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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 26 :فرباير 4102

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  01اإىل  42مايو 4102

موجز الدراسة القطرية املتعلقة باالبتكار وامللكية الفكرية واالقتصاد غري الرمسي :الشركات غري
الرمسية املصنعة ملنتجات العناية الشخصية واملنزلية يف جنوب أفريقيا

من اإعداد إارياك كرمير -مبول ،حمارضة أأوىل وزميةل أأحباث مبعهد البحوث الاقتصادية يف جمال الابتاكر ( )IERIالتابع جلامعة
تسواين للتكنولوجيا يف جنوب أأفريقيا ،وفنسنت اتو ،مدير حمطة التكنولوجيا للمواد الك مييائية التابعة جلامعة تسواين
للتكنولوجيا يف جنوب أأفريقيا
 .0حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص ادلراسة املعنية ابلبتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي يف جنوب
أأفريقيا ،املُضطلع هبا يف اإطار املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي ( )CDIP/8/3واذلي أأ َّقرته اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الثامنة املنعقدة يف نومفرب .4100

 .4اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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ملخص معيل
رمغ أأن جنوب أأفريقيا تسامه مسامهة كبرية يف اإجاميل الناجت احمليل يف أأفريقيا ،فاإن التقدم الاقتصادي لهذا البدل يقيده العجز
عن تقليص أاثر الفصل العنرصي والقضاء عىل املظاهر الباقية لعدم املساواة .ويعترب توزيع ادلخل يف جنوب أأفريقيا من أأشد
توزيعات ادلخل تفاوات عىل مس توى العامل ،وخالل العقود ا ألخرية تفامقت حاةل التفاوت بني ا ألغنياء والفقراء .ويف بيئة
اقتصادية تتسم ابرتفاع معدلت البطاةل الرمسية واس مترارها ،ول س امي بني الش باب ،يواصل الاقتصاد غري الرمسي تقدمي
فرص اكتساب ادلخل لرشحية عريضة من ساكن جنوب أأفريقيا .وقد ُحددت معامل حتول البدل يف املس تقبل بقدرته عىل
الربط بني المنو الاقتصادي ا ألرسع نسبيا يف الاقتصاد ’ا ألول‘ (الرمسي) وتمنية الاقتصاد ’الثاين‘ (اذلي يتسم اإىل حد بعيد
بأأنه غري رمسي).
ويركز هذا التقرير عىل التصنيع غري الرمسي ملنتجات العناية الشخصية واملزنلية ،مس تخدما اإايه كعدسة لس تكشاف أأنشطة
الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي ،وكذكل دور امللكية الفكرية يف هذا الإطار .وتقع املنتجات املصنعة موضوع هذه ادلراسة
مضن نطاق الفئة  4242من التصنيف الصناعي ادلويل املوحد "تصنيع الصابون واملنظفات ،ومس تحرضات التنظيف
والتلميع ،والعطور ،ومس تحرضات التجميل" ،1وتشمل منتجات مكس تحرضات التجميل والعطور واملواد املرطبة ومنتجات
العناية ابلشعر واملنظفات ومنتجات التنظيف وما اإىل ذكل.
ويقر هذا التقرير بأأن وجود الاقتصاد غري الرمسي يف جنوب أأفريقيا ومنوه املتواصل هو أأمر جيب فهمه يف اإطار التارخي
الس يايس اخلاص جلنوب أأفريقيا ،واذلي شلك الظروف اليت أأدت اإىل الاقتصاد غري الرمسي كام هو اليوم.

املهنجية
تتبع ادلراسة هنجا عاما لفحص ا ألنشطة الاقتصادية غري الرمسية املتودلة حول تصنيع منتجات العناية الشخصية واملزنلية،
واس تكشاف هذه ا ألنشطة ابعتبارها جزءا من نظام اقتصادي واجامتعي ومؤسيس أأوسع نطاقا يعمل فيه املصنعون
غري الرمسيني .وعن طريق رمس خريطة منظومة الابتاكر احمليطة ،حتدد ادلراسة ا ألطراف الفاعةل الرئيس ية اليت تتأألف
مهنا السلسةل الإنتاجية ملنتجات العناية الشخصية واملزنلية (مبن فهيم من املوردين الرمسيني وغري الرمسيني ،واملصنعني
غري الرمسيني ،واملوزعني أأو اجار التجزئة) ،وكذكل مجموعة من منظامت التعلمي والتدريب ،ومنظامت المتويل ،والهيئات
احلكومية والتنظميية ،ومنظامت نقل املعارف والتكنولوجيا ،والهيئات املمثةل للصناعة .وقد أأجريت مقابالت غري هيلكية مع
مبلغني رئيس يني يف هذه املنظامت.
وابلإضافة اإىل ذكل ،أأجريت مقابالت هيلكية مع عينة مكونة من  42من املصنعني غري الرمسيني العاملني بشلك مبارش يف
اإنتاج منتجات العناية الشخصية واملزنلية يف اثنتني من مقاطعات جنوب أأفريقيا (غواتنغ والكيب الرشقية) .وقد اكن الإطار
التحلييل واحدا يف ادلراسات الإفرادية الثالث اليت أأجريت يف غاان وكينيا وجنوب أأفريقيا ،وفقا ملا ات ُّفق عليه يف حلقة معل
أأقميت يف بريتوراي داخل معهد البحوث الاقتصادية يف جمال الابتاكر يف نومفرب  ،4104وجاء بشلك موجز يف ادلراسة
التنظريية (دي بري وأخرون.2)4102 ،

 1الشعبة الإحصائية التابعة ل ألمم املتحدة ،املالحظة التوضيحية متاحة عىل املوقع:
.https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=17&Co=2424&Lg=1
 2ادلراسة التنظريية متاحة عىل املوقع.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=232525 :
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النتاجئ الرئيس ية
تشري نتاجئ هذه ادلراسة اإىل أأن العمل الرمسي والعمل غري الرمسي يشالكن جزءا من نفس النس يج الاجامتعي الاقتصادي،
وغالبا ل ميكن الفصل بيهنام ،حيث تتفاعل يف هذا النس يج أأطراف فاعةل متفاوتة يف طابعها الرمسي ،وتتنافس وتتبادل
املعارف واملهارات واملنتجات واخلدمات.
مالمح الصناعة :هيمين عىل جمال العناية الشخصية واملزنلية يف جنوب أأفريقيا عدد قليل من الرشاكت الكبرية الرمسية (سواء
من الرشاكت ا ألجنبية املتعددة اجلنس يات أأو من الرشاكت احمللية الكبرية) .اإل أأن القطاع يضم أأيضا عددا كبريا من الرشاكت
املتناهية الصغر اليت يعمل كثري مهنا بشلك غري رمسي وتتخصص يف اإنتاج الغسول والعطور ومس تحرضات التجميل
والصابون واملنظفات وغريها ،ويه تس هتدف قطاعات شديدة اخلصوصية يف السوق – وبوجه خاص املس هتلكني ذوي
ادلخل املنخفض اذلين يبحثون عن منتجات منخفضة التلكفة ووحدات صغرية احلجم .وقد أأدى تفتت الطلب بدرجة كبرية
والتحول الرسيع اإىل احلياة املدنية والانكامش الاقتصادي احلايل اإىل زايدة الطلب عىل منتجات العناية الشخصية واملزنلية
املنخفضة التلكفة يف جنوب أأفريقيا ،وهو ما لخلق فرصا للرشاكت املصنعة املتناهية الصغر غري الرمسية.
سلسةل الق مية الإنتاجية :يعمل املصنعون غري الرمسيني ملنتجات العناية الشخصية واملزنلية يف اإطار سلسةل اإنتاج يتصلون فهيا
بلك من املوردين الرمسيني وغري الرمسيني ملواد التغليف واملواد اخلام (اكلشمع ،والكحول ،والزيوت الطبيعية واخلالصات،
والغليرسين ،وغريها) ،وكذكل قنوات التوزيع والبيع ابلتجزئة الرمسية وغري الرمسية .ويسلط هذا التقرير الضوء عىل أأنه من
ا ألمهية مباكن فهم سلسةل القمية هذه اإن أأردان اس تكشاف أليات نرش املعارف و ُّمتّل املعارف يف الاقتصاد غري الرمسي.
الابتاكر :تشري نتاجئ ادلراسة اإىل أأن املصنعني غري الرمسيني يس تحدثون غالبا ابتاكرات اإضافية يف املنتجات ابإدخال حتسينات
هممة يف الرتكيبات والتغليف .و َّتبني من ادلراسة أأن هذه الابتاكرات تعترب وس يةل هممة لمتيزي املنتج والوصول اإىل قاعدة
مس هتلكني أأكرب (مثال ،ابس تخدام تصاممي خاصة بقبائل معينة يف التغليف لجتذاب فئة معينة من املس هتلكني ،أأو اإضافة
خصائص عالجية ملنتجات التجميل استنادا اإىل وصفات طبيعية معروفة ،أأو استبدال املكوانت لتلبية الطلب عىل منتجات
"طبيعية" أأكرث ،وغري ذكل) .كام ظهرت أأدةل عىل وجود ابتاكرات معلية اإضافية ،وإان اكنت حتدث مبعدلت أأقل ،مثل
اس تحداث أليات ملراقبة اجلودة يف معلية الإنتاج واقتناء معدات حديثة (اكخلالط الكهرابيئ وأةل المتليس والتجعيد وغريهام)
– عىل حنو يسمح يف بعض احلالت ابإدخال تغيريات جوهرية يف منوذج ا ألعامل – كام حيدث مثال عند السامح ابلإنتاج
ابمجلةل وإاعادة البيع ،بدل من الاعامتد عىل بيع الوحدات ل ألفراد.
مصادر املعارف :اكن مس توى التعلمي بني املصنعني غري الرمسيني يف العينة مرتفعا نسبيا ،حيث اكن ثلث اجمليبني قد تلقوا نوعا
من التعلمي العايل .اإل أأن التقرير أأظهر أأن عدم كفاية التعلمي واملعارف يشلك عقبة أأساس ية أأمام زايدة الابتاكر .ويكتسب
املصنعون غري الرمسيني املعارف ويتعلمون من مصادر متعددة .ويعترب املوردون وهيئات نقل التكنولوجيا الرمسية من املصادر
الرئيس ية للمعارف اليت تفيد يف الابتاكر .اإل أأن املصادر غري الرمسية للمعارف تبدو عىل نفس القدر من ا ألمهية ،اكلتعمل عن
طريق العمل/التجربة ،والتدريب اذلايت ،وقيام الرشاكت املصنعة املتناهية الصغر ابلتعمل من بعضها البعض .وعالوة عىل
ذكل ،فاإن التدريب غري الرمسي والتلمذة الصناعية ونقل املعارف اإىل الخرين يف اجملمتع ترتبط غالبا ابلإحساس ابملسؤولية
والواجب اجاه اجملمتعات اليت يعمل فهيا املصنعون غري الرمسيني.
منظومة الابتاكر :تؤثر أأنشطة الابتاكر اليت يقوم هبا املصنعون غري الرمسيني يف مجموعة من ا ألطراف الفاعةل حوهلم وتتأأثر
هبذه ا ألطراف .وبعبارة أأخرى ،يتسم الابتاكر بطبيعة عامة ،وذلكل فاإنه من أأمه ما يكون أأن يمت فهم الوضع الاجامتعي
الاقتصادي والاقتصاد الس يايس اذلي اجري فيه ا ألنشطة الإنتاجية والابتاكرية .فاملنظومة احمليطة ابملصنعني غري الرمسيني
حتدد تشكيةل املهارات والقدرات املتاحة ،وكذكل معدل نرش الابتاكرات واس تخداهما .وحيدد هذا التقرير بعض اجلهات
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الفاعةل الرئيس ية اليت من بيهنا منظامت للتعلمي والتدريب ،ومنظامت للمتويل وادلمع ،وهيئات حكومية ،ومنظامت لنقل
التكنولوجيا ،وهيئات ممثةل للصناعة – أأي منظامت رمسية مرتبطة مبؤسسات رمسية (ترشيعات وقواعد رمسية) .وابلإضافة اإىل
ذكل ،فاإنه جيب مراعاة اجملمتع كلك ،اذلي يلعب دورا همام ليس فقط مكصدر للطلب ،بل أأيضا ابعتباره يعد ’املؤسسات
غري الرمسية‘ اليت يسرتشد هبا أأحصاب املشاريع غري الرمسية يف اختاذ كثري من القرارات .وتشري نتاجئ ادلراسة اإىل أأن املصنعني
غري الرمسيني القادرين عىل التصال مبنظومة الابتاكر كلك دلهيم احامتل أأكرب للنجاح يف هجودمه الابتاكرية.
أليات ُّمتّل املعارف :تنبع الشواغل املتصةل ب ُّمتّل املصنعني غري الرمسيني للمعارف غالبا من اإدراكهم للمنافسة القوية ،ول س امي
يف املنطقة اجلغرافية اليت يعملون فهيا .فقد َّتبني أأن معظم اجمليبني حيمون أأفاكرمه بطريقة ما .ويعترب التبادل الانتقايئ
للمعلومات والتكمت وتقس مي املهام وإادارة عالقات املس هتلكني بعض الليات املس تخدمة الأكرث ش يوعا ،يف حني يعترب
اس تخدام الليات الرمسية ل ُّمتّل املعارف اكلرباءات أأو العالمات التجارية هنجا اثنواي .ومن اجلدير ابملالحظة أأن الرشاكت
غري الرمسية املصنعة ملنتجات العناية الشخصية واملزنلية تقدر منافع النقل املفتوح ل ألفاكر ،رمغ أأهنا غالبا ل تعي أليات ُّمتّل
املعارف اليت ميكن أأن تالمئ احتياجاهتا .وتشري بعض التجارب ا ألخرى (اإس يغيب وأخرون4102 ،؛ وبول وأخرون)4102 ،
اإىل أأن هذه احملاذير ميكن الاس تعانة هبا اإىل حد كبري بوالكء الوساطة أأو وسطاء املعارف ،اكحتادات الصناعة ش به الرمسية
اليت تشمل املصنعني غري الرمسيني.
ا ألثر عىل الس ياسات :تعرتف جنوب أأفريقيا يف رؤيهتا الس ياس ية الشامةل بأأنشطة الاقتصاد غري الرمسي ابعتبارها تسامه
مسامهة رئيس ية يف اإجياد فرص العمل والتخفيف من وطأأة الفقر والتمنية الشامةل .ويظهر هذا الاعرتاف من خالل
اسرتاتيجيات س ياس ية متعددة تقود المنو الاقتصادي والتمنية عىل املس توى الوطين وعىل مس توى املقاطعات .وقد بُذلت
هجود عديدة هادفة لتعزيز التوظيف عن طريق تسهيل تكوين الرشاكت املتناهية الصغر وتقدمي خمتلف أأنواع ادلمع لها –
اكدلمع املايل والتدريب ونقل التكنولوجيا .ورمغ أأن بعض هذه املبادرات لها أاثر عىل أأحصاب املشاريع غري الرمسية ،فاإن أأوجه
القصور ما زالت ابقية فامي يتعلق ابإنشاء برامج تليب رصاحة احتياجات املبتكرين يف الاقتصاد غري الرمسي ،أأو تربط
الابتاكرات اليت يمت التوصل اإلهيا يف الاقتصاد غري الرمسي مبنظومة الابتاكر كلك .ويقول هذا التقرير اإن معاجلة عدم
املساواة واجنب اخملاطر الاجامتعية والاقتصادية للبطاةل املتوطنة يتطلبان تفعيل لك القدرات الإبداعية احمللية .ول بد للهنُّ ج
الشامةل املتعلقة بس ياسة الابتاكر وابمللكية الفكرية أأن ترتبط ارتباطا واحضا ابلبتاكرات اليت يمت التوصل اإلهيا يف الاقتصاد
غري الرمسي.
[هناية املرفق والوثيقة]

