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 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019 نومفرب 22ٕاىل  18ن جنیف، م

 الفكریة يف �منیة الس�یا�ة املس�تدامة يف �ميبیاامللكية  موجز ا�راسة عن دور
 أ�مانة من ٕا�داد

يف �ميبیا اليت  �منیة الس�یا�ة املس�تدامة�راسة عن دور امللكية الفكریة يف اً لموجز یتضمن مرفق هذه الوثیقة  .1
ا�هنوض �لرتاث الثقايف يف مرص امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع أ�هداف إالمنائیة و �شأٔن أ�جریت يف س�یاق املرشوع 

 .، خبري استشاري يف �ميبیالیندیكؤأ�د ا�راسة ا�كتور ماالن  )..CDIP/15/7 Rev(الوثیقة  و�ريها من الب�ان النامية

 اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریةٕان  .2
يف  إال�اطة �لامً �ملعلومات الواردة مدعوة ٕاىل

 مرفق هذه الوثیقة.

 ]یيل ذ� املرفق[
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 يف �ميبیا �منیة الس�یا�ة املس�تدامةدور امللكية الفكریة يف 

�شأٔن  رشوع املدرج يف ٔأجندة الویبو للتمنیةكية الفكریة (الویبو) ٕ�جراء هذه ا�راسة يف ٕاطار امل ل لكفت املنظمة العاملیة للم 
 .وا�هنوض �لرتاث الثقايف يف مرص و�ريها من الب�ان الناميةامللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع أ�هداف إالمنائیة 

فظ املوارد الطبیعیة ا�متعیة حلهیئات ال بفضل نظا�ا لتسجیل ة �ىل مشاركة ا�متعات يف الس�یا�ة زي ممو�ميبیا �هيا ٔأمث� 
وال �دال يف ٔأن ثقافة شعب ة والس�یا�ة. ا�ي تُمنح من �ال� ا�متعات الریفية احلقوق املرتبطة �النتفاع �ملوارد الطبیعی

تعد جزءًا من املوجودة فهيا دائق الوطنیة احلالربیة و  ةیااحل ناظر الطبیعیة اخلالبة و مل �ميبیا و�رخيه ومعارفه التقلیدیة مقارنة �
فوائد الس�یا�ة اليت و�سلط هذا التقر�ر أ�ضواء �ىل مثالني �ىل الس�یا� �لقدر ذاته ٕان مل �كن ٔأكرث من ذ�.  ااقتصاده

مرغوب فهيا وانب هو�هتم الثقافية ومعارفهم التقلیدیة ٕالبداع منت�ات حيققها ساكن أ�ر�ف يف �ميبیا ممن ینتفعون جب
وطرق اس�تفادة ساكن الصالت بني املعارف التقلیدیة وحامیة امللكية الفكریة  ویوثّق � املثالنيسوق الس�یا�ة. �س�هتدف 

 ا ٔأو �دم اس�تفادهتم من هذه امحلایة.أ�ر�ف يف �ميبی

اس�ت�داث طائفة ٕاىل نبتة حملیة التقلیدي لنوع  ااس�ت�دا� فىض أٔ يتغرب �ميبیا الهميبا يف شامل  جبام�ةأ�ول ویتصل املثال 
س�تو� من املامرسات �ُ ويف ٕاطار �سویق منت�ات �دیدة ومنت�ات عنایة اجلسم ذات القمية العالیة. واسعة من العطور 

الس�ت�دام الشخيص لهميبا اللوايت یقطفن النبتة الربیة ال و�ساء لضامن صون املصاحل ا�متعیة.  شدیدةتوىل عنایة الثقافية، 
. و�ُس�ت�دم بعض الزیوت أ�ساس�یة املنت�ة يف املرفق لتصنیع دن �س�مترار املواد اخلام ملرفق جممتعي لالس�تخراجكعطر �زوّ 

ر بعضها ا�ٓخر ٕاىل �حتاد أ�ورويب  واملو�ة ٕاىلمجمو�ة من املنت�ات املشمو� حبامیة �المة جتاریة  سوق الس�یا�ة ویصد�
 العطور ا�ويل.صنا�ة قطاع  و�س�هتدف

 سلط أ�ضواء �ىلبیع منت�اهتم يف سوق الس�یا�ة و�  یدویة �ىلال منتجي احلرف من مبسا�دة جام�ة ویتعلق املثال الثاين 
بتدعها بعض أ�ش�اص املعانني من حرمان شدید ی �لتصاممي الصناعیة اليت النظام �ري الرمسي املعمتد للماكفأٔة �ىل �نتفاع 

يف قطاع  امجلا�ة همتتع هبا هذ� التصاممي املس�متدة من املعارف التقلیدیة اليت �ُس�ت�دم و . هاي ٔأوم سان جام�ةاملنمتني ٕاىل 
. العملیة هدورًا رئيس�یًا يف هذٔأدت رشكة ال �س�هتدف الرحب قد مدة معر التصممي. و ٕا�وة للمصمم طوال صنا�ة النس�یج وتُدفع 

و�زویدمه  خشصًا من ذوي احلرف الیدویة 450يرس جتاري ٔأسايس ٕ�سداء املشورة التقنیة ٕاىل ٔأكرث من مك الرشكة وتعمل 
اس�تنساخ وجسلت الرشكة �اليت . ویندهوكيف سوق �ميبیا للحرف الیدویة يف املنت�ات احلرفية لبیعها  و�شرتي�ملواد اخلام 

 ٔأما. ا�وهرات الناميبیة التقلیدیةس�� تصاممي  تدرك رضورة حامیة التصاممي يف املس�تقبل، واليه وممي يف ب�ان جماورة اللتص
عترب ٔأدوات هذه أ�دوات. وتُ  النفاذ ٕاىلٔأمهیة ٔأدوات امللكية الفكریة ووسائل  فال یدر�ون معوماً یدویة ٔأحصاب احلرف ال 

�س�توجب �س�تعانة خبدمات احملامني وال ميكن للرشاكت الصغرية ٔأن تتحمل �اكلیفها. �هظة التلكفة ٔأدوات امللكية الفكریة 
واك� أ�عامل معلومات مس�تفيضة وشدیدة الوضوح عن ٔأدوات امللكية الفكریة �ىل املوقع إاللكرتوين ل ٕا��ةالرمغ من �ىل و 

املعلومات العامة عن اخلیارات وا�آلیات املتا�ة. ویتضمن التقر�ر توصیات �شأٔن هذا جيب توفري املزید من  ،وامللكية الفكریة
 املوضوع.

نظام فعال للملكية الفكریة توطید العالقة ل سة �لوسائل اليت ميكن من �اللها و�رتبط السؤال أ�سايس املطروح يف ا�را
 إالمنائیة بني الس�یا�ة والتمنیة �ج�عیة و�قتصادیة يف �ميبیا.
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ایة محلریة والتدابري املت�ذة كوردًا �ىل السؤال املطروح، جيب تقيمي مدى فهم ا�متع النامييب ملفهوم امللكية الثقافية ٔأو الف
مشلكة رئيس�یة ٔأخرى �سبب تعقيدها وطبیعهتا الفكریة  تدابري حامیة امللكية النفاذ ٕاىل یطرحٔأن  ُحيمتلو امللكية الفكریة. 

مبن فهيم الساكن ن والفقراء واملهمش، ٔأي ا�ة ٕاىل هذه امحلایةاحلٔأمس ا��ن مه يف أ�ش�اص ٔأن �كون  ٕاذ �ُستبعدالقانونیة 
وتنشأٔ عن ذ� احلا�ة ٕاىل تقيمي ٔأمهیة هذه أ�دوات. للنفاذ ٕاىل  ائلمزود�ن بأٔي وس 2والهميبا، 1أ�صلیون مثل السان

الرشأاكت بني اجلهات صاحبة املصل�ة، وهذا جمال من املرحج ٔأن تتأٔلق فيه �ميبیا بفضل ٕاجنازاهتا احملققة يف ٕادارة املوارد 
ا�ي یضطلع به لك من اجلهات إالمنائیة ا�ولیة الرش�كة لها وا�متع خس وا�ور الرا�ىل ا�متع  �الع�دالطبیعیة والس�یا�ة 

وفقًا ملا ذ�رته وزارة ، واحلكومة كجهات ميرسة يف هذا الصدد يف ظل أ�جواء املناس�بة لٔ�طر الس�یاس�یة والقانونیةاملدين 
 ).MET/NACSO ،2018و؛ MET ()2013(البيئة والس�یا�ة 

وامللكية الفكریة �لیة يف �ميبیا ٔأو يف معظم اجلنوب أ�فریقي. و�سا�د مرشوع الویبو �ىل وليست العالقة بني الس�یا�ة 
عد عترب جزءًا من القوى احملركة لالقتصاد الس�یا� بقدر ما تتُ ٕاذاكء الوعي بأٔن ثقافة شعب �ميبیا و�رخيه ومعارفه التقلیدیة 

�س�هتداف وٕان طرق �سویق ثقافة الشعب و�رخيه ومعارفه املناظر الطبیعیة واحلیاة الربیة واحلدائق الوطنیة جزءًا مهنا. 
فالثقافة والتارخي واملعارف يه جزء تتيح فرصًا اقتصادیة �مة ملاليك هذه "السلع أ�ساس�یة".  ٕازاءهاوجتارب الس�یاح الس�یاح 

 ة.المئٔأدوات امللكية الفكریة امل �ربوأ�فراد وجيوز من هذا املنطلق حام�هتا من الرتاث الثقايف للمجمتعات 

يف القوى احملركة لقطاع الس�یا�ة ولالقتصاد الس�یا� يف الواقع يف �ميبیا ٕاذ ال یتضح  التفكريمن املهم و�الوة �ىل ذ�، 
والس�یا�ة يه القطاع مزتایدة. يئ ٔأو قمية اقتصادیة ٕامنا ردو ما تنطوي �لیه امللكية الفكریة املتص� �لس�یا�ة من �ىل الفور 

التقلب مثل ، همةامل قتصادیة �قطا�ات سا�ر التقيّد ا�منو يف زالت  مارسع منوًا يف الب� وأ�قل تعرضًا لعوامل �قتصادي ا�ٔ 
وتقلب املناخ مبا فيه تقلب احملیطات وتغري  تقلب معدل سقوط أ�مطارؤأ�ر ا�ولیة لسلع التعد�ن أ�ساس�یة سعار ا�ٔ يف 

السفر ملسافات طوی� اليت �اكلیف مثل وتتأٔ�ر الس�یا�ة بعوامل �ارجية البحریة. أ�سامك ومصائد املناخ �ىل الزرا�ة 
ٔأقدر ٕاال ٔأن هذا القطاع اكن عوامل دا�لیة �مة مثل السالم و�س�تقرار والسالمة وأ�من بحتددها ٔأسعار النفط ا�ولیة و 

 وهو ٔأوثق ارتباطًا مبزا� �ميبیا التنافس�یة يف س�یاق التمنیة املس�تدامة.�كثري �ىل الصمود من القطا�ات أ�خرى 

وملكية هذا القطاع. تعز�ز إالنصاف يف املشاركة يف قطاع الس�یا�ة ؤأ�د الت�د�ت إالمنائیة الرئيس�یة اليت توا�ها �ميبیا هو 
ٕاماكنیة اس�تفادة �دد من أ�ش�اص �ري ٔأن  1990حمدودة قبل �س�تقالل يف �ام لس�یا�ة ملكية قطاع اقا�دة اكنت قد و 

ويف ب� به منذ زمن طویل.  عرتفٔأكرب �كثري من القا�دة البس�یطة والضیقة للاملكني واملشغلني من ملكية هذا القطاع ٔأمر م
تُمنح أ�ولویة لتيسري ٕا��ة واحنرافًا يف ملكية أ�رايض وأ�صول الرأٔساملیة،  يف ا��ل ةشدید�س�ل فوارق مثل �ميبیا 

 املشاركة وتقامس املنافع الناش�ئة عن قطاع اقتصادي �م مثل قطاع الس�یا�ة.

 وقد اس�هتلت حكومة �ميبیا املشاركة الواسعة النطاق يف الس�یا�ة املتعلقة �حلیاة الربیة (اليت تعد ٔأمه عنرص من عنارص
اخلاصة قوق �س�تئثاریة احلمبا فهيا  س�ت�دام موارد احلیاة الربیةاملرتبطة � وقالس�یا�ة يف �ميبیا) مبنح ا�متعات احمللیة احلق

واغتمنت الهیئات اليت . 1996الصادر يف �ام  5املعدل ٔأي القانون الطبیعیة حفظ املوارد قانون باملمنو�ة معًال �لس�یا�ة و 

                                         
 .اسامً ازدرائیاً ا�ي یُعترب ا�ٓن بومشن بدالً من ذ�، الشعب أ�ول، وهو �مس املفضل لشعب سان وللساكن ا��ن اكن یُطلق �لهيم سابقًا امس  1
أ�ش�اص لٕالشارة ٕاىل يف �ميبیا سيُس�ت�دم ٔ�غراض هذا التقر�ر اس�ت�دامه الشائع " هميبا"من الناحية التقنیة لكن امس " ٔأوفاهميباینبغي ٔأن �كون �مس " 2

 .امجلا�ة ههذاملنمتني ٕاىل 
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مرشو�ات مشرتكة مع املستمثر�ن ت يف شار�ئات املس�� حلفظ املوارد الطبیعیة هذه الفرص و الهی حصلت �ىل صفة 
امتیازًا للصید يف ٔأراضهيا  56مسكنًا س�یاحيًا �دیدًا ومرشو�ات س�یاحية ٔأخرى و 54والرشاكء التقنیني لتطو�ر 

)MET/NACSO ،2018.( 

مت� حقوق امللكية وتتقامس �لتايل و�س�تفيد ا�متعات احمللیة من هذه العملیات ٔ�ن معظم هیئات حفظ املوارد الطبیعیة 
ميثل وفضًال عن ذ�، �ٕالشغال �ٕالضافة ٕاىل تلقي رمس امتیاز س�نوي �بري. أ�ر�ح ٔأو املدفو�ات إالضافية املرتبطة 

يف املناطق الریفية حيث تندر احمللیة وس�ی� شدیدة أ�مهیة لفائدة ا�متعات لهیئات التوظیف يف املسا�ن الس�یاحية ٔ�عضاء ا
وتغطي حصة الهیئات من ماكسب املنشأٓت الس�یاحية �اكلیف التشغیل (معظمها مؤلف من �اكلیف فرص العمل الرمسي. 
ص ما یتبقى مهنا ٕاك�رادات وخيوحراس وحيد القرن)  حلراس الصید وموظفني مثل مراقيب املواردالتوظیف والتشغیل  ص�

مؤخرًا مبادئ وقد اعمتدت وزارة البيئة والس�یا�ة �تلف املرشو�ات إالمنائیة اليت تعود �لفوائد �ىل ا�متعات احمللیة. 
 يف املائة من ماكسب الهیئات ملرشو�ات تعود �لفوائد �ىل ا�متع أ�وسع نطاقًا. 50تقتيض ختصیص �س�بة توجهيیة �دیدة 

شارك يف يت � المتاح لنس�بة �برية من ا�متعات الریفية قطاع الس�یا�ة وما � من فوائد اج�عیة واقتصادیة حممت� �لیه، فٕان و 
وقد جنحت هذه ا�متعات يف �ذب �ست�رات للتأٔهل للمشاركة فيه.  اليت نُظمتٔأو �ر�مج هیئات حفظ املوارد الطبیعیة 

یفتقرون ٕاىل املوارد املالمئة من أ�رايض ٔأو ال �شمل الرب�مج العدید من أ�ش�اص ٔ�هنم الس�یاحية ٕاىل ٔأراضهيا. ومع ذ�، 
ملالحظة ٔأن جممتعیة. و�د�ر � يف العمل يف ٕاطار منظمةٔأو ال �رغبون ببساطة إالماك�ت الس�یاحية ٕاىل احلیاة الربیة ٔأو 

وس�ی� ٔأخرى لتحقيق فوائد جامعیة ٔأو فردیة �رب ر�دة أ�عامل الفردیة يف قطا�ات ٔأخرى توفر  �زال تعد الالس�یا�ة 
يف س�یاق هذه ا�راسة  القطا�ات املنت�ة للمنافع اليت �شمل الفنون واحلرفو اخلدمات لقطاع الس�یا�ة مثل قطاع النقل 

 اخلاص.

رٔأس املال توافر ختلو من العقبات مثل حتصیل الفوائد �قتصادیة عن طریق هذه الوس�ی� اليت وميكن ملعظم ساكن �ميبیا 
. و�س�تطیع العدید من أ�ش�اص، �ىل العمل املثا�رةالربا�ة وإالبداع و سوى تتطلب ال ومس�توى التعلمي العايل و�ست�ري 

منت�ات �رتبط صنع �س�تفادة من الس�یا�ة من �الل مبن فهيم أ�ش�اص أ�شد متساكً �لتقالید وأ�ش�اص أ�شد فقراً، 
 وجتتذب الزا�ر�ن أ��انب.الثقافية ارساهتم ممبقا�دة مواردمه الطبیعیة و�رخيهم الثقايف و 

رف املرتبطة �لس�یا�ة والت�ارة يف هذه الفنون واحلرف �ىل املس�توى الوطين الفنون واحلصنا�ة  یقّدر قط جحمومل 
(وٕاماك�ت هذا القطاع �قتصادیة العاملیة) �ىل النحو الواجب، وفقًا لوزارة التصنیع والت�ارة و�منیة الرشاكت الصغرية 

ت� الصنا�ة  من املمكن تقد�ر جحمومع ذ�، لكنه جيب ٔأن �كون �برياً ٕاىل �د ما. )، MITSMED) (2015واملتوسطة (
زورون س�نوً� يف ا��ن �ساحئ من س�یاح الرتفيه  250,000ٕاذا ٔأنفق لك ساحئ من ٔأصل احملمتل. و�ىل سبيل املثال،  والت�ارة

یورو) �ىل الفنون  62دوالر �مييب ( 1000یورو) و 31دوالر �مييب ( 500بني  قميته رتاوحتمبلغًا �س�یطًا املتوسط �ميبیا 
 قميته رتاوحتفميكن ٔأن �كسب أ�ش�اص ا��ن قلام یُفسح هلم جمال لكسب ٔأي د�ل أٓخر مبلغًا ال �ُس�هتان به و  3واحلرف،

 تقد�رات هذه الوزارةحسب و  ملیون یورو). 15.25مالیني یورو و 7.63ملیون دوالر �مييب (ٔأي بني  250و 125بني 
لك صاحب حرفة یعين ٔأن مما  2015خشص يف �ام  3,200يف �ميبیا حوايل الیدویة احلرف  ٔأحصاببلغ �دد )، 2015(

                                         
 ٕاذ ال تتوافر بیا�ت عن مجموع إالنفاق �لك ساحئ �ىل املنت�ات احلرفية ٔأو �س�هتال�یة يف �ميبیا. اتجمرد تقد�ر  ههذ 3
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 2,383دوالرًا �ميبیًا ( 39,063یدویة �س�تطیع من الناحية النظریة ٔأن �كسب يف املتوسط د�ًال س�نوً� ترتاوح قميته بني 
 4.یورو) 7664,رًا �ميبیًا (دوال 8,1267یورو) و

بادرة من مبادرات �قتصاد أ�خرض يف مك ورشعت وزارة البيئة والس�یا�ة يف العمل �ىل تقيمي اقتصاد التنوع البیولو� 
املرتبطة مبوارد احلیاة الربیة و�ريها من املوارد الطبیعیة، مبا يف ذ� قطاع مجیع جوانب �قتصاد الس�یا� لتقد�ر �ميبیا 

بقطاع احلرف الیدویة رف الیدویة. و�الوة �ىل ذ�، ا�رتفت وزارة التصنیع والت�ارة و�منیة الرشاكت الصغرية واملتوسطة احل
س�� املرٔأة  �رس وصول املواطن العادي وال ارتفاع مس�توىٕاىل قطا�ًا اقتصادً� اسرتاتیجیًا �لنس�بة ٕاىل �ميبیا نظرًا  عتباره�

 ).MITSMED ،2015اسرتاتیجیة �منو هذا القطاع (ووضعت �لتايل ٕالیه 

ة والتقالید وتنوع املوارد ٕاىل صنا�ة مجمو�ة متنو�ة من منت�ات احلرف الیدویة واملنت�ات أ�خرى اليت ؤأدى تنوع الثقاف
ُ  وقدبعضها ا�ٓخر ٔأجنح من  بعض املنت�ات املبد�ة�كون و جتتذب الس�یاح.   �ىل نطاق واسع.ت �لتايل �وقُ  تسخ�

وجيب �ىل وليس الطلب الس�یا� �ىل منت�ات احلرف الیدویة �بتًا كام هو احلال �لیه يف أ�سواق �س�هتال�یة أ�خرى. 
�ج�عي والثقايف  �را�مجتس�ید جيب و منت�ات تثري �ه�م وإالجعاب  ٕانتاجلالس�مترار يف ٔأحصاب احلرف الیدویة �بتاكر 

و�ُس�متد هذه أ�صا� من الرتاث الثقايف ٔأصا� هذه املنت�ات ٔأمهیة �برية �ىل  نشرتوامل  علقوی. أ�صی�منت�اهتم احلرفية يف 
تتعرض القمي الثقافية املرتخسة يف منت�ات احلرف الیدویة أ�صی� خلطر الزوال ٔأو قد و . و�ج�عي ٔ�حصاب احلرف الیدویة

. وهذا ٔأمر یطرح حتد�ت �برية �ىل س�یاق ٔأصیلوجود حتت ضغط إالنتاج الضخم للمش�تقات الثقافية دون فُقدت فعًال 
وتتوقف املسأٔ� نظرًا ٕاىل طلبات السوق يف العامل احلدیث.  ،حامیة الهو�ت الثقافية واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبذه املنت�ات

 سوق الس�یا�ة.�لتايل �ىل ما ميكن فع� لضامن جتنب فقدان الرتاث الثقايف �سبب ٕانتاج منت�ات حرفية �س�هتدف 
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