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Abstract:  
This study aims atimproving the understanding of the relationship between the intellectual 
property system and the successful marketing of the two parties and artisanal institutions. The 
marketing of traditional products and crafts is a fundamental social and cultural function and 
contributes significantly to local and national economies. However, the design, reputation, brand 
and "pattern" Craftsmanship are subjected to imitation and misappropriation. The intellectual 
property system is the best tool available to deterun fair competition, ensuring that creative and 
creative activity in the market issecured through the collection of revenue from their creative 
activity. 
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 :ملخص
تهدف هذه الدراسة إلـى تحسـين فهـم العالقـة بـين نظـام الملكيـة الفكريـة والتسـويق النـاجح للحـرفين والمؤسسـات الحرفيـة ، إذ يضـطلع 
تســويق المنتجــات التقليديــة والحــرف بوظيفــة اجتماعيــة وثقافيــة أساســية ويســهم إســهاما كبيــرا فــي االقتصــادات المحليــة والوطنيــة، ومــع 

ونظــام الملكيــة  .المــرتبط بالحرفيــة يتعرضــان للتقليــد والتملــك غيــر المشــروع" الــنمط"م والســمعة والعالمــة التجاريــة وذلــك، فــإن التصــمي
الفكرية هو خير األدوات المتاحة لردع المنافسة غير المشروعة، إذ يكفل االسـتئثار بنتـاج النشـاط اإلبـداعي واالبتكـاري فـي السـوق مـن 

  .بداعيخالل تحصيل عائد من نشاطهم اإل
  .الملكية الفكرية، المنتجات التقليدية والحرفية، العالمة التجارية، براءة االختراع، حق المؤلف: الكلمات المفتاحية
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 : مقدمة
 ازديــاد مــع بحمايتهــا االهتمــام البشــري،ولقد ازداد والعقــل اإلنســانية القريحــة تنتجهــا التــي الثمــرة الفكريــة الملكيــة تعــد    

 وتطويرهـا إنتاجهـا يـتم سـلعة إلـى واالبتكـار إلـى ابتكـار المعلومـة تحويـل خالل من والتقدم التنمية صنع في ألهميتها اإلدراك
 يجـب لحمايـة حاجـة فـي حق،والحـق والملكيـة ملكيـة المعلومة تم أصبحت االقتصادية،ومن أهميتها معه تزداد الذي ،األمر

التقليديـــة  الصـــناعة قطـــاع القرصـــنة،كما أن أو الســـرقة ضـــد التقليـــد أو ةوالحمايـــ االهتمـــام لصـــاحبها،مما يســـتوجب توفيرهـــا
 خزانـا يشـكل أنـه عـن فضال القومي الناتج في مساهماته ،له مشغال قطاعا باعتباره للتنمية األساسية الركائز من والحرف يعد

حمايــة  موضـع الثمـرة هـي هـذه إنفـ العصـور، لـذ مـر علـى الحضـارات أفرزتهـا التـي الفنيـة الحرفـي والمهـارات للتـراث حقيقيـا
  .  عما هو متعارف عليه اليوم مختلفة وبطرق وصور بأشكال ذلك كان وإن القدم منذ
 كمــا .الثقــافي التنـوع بهـا فــي وتســهم الثقافيـة هويتهــا بهـا الجماعــات تعـزز  وســيلة أيضـا هــو الحرفيـة المنتجــات وتسـويق   

تمويــه  بمكافحــة أو منشـأها اعتمــاد طريــق واليدويــة عـن الحرفيـة المنتجــات بــين التمييـز فــي الملكيـة الفكريــة تعــين أن يمكـن
 ."أصلية" أنها على المقلدة المنتجات
كيف يمكن حمايـة الملكيـة الفكريـة للمنتجـات التقليديـة :تأسيسًا على ما سبق تتبلور اشكالية الدراسة في اآلتي :اإلشكالية

  مارساتهم التسويقية؟ والحرفية لدى الحرفيين والمؤسسات الحرفية في م
 هـي مختلفـة عناصـر ثالثـة المنتجـات التقليديـة والحرفيـة علـى ينطـوي تسـويق أن الفكرية، يمكن الملكية منظور من:الفرضية
 المتمثلـة فـيالدرايـة وتصـميمها، ثـم  الخـاص بشـكلها الخـارجي المظهرفـنوعيتهـا،  أو أومنشـئها أسـلوبها مـن المتأتيـة السمعة

ستخدمة والمعارف المهارات   . وصنعها الستنباطها المُ
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم معلومات أساسية حول خطوط التماس ممابين الملكيـة الفكريـة وتسـويق  :األهداف واألهمية

. اقتـراح تصـور لآلليـات والوسـائل الناجحـة والتـي تضـمن حقـوق الحرفـي التقليـدي، مـن خـالل المنتجات التقليدية والحرفية
 ذات التقليديـة المنتجـات حيـاة اسـتمرارية فـي تكمـن والحمايـة الحفاظ عملية جوهرفي أن  أهمية هذه الدراسة بينما تتجلى

  .حمايتها سبيل في والقوانين التشريعات ووضع التراثية القيمة
  التأصيل العلمي للملكية الفكرية: المحور األول

 مفهـوم يشـمل واصـطحابها،حيث وتملكهـا بمعنـى إحرازهـا شـياءواأل اإلنسـان بـين توجـد التي العالقة عامة،هي بصفة الملكية
 .والمنفعة والحقوق المال الملكية

  الملكية الفكرية مفهوم: أوال
 مــا وهــي الصــناعية والملكيــة والفنيــة دبيــةاأل يشــتمل علــى الملكيــة عــام تعبيــر ProprieteIntelectuelleالفكريــة  الملكيــة
 الفكريـــة اإلبـــداعات بملكيـــة مـــايتعلق كـــل هـــي الفكريـــة ، فالملكيـــة1مـــادي فبتصـــوره بخـــال عمـــل، وإنمـــا بتحقيـــق اليتعلـــق

مصـــدرا  هـــي الفكريـــة،وللباحث الملكيـــة لحقـــوق المنظمـــة القانونيـــة القواعـــد مجمـــوع لرجـــل القـــانون بالنســـبة عمومـــا،فهي
 العالميـة للمنظمـة فقـاو  الفكريـة وتعـرف الملكيـة. 2المؤسسـة لتطـوير أساسـيا مصدرا هي واألعمال المال ،ولرجل للمعلومات

كل ما له عالقة بإبداعات العقل كاالختراعـات، األعمـال األدبيـة والفنيـة، األسـماء "بأنها (WIPO)الفكرية الملكية لحماية

                                                             
WIPO : World IntellectualPropertyOrganization . 
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وأنــواع  االكمبيــوتر، عــروض الســينم برمجيــاتكمــا تــنص بعــض التعــاريف علــى كــل مــن .3والرســوم المســتخدمة فــي التجــارة
  .4"جديد) دواء(سيقية المكتوبة والتركيبات الكيميائية الخاصة بعقارالشاشات والتوزيعات المو 

فتعنـي السـماح للمبـدع أو المالـك لبـراءة االختـراع أو عالمـة أو أي عمـل محمـي بحقـوق " حقوق الملكية الفكرية"أما عبارة 
والعشــرون، مــن اإلعــالن  وقــد تــم االعتــراف بهــذه الحقــوق فــي المــادة الســابعة. المؤلــف أن يســتفيد مــن عملــه أو اســتثماره

العالمي لحقوق اإلنسان الذي يستأثر الفرد بحماية نتائج أعماله المادية أو المعنويـة التـي تـدخل فـي أي عمليـة إنتـاج علمـي 
  .5أو أدبي أو فني يكون هو مصدره

  أقسام الملكية الفكرية:ثانياً 
 فـــي تشـــترك معظـــم البلــدان أن آخــر،إال إلـــى لــدب عليهـــا مـــن والمحافظــة حقـــوق الملكيــة الفكريـــة أقســام تختلـــف قــد     

والصــناعي  التجــاري لالســتثمار قابلــة غيــر حقــوق : قســمين إلــى يقســمها اإلجــراءات فمــنهم مــن لتلــك الرئيســية المبــادئ
 التجــاري والصــناعي لالســتثمار قابلــة ،وحقــوق)المجــاورة والحقــوق المؤلــف حــق( وهــي"والعلميــة والفنيــة ،األدبيــة الملكيــة"

 التجــاري واالسـم الصــناعية والنمـاذج التجاريـة والرســوم والعالمــة االختـراع بــراءة( وهـي والتجاريــة الصـناعية الملكيــةب وتسـمى
 مجموعـة وهـي والعلميـة والفنيـة األدبية لملكيةفالقسم األول ا ،ثالثة أقسام إلى يقسمها اآلخر والبعض ،6)التجاري والعنوان
العقلــي، والقســم الثــاني  أو الفكــري لإلبــداع األخــرى الصــور وجميــع والفــن الخيــالوالــذهن و  العقــل ونتــاج واآلراء األفكــار
أمـا القسـم  ،والرسـوم االختـراع وامتيـازات االختراعـات وبـراءات الصـناعية والنمـاذج الرسـوم مجموعـة وهـي اعيةنالص الملكية
 واألســهمم عــا بوجــه تجاريــة مهنــة رســةلمما، المخصصــة والمعنويــة الماديــة العناصــر مجموعــة وهــي التجاريــة الملكيــة الثالــث

  .7وعالمات البضائع التجارية واألسماء التجارية والعالمات
  أهمية الملكية الفكرية:ثالثاً 

ـــة تـــزداد ـــدول توليهـــا التـــي األهمي ـــا ال ً ـــة حالي ـــه الـــذي الـــدور الفكريـــة،انطالقًا مـــن لمجـــال الملكي ـــز فـــي يلعب ـــى،األمم تحفي  إل
 العالمي،ومـا االقتصـاد دواليـب ، وفي تنشيط8التقليد طريق العن االبتكار طريق عن زدهارواال والتقدم التطور األخذبأسباب

أدوارا علـــى  تـــؤدي باعتبارهـــا الفكريـــة للحقـــوق البالغـــة األهميـــةممـــا ســـبق يمكـــن تلخـــيص . هامـــة ماليـــة مـــداخيل مـــن يحققـــه
  :مستويات التالية

م أنـواع الملكيـة الفكريـة فـي عصـر اإلنتـاج المعرفـي والتـي مـن أهـ: أهمية حماية الملكيـة الفكريـة علـى المسـتوى الفـردي  . أ
فرضت نفسها على الساحة الدولية هي البراءات لـذا يسـتوجب تخصيصـها بقـدر مـن االهتمـام طالمـا أن حمايتهـا تـؤدي إلـى 

  :9ما يلي
محـددة جـزاء العمـل في البداية كان الهدف من منح البراءات يتمثل في استئثار المبدع بحق معين لفترة  :حماية المبدع -

يـدفعها المسـتخدمون  (Royalty)المفيد الذي قام به، وبذلك يمكن أن ينتفع من نتيجة جهده بواسطة حصوله على إتاوة
ــا ةلالبتكــار طيلــ وبــذلك يحصــل صــاحب البــراءة علــى ميــزة تقيــه مــن . فتــرة الحمايــة، ويتبــوأ خاللهــا المختــرع مركــزا احتكاري

 .ص الذين قد يتوصلون إلى الفكرة أو المعلومة بطرق ملتوية لالستفادة منهامنافسيه المحتملين ومن األشخا
 يقــوم أو قــام الــذي العمــل أهميــة يحســب تجعلــه المبــدع يتلقاهــا التــي الحمايــة فــإن األمــر حقيقــة فــي: اســتمرارية االبــداع -

 إلـى يدفعـه ممـا ذلـك مقابـل يمـاد مـردود علـى يحصـل أن يمكن وبأنه المبذول الجهد هذا تقدر كهيئات هنا ،وبأن بإنجازه
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 وحيـاة المبـدع الفـرد حيـاة تتحسـن وبـذلك جديـدة، أفكـار وإنتـاج إلبداعيـة قـدراتها رفع على ويحفزه البحث في االستمرارية
 .للرفاهية مقياسا تعد والثقافية التقنية المجاالت في اإلبداع على القدرة نه ألب المحيطين

تــنعكس أثــار االقتصــادية لحمايــة الملكيــة الفكريــة : لفكريــة علــى مســتوى الجزئــياألهميــة االقتصــادية لحمايــة الملكيــة ا  . ب
  :10على مستوى المؤسسات في النقاط التالية

أصول الملكيـة الفكريـة، شـأنها فـي ذلـك شـأن األصـول الماديـة، تكتسـب وينبغـي ف: تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات -
 للمؤسســات ، وينبغــيكثــب وإدارتهــا بحــرص بغيــة اســتخراج قيمتهــا كاملــةوإثابتهــا وتقييمهــا ومراقبتهــا عــن  ، الحفــاظ عليهــا

ّمــة تجاريــة كثــروة فيهــا وتنظــر الفكريــة الملكيــة بقيمــة تقــرّ  ذلــك،أن كــل وقبــل أوال والمتوســطة، الصــغيرة  كانــت ، فحيثمــاقي
 الفكريــة، الملكيــة بموجــب المحميــة الخــدمات أو/و المنتجــات الســوق طلبــت بالحمايــة،وحيثما مشــمولة الفكريــة الملكيــة
 .قيّمة تجارية ثروة يةر الفك الملكية صارت

 الصـــغيرة الشـــركات قيمـــة الفكريـــة الملكيـــة حقـــوق تعـــّزز أن ويمكـــن: تمويـــل وإعـــادة تمويـــل عمليـــات البحـــث والتطـــوير -
 .التمويل ومؤسسات المستثمرين أعين في شأنها من دتزي وأن والمتوسطة

 والمتوسـطة الصـغيرة الشـركات قيمة الفكرية الملكية حقوق تعّزز أن ويمكن: دعم القوى التفاويضية في مجال الترخيص -
 .التمويل ومؤسسات المستثمرين أعين في شأنها من تزيد وأن

يمكن أن تساهم أصـول الملكيـة الفكريـة، عنـد البيـع أو االنـدماج أو االقتنـاء، فـي زيـادة  :رفع األصول المالية للمؤسسة -
 .د تكون في بعض الحاالت الثروة األساسية أو الثروة الحقيقية الوحيدة التي لها قيمتهاة بقدر كبير وقمؤسسقيمة ال

  .تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى األسواق العالمية -
  تسويق المنتجات التقليدية والحرفية: المحور الثاني

جـين، وحيـث أن المنتوجــات التقليديـة والحرفيــة المنت قــرارات لكـل الرئيســي المحـور أصـبح قــد المسـتهلك أن باعتبـار     
المملوئة بالذوق والترف الفني من حيث األصالة والتـراث واالتقـان واالبتكـار وذات البعـد الثقـافي والحضـاري جعلهـا تحتـل 

طلـب مكانة للذين يرغبون باقتنائها، وبالتالي أصبحت هذه المنتوجات تلبي حاجة السوق  فعندما تتحول هـذه الحاجـة إلـى 
، فإنــه يصــبح مــن المهـم والضــروري أن تكــون المنتوجــات التقليديــة والحرفيــة )الرغبــة فــي الحيــازة والقــدرة علـى شــرائها(فعـال

  .متاحة لطالبيها ومحتاجيها بالشكل المناسب وبالجودة المناسبة وبالسعر المناسب وفي الزمان والمكان المناسبين
  فيةالصناعات التقليدية والحر  إنتاجية: أوالً 
 قياسـيا نسـبيا المتخصصـة العاملة قلة األيدي منها متباينة واألسباب نسبيا محدود عام بشكل الحرفية الصناعات إنتاجية إن
  .الفردية الدخول مستويات في الحاصل التطور الى
لصــناعات مــن وجهــة نظــر التســويق، فــإن أحســن تعريــف لمنتوجــات اف: المفهــوم التســويقي للمنتجــات التقليديــة والحرفيــة.1

التقليدية هو المرتبط بكيفية إدراك المستهلك لهذه المنتوجـات، أي كيـف يـرى المسـتهلك منتوجـات الصـناعات التقليديـة؟ 
فمــا هــي إذن رؤيــة المســتهلك لمنتوجــات الصــناعات التقليديــة؟ . 11؟مــا هــي جاذبيتهــا لــه؟ مــا هــي دوافــع شــراء المســتهلك

يعتبـر " هلك للصناعات التقليدية والمرتبطـة بنظـرتهم للحـرفيين فـي الفقـرة التاليـةيلخص مركز التجارة الدولية تعليقات المست
الحرفيون التقليـديون األشـخاص الـذين يمارسـون الصـناعات التقليديـة، وهـم فنـانون، فصـناعتهم هـي تعبيـر عـن فـن وتقنيـات 

فهـم مـن هـذا التعريـف ي. 12"ن أجـدادهمجماعة من الناس، وكذلك تعبير عن مواهبهم في إنتاج ما يمثل ثقافتهم وما ورثوه مـ
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أن نظــرة المســتهلك الــدولي للصــناعات التقليديــة هــي نظــرة تعكــس إعجابــه وتقــديره لهــذه المنتوجــات بصــفتها فنيــة وذات 
نوعيــة رفيعــة وهــذا العتمادهــا علــى مواهــب خاصــة وهــذا مــا يشــجع للتفكيــر فــي توصــيل شــتى أنــواع المنتوجــات التقليديــة 

  .الوطنية لألسواق
يوجـد وصـف آخـر للمسـتهلك المعاصـر،  ،إلى جانب هـذا الوصـف للمسـتهلك تجـاه منتوجـات الصـناعات التقليديـة        

ــة لبلــدان البحــر األبــيض المتوســط  والمنعقــد  ــام الدراســية الخاصــة بتطــوير الصــناعات التقليدي وهــذا الوصــف أتــى أثنــاء األي
كثـر انتقـاء، فهـو يبحـث أكثر اشـتراطا و ألمستهلك المعاصر هو ا إن«: كالتالي، ومحتوى هذا الوصف هو  1993بمرسيلية 

هـو األصـالة والمجلوبيـة  ،فهم من هذا التعريف أن من شـروط اسـتهالك المنتـوج التقليـديي". 13عن أصالة ومجلوبية المنتوج
ــــي  ــــد،  l’authenticitéاألصــــالةللمنتــــوج، وتعن ــــد األصــــلي دون تقلي ــــوج المنجــــز فــــي البل ــــة للمنت أمــــا  الصــــفات الفني

فهـــي تعنـــي بعـــد المنتـــوج الـــدخيل أو المجلـــوب مـــن الخـــارج والـــذي ال يمكـــن إنجـــازه فـــي بلـــد  l’exotismeالمجلوبيــة
  .ر هنا، أن كال من األصالة والمجلوبية يعبران عن ثقافة الحرفي ومجتمعهاشيالمستهلك األجنبي، و 

 أربعـة إلـى التقليديـة الصـناعة 1974 سـنة التقليديـة للصـناعة العـالمي المجلـس قسـم :أنـواع المنتجـات التقليديـة والحرفيـة.2
  14:وهي مجموعات

لـق :الفني الطابع ذات اإلبداعات - إنتاجهـا  يتطّلـب والتـي إبـداعي محتـوى ذات منتجاتهـا تكـون التـي باألنشـطة األمـر ويتعّ
  .مرتفعة وتقنيات مهارات

 عاليـة مـن درجـة وتتطّلـب ووطنيـة محليـة وثقافـات اليـدتق مـن مسـتوحاة تعابير منتجاتها تعكس: والفلكلورية الشعبية الفنون -
  .اليدوية والتقنيات الكفاءة

ذات طــابع تقليــدي أصــيل والمصــنوعة يــدويا ولكــن بكميــات   تشــمل الورشــات المنتجــة لمنتجــات :الصــناعات التقليديــة -
تقليديـة  تجاتهـا مـوادا لصـناعاتالورشات إلى غاية الوصول إلى تقسـيم العمـل ال تعتبـر آنـذاك من كبيرة وفي حالة توسع هذه

 السوق الواسع؛ ولكن منتجات مصنوعة بالسلسلة تحمل ذوقا محليا وموجها إلى

التقليديـة أو المـواد المعــاد إنتاجهـا بواسـطة آالت أوتوماتيكيـة وبكميــات   تخـص كـل نمــاذج الصـناعات :اإلنتـاج الصـناعي -
  .كبيرة
  التسعير:ثانياً 
ن المال يدفع لقاء الحصول على سلعة أو خدمة كما أنه مجموع القيم التـي يتبادلهـا العمـالء مبلغ م"يقصد بالسعر بأنه     

 الـوزن أو والحجـم النوعية ختالفاب وتختلف متباينة الحرفية المصنوعات سعارفأ.15"للحصول على فوائد السلع والخدمات
 :16التالية بالعوامل تلخيصها نيمك المختلفة المنتجات بتسعير تتحكم التي العوامل أن غير المنطقة،و أ
 ؛المهارة من ومستوى االختصاص من ومتطلباته العمل لدقة اً نظر أنفسهم ، الحرفيون -
 المنافسة؛ -
 .األولية المواد كلفة -
 .للدولة العامة السياسة -
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  التوزيع. ثالثاً 
لــة التــي تلــي مرحلــة إنتــاج الســلع التوزيــع هــو المرح:ً التعريــف اآلتــي  1949لقــد أعطــت الغرفــة التجاريــة الدوليــة ســنة     

والحاجيــات انطالقــا مــن وقــت وضــعها فــي الســوق  تســلمها مــن قبــل المســتهلك النهــائي ويشــمل ذلــك مختلــف النشــاطات 
  .17واألعمال التي تؤمن للمشترين توفير البضائع و الخدمات

 المنتجـين قبـل مـن عـادة تبـاع تـيوالنحاسـيات ال الفضـيات عـدا الحرفيـة المصـنوعات توزيـع مراحـل مـن معقـدة سلسـلة هناك
 :المراحل وأول هذه مباشرة

 الوسيط؛ -
 الجملة؛ تجار -
 .التجزئة تجار -
 المعنيـــة بالقطـــاع،أو المعـــارض لـــوزارة التابعـــة التجاريـــة المراكـــز مثـــل البلـــد خـــارج التســـويق عمليـــة تتـــولى أخـــرى جهـــات -

 .السياحية بعض الدوائر أو إلعالما وزارة أو المعارض شركة تقيمها التي الدورية المعارض أو المتخصصة
  المنتجات التقليدية والحرفية ترويج :رابعا

يمثل جميع النشاطات التي تمارسها الشـركة مـن أجـل االتصـال بالمسـتهلكين المسـتهدفين ومحاولـة إقنـاعهم بشـراء المنـتج 
  .18ويشمل اإلعالن، البيع الشخصي، تنشيط المبيعات العالقات العامة

 لها،فإنـه لنتغفـل للتـرويج كسـلعة أو كخدمـة يسـعى أن الحـرف وبمـا التسويق، إلستراتيجية األساسية لعناصرا من هو الترويج
 ترويجهـا عمليـة أليـة التنفيـذ اسـترايجية بوضـع البـدء التـرويج، فعنـد عمليـة عن تواجه المسؤولين التي التحديات والصعوبات

 المحـدد اإلعالمـي التخطـيط علـى يعتمـد التنموي،الـذي اإلعـالم نحـو التوجه يتوجب الحرف، أنواع من بأي نوع خاصة دفة
 النـوع هـذا أن إلـى الـخ، إضـافة  ...،تلفزيون،صحف، نـدوات،معارضإذاعة الجماهيري اإلعالم وسائل ويستخدم ،األهداف

 .19المجتمعات لدى للحرفة والثقافية واالجتماعية التنموية ترسيخ المفاهيم على يساعد اإلعالم من
 الحـر القطـاع عـن بـالمعنيين وسـائله،ويدفع بمختلـف اإلعـالم يلعبـه أن يمكـن والمـؤثر الـذي الفعـال الـدور يبـرز هنـا نم      

 أهميتــه وإبــراز القطــاع علــى هــذا الضــوء إلقــاء تنفيذها،بغيــة علــى والعمــل األهــداف واضــحة إعالميــة التخطــيط لحمــالت فــي
 المؤتمرات،الـدورات تغطيـة للحرفـة،منها لترويج أهدافا تخدم واتعدة خط الحمالت هذه وتتضمن واالقتصادية، الحضارية

 فـي الداخليـة المعـارض المراسـلين،تنظيم لإلعالميـين العمـل ،ورشاإلعالميـةالتحقيقـات  تحفيـز ،اإلعالميـة التدريبية للكـوادر
  .التسويقية الحوافز من وغيرها وجوائز هدايا من التحفيز وسائل وإتباعوالسياحية والتراثية، األثرية المناطق مختلف
  المنتجات التقليدية والحرفية مسار تسويق: خامساً 

بالنســبة للمســار التســويقي، فالتســويق يركــز علــى المســتهلك والمســار يتشــكل مــن ثــالث مراحــل هــي التحليــل، مــن خــالل 
التصــرف فــي الســوق ، و ةتجزئــة الســوق وتحديــد الحقــل التنافســي، التكيــف فــي موقــع تنافســي باالعتمــاد علــى االســتراتيجي

  . 20للبيع
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في هذا المسار يتضح مسـتويان مـن التحليـل والقـرارات، التسـويق االسـتراتيجي والتسـويق العملـي التسـويق االسـتراتيجي     
يحدد مهام المؤسسة، حافظة النشاطات، التوجه نحو الفرص واستغاللها وذلك علـى المـدى الطويـل، وفـي المقابـل يتضـمن 

و فيمـا يلـي . 1ألسواق الموجودة بمساعدة المـزيج التسـويقي  آفـاق نشـاطه فـي المـدى القصـير والمتوسـطالتسويق العملي ا
 .الذي يوضح المسار التسويقي) ،1(رقم  الشكل

  المســار التسويقـي) : ،1(الشكل رقم  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    

SOURCE :S .Martin , J-P.Vérdine, op-cit , p 16 
  :ر من شكل للمسار التسويقي ثالث مراحل هييظه
تعد دراسة السوق أولى خطوات المسار التسويقي وذلك بمعرفـة بنيـة السـوق أي التجزئـة وتعنـي : تحليل ودراسة السوق .1

عنــد المختصــين العــادات والســلوكات التــي يتميــز بهــا المســتهلكون، ومــن بــين مجموعــة الســلوكات والخصــائص التــي تميــز 
حتملين، يجب توضيح أفواج متجانسة أو أجزاء الزبـائن مـع تقيـيم أهميـة وتطـور كـل جـزء مـن الزبـائن، كمـا مـن المشترين الم

الضــروري تحديــد ســوق مناســب محلــي جهــوي، وطنــي، دولــي، فالمؤسســات الصــغيرة لــيس عليهــا االهتمــام بــالنمو والتطــور 
ي المقابـل الحجـم الكبيـر يسـمح بالعمـل فـي أجـزاء ألنها ستفقد معرفة زبائنها، وتتعـرض لخطـر عـدم الجمـع مـع الطلـب، وفـ

ـــام  ـــات واســـعة للتفـــاوض مـــع مورديهـــا و القي عديـــدة مـــن األســـواق، ومـــن األفضـــل مراقبـــة األرضـــية، والحصـــول علـــى إمكاني
  . باقتصاديات الحجم واالستجابة للزبائن الحّساسين للسعر المنخفض

                                                             
1 S–Martin , J-P.Vedine ,  Marketing :les concepts clés,ed organisation , Paris, 1993 , p17 . 

 دراســـة الســوق

 تحديــد الحاجيــات 

 )     Cible(إختيــار الهــدف 

    ) Cible(تحديــد المزيـج التسويـقي هــدف 

  المنتـج التسـعير التوزيـع االتصـال

 تقييم النتـائج 
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 والكميـة النوعيـة حيـث أن الدراسـات. اسـتراتيجي قرار أي تخاذقبل يمهد ال من السوق بيئة مكونات مختلف فدراسة      
 هـــذه نتـــائج. االتصـــال والمنتجـــات، والتوزيـــع،وطرق والبيئـــة والعمـــالء والمنافســـين والمـــوردين الســـوق علـــى عمومـــاً  تركـــز،

 تجــاتومن جــدد عمــالء جديــدة، أســواق لتحديــد أو المؤسســة الفــرد تســاعد قيمــة،والتي معلومــات علــى الدراســات تحتــوي
  .21السوق بدراسات الدراسات هذه وتعرف. جديدة

 مــع تتكيــف المؤسســة الحرفيــة أن أو للحرفــي السـوق، يمكــن دراســة نتــائج باســتخدام:التكيـــف.والتخطــيط اإلسـتراتيجية .2
 تصـــل بحيـــث الســـوق فــي وموقـــع لمنتجـــات المختــارة الســـوق قطاعـــات جديدة،الســتهداف واحـــدة تنشـــأ أو ،إســتراتيجيتها

  . التسويق بإستراتيجية الممارسة هذه وتعرف. 22 المستهدفين العمالء
المختــارة للخدمـــة، ويكيِّــف بصــفة مســتمرة الســلع أو " Les Cibles" إن رجــل التســويق يحــدِّد األهــداف أو الطــرق    

الشــبكة  (الخــدمات للبيــع، وتحديــد األســعار التــي يســتطيع الســوق دفعهــا، إضــافة إلــى تكييــف طــرق التوزيــع والقــوى البيعيــة
بطريقــة أفضــل مــن المنافســين، وذلــك بــالطبع يــتم حسـب رغبــة المســتهلكين، وهــذا يسـمح بإعطــاء ميــزة تنافســية ) التجاريـة 

  . للمؤسسة، ويحتاج التقرب للزبون مباشرة أو من خالل الشبكات الخاصة إلى طرق وأنظمة اتصال مختلفة
 احتياجـات لتلبيـة المصـممة المنتجـات وتقديم لتصميم،تصنيع، وتعزيز المتخذة القرارات تنفيذ ):اتخـاذ القـرار( التصـرف.3

إن وجـود سياســة المنـتج، البيــع واالتصـال يســمح للمؤسســة الوصـول إلــى أهـدافها، فــإن حصـة كبــرى مــن  .العمــالء ومصـالح
الســـوق، يجـــب أن تكـــون مقرونـــة بسياســـة هـــامش مـــنخفض، وحصـــة ســـوقية صـــغيرة لكـــن مـــع هـــوامش مرتفعـــة، كمـــا يمكـــن 

  . التصرف في العرض عن طريق سياسة منتج وسعر أو عن طريق سياسة البيع والحضور في قنوات التوزيع
إضافة إلى ذلك يمكن التصرف بالطلب عـن طريـق اإلعـالن والتوزيـع عنـد توقـع تطـور هـام فـي السـوق، أو لـربح وحفـظ      

 . المتغيرات الرئيسية للنشاط التسويقيإّال أنه تبقى متغيرات المزيج التسويقي من بين . 23ثقة المستهلكين
 والمؤسســات للحــرفيين ســنويا، فبالنســبة تكــون مــا منتظم،وعــادة أســاس علــى تشــكل المراحــل الســابقة الــذكر دورة وتكــرر

 مراحـــل جميـــع فـــي المحتملـــة  الفوائـــد تعظـــيم أجـــل أعاله،مـــن المـــذكورة الخطـــوات بجميـــع تمـــر أن الضـــروري الحرفيـــة،من
ــ .المهنــي نشــاطهم  المــذكورة العمليــات مــن العديــد اســتخدام فــي كبيــرة الحــرفين خبــرة لــدى يكــون أن المحتمــل غيــر نوم

 التكلفـة حيـث مـن فعالة إدارة لضمان اإلمكانات جميع واستكشاف المهني النشاط تخطيط المهم من اليزال ولكن أعاله،
  .الفكرية للملكية أفضل من أجل استخدام. والفعالية

  دورة أعمال الحرفين والمؤسسات الحرفية ): ،2(الشكل رقم                                       
 تحليل

 دراسة السوق
 مؤسسةصيانة وتحسين صورة ال. 
 تحديد أسواق جديدة. 
 العثور على عمالء جدد. 
 بحث عن المنتجات المتخصصة الجديدة. 
 تحليل مبيعات المنتجات للعام السابق 
  مخزن/ تعديل / الستبعاد قوية / تحديد ضعيفة المنتجات 



 
 

  564 
   JFBE2018   

  االستراتيجية والتخطيط
  )تصل إلى خمس سنوات مقدما(استراتيجية التسويق 

  تخطيط األعمال) على أساس أبحاث السوق(والسعر والترويج  والمكانالمنتجات  
 لمؤسسةتحديث واستخدام صورة ا.  
 تطوير خطة وتصميم المنتجات.  
 خطة اإلنتاج والتسعير.  
 تعبئة والتغليف ووضع العالمات واإلعالنخطة الترويج وال.  
 خطة التوزيع. 
 البضائع إعادة حالة في اتباعها الواجب بعد سياسة ذلك في البيع،بما بعد ما خدمة.  

  .تصميم المنتجات وتكييفها  
  والتكيف المنتج تصميم

  .السوق أبحاث نتائج إلى استنادا تصميم -
  .أولي وذجمن تصنيع -

  سعره ديدوتح المنتج تكلفة تقييم
  .اإلنتاج وحقائق السوق دراسة إلى استنادا -

  #التجارب# السوق في المنتجات اختبار
  :للتحقق محدود إنتاج
  .العمالء تفاعالت•
  .اإلنتاج نظم•

  المنتج ترويج
  .والمعارض اإلعالم،المعارض وسائل إرسال، اإلعالن،كتالوج

  المنتج إطالق
 والجدد الحاليين للعمالء عينات إرسال.  
 العمالء والشحن،عالقات معالجة يبترت. 

SOURCE : IPID, P25                                                                     .  

كخالصة لهذا الجزء يمكن القول أن النشاط التسـويقي هـو تلـك األنشـطة التـي تمارسـها المؤسسـة قبـل اإلنتـاج، وأثنـاء       
تى وصول المنتج إلى المستهلك النهائي لذلك، فالنشـاط التسـويقي لـه عـدة خطـوات يجـب القيـام اإلنتاج وبعد اإلنتاج، وح

  .بها حتى يتم التكامل ألن النجاح في تأديتها يؤدي على نجاح المؤسسة ككل
  الملكية الفكرية وتسويق المنتجات الحرفية والتقليدية: المحور الثالث

  يق المنتجات التقليدية والحرفيةأشكال حماية الملكية الفكرية لتسو .أوالً 
ـــة والتقليديـــة.1 ـــة العالمـــات أو بالعالمـــات التجاريـــة، الســـمعة حمايـــة يمكـــن :حمايـــة ســـمعة المنتجـــات التقليدي  أو الجماعي

  .أوالبيانات الجغرافية التوثيق، عالمات
تهم الفنيـة أو منتجـا علـى يوقعـون الحـرف أصـحاب كان عندما بعيد زمن إلى التجارية العالمة أصل يرجع: العالمة التجارية.أ

 التجاريــة العالمــات لتســجيل نظــام إلــى العالمــات، تلــك تطــورت مــر الســنين، عليهــا، وعلــى"عالمــات" يضــعون أو النفعيــة
عــرف كمــا وحمايتهــا ُ الطبيعــة  ألن وشــرائها الخــدمات أو المنتجــات تحديــد علــى المســتهلكين النظــام هــذا ويســاعد.اليــوم ي
الكلمــات  اإلشــاراتقــد تســتخدم فــي هــذه ف  .24احتياجــاتهم تلبيــان الفريــدة التجاريــة العالمــة عليهمــا تــدل تــينالل والنوعيــة
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 هـو السـمات تلـك مـن والغـرض.25 عـن أيـة تشـكيلة مـن هـذه العناصـر الفضـ واأللـوان واألشـكال والصور واألرقاموالحروف 
 .منافسة جهات مشابهة تنتجها أو مماثلة تجاتمن وبين بينها التمييز يتسنى حتى الخدمات، أو السلع منشأ إلى اإلشارة

 وتعزيـز األصـيلة اليدويـة بالمصـنوعات المسـتهلكين اعتـراف بزيادة الكفيلة األمور من واستخدامها التجارية العالمة وتسجيل
  ..المصنوعات لتلك القيمة التجارية

 عالمـة اسـتخدام مـن الغيـر منـع فـي سـتئثارياال الحـق التجاريـة العالمـة لمالـك التسـجيل ويمـنح:تسجيل العالمة التجاريـة.ب
 التجاريــة العالمــات قــانون ويــوفر .أومشـابهة مماثلــة أوخــدمات ســلع إلــى لإلشـارة االرتبــاك تســبّب بدرجــة أو مشــابهة مماثلـة
 أو السـلعة بـأنّ  زورا، تـوحي، تجاريـة عالمـة تسـجيل مـثال، أحـد، طلـب فـإذ مضـّللة؛ لعالمات الغير من تسجيل الحماية أيضا

 للجهــة فالبـدّ  الخدمــة، أو السـلعة تلـك لىشــراءى لنسـع انـيحثّ  أصــلي،كي منشـأ لهـا العالمــة تلـك عليهـا تنطــوي التـي الخدمـة
  .الطلب رفض من المسِجلة

نـــة الخصـــائص بـــبعض الجمهـــور إلبـــالغ التوثيـــق وعالمـــات الجماعيـــة العالمـــات اســـتخدام يمكـــن     ّ  بهـــا تتســـم التـــي المعي
قةالخـدمات ال أو المنتجـات ســوّ ـز .العالمــات تلـك ضـمن مُ ّ  رابطــة ألعضـاء التابعــة والخـدمات السـلع الجماعيــة العالمـة وتمي

 ألّي  يحـق إذ مشـروطا؛ أمـرا لـيس والتوثيـق .أخـرى التابعـة لمؤسسـات والخـدمات السلع عن للعالمة، المالكة هي تكون ما،
 اللجنـة قبـل مـن MGLASS الجماعيـة لعالمـةُسـّجلت ا المثـال سـبيل فعلـى .العالمـة اسـتخدام الرابطـة أعضـاء مـن عضـو

ــور اإلقليميــة لصــناعة ــور المنفــوخ ومصــنفات الزجــاج مصــنفات علــى تُســتخدم وهــي البرتغــال فــي البّل  يصــنعها التــي الفنيــة البّل
ا. 26مارينا غراندي منطقة في الحرفيون قـةت والخـدماُت  السـلع أنّ  إلـى تشـير فهـي التوثيـق عالمـة أمّ  مـةالعال مالـك قبـل مـن وّث

 ففــــي .النوعيــــة أو الصــــنع طريقــــة أو والمــــواد الجغرافيــــأ لمنشــــأ الخصــــائص، مــــثال أو المعــــايير لــــبعض تمتثــــل كعالمـــات
 إلــى المنتميــات الحرفيــات النســاء تنتجهــا نســيجية وهــي لوحــات molasالمــوالس علــى األصــالة وســوم بنما،مثال،تُســتخدم

سخ بيع لظاهرة والتصدي أصالتها لضمان )كونا قبائل  .واسع نطاق على رخيصة المقّلدة بأسعار الموالس ُن
 اليدويـة مصـنوعاتها بـين التمييـز علـى األصـلية الجماعـات مسـاعدة توثيـق، أوعالمة جماعية عالمة واستخدام بتسجيل يمكن

 أن ويمكــن .والــدولي الــوطني الصــعيدين صــنعوهاعلى الــذي وللفنــانين المصــنوعات لتلــك والترويجالمنتجــات، وغيرهــا مــن
 العالمـات تسـهم أن ويمكـن .ومنصـفة عادلـة عائـدات على حصولهم وضمان االقتصادي تحسين وضعهم على ذلك اعديس

 وفـي .يشـترونها التـي السـلع أصـالة يخـص فيمـا المسـتهلكين وطمأنة العام الوعي في إذكاء أيضا التوثيق وعالمات الجماعية
 خـالل مـن صـانعيها عزيمـة تثبـيط بإمكانهـا فـإنّ  المقّلـدة، النُسـخ بيـع األصـالة منـع أووسـوم التوثيـق عالمـات على يتعّذر حين

 .األصيلة التقليدية اليدوية المصنوعات وبين بينها التمييز
 إلـى تعـزى سـمعة أو وصفات محدد جغرافي منشأ لها التي السلع على توضع البيان الجغرافي إشارة :البيانات الجغرافية.ت

 محـــددة محليـــة بعوامـــل تتـــأثر وأن إنتاجهـــا مكـــان مـــن صـــفاتها الزراعيـــة المنتجـــات تســـتمد أن المعتـــاد ومـــن .المكـــان ذلـــك
 أن يجــوز إذ .المسـتهلك وإدراك الــوطني القـانون لشــروط وفقـا الجغرافــي البيـان صــفة اإلشـارة وتكتســب .والتربـة كالمنـاخ

 بالنسـبة "توسـكانا" مقاطعـةاسـم  مـثال الزراعيـة، المنتجـات مـن مختلفـة أنواعـا يغطـي اسـتخدام موضـع الجغرافـي البيان يكون
  .27محددة فرنسية منطقة في المنتجة للجبنة بالنسبة "روكفور" اسم أو اإليطالية المقاطعة تلك في المنتج الزيتون لزيت

 غالبـا المعـارف إنّ  بـل .اليدويـة بالمصـنوعات المرتبطـة الفعلية الدراية أو للمعارف مباشرة حماية توفر ال الجغرافية والبيانات
 ولكـن .الغيـر قبـل مـن المشـروع غيـر للتمّلك عرضة وتبقى الفكرية، للملكية المألوفة األنظمة ضمن العام الملك تظّل في ما
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 مـن المصـنوعات تلـك حمايـة فيمكنهـا .عـدة وبطـرق مباشـر غيـر نحـو علـى حمايتهـا فـي البيانات الجغرافيـة تسهم أن يمكن
 سـوق علـى والحفـاظ الوقـت، مـرور مـع اكتسـبتها التـي الشـهرة أو السمعة مايةوح والمضّللة، المخادعة التجارية الممارسات
 منطقــة إلـى تنتمــي ال سـلع لتمييــز محمـي جغرافــي بيـان مـن اســتخدام الغيــر منـع ذلــك، إلـى باإلضــافة ويمكنهـا، .متخّصصـة

نة ّ   .المشروطة الخصائص أو النوعية تملك ال أو معي
  : دية والحرفيةالتقلي للمنتجات الخارجي المظهر حماية.2
 – الرسـومات فيـه بمـا – األبعـاد يشـكل ثالثـي أو األلـوان أو الخطـوط مـن مجموعـة أي هـو: الرسـم والنمـوذج الصـناعي.أ

 أو الزخرفـــي المظهــر هـــو الصــناعي النمـــوذج أو ، الرســم28حرفـــي صــناعي أو منـــتج فــي تســـتخدم ألداة مميــزاً  مظهـــراً  يعطــي
 أو سـطحها السـلعة شـكل مثـل مجسـمة عناصـر مـن الصـناعي النمـوذج أو الرسم فيتأل الممكن أن ومن ،ما لسلعة الجمالي

 تصـميم أو سـلة شـكل المثال،حمايـة سـبيل علـى فيمكن، .29األلوان أو الخطوط أو الرسوم مثل األبعاد ثنائية عناصر من أو
  .ونماذج رسوما باعتبارها زهرية زخرفة أو قالدة

 أو الرسـم ذلـك يكـون أن ذلـك علـى ويجـب،عالوة .حمايتـه لضـمان النمـوذج أو الرسـم تسجيل البلدان معظم في ويجب  
 الحرفـي يسـهم وقـد .عامـا 25 عـادة تتجـاوز ال محـّددة فتـرة الحمايـة وتـدوم .خـاص طـابع وذي جديـدا وأصـيال النمـوذج

 توزيـع أو بيـع أو اسـتيراد أو إنتـاج مـن الغيـر منـع فـي يـدويا مصـنوع منـتج فـي مجّسـد ونمـوذج رسمأ على حقوقا يملك الذي
سـتلهم، النمـوذج أو الرسـم أنّ  غيـر .كبيـرة بصـورة تشـبهه أو المحمـي النمـوذج أو الرسـم مثـل تبـدو منتجـات  معظمـه فـي المُ

 اليدويـة المصـنوعات تسـتبعد البلـدان بعـض أنّ  كمـا .مـن الحمايـة يسـتفيد ال قد ما لمنتج التقنية الخصائص من مجمله، أو
  .صناعية بوسائل تُعد منتجات على تنطبق سوى ال الحماية تلك أن باعتبار النماذج،و  الرسوم إطار في الحماية من
والمؤلفـون الموســيقيون  والرسـامون المعمـاريون فالمهندسـون المصـنفات، يبتكــرون أشـخاص هـم المؤلفـون: حـق المؤلـف.ب

رة أو رسـمة أو مصنفاتهم،فكلما كانت هنـاك كتابـة مؤلفي جميعاً  الفنانين،يعدون من وغيرهم والمصورون لشـيء مـا، كـان  صـوّ
 .30مؤلفين يعتبر الكل المعنى وبهذا .فريد فني هنالك مصنف

د تلقائيـا ينشـأ المؤلف،الـذي حـق ويوفر .المؤلف حق بقانون حمايتها يمكن إبداعية مصنفات الحرفيون ينتج ما غالبا  بمجـرّ
 ماليـا االنتفـاع مـن تمّكـنهم اسـتئثارية حقوقـا صـحابهأل الحـق ذلـك ويـوفر .اإلبداعيـة للمنتجـات ما،الحمايـة اسـتنباط مصـنف

 الحقـوق أيضـا تُسـمى الحقـوق،التي تلـك وتحمـي .عامـا 50 زائـد المؤلـف حيـاة مـدة عادة تدوم طويلة ومحّددة زمنية لفترة
ح غيــر واالقتبــاس النســخ المؤلــف مــن حــق االقتصــادية،مالكي  أيضــا المؤلــف حــق بموجــب الحمايــة وتشــمل .بهمــا المصــرّ

 مذلّـة بطـرق المصـنف اسـتخدام علـى االعتـراض فـي والحـق علـى المصـنف بـاألبوة المطالبـة فـي الحق المعنوية،مثل قوقالح
 المصــنفات مثــل .فنيــة ســمات وتمتلــك كانــت أصــيلة إذا المؤلــف بحــق اليدويــة المصــنوعات حمايــة ويمكــن .مهينــة أو

  .الجلدية والزخارف المنسوجة لمفروشات والسلعوا الخزفية والمنتجات والمنحوتات والمجوهرات بالمينا المطلية
  .أسرارا تجارية باعتبارها أو بالبراءات الدراية يمكن،حماية: التقليدية والحرفية بالمنتجات المرتبطة  الدراية حماية.3
 اختـراع فـي نظيـر يمـنح اسـتئثاري حـق باالختراعـات، فهـي جديـد، تتعلـق ابتكـار لمولد تمثل البراءة شهادة:براءة االختراع..أ

 رســمية وثيقــة أنهـا بمعنــى.مـا المشــكلة تقنيـا جديــد حــال تقـدم أو مــا عمـل إلنجــاز طريقـة جديــدة تتــيح عمليـة أو منــتج شـكل
 إذنـه دون مـن اختراعـه نسـخ مـن آخر أي شخص منع حقّ  المخترع عموماً  الوثيقة هذه وتمنح .ما لمخترع الحكومة تعطيها
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 علـى وجـه سـنة 20 تـدوم محـدودة لفتـرة وتمـنح .اختراعـه حماية لمالكها البراءة كفلوت. 31بيعه أو توزيعه أو استخدامه أو
  .32العموم

ـــوفر أن ويمكـــن    ـــة البـــراءات ت ـــر حماي ـــة أو األدوات حمايـــة طريـــق عـــن اليدويـــة للمنتجـــات مباشـــرة غي ســـتخدمة العملي  المُ
 قابلـة جديـدة عمليـة ختـرعا أو سـابقة ليـةعم علـى كبيـرة تحسـينات الحرفي فيها أدخل قد يكون الحاالت التي في لصنعها،
 أدوات مثـل أدوات إلـى أضـيفت جديـدة وظيفيـة لخصـائص ببـراءات الحمايـة الممكـن، مثال،تـوفير فمـن .الصـناعي للتطبيـق
 التــي الكبيــرة الوظيفيــة التحســينات شــأن الموسيقية،شــأنها واألدوات والُفــرش والــدهانات اليدويــة واألدوات الخشــب صــناعة
ستخدمة أو األتاتين أو األنوال أو اآلالت على تُدخل   .اليدوية المنتجات لصنع األفران المُ

 وقـد .التجاريـة األسـرار فئـة فـي تنافسـية قـوة الحـرفيين تمـنح عليهـا مـؤتمن معلومـات أيـة إدراج يمكـن: األسـرار التجاريـة.ب
نة عملية إلجراء الالزمة الدراية أو الصنع ريقةبط عليه،أو يقوم الذي المفهوم أو ما بتركيبة منتج التجارية األسرار تتعلق ّ  .معي
 هـؤالء قبـل مـن اسـتخدامها واحتمـال التجاريـة لقيمتهـا نظـرا منافسـيهم عـن يريـدون إخفاءهـا معلومـات الحرفيـون يمتلك وقد

 قنيـاتالت مـن مـردودا وأعلـى أسـرع نسـيج بتقنيـة علـم علـى نسـاجي السـّجاد أحـد يكـون أن الممكن،مـثال، فمـن .المنافسين
 .منافسوه يستخدمها التي

 تجاريـة قيمـة لهـا تكـون سـري،وأن أو عليـه مـؤتمن طـابع ذات تكـون التجاريـة،أن األسرار ضمن المعلومات تندرج والبّد،كي
 عكــس وعلــى .الســري أو عليــه المــؤتمن طابعهــا علــى للحفــاظ اتُخــذت قــد معقولــة خطــوات تكــون وأن بســبب ســريتها،
ــــوفرطلبهــــا ينبغــــي البراءات،التــــي  عليــــه المــــؤتمن الطــــابع علــــى أُبقــــي طالمــــا تلقــــائي بشــــكل التجاريــــة لألســــرار الحمايــــة ، تُ

 اسـتخدامها أو عنهـا الكشـف أو عليهـا الحصـول مـن الغيـر منـع تجاريـة أسرارا يملكون الذين للحرفيين ويمكن .للمعلومات
 لهـا ،يمكـن منافسـيها ألحـد سـرية نسـيج تقنيـة أفشـى حـد عامليهـاا أنـا مـثال، نسـيج، لمؤسسـةين تبـ فإذا .مناسبة غير بطريقة

 يمكنــه ال التجاريــة األســرار قــانون أنّ  غيــر.التقنيــة تلــك اســتخدام مــن المعنــي المنــافس لمنــع قضــائي أمــر علــى تحصــل أن
  .مشروعة بطرق يستخدمها أو المعلومات على يحصل لمن التصدي

  يقيةمساهمة حقوق الملكية الفكرية في استراتيجيات التسو . ثانياً 
 الملكيـة أصـول السـتخدام بعنايـة التخطيط أيضا الحرفية والمؤسسات ىالحرفيين يجبعل التسويقية استراتيجيتها إعداد أثناء 

 وحمايـة بإنشـاء الفنـانون أو الحرفيـون قـام لـو حتـى الواقـع، وفـي. التسـويق ألغـراض اسـتراتيجي بشـكل بهم الخاصة الفكرية
 الملكيــة أصــول تعزيــز فــي فشــلهم حــال فــي تــذكر فائــدة لهــم يكــون فلــن لمنتجــاتهم، الفكريــة الملكيــة مــن كافيــة محفظــة
  .منتجاتها تسويق خالل من. بذكاء الفكرية

ات الصــــغيرة مؤسســــالمحكمــــة التصــــميم أداة حاســــمة فــــي نجــــاح الالعالمــــات : العالمــــات التجاريــــةوعالمات الخدمــــة.1
  : من خالل أنها والمتوسطة في األسواق

 وربطهـا بــبعض  يهاعـن تلــك التابعـة لمنافســ لمؤسســةن التمييـز بــين المنتجـات أو الخــدمات التابعـة لتمكـن المسـتهلك مــ
 ؛الميزات المطلوبة

  ًعلى ولوج أسواق جديدة، ال سـيما إذا كانـت العالمـة قـد اختيـرت أو  هاأو خدمات هافي قدرة منتجات قد تؤدي دورا مهما
 ؛أنشئت بعناية تجعلها جذابة للسوق المستهدفة
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 أو  هـــــا بــــد مــــن البحــــث عــــن أيـــــة عالمــــات متضــــاربة قبــــل إيــــداع الطلـــــب أو االنتفــــاع بعالمــــة جديــــدة علــــى منتجاتال
ات مؤسسـوبفضـل ذلـك تسـتطيع ال. ويوصى في مثل تلك الحـاالت باالسـتعانة بخـدمات محـام أو وكيـل متخصـص.هاخدمات

  .مة مطابقة أو متضاربة في السوق المستهدفة الصغيرة والمتوسطة أن تتفادى تكبد نفقات ال داعي لها في حال وجود عال
ات الصـغيرة مؤسسـال) علـى يـد تعاونيـات أو جمعيـات تجاريـة( بالعالمـات الجماعيـة يسـاعد االنتفـاع: العالمات الجماعية.2

  :والمتوسطة األعضاء على االستفادة من
ات مؤسسـتنتجهـا مختلـف ال من مصـدر مشـترك أو خصـائص أخـرى مشـتركة فـي المنتجـات التـي سمعة تكتسب انطالقاً  -

 ؛والخدمات التي تقدمها
ـــأثر طعمهـــا أساســـاً   - ـــي تتحـــدد جودتهـــا أو يت بمصـــدرها أو  ينطبـــق ذلـــك بوجـــه خـــاص علـــى المنتجـــات أو الخـــدمات الت

 ؛خصائصها المشتركة
لتعــاون يسـاهم االنتفــاع بالعالمــات الجماعيــة فـي تعزيــز التحــالف مــع الشــركات الصـغيرة والمتوســطة األخــرى أو تيســير ا  -

  .معها بغية االستفادة بالمصادر المشتركة على أكمل وجه
، فــي ظــل االقتصــاد العــالمي الــذي تشــتد فيــه المنافســة، أن تســتقطب المؤسســاتتســتطيع : الرســوم والنمــاذج الصــناعية.3

  ؛زبائن كثيري التنوع والمطالب بواسطة تصميم جميل المظهر
ـــائن وتســـتجيب ، بفضـــل رســـوم ونمـــاذج صـــناعية إبدلمؤسســـةيمكـــن ل - ـــى مجموعـــات متنوعـــة مـــن الزب ـــة، أن تصـــل إل اعي

  ؛لتطلعاتهم رغم اختالف أعمارهم ومناطقهم وثقافاتهم وما إلى ذلك
بفضــل اكتســاب حقــوق الرســم أو النمــوذج فيمــا يتعلــق بشــكل المنــتج أو  هاقــد تقطــع المســافة المطلوبــة لتجــاوز منافســ -

  .أسلوبه الجذاب
نــة بخصــائص مســتمدة مــن التربــة أو المنــاخ أو مهــارة تتميــز ب: البيانــات الجغرافيــة.4 ّ عــض المنتجــات اآلتيــة مــن منطقــة معي

واســــتغالل تلــــك الســــمعة . خاصـــة بشــــعوب المنطقــــة، وهــــي خصـــائص يقصــــدها مســــتهلكو تلــــك المنتجــــات ويثقـــون فيهــــا
ور تجــاري متــين فــي لمنتجاتــك الصــادرة مــن تلــك المنطقــة أو المســتفيدة مــن تلــك المهــارات فــي اســتراتيجية التســويق لــه د

، فيمـا يتعلـق بمنتجـات مـن ذلـك القبيـل، أن تحـافظ علــى لمؤسســةوال بـد ل. عـن منتجـات الغيـر المؤسسـات تمييـز منتجـات
  .المعايير والجودة التي يتوقعها المستهلك في سلع صادرة من تلك المنطقة أو منتجة بتلك المهارة

 العديـد لهـا يكـون أن ويمكـن الحرفيون يبذلها التي اإلبداعية جهودال والنشر لطبع حقوقا حماية تشجع: حقوق المؤلف. 5
  :33أعمالهم لتسويق المزايا من
 الحصـري االسـتخدام الفنـانين ومـنحهم والنشـر الطبـع حقـوق تشـجع:العمل استخدام في الحصري الحق على الحصول -

 وإعــداد النســخ وتوزيــع وبيعــه لمصــنف إنتاجــا إعــادة فــي االســتئثاري بــالحق والنشــر الطبــع حقــوق مالــك يتمتــع. ألعمــالهم
 المحمي؛ العمل من جديدة أعمال

 وبشـكل. األصـلية الفنيـة األعمـال مـن كبيـرة مبيعـات مـن دونيقـد يسـتف الحـرفيين البلـدان، بعـض في:البيع إعادة حقوق -
 سـعر مـن٪ 5 إلـى٪ 2 بـين تتـراوح نسـبة علـى الحصـول فـي الحـق لهـم يكـون قد الحرفيين أن يعني هذا فإن تحديدا، أكثر
 أو حـق البيـع حقـوق عـن هنـا فالحـديث المـزادات. المفوضـين أو التجـار قبـل مـن بـيعهم يعيدون ال أنهم أعمالهم،طالما بيع

 .االستمرار
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 السـري طابعهـا علـى الحفـاظ بشـرط تجاريـة، كأسـرار حمايتهـا يمكـن التـي المعرفـة الحـرفيين جميـع يمتلـك: العمل أسرار.6
 مــن العامــة الجوانــب حتــى أو الفــرن خزفيــات خبــز أو تلميــع أو بتصــنيع المتعلقــة ثال،الدرايــةالم ســبيل علــى. جيــد بشــكل

 اكتسـابها مـن اآلخـرين أصـحابها يمنـع قـد صـحيح، بشـكل محميـة التجاريـة األسـرار كانـت إذا. العمـالء قـوائم مثل األعمال
 .صحيح غير بشكل استخدامها أو عنها الكشف أو
 أفضـل البـراءة تكـون مـا وغالبـا .االختراعـات تسـويق علـى الحصـري الطابع على االختراع ءاتبرا تنص :عاالخترا  براءات.7

 يمكـن كمـا. خـدماتها أو لمنتجاتهـا األصـلية أو المبتكـرة الميـزات فـي التـدخل مـن منافسـيها المقاول، لمنع قدرة على دليل
 الحرفــي، القطــاع فــي. اإلسـتراتيجية لتحالفــاتا أو التــرخيص مثـل أخــرى مهنيــة أبـواب فــتح إلــى اختـراع بــراءة عقــد يـؤدي أن

 يدويـة أدوات علـى أدخلـت التـي الوظيفيـة التحسـينات أو المسـتخدمة المـواد نوعية تحسين تتعلقب االختراع براءات معظم
 أو والطــالء، فيرســم، المســتخدمة المــواد علــى تحســينات علــى تنطــوي قــد البصــرية، الفنــون قطــاع فــي. اإلنتــاج تقنيــات أو

 .وهلمجرا الرقمي، الفن اإلنترنت، شبكة على الفن الحاسوب، بمساعدة للفنون برنامج أو صورة،
  :الخاتمة

 رغبــوا فــي التقاليــد،إن علــى القائمــة إبــداعاتها للحــرفين والمؤسســات الحرفيــة تســويق الفكريــة الملكيــة تتــيح أن الممكــن مــن
 لممارســة الفكريــة اســتخدام ملكياتهــا للمؤسســات ونيكــ ذلــك وعلــى .دون مقابــل لهــا المســتغلين المنافســين منــع ذلـك،أو
 شـأن أشـكال من والمحط المجحف االستخدام ولمنع التقليدية والحرفية الخاصة بها منتجاتها كيفية استخدام في التحكم
  .التقليدي التعبير

 وبــين يــة متنافســة،ن أو مؤسســات حرفيحــرفي بــين االختيــار إمكانيــة للمســتهلك الفكريــة الملكيــة مــن جهــة أخــرى تتــيح    
 التجاريــة األصــول حمايـة تضــمن بحيـث للمنافســة بطبيعتهــا مواتيـة الفكريــة فالملكيـة لــذا. يســوقونها التـي والخــدمات السـلع

 جـذب سـيحاولون كفـاءة األقـل الخـدمات ومقـدمي الحرف أصحاب فإن الفكرية، الملكية وبدون. المختلفة الملموسة غير
  وخـدماتهم منتجـاتهم لتحسـين حـافز أي هـؤالء يجـد ولـن .كفـاءة األكثـر المنافسـين توخـدما سـلع نسـخ طريـق عن الزبائن

 بــذلك تضــطلع لــن الفكريــة الملكيــة أن بيــد. المجتمــع هــو فالخاســر الحالــة هــذه وفــي جديــدة وخــدمات منتجــات تقــديم أو
  .الحقيقية االختالفات حماية تتم عندما إال المنافسة ضمان في الحاسم الدور

  : التوصيات
 باسـتخدام وذلـك السـنين مـرور مـع متراكمـة بصـورة الحـرفيين لـدى تكونـت والتـي بالحرف المتعلقة المعارف كافة توثيق -

 ؛لغيرهم نقلها عن الحرفيين عجز أو ضياعها قبل المعارف هذه لحفظ"تحرير،تسجيل،تصوير،رسم"العلمية الوسائل كافة
 المتصـلة المعرفـة حقـوق بحمايـة يتعلـق فيمـا العالميـة المنظمـات لـدى الالزمـة اإلجـراءات تسـجيل علـى والعمـل المبـادرة -

 أ؛المنش ذات بالحرف
 الفكريــة للملكيــة العالميــة مثــل المنظمــة المختصــة العالميــة الهيئــات خبــرات مــن االســتفادة لمحاولــة والمتابعــة التنســيق -

 حمايــة تقابــل التــي الحاليــة التحــديات علــى للتغلــب وغيرهــا ومنظمــة اليونســكو والتعــدين الصــناعية للتنميــة العربيــة والمنظمــة
 ؛الحرف

 العالقـــة ذات القضـــايا علـــى التغلـــب فـــي العالقـــة، ذات الحكوميـــة الجهـــات إمكانـــات مـــن واالســـتفادة التنســـيق ضـــرورة -
  .الحرفو  يةالمنتجات التقليد بحماية
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