الملكية الفكرية
والمصنوعات اليدوية التقليدية
مقدمة
تقتضــي الحــرف التقليديــة تقنيــات ومهــارات ومعــارف
متخصصــة وتقليديــة تكــون فــي غالــب األحيــان بالغــة
القــدم ومتوارثــة مــن جيــل إلــى آخــر .ويمكــن أن تكــون
المصنوعــات التقليديــة أشــكال تعبيــر ثقافــي تقليــدي
فــي تصميمهــا ومظهرهــا وأســلوبها ويمكنهــا أن تنطــوي
أيضــا علــى معــارف تقليديــة كامنــة فــي المهــارات والدرايــة
المســتخدمة إلنتاجهــا.
ُ
وتُ عــد المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي
التقليــدي ،بمــا فــي ذلــك المصنوعــات اليدويــة ،أصــوال
قيمــة للمجتمعــات التــي
ثقافيــة واجتماعيــة وتاريخيــة ّ
وتطورهــا؛ وهــي تُ عــد كذلــك
تحافــظ عليهــا وتمارســها
ّ
أصــوال اقتصاديــة يمكــن اســتخدامها أو تســويقها أو
ترخيصهــا لتوليــد الدخــل وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة.
أن التقنيــات التقليديــة-
ولكــن المؤســف فــي األمــر هــو ّ
ّ
ومــا يرتبــط بالمصنوعــات اليدويــة مــن تصميــم وســمعة
ّ
والتملــك غيــر المشــروع .وفــي
وأســلوب -تتعـ ّـرض للتقليــد
ّ
كثيــر مــن األحيــان تتسـ ّـبب ُ
النســخ المقلــدة الرخيصــة فــي
تقويــض مبيعــات المصنوعــات اليدويــة التقليديــة وتشــويه
الســمعة الخاصــة بنوعيــة المنتجــات األصيلــة.
ويجــري تحديــد االقتراحــات والحلــول الكفيلــة بضمــان الحماية
القانونيــة للمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي
التقليــدي مــن أجــل الحيلولة دون ســوء اســتخدامها أو ّ
تملكها
بطــرق غيــر مشــروعة أو غيــر ذلــك مــن أشــكال االســتغالل
غيــر القانونــي .ويمكــن أن تكــون تلــك االقتراحــات والحلــول
مفيــدة أيضــا لحمايــة المصنوعــات اليدويــة التقليديــة .ويتــم
التفــاوض حاليــا علــى صــك قانونــي دولــي لحمايــة المعــارف
التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي علــى مســتوى
لجنــة الويبــو الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالملكيــة الفكريــة
والمــوارد الوراثيــة والمعــارف التقليديــة والفولكلــور (اللجنــة
الحكوميــة الدوليــة) .والغــرض مــن تلــك المفاوضــات هــو
تنــاول الروابــط القائمــة بيــن نظــام الملكيــة الفكريــة وشــواغل
أصحــاب المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي
التقليــدي .وقــد وضــع عــدد مــن البلــدان واألقاليــم أيضــا
أنظمتــه الخاصــة لحمايــة المعارف وأشــكال التعبيــر المذكورة.
كمــا يمكــن ،فــي الوقــت ذاتــه ،اســتخدام حقــوق الملكيــة
الفكريــة ،مثــل تلــك المندرجــة ضمــن العالمــات التجاريــة
أو البيانــات الجغرافيــة أو حــق المؤلــف أو الرســوم
والنمــاذج الصناعيــة أو البــراءات ،مــن قبــل الحرفييــن
ومنظمــات الصناعــة اليدويــة لتعزيــز مصالحهــم .ويمكــن
اســتخدام تلــك الحقــوق ،علــى وجــه الخصــوص ،لحمايــة
المصنوعــات البدويــة التقليديــة مــن النســخ واالقتبــاس
ّ
المضلــل ألســلوب
المصــرح بهمــا ومــن االســتخدام
غيــر
ّ
تلــك المصنوعــات وســمعتها.

ويحــدد هــذا الموجــز الوســائل العمليــة المتاحــة ،والتــي
ّ
تكتســي طابعــا مجتمعيــا فــي غالــب األحيــان ،الســتخدام
نظــام الملكيــة الفكريــة القائــم لالعتــراف بالمصنوعــات
اليدويــة التقليديــة وحمايتهــا وإدارتهــا وتســويقها بوصفهــا
أصــوال ثقافيــة واقتصاديــة.

ما هي «المصنوعات اليدوية»؟
ُيشــار إلــى المصنوعــات اليدويــة أحيانــا بالمنتجــات الحرفيــة
أو المنتجــات اليدويــة أو المنتجــات اإلبداعيــة التقليديــة
أو باألعمــال الحرفيــة الفنيــة أو التقليديــة .وال يوجــد أي
تعريــف متفــق عليــه دوليــا للمصنوعــات اليدويــة ،ولكــن
يمكــن تحديــد الخصائــص المشــتركة التاليــة:
•تُ نتــج تلــك المصنوعــات مــن قبــل حرفييــنّ ،إمــا يدويــا
أو بمســاعدة وســائل يدويــة أو حتــى باســتخدام اآلالت،
شــريطة أن تظـ ّ
ـل مســاهمة الحرفــي اليدويــة أهـ ّـم عنصــر
مــن العناصــر الجوهريــة للمنتــج النهائــي؛
•تُ عد صورا أو أشكال تعبير ترمز إلى ثقافة الحرفي؛
•تشــمل طائفــة واســعة مــن الســلع المصنوعــة مــن
مــواد خــام؛
المميــزة نفعيــة أو جماليــة
•يمكــن أن تكــون ســماتها
ّ
أو فنيــة أو إبداعيــة أو مرتبطــة بثقافــة مــا أو زخرفيــة
أو وظيفيــة أو تقليديــة أو ذات رمــوز ودالالت دينيــة
واجتماعيــة؛
•ال توجــد ّأيــة قيــود محـ ّـددة فيمــا يخــص كميــة اإلنتــاج،
أي تشــابه تــام بيــن وحدتيــن مــن تلــك
وال يوجــد ّ
المصنوعــات.
ومــن الخصائــص اإلضافيــة التــي قــد تطبــع «المصنوعــات
اليدويــة التقليديــة» توارثهــا مــن جيــل إلــى آخــر وارتباطهــا
بجماعــة أصليــة أو محليــة .وتنطبــق الفقــرات التاليــة علــى
المصنوعــات اليدويــة والمصنوعــات اليدويــة التقليديــة
علــى حـ ّـد ســواء.
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المصنوعات اليدوية والملكية الفكرية
يمكــن ،مــن منظــور الملكيــة الفكريــة ،أن تنطــوي المصنوعــات اليدويــة
علــى ثالثــة عناصــر مختلفــة هــي:
•السمعة – المتأتية من أسلوبها أو منشئها أو نوعيتها؛
•المظهر الخارجي – شكلها وتصميمها؛
المستخدمة الستنباطها وصنعها.
•الدراية – المهارات والمعارف ُ
ومــن الممكــن حمايــة كل عنصــر بشــكل مختلــف مــن أشــكال الملكيــة
الفكريــة .فيمكــن ،مثــا ،حمايــة الدرايــة بالبــراءات أو باعتبارهــا أســرارا
تجاريــة ،ويمكــن حمايــة المظهــر الخارجــي بحــق المؤلــف أو الرســوم
والنمــاذج الصناعيــة ،فــي حيــن يمكــن حمايــة الســمعة بالعالمــات
التجاريــة ،أو العالمــات الجماعيــة أو عالمــات التوثيــق ،أو البيانــات
الجغرافيــة ،أو قانــون المنافســة غيــر العادلــة .وســيتم التطـ ّـرق إلــى تلــك
األشــكال مــن الملكيــة الفكريــة ،كل علــى حــدة.

المميزة
حماية سمعة المصنوعات اليدوية وخصائصها
ّ
العالمات التجارية
العالمــة التجاريــة هــي إشــارة تُ ســتخدم لتحديــد وتمييــز ســلع أو خدمــات
مكونــة
شــركة أو مؤسســة مــا فــي ســياق التجــارة .وقــد تكــون العالمــات
ّ
مــن كلمــات أو أحــرف أو أرقــام أو رســوم أو صــور أو أشــكال أو ألــوان
المميــزة .والغــرض مــن
أو شــعارات إعالنيــة أو غيــر ذلــك مــن الســمات
ّ
تلــك الســمات هــو اإلشــارة إلــى منشــأ الســلع أو الخدمــات ،حتــى يتســنى
التمييــز بينهــا وبيــن منتجــات مماثلــة أو مشــابهة تنتجهــا جهــات منافســة.
وتســجيل العالمــة التجاريــة واســتخدامها مــن األمــور الكفيلــة بزيــادة
اعتــراف المســتهلكين بالمصنوعــات اليدويــة األصيلــة وتعزيــز القيمــة
التجاريــة لتلــك المصنوعــات .ويمنــح التســجيل لمالــك العالمــة التجاريــة
الحــق االســتئثاري فــي منــع الغيــر مــن اســتخدام عالمــة مماثلــة أو
مشــابهة بدرجــة تسـ ّـبب االرتبــاك لإلشــارة إلــى ســلع أو خدمــات مماثلــة
أو مشــابهة .ويوفــر قانــون العالمــات التجاريــة أيضــا الحمايــة مــن
ّ
مضللــة؛ فــإذ طلــب أحــد ،مثــا ،تســجيل عالمــة
تســجيل الغيــر لعالمــات
ـأن الســلعة أو الخدمــة التــي تنطــوي عليهــا تلــك
تجاريــة توحــي ،زورا ،بـ ّ
العالمــة لهــا منشــأ أصلــي ،كــي يحـ ّ
ـث النــاس علــى شــراء تلــك الســلعة أو
الخدمــة ،فــا بـ ّـد للجهــة المسـ ِـجلة مــن رفــض الطلــب.

العالمات الجماعية وعالمات التوثيق
يمكــن اســتخدام العالمــات الجماعيــة وعالمــات التوثيــق إلبــاغ الجمهــور
المعينــة التــي تتســم بهــا المنتجــات أو الخدمــات
ببعــض الخصائــص
ّ
المسـ ّـوقة ضمــن تلــك العالمــات.
ُ
وتميــز العالمــة الجماعيــة الســلع والخدمــات التابعــة ألعضــاء رابطــة مــا،
ّ
تكــون هــي المالكــة للعالمــة ،عــن الســلع والخدمــات التابعــة لمؤسســات
ألي عضــو مــن أعضــاء
أخــرى .والتوثيــق ليــس أمــرا مشــروطا؛ إذ يحــق ّ
ــجلت العالمــة
الرابطــة اســتخدام العالمــة .فعلــى ســبيل المثــال ُس ّ
الجماعيــة  MGLASSمــن قبــل اللجنــة اإلقليميــة لصناعــة ّ
البلــور فــي
البرتغــال وهــي تُ ســتخدم علــى مصنفــات الزجــاج المنفــوخ ومصنفــات
ّ
البلــور الفنيــة التــي يصنعهــا الحرفيــون فــي منطقــة مارينــا غرانــدي.
أن الســلع والخدمــات ُم ّ
وثقــة مــن
ّأمــا عالمــة التوثيــق فهــي تشــير إلــى ّ
قبــل مالــك العالمــة كعالمــات تمتثــل لبعــض المعاييــر أو الخصائــص،
مثــل المنشــأ الجغرافــي أو المــواد أو طريقــة الصنــع أو النوعيــة .ففــي
بنمــا ،مثــا ،تُ ســتخدم وســوم األصالــة علــى المــوالس (( )molasوهــي
لوحــات نســيجية تنتجهــا النســاء الحرفيــات المنتميــات إلــى قبائــل كونــا)
ّ
المقلــدة
لضمــان أصالتهــا والتصــدي لظاهــرة بيــع نُ ســخ المــوالس
بأســعار رخيصــة علــى نطــاق واســع.

ويمكــن ،بتســجيل واســتخدام عالمــة جماعيــة أو عالمــة توثيــق ،مســاعدة
الجماعــات األصليــة علــى التمييــز بيــن مصنوعاتهــا اليدويــة وغيرهــا مــن
المنتجــات ،والترويــج لتلــك المصنوعــات وللفنانيــن الذيــن صنعوهــا علــى
الصعيديــن الوطنــي والدولــي .ويمكــن أن يســاعد ذلــك علــى تحســين
وضعهــم االقتصــادي وضمــان حصولهــم علــى عائــدات عادلــة ومنصفــة.
ويمكــن أن تســهم العالمــات الجماعيــة وعالمــات التوثيــق أيضــا فــي
إذكاء الوعــي العــام وطمأنــة المســتهلكين فيمــا يخــص أصالــة الســلع
التــي يشــترونها .وفــي حيــن يتعــذّ ر علــى عالمــات التوثيــق أو وســوم
ّ
األصالــة منــع بيــع ُ
ـإن بإمكانهــا تثبيــط عزيمــة صانعيهــا
النســخ
المقلــدة ،فـ ّ
مــن خــال التمييــز بينهــا وبيــن المصنوعــات اليدويــة التقليديــة األصيلــة.

البيانات الجغرافية
البيــان الجغرافــي إشــارة يمكــن اســتخدامها لتمييــز ســلع ذات منشــأ
محــدد وذات ســمات أو ســمعة أو خصائــص يمكــن عزوهــا
جغرافــي
ّ
أساســا إلــى ذلــك المنشــأ .وتُ عــد تلــك المنتجــات ،غالبــا ،ثمــرة عمليــات
معينــة مــن جيــل إلــى
ومعــارف تقليديــة تتوارثهــا جماعــة فــي منطقــة
ّ
آخــر .وتمتلــك المصنوعــات اليدويــة المعمولــة بمــوارد طبيعيــة ،وذات
الســمات المتأتيــة مــن منشــئها الجغرافــي ،مــا يؤهلهــا لتُ سـ ّـجل كبيانــات
جغرافيــة .وتشــير تســمية المنشــأ أولينــاال ( ،)Olinaláمثــا ،إلــى منتجات
حرفيــة يصنعهــا ســكان  Olinaláبالمكســيك وفقــا لتقنيــات ومهــارات
الصبــار التــي تنمــو بشــكل طبيعــي
خاصــة ُيســتخدم فيهــا خشــب شــجرة
ّ
فــي تلــك المنطقــة.
والبيانــات الجغرافيــة ال توفــر حمايــة مباشــرة للمعــارف أو الدرايــة
إن المعــارف غالبــا مــا
الفعليــة المرتبطــة بالمصنوعــات اليدويــة .بــل ّ
ّ
تظــل فــي الملــك العــام ضمــن األنظمــة المألوفــة للملكيــة الفكريــة،
ّ
وتبقــى عرضــة للتملــك غيــر المشــروع مــن قبــل الغيــر .ولكــن يمكــن أن
تســهم البيانــات الجغرافيــة فــي حمايتهــا علــى نحــو غيــر مباشــر وبطــرق
عــدة .فيمكنهــا حمايــة تلــك المصنوعــات مــن الممارســات التجاريــة
ّ
والمضللــة ،وحمايــة الســمعة أو الشــهرة التــي اكتســبتها مــع
المخادعــة
متخصصــة .ويمكنهــا ،باإلضافــة
مــرور الوقــت ،والحفــاظ علــى ســوق
ّ
إلــى ذلــك ،منــع الغيــر مــن اســتخدام بيــان جغرافــي محمــي لتمييــز
معينــة أو ال تملــك النوعيــة أو الخصائــص
ســلع ال تنتمــي إلــى منطقــة
ّ
المشــروطة.

المنافسة غير العادلة
ُيســتخدم قانــون المنافســة غيــر العادلــة لتقييــد الممارســات االحتياليــة
فــي الســوق ،وقــد يكــون وســيلة مفيــدة لمكافحــة االدعــاءات الكاذبــة
ّ
والمضللــة بخصــوص األصالــة أو المنشــأ -فعندمــا ينطــوي منتــج
أنّ
تــذكاري رخيــص ،مثــا ،علــى وســم يشــير زورا إلــى ــه منتــج «أصيــل»
أو «مصنــوع مــن قبــل جماعــة أصليــة» أو ينتمــي إلــى جماعــة محـ ّـددة،
يمكــن لمــن يصنــع المنتــج األصيــل المعنــي اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لمنــع
تلــك االدعــاءات.

حماية المظهر الخارجي للمصنوعات اليدوية

األسرار التجارية

حق المؤلف

يمكــن إدراج أيــة معلومــات مؤتمــن عليهــا تمنــح الحرفيين قوة تنافســية
فــي فئــة األســرار التجاريــة .وقــد تتعلــق األســرار التجاريــة بتركيبــة منتــج
مــا أو المفهــوم الــذي يقــوم عليــه ،أو بطريقــة الصنــع أو الدرايــة الالزمــة
معينــة .وقــد يمتلــك الحرفيــون معلومــات يريــدون
إلجــراء عمليــة
ّ
إخفاءهــا عــن منافســيهم نظــرا لقيمتهــا التجاريــة واحتمــال اســتخدامها
مــن قبــل هــؤالء المنافســين .فمــن الممكــن ،مثــا ،أن يكــون أحــد
الســجاد علــى علــم بتقنيــة نســيج أســرع وأعلــى مــردودا مــن
نســاجي
ّ
التقنيــات التــي يســتخدمها منافســوه.

غالبــا مــا ينتــج الحرفيــون مصنفــات إبداعيــة يمكــن حمايتهــا بقانــون
حــق المؤلــف .ويوفــر حــق المؤلــف ،الــذي ينشــأ تلقائيــا بمجـ ّـرد اســتنباط
مصنــف مــا ،الحمايــة للمنتجــات اإلبداعيــة .ويوفــر ذلــك الحــق ألصحابــه
حقوقــا اســتئثارية ّ
تمكنهــم مــن االنتفــاع ماليــا لفتــرة زمنيــة طويلــة
ومحــددة تــدوم ،عــادة ،مــدة حيــاة المؤلــف زائــد  50عامــا .وتحمــي
ّ
تلــك الحقــوق ،التــي تُ ســمى أيضــا الحقــوق االقتصاديــة ،مالكــي حــق
المؤلــف مــن النســخ واالقتبــاس غيــر المصـ ّـرح بهمــا .وتشــمل الحمايــة
بموجــب حــق المؤلــف أيضــا الحقــوق المعنويــة ،مثــل الحــق فــي
المطالبــة باألبــوة علــى المصنــف والحــق فــي االعتــراض علــى اســتخدام
المصنــف بطــرق ّ
مذلــة أو مهينــة .ويمكــن حمايــة المصنوعــات اليدويــة
بحــق المؤلــف إذا كانــت أصيلــة وتمتلــك ســمات فنيــة .ومــن األمثلــة
علــى ذلــك المصنفــات المطليــة بالمينــا والمجوهــرات والمنحوتــات
والمنتجــات الخزفيــة والمفروشــات والســلع المنســوجة والزخــارف
الجلديــة.

الرسوم والنماذج
يشــير الرســم أو النمــوذج إلــى الجانــب الجمالــي أو المظهــر الخارجــي
لمنتــج مــا ،مثــل شــكله أو أنماطــه أو خطوطــه أو ألوانــه ،وقــد يكــون
مجســدا فــي طائفــة واســعة مــن المنتجــات المصنوعــة يدويــا .فيمكــن،
ّ
علــى ســبيل المثــال ،حمايــة شــكل ســلة أو تصميــم قــادة أو زخرفــة
زهريــة باعتبارهــا رســوما ونمــاذج.
ويجــب ،فــي معظــم البلــدان ،تســجيل الرســم أو النمــوذج لضمــان
حمايتــه .ويجــب ،عــاوة علــى ذلــك ،أن يكــون ذلــك الرســم أو النمــوذج
محــددة ال
جديــدا وأصيــا وذي طابــع خــاص .وتــدوم الحمايــة فتــرة
ّ
تتجــاوز ،عــادة 25 ،عامــا .وقــد يســهم الحرفــي الــذي يملــك حقوقــا علــى
مجســد فــي منتــج مصنــوع يدويــا فــي منــع الغيــر
رســم أو نمــوذج
ّ
مــن إنتــاج أو اســتيراد أو بيــع أو توزيــع منتجــات تبــدو مثــل الرســم أو
أن الرســم أو النمــوذج
النمــوذج المحمــي أو تشــبهه بصــورة كبيــرة .غيــر ّ
المســتلهم ،فــي معظمــه أو مجملــه ،مــن الخصائــص التقنيــة لمنتــج
ُ
أن بعــض البلــدان تســتبعد
مــا قــد ال يســتفيد مــن الحمايــة .كمــا ّ
المصنوعــات اليدويــة مــن الحمايــة فــي إطــار الرســوم والنمــاذج ،باعتبــار
أن تلــك الحمايــة ال تنطبــق ســوى علــى منتجــات تُ عــد بوســائل صناعيــة.
ّ

حماية الدراية المرتبطة بالمصنوعات اليدوية
البراءات
تحمــي البــراءات االختراعــات الجديــدة الشــاملة لنشــاط ابتــكاري والقابلــة
ّ
وتمكــن البــراءة مالكهــا مــن منــع الغير من اســتخدام
للتطبيــق الصناعــي.
االختــراع تجاريــا لمــدة محـ ّـددة تــدوم ،عــادة 20 ،عامــا.
ويمكــن أن توفــر البــراءات حمايــة غيــر مباشــرة للمنتجــات اليدويــة عــن
المســتخدمة لصنعهــا ،فــي الحــاالت
طريــق حمايــة األدوات أو العمليــة ُ
التــي يكــون قــد أدخــل فيهــا الحرفــي تحســينات كبيــرة على عملية ســابقة
أو اختــرع عمليــة جديــدة قابلــة للتطبيــق الصناعــي .فمــن الممكــن ،مثــا،
توفيــر الحمايــة ببــراءات لخصائــص وظيفيــة جديــدة أضيفــت إلــى أدوات
والفــرش والدهانــات
مثــل أدوات صناعــة الخشــب واألدوات اليدويــة
ُ
واألدوات الموســيقية ،شــأنها شــأن التحســينات الوظيفيــة الكبيــرة التــي
المســتخدمة لصنــع
تُ دخــل علــى اآلالت أو األنــوال أو األتاتيــن أو األفــران ُ
المنتجــات اليدويــة.

وال بـ ّـد ،كــي تنــدرج المعلومــات ضمــن األســرار التجاريــة ،أن تكــون ذات
طابــع مؤتمــن عليــه أو ســري ،وأن تكــون لهــا قيمــة تجاريــة بســبب
ســريتها ،وأن تكــون خطــوات معقولــة قــد اتُ خــذت للحفــاظ علــى طابعهــا
المؤتمــن عليــه أو الســري .وعلــى عكــس البــراءات ،التــي ينبغــي طلبهــا،
تُ وفــر الحمايــة لألســرار التجاريــة بشــكل تلقائــي طالمــا ُأبقــي علــى الطابــع
المؤتمــن عليــه للمعلومــات .ويمكــن للحرفييــن الذيــن يملكــون أســرارا
تجاريــة منــع الغيــر مــن الحصــول عليهــا أو الكشــف عنهــا أو اســتخدامها
تبيــن لمؤسســة نســيج ،مثــا ،أن احــد
بطريقــة غيــر مناســبة .فــإذا ّ
عامليهــا أفشــى تقنيــة نســيج ســرية ألحــد منافســيها ،يمكــن لهــا أن
تحصــل علــى أمــر قضائــي لمنــع المنافــس المعنــي مــن اســتخدام تلــك
أن قانــون األســرار التجاريــة ال يمكنــه التصــدي لمــن يحصــل
التقنيــة .غيــر ّ
علــى المعلومــات أو يســتخدمها بطــرق مشــروعة.

تقدم الويبو المساعدة التقنية في مجال وضع
االستراتيجيات الفعالة إلدارة الملكية الفكرية وفي
مجال األدوات العملية لتمكين أصحاب المعارف
التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي من إدارة
قضايا الملكية الفكرية ،بما في ذلك القضايا المرتبطة
بالمصنوعات اليدوية .كما تقدم الويبو المشورة ،بناء
على الطلب ،بشأن طائفة قضايا الملكية الفكرية
المتعلقة بالمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي
التقليدي ،على ضوء التطورات القانونية اإلقليمية
والدولية.
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