الملكية الفكرية والمهرجانات الفنية
ملخص
مقدمة

المخاطر المتعلقة بالملكية الفكرية

تحتفــل المهرجانــات الفنيــة بثقافــات العالــم الغنيــة
والمتنوعــة وفيهــا تلتقــي العــادات األصيلــة والمهــارات
اإلبداعيــة المعاصــرة فــي شــكل رقصــات وموســيقى
ومســرح وأفــام وصــور وفنــون مرئيــة وحــرف يدويــة ،إلــى
غيــر ذلــك.

إن الفنانيــن عامــة وفنانــي األداء والحرفييــن هــم القلــب
النابــض ألي مهرجــان فنــي ،إذ إن أشــكال تعبيرهــم
الثقافــي تجــذب الجمهــور وتكـ ّـون ســمعة المهرجــان .بيــد أن
عــدم اتخــاذ تدابيــر مناســبة فيمــا يخــص الملكيــة الفكريــة
قــد يجعــل مختلــف التظاهــرات الفنيــة التــي تنطــوي علــى
مــواد حساســة ثقافيــا عرضــة الســتغالل اآلخريــن لهــا دون
تصريــح أو بشــكل غيــر مالئــم .وتشــمل األفعــال التــي
ترتكــب دون تصريــح مــا يلــي:

ومــن الناحيــة الثقافيــة ،تقــدم المهرجانــات الفنيــة لمحــة
فريــدة عــن هويــة جماعــة مــا وتمنــح فرصــة إحياء ممارســاتها
منتــدى إبداعيــا لفنانــي األداء
الثقافيــة وصونهــا وتكــون
ً
المعاصريــن .ومــن الناحيــة االجتماعيــة ،فالمهرجانــات
ٌ
وســيلة لتعزيــز الحــوار بيــن الثقافــات والتشــجيع
الفنيــة
علــى تحقيــق تفاهــم أعمــق عبــر تقاســم التجــارب .وأمــا مــن
الناحيــة االقتصاديــة ،فالمهرجانــات الفنيــة تحقــق فوائــد
ماليــة جمــة علــى المــدى الطويــل وفرصــا تجاريــة وتخلــق
فــرص عمــل كثيــرة.
ويولــى منظمــو المهرجانــات الفنيــة أهميــة بالغــة لــإدارة
الفعالــة للملكيــة الفكريــة مــن أجــل الحفــاظ علــى مصالحهــم
ومصالــح المشــاركين والنهــوض بهــا .وتعمــل الويبــو
مــع المعنييــن بتنظيــم التظاهــرات الثقافيــة علــى وضــع
اســتراتيجيات مناســبة إلدارة الملكيــة الفكريــة وتنفيذهــا
لمعالجــة مختلــف قضايــا الملكيــة الفكريــة التــي تطــرح قبــل
تلــك التظاهــرات وأثناءهــا وبعدهــا.
وتهتــم شــعبة المعــارف التقليديــة فــي الويبــو ،بشــكل
خــاص ،بحمايــة المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر
الثقافــي التقليــدي التــي كثيــرا مــا تُ عــرض فــي المهرجانــات
عبــر العالــم .ويتنــاول هــذا الملخــص التحديــات الرئيســية
التــي تواجــه منظمــي المهرجانــات الفنيــة فــي مجــال
الملكيــة الفكريــة ويعــرض بعــض العناصــر العمليــة
الســتراتيجية فعالــة إلدارة الملكيــة الفكريــة.

•بيع بطاقات بريدية تبين صورا لرقصات مقدسة؛
•واســتخدام شــريط فيديــو ألداء تقليديــي فــي حملــة
ترويجيــة للســياحة؛
أغــان أصليــة مســتوحاة
•وقــرص مدمــج يحتــوى علــى
ٍ
مــن الموســيقى التقليديــة ومســجلة بطريقــة غيــر
قانونيــة؛
•ونمــاذج طبــق األصــل لمالبــس الرقــص التقليــدي
التــي صنعــت باســتخدام طــرق الحياكــة التقليديــة؛
•وطقــوس الرســم علــى الوجــه التــي تســتخدم خــارج
الســياق وبطريقــة مســيئة.
وعــاوة علــى ذلــك ،وفــي غيــاب اســتراتيجية مدروســة
للملكيــة الفكريــة ،يمكــن أن يقــع جمهــور المهرجانــات
ضحيــة االحتيــال فيشــترون منتجــات فنيــة ويدويــة وغيرهــا
مــن المنتجــات المــزورة ،وينــال أصحــاب األعمــال التجاريــة
االنتهازيــون مــن مصالــح المهرجــان ويســتفيدون مــن
ســمعة المهرجــان وشــهرته دون مقابــل.

موجز المعلومات األساسية

رقم 4

اإلدارة العملية للملكية الفكرية

أدوات التوسيم والعالمات التجارية

إن وضــع اســتراتيجية إيجابيــة وتطلعيــة للملكيــة الفكريــة مــن شــأنه
تمكيــن المنظميــن مــن مراقبــة الملكيــة الفكريــة للمهرجــان ومصالحــه
الثقافيــة علــى نحــو أكبــر .واالســتعانة بمزيــج مــن أدوات الملكيــة
الفكريــة ،وال ســيما حــق المؤلــف والعالمــات التجاريــة – التــي تســتخدم
فــي العقــود والمواثيــق والمبــادئ التوجيهيــة واإلخطــارات وشــروط
االعتمــاد والنفــاذ (انظــر أدنــاه) – قــد يتيــح إطــارا شــامال لحمايــة الملكيــة
الفكريــة وتفــادي إســاءة اســتخدام المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر
الثقافــي التقليــدي.

إن االســتخدام التعســفي لرمــز مهرجــان مــا وبيــع المنتجــات الفنيــة
واليدويــة المــزورة همــا مــن األخطــار التــي يمكــن مواجهــة أغلبيتهــا
بتســجيل عالمــة تجاريــة أو عالمــة رقابــة أو كليهمــا .ومــن المعتــاد أن
يخــول تســجيل العالمــة التجاريــة الحــق االســتئثاري فــي منــع الغيــر مــن
إنتــاج منتجــات مطابقــة أو مشــابهة أو تســويقها تحــت العالمــة نفســها
أو عالمــة مماثلــة لهــا بشــكل يحــدث اللبــس لــدى المســتهلك.

وإضافــة إلــى مــا ســبق ،فاتبــاع اســتراتيجية فــي اســتخدام الملكيــة
الفكريــة يســاعد علــى تحصيــل إيــرادات مهمــة مــن بيــع حقــوق البــث
وإبــرام صفقــات الرعايــة والتســويق.

المجاالت الرئيسية للملكية الفكرية
حق المؤلف والحقوق المجاورة

ويتيــح تســجيل العالمــات التجاريــة لمنظمــي المهرجانــات الفنيــة فرصــة
وضــع اســتراتيجية تســويق فعالــة وإبــرام صفقــات مربحــة تضمــن
اســتمرار تمويــل المهرجــان علــى المــدى الطويــل .وباعتبــار منظمــي
المهرجانــات أصحــاب العالمــات التجاريــة فإنهــم فــي موقــع يســمح لهــم
بالترويــج بيــع المنتجــات :...ال داعــي للذهــاب إلــى أول الســطر األصليــة
التــي تــدر أرباحــا علــى كل مــن الفنانيــن ومنظمــي المهرجانــات ســواء فــي
عيــن المــكان أو علــى اإلنترنــت .وهــم مســلحون بمــا فيــه الكفايــة لحمايــة
أنفســهم مــن الســطو اإللكترونــي (تســجيل عالماتهــم التجاريــة كأســماء
حقــول علــى اإلنترنــت بصــورة تعســفية) ،ممــا ســيمكنهم مــن حمايــة
وجودهــم علــى الشــبكة التــي تعــد وســيلة فعالــة للترويــج للمهرجــان.

يتيــح حــق المؤلــف عــددا مــن الحقــوق االســتئثارية ألصحــاب المصنفات
األصليــة .ومــن بيــن تلــك الحقــوق حقــوق النســخ والتوزيــع واألداء
العلنــي والنقــل إلــى الجمهــور والبــث فــي اإلذاعــة والتلفزيــون وإتاحــة
المصنــف علــى اإلنترنــت .ويقتصــر التصريــح بهــذه األفعــال أو منعهــا
علــى أصحــاب الحقــوق وحدهــم .وإن كان حــق المؤلــف يخــول الحــق
االســتئثاري فــي تحويــر مصنــف محمــي ،فإنــه ال يمنــع اآلخريــن مــن
االســتلهام منــه .وغالبــا مــا يصعــب التفريــق بيــن النســخ واالســتلهام.

ويمكــن تســجيل العالمــات التجاريــة المرتبطــة بالمهرجانــات الفنية ضمن
فئــات متنوعــة مــن «تصنيــف نيــس» فــي كل بلــد ينظــم فيــه مهرجــان
مــا .فعلــى ســبيل المثــال ،يمكــن تســجيل عالمــة تجاريــة للمهرجانــات
(الفئــة  )41والتســجيالت (الفئــة  )9والمنشــورات والمنتجــات مثــل
الفنــون المرئيــة والحــرف اليدويــة والكتــب والمنتجــات األخــرى (الفئــات
 18و 20و 25و ،43إلــى غيــر ذلــك) – انظــر التصنيــف الدولــي للســلع
والخدمــات ألغــراض تســجيل العالمــات (تصنيــف نيــس).

وفــي ظــل كثيــر مــن األنظمــة القانونيــة ،يتمتــع أصحــاب المصنفــات
أيضــا «بالحقــوق المعنويــة» فــي إســناد المصنــف إليهــم وضمــان
ســامته .فــإذا تــم التعامــل مــع مصنــف مــا بطريقــة مضــرة بســمعة
صاحبــه ،فيمكــن لهــذا األخيــر اللجــوء إلــى ســبل االنتصــاف القانونيــة.

إجراءات لصون عالمة مهرجان ما

وعلــى النحــو ذاتــه ،يتمتــع فنانــو األداء بمــا يســمى الحقــوق «المجــاورة»
المرتبطــة بــأداء مصنفاتهــم أو أشــكال تعبيرهــم الفولكلــوري .ويحــق
لهــم ،مــن ضمــن جملــة أمــور ،مراقبــة تســجيل أوجــه أدائهــم وتوزيعهــا
واســتغاللها تجاريــا.
وحــق المؤلــف المتــوازن يتضمــن كذلــك بعــض االســتثناءات
والتقييــدات ألغــراض المصلحــة العامــة (مثــل «االنتفــاع المنصــف» فــي
بعــض األنظمــة القانونيــة) .ومــن المعتــاد أن تســمح تلــك االســتثناءات
والتقييــدات مثــا بــأن يلتقــط الجمهــور صــورا ألداء مــا لالســتعمال
الشــخصي.

•تسجيل عالمة تجارية
•وتأمين اسم حقل على اإلنترنت
•ووضع برنامج تسويق يحدد مجموعة منتجات المهرجان
•ووضــع برنامــج رعايــة وتحديــد مســتويات التمويــل ومــا يتعلــق بذلــك
مــن حقوق
•وإنشــاء نقــط رســمية للبيــع المباشــر للمســتخدم النهائــي فــي عيــن
المــكان أو علــى اإلنترنــت
•ومراقبــة الســوق علــى اإلنترنــت مــن أجــل التصــدي للتعــدي علــى
المنتجــات.

أشكال التعبير الثقافي التقليدي والمعارف التقليدية

السبيل إلى تحقيق ذلك

غالبــا مــا ينتــج الحرفيــون مصنفــات إبداعيــة يمكــن حمايتهــا بقانــون قــد
يحتــاج أيضــا منظمــو المهرجانــات الفنيــة إلــى اتخــاذ خطــوات إضافيــة
تتجــاوز قانــون الملكيــة الفكريــة القائــم مــن أجــل حمايــة المصالــح
الثقافيــة للمشــاركين الذيــن ال تكــون أشــكال تعبيرهــم الفنــي مؤهلــة
للحمايــة بموجــب قانــون الملكيــة الفكريــة نظــرا إلــى طابعهــا التقليــدي.
فعلــى ســبيل المثــال ،مــن المســتبعد أن تكــون الحــرف والرســوم
التقليديــة مؤهلــة للحمايــة بموجــب قانــون الملكيــة الفكريــة فــي كثيــر
مــن األنظمــة القانونيــة.

للتأكــد مــن أن السياســة العامــة المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة لمهرجــان
مــا مطبقــة بفعاليــة ،ينبغــي للمنظميــن إبــرام عقــد (مكتــوب) مــع
جميــع األطــراف المعنيــة ،ومنهــا الجمهــور واإلعــام (المصــورون
والعاملــون فــي الصحافــة المطبوعــة والمرئيــة وفــي اإلذاعــة) وفنانــو
األداء المشــاركون فــي المهرجــان والعارضــون .ولهــذا الغــرض ،كثيــرا
مــا تســتخدم التراخيــص واتفاقــات االعتمــاد واســتمارات فنانــي األداء
المتعلقــة بالترخيــص .وتســتخدم اســتمارات الترخيــص إلخطــار فنانــي
األداء باســتخدام التســجيالت والحصــول علــى موافقتهــم الكتابيــة علــى
ذلــك وتحديــد اســتخدامها علــى المــدى الطويــل مــن حيــث تخزينهــا
واســتخدامها فــي ســياقات أخــرى .وتشــمل تلــك الترتيبــات مســائل
تتعلــق بــكل مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة (بمــا فيهــا العالمــات التجاريــة
وحــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة) والحقــوق والمصالــح المرتبطــة
بالمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي (االعتــراف
بمصالــح أصحابهــا وحمايتهــا واحترامهــا) .والعقــود أيضــا وســيلة لتحقيق
الصفقــات الماليــة ،إذ يمكنهــا مثــا أن تنــص علــى تقاســم المنافــع
المتأتيــة مــن المعــارف التقليدية/أشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي مــع
أصحابهــا ،واســتعمال صــورة تجاريــة علــى ملصــق للترويــج للمهرجــان،
والتبــرع لمحفوظــات المهرجــان بنســخ للتســجيالت مــن أجــل المحافظــة
علــى الثقافــة ،إلــى غيــر ذلــك.

وحتــى هــذا التاريــخ ،مــا مــن حمايــة دوليــة للمعــارف التقليديــة وأشــكال
التعبيــر الثقافــي التقليــدي عــدا الحمايــة المخولــة لــأداء الفولكلــوري
بموجــب معاهــدة الويبــو بشــأن األداء والتســجيل الصوتــي لســنة
 .1996ولكــن بإمــكان منظمــي المهرجانــات اتخــاذ عــدد مــن التدابيــر
لمنــع اســتخدام أشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي دون تصريــح ال داعــي
للنقطــة ومنهــا مــا يلــي:
•اســتخدام إخطــارات تنبيهيــة مثــل «يمنــع اســتخدام أي جهــاز تصويــر
أو تســجيل» التــي غالبــا مــا تعلــق فــي عيــن المــكان أو تنشــر علــى
تذاكــر المهرجــان والموقــع علــى اإلنترنــت والبرامــج الرســمية .ومــن
شــأن تلــك اإلخطــارات المســاعدة علــى حمايــة المعــارف التقليديــة
لفنانــي األداء وأشــكال تعبيرهــم الثقافــي التقليــدي والحــد مــن
اســتخدامها دون تصريــح .ويمكــن أيضــا اســتخدام تنبيهــات شــفهية
قبــل كل أداء.
•والمبــادئ التوجيهيــة والمواثيــق التــي تخبــر الزائريــن والصحافييــن
بضــرورة احتــرام المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي
التقليــدي للمشــاركين فــي المهرجــان .ويمكــن اســتخدام المواثيــق
لضمــان إســناد المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي
التقليــدي بشــكل ســليم إلــى المؤتمنيــن عليهــا أو تعزيــز احتــرام
الطابــع المقــدس ألداء مــا .ويمكــن لتلــك المواثيــق أن تحـ ّ
ـث الجمهور
علــى مــا يلــي« :يرجــى التحلــي باللياقــة والوعــي عنــد التقــاط الصــور:
ويرجــى طلــب اإلذن مــن األشــخاص المعنييــن» أو يمكنهــا إبــراز
أن «أي اســتخدام للمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي
التقليــدي أو تحويــر لهــا أو تســويقها ممنــوع دون الحصــول علــى
الموافقــة المســبقة المســتنيرة للمؤتمنيــن عليهــا».
•ووضــع نظــام العتمــاد اإلعالمييــن يحــدد الشــروط المتعلقــة
بتســجيالت المهرجــان ويضمــن بــأن يعــرب ممثلــو اإلعــام عــن
اهتماماتهــم وأن يقدمــوا تفاصيــل عــن نواياهــم فيمــا يخــص
اســتخدام تســجيالت المهرجــان.
•واتخــاذ تدابيــر لرصــد اســتخدام البــث الرســمي والتصــدي للتعــدي
علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة .وتدفــع هيئــات البــث أمــواال طائلــة
للحصــول علــى التغطيــة الحصريــة لحــدث مــا .وإن يــود منظمــو
المهرجانــات فــي اســتغالل بيــع حقــوق البــث اســتغالال كامــا
فعليهــم ضمــان الطبيعــة الحصريــة لتلــك الحقــوق.

وباختصــار ،يعــد تنظيــم مهرجــان فنــي عمليــة معقــدة تنطــوي
علــى عناصــر تســويقية وإداريــة كثيــرة .وصياغــة اســتراتيجية فعالــة
للمحافظــة علــى الملكيــة الفكريــة والمصالــح الثقافيــة لجميــع األطــراف
عنصــر مركــزي فــي هــذه العمليــة .وفيمــا يخــص المعــارف التقليديــة
وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي ،فــإن كانــت األدوات التقليديــة
للملكيــة الفكريــة توفــر قــدرا مــن الحمايــة ،فالبــد مــن تدابيــر تكميليــة
مثــل المواثيــق الثقافيــة والمبــادئ التوجيهيــة واإلخطــارات .وتســاعد
اســتراتيجية اإلدارة الفعالــة للملكيــة الفكريــة علــى تعزيــز احتــرام الثقافات
وفتــح آفــاق اقتصاديــة لتلــك المهرجانــات النابضــة بالحيــاة لالحتفــال
باختــاف الثقافــات وتنوعهــا عبــر العالــم.

تساعد الويبو أمانة جماعة المحيط الهادئ ،ومجلس
فنون المحيط الهادئ وثقافته ،وجزر سليمان ،على
مجموعة من قضايا الملكية الفكرية التي تطرح عند
تنظيم مهرجان فنون المحيط الهادئ .ويبرز هذا
المهرجان الذي ينظم كل أربع سنوات في بلد مختلف
التنوع الغني لفنون المنطقة وثقافاتها ومعارفها.
وتشمل مساعدة الويبو تقديم المشورة بخصوص
استخدام قانون الملكية الفكرية التقليدي وتطبيقه،
إضافة إلى تدابير أخرى للحفاظ على مصالح أصحاب
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي
تماشيا مع اإلطار اإلقليمي للمحيط الهادئ بشأن
حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي
( )2002وعمل لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية
بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية
والفولكلور.
ويمكن الحصول على منشور الويبو المعنون «الملكية
الفكرية والمهرجان الحادي عشر لفنون المحيط الهادئ،
جزر سليمان 2012 ،الذي أعده تيري يانكي على الموقع
التالي:
_(www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/tk_fpa/tk
)fpa_2012.pdf
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