من الرشاكت املُصنِرعة لستع أأساس ية تس هتدف املس هتتكني ذوي ادلخل يضع 
س من الثقة وتقامس املوارد لتتكيف مع التغيريات اليت تطرأأ عىل الطتب. املنخفض، أأمهية كبرية عىل عالقات مبنية عىل أأسا

 ِ  .ة مع املس هتتكنيومع ذكل، هنا  أأيضا اس تعداد ورغبة يف انهتاي فرص الرايدة وحتقيق الس بق، وبناء عالقات حرصي

تس هتدف الأسواق ذات ادلخل العامتون، من أأولئك اذلين يعةتون يف مجموعات من الرشاكت املُصنِرعة ملنتجات  يعمتدو 

املتوسط واملرتفع، عىل املزيد من الطاقة يف س ياق احلفاظ عىل أأي مكتس بات. كام يُنهتج مبدأأ الرسية من خالل عدم 

نتاج لأطراف خارجية، مع الكشف عن مراحل مع  تباع س ياسة تنويع مصادر احلصول عىل املكوانت الأساس ية من اتية الإ

ىل اجملةوعة الاكمةل الاليمة لتجةيع املنتج.  خالل عدة موردين، ابلشلك  اذلي جيعل املاكل هو الوحيد اذلي ميكنه الوصول اإ

أأظهر أأولئك اذلين يعةتون بشلك منفرد، مبعىن، عدم العةل يف مجموعات، أأكرب قدر من الاهامتم حبامية متكيهتم الفكرية، و 
آليات رمسية تتضةن العالمات التج وينهتجون ارية ومناذج املنفعة من الرباءات. وأأعربت هذه اجملةوعة عن يف هذا الإطار أ

جراءات المتكلخيبة الأمل جتاه   .اإ

 السنناريوهات

لك نوع من أأنواع الرشاكت الثالثة )منتجو الستع الأساس ية ومنتجو الأعامل الفنية  واس مترار الأخطار اليت هتدد بقاءلعبت 
الستع نشاط منتجي يزدهر و من أأجل تصور بعض السنناريوهات ادلامعة.  الأفاكر حشذوالعامتون بشلك منفرد( دورًا يف 

نتاج ستع بأأسعار أأقل من الستع املس توردة. ويف حاةل حتول مزية السعر  بفضلالأساس ية  صاحل الستع لالقدرة عىل اإ
نتاج من مواد معاد تدويرها. تالحظ أأن و ق الرشاكت الكينية املُصنِرعة أأبواهبا. تر غْ املس توردة، س تَ  معمم املواد املس تخدمة يف الإ

ي من موقف  وعند ارتفاع أأسعار املواد يف السوق العاملية، فقد يتجأأ الصانع يف القطاع غري الرمسي برفع السعر أأيضا، مما يُعِزر
حلاحًا وأأمهي تعترب التعريفات امجلركية عىل الوارداتو الاس ترياد.  ابملقارنة  لهذه اجملةوعة من الرشاكت ةمن املوضوعات الأكرث اإ

جياد سوق متوسط أأو مرتفع ادلخل ملنتجاهتم، وحامية املتكية الفكرية. مبسأأةل  يف حاةل جناح مصنعي الستع الأساس ية يف اإ
 .سزتداد أأمهية تسجيل العالمات التجارية وبراءات التصاممي الصناعية

قد و  .يمط الإبداعي اذلي ينفرد بهال  املنافس الحميل اذلي يمتتع مبزية السعر أأو الهتديد الرئنيس ملنتجي الأعامل الفنية يفيمكن و 
ىل معتية ابتاكر خاصة ابملُصنِرع، وقد يكون هذا الابتاكر محمي مبوجب منفعة انش ئة عن براءة  يرجع السبب يف مزية السعر اإ
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ذا ميكن حامية مزية اليمط الإبداعي من خالل براءة اخرتاع لامنذو اخرتاع.  أأظهرت دراسة حساب ج صناعية. وذلكل، اإ
جيابية،   .س يكون هنا  حافز قوي لطتب امحلايةاجلدوى لتقمية الحمققة نتاجئ اإ

اثث أأما و  ابلنس بة لترشاكت اليت تعةل بصفة منفردة، فقد تأأيت الهتديدات من قبل املنافسني )يف حالت الرشاكت املصنعة للأ
ىل انت التوَّ والأدوات املزنلية( أأو من تكل الكيا ساءة اس تخدام التقنية اجلديدة. اقة اإ يف هذه احلالت، توفر العالمات واإ

 .وبراءات الاخرتاع مجموعة جاهزة ومتوفرة لتحاميةاملتأأتية التجارية وبراءات التصاممي الصناعية واملنافع 

وقت، اجلهد، خاض املقابالت، من اذلين أأبدوا اهامتمًا حبامية أأفاكرمه، عن شواغل أأيضا بشأأن التاكليف )ال مجيع منأأعرب و 
جراءات احلصول عىل حامية املتكية الفكرية.  ترتبط( واليت والنفقات املاليةاستيعاب النمام،  يتعني عىل الرشاكت الصغرية و ابإ

حتداي ويعترب هذا الأمر اما لتتحقق من جدوى السعي يف احلصول عىل حامية. بطريقة تفي متواملتوسطة حتتيل مسأأةل القمية 
ىل مساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف هذا الصدد.  يف حاةل وحىت ابلنس بة لترشاكت الكبرية، مما يؤكد عىل احلاجة اإ

جيابية عند  خفض التاكليف، ماكنية احلصول عىل نتاجئ اإ احلصول عىل  يُشجع عىل امليض قدما يفمما  حساب القميةوابلتايل، اإ
آليات المتكل، و  يداع طتبات احامية. ويتطتب هذا هجدا من الناحية الس ياس ية لإنشاء فئات جديدة من أ حلد من رشوط اإ

ىل جنب مع تنسري دقيق و  تسجيل املتكية الفكرية اجملحفة، وتبس يط الإجراءات، وتوفري وصف واحض لالإجراءات، جنبا اإ
ىل امل ىل تواصل ومتابعة ويف الوقت اذلي  كوانت اتخمتتفة وختفيض الرسوم.الوصول اإ جيدر هذه الأفاكر، نسعى فيه اإ

تتعب  –العالقات القامئة عىل الثقة وتقامس املوارد  -من قبل الرشاكت املنتجة العامةل يف مجموعات بأأن القمي املمثنة عرتاف الا
مع حامية املتكية الفكرية لتفرد. عىل أأهنا تتعارض لهذه القمي يف بعض الأحيان  يُنمرو يف أأداء اجملمتع بشلك عام. دورًا حاسامً 

اي عىل أأن يكون هذا الأمر حصيحا، و  ابلرضورة ول يتعني جراء تغيريات الامتس حتول مبتكرة من شأأهنا حِرر أأولئك امللكفني ابإ
 .تعزيز معايري ثقافية وحقوق فردية قيِةة

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 


