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WIPO/GRTKF/IC/39/7 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 يناير 16التارخي: 

 الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية واملعارف

 والثالثون التاسعة الدورة
ىل  18 جنيف، من  2019 مارس 22اإ

 محاية أشكال التعبري الثقايف التقليدي:
ث مشروع حتليل الثغرات

ّ
 احملد

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

قررت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة( يف  .1

ىل  25املعقودة يف جنيف من  دورهتا الثانية عرشة أأن تعد الأمانة، أ خذة معل اللجنة السابق بعني  2008فرباير  29اإ

 الاعتبار، وثيقة تكون مبثابة وثيقة العمل اخلاصة بدورة اللجنة الثالثة عرشة، وتتضمن ما ييل: 

اية لأشاكل التعبري وصف الالزتامات والأحاكم والإماكنيات القامئة عىل املس توى ادلويل من أأجل تأأمني امحل (أأ )

 الثقايف التقليدي؛

 ووصف الثغرات املوجودة عىل املس توى ادلويل وتوضيحها قدر املس تطاع ابلس تعانة بأأمثةل حمددة؛ (ب)

ىل معاجلة تكل الثغرات من عدهما؛ (ج)  ووضع الاعتبارات املفيدة للبت يف احلاجة اإ

حمددة، مبا فهيا اخليارات القانونية وغريها سواء  ووصف اخليارات القامئة أأو اليت ميكن وضعها ملعاجلة أأية ثغرات (د)

 ؛ينعىل املس توى ادلويل أأو الإقلميي أأو الوط

ىل )د( أأعاله. (ه)  ومرفق حيتوي عىل جدول ابلبنود املذكورة يف الفقرات الفرعية ) أأ ( اإ
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ىل الأمانة أأن "تبني رصاحًة التعاريف العملية أأو غري ذكل من الأسس املعمتد علهيا يف  .2  معلية التحليل". وُطلب اإ

عىل ومعمته  يف ذكل الوقت أأعدت الأمانة املرشوع الأول لتحليل الثغرات يف حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليديو  .3

وأأتيح مبثابة لتحليل الثغرات  أ خرمرشوع ُأعّد  1،التعاليق الواردة وأأخذا يف الاعتبارللتعليق عليه. املشاركني يف اللجنة 

ىل  13املعقودة من  للجنة الثالثة عرشة لدلورة .WIPO/GRTKF/IC/13/4(b) Rev الوثيقة  .2008أأكتوبر  17اإ

 تضمنت وابلتايلذ نفس القرار يف ادلورة الثانية عرشة للجنة يف ذكل الوقت فامي يتعلق ابملعارف التقليدية، تّ وقد اُ  .4

 ووردا يف الوثيقتني ادلولية،حلكومية أأمام اللجنة ا الثغراتمرشوعني لتحليل  ورة الثالثة عرشة للجنةدلا

WIPO/GRTKF/IC/13/4(b) Rev.  ( شاكل التعبري الثقايف التقليدي)ابلنس بة لأ

 (لمعارف التقليدية)ابلنس بة ل  .WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Revو

محلاية أأشاكل التعبري الثقايف  اس تعرضت اللجنة عىل نطاق واسع اخليارات القانونية والس ياساتية املرحةل،وحبلول تكل  .5

عن  فريق اخلرباء، وعروض القامئةالتقليدي. وقد مشل هذا الاس تعراض حتليالت شامةل للآليات القانونية الوطنية والإقلميية 

 جاريةودراسات اس تقصائية  اةل،احلودراسات  التقليدي،محلاية أأشاكل التعبري الثقايف  شائعةوعنارص  متنوعة،جتارب وطنية 

أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تلقت ادلمع  ايةللس ياسة ادلولية والبيئة القانونية وكذكل املبادئ والأهداف الرئيس ية محل

 لعمل التأأسييس السابق يف الوثيقةهذا الُّخص  للجنة السابقة. وكام طلبت اللجنة،يف دورات ا

WIPO/GRTKF/IC/13/4(a)  يف الوثيقة الثغراتاليت رافقت مرشوع حتليلWIPO/GRTKF/IC/13/4(b) 

Rev. 

. .WIPO/GRTKF/IC/13/4 (b) Revالوثيقة  2008ادلورة الثالثة عرشة للجنة يف أأكتوبر  تناقشمل و .6

مل تقرر اللجنة النظر يف الوثيقة يف و 3أأهنا "أأحاطت علام" ابلوثيقة. عىل فقط تعكس قرارات تكل ادلورةو  2،ابلتفصيل

 .ادلورات املقبةل

بشأأن أأنظمة امحلاية  2008لعام  الثغرات، طلبت امجلعية العامة للويبو من الأمانة "حتديث حتليل 2017يف عام و .7

 احلالية املتعلقة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي".

 الثغراتعىل مرشوع حمدث لتحليل  WIPO/GRTKF/IC/37/7للوثيقة املرفق الأول  اش متل ،القرارومعاًل هبذا  .8

تغيريات   وحمتوايت حتليل الثغرات السابقهيلك وشلك ومل يشهدبشأأن حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.  2008لعام 

فاإن هذا  وابلتايل،. يةأأحدث الصكوك ادلولية أأو التطورات الترشيعية أأو الس ياسات  املواضع اذلي أأدرجت فيه، ابس تثناء كبرية

-6و 2و 1تغيريات عىل الفقرات  طرأأت، عىل وجه اخلصوصو ، هو يف الأساس "حتديث". حسب طلب اللجنة الإصدار،

 73-71و 64-61و 58و 57و 53-51و 50و 48و 47-45و 43-41و 38و 35و 24و 21-19و 17و 14و 13و 10و 8

 حمدثً  جدولً املرفق الثاين  وعرض. 113و 110و 108-106و 104و 101و 100و 96و 91و 88و 86و 85و 79و 78و

ىل )د( أأعاله. ابلبنود صدار الوثيقة ذاهتا لأغراض ادلورة الثامنة والثالثني للجنة  املذكورة يف الفقرات الفرعية )أأ( اإ وأأعيد اإ

 ولأغراض هذه ادلورة أأيضًا.

                                         
 .analyses.html-://www.wipo.int/tk/en/igc/gapshttpالإلكرتوين يف ذكل الوقت متاحة عىل موقع الويبو  الواردةالتعليقات  ل تزال 1
2 WIPO/GRTKF/IC/13/11. 
3 WIPO/GRTKF/IC/13/DECISIONS. 
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ثة من مرشوع حتليل الثغرات واجلدول يف مرفقَي هذه الوثيقة. .9  وترد النسخة احملدَّ

ن الل  .10 ىل النظر يف مرشوع اإ جنة مدعوة اإ

يف  ينالوارد نياحملدثواجلدول حتليل الثغرات 

 .املرفقني الأول والثاين

 ن[]ييل ذكل املرفقا
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 املرفق الأول

 لتحليل الثغرات يف حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي احملدثاملرشوع 

 احملتوايت

عداد هذا التحليل أأول.  4 ........................................................... املراجع واملواد الأخرى املس تخدمة من أأجل اإ

 4 ........................................................ التعاريف العملية وغريها من الأسس املعمتد علهيا يف معلية التحليل ثنيا.

 4 ......................................................................................................... أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 5 ........................................................................................... سامت أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 6 .................................................................................................... أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 7 ............................................................................................................................. معىن "امحلاية"

 7 ............................................................................................ اخلصائص العامة محلاية امللكية الفكرية

شاكل التعبري الثقايف التقليدي  7 ...................................................... أأنواع حامية امللكية الفكرية الأنسب لأ

 7 .......................................................................... اتفاقيات ومعاهدات امللكية الفكرية ادلولية املناس بة

 8 ........................................................................ "امحلاية" وليس "الصون" أأو "احلفاظ" أأو "الهنوض"

 9 ......................................................................... أأشاكل التعبري الثقايف التقليديأأهداف متصةل حبامية 

شاكل التعبري الثقايف التقليدي  9 ................................................... أأشاكل حمددة من امحلاية املرغوب فهيا لأ

 10 ......................................................................................................................... "الثغرات" معىن

 12 ..........................................................................  يعاجلها هذا التحليل بشلك مبارشالثغرات اليت ل

زاء نطاق امحلاية  14 .............................................................. ثغرات يف س ياق الهنج املتعدد املس توايت اإ

 14 ...................................................................................................................................  ملخص

 16 .............................................................................................................................  التحليل ثلثا.

الالزتامات والأحاكم والإماكنيات القامئة عىل املس توى ادلويل من أأجل تأأمني امحلاية لأشاكل التعبري الثقايف  .أألف

 16 ............................................................................................... بري الفوللكوريالتقليدي/ أأشاكل التع 

دبية والفنية  16 ........................................................................................................... املنتجات الأ

 19 ............................................................................................ أأداء أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 20 ............................................................................................................................  التصاممي
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 20 ......................................................................................... أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية

سامء واللكامت والرموز الأصلية والتقليدية  21 ................................................................................. الأ

 22 .................... ابلس تعانة بأأمثةلوصف الثغرات املوجودة عىل املس توى ادلويل وتوضيحها قدر املس تطاع  ابء.

دبية والفنية  22 ........................................................................................................... املنتجات الأ

 25 ............................................................................................ أأداء أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 26 ............................................................................................................................  التصاممي

 26 ......................................................................................... ايف التقليدي الرسيةأأشاكل التعبري الثق

سامء واللكامت والرموز الأصلية والتقليدية  26 ................................................................................. الأ

ىل معاجلة تكل الثغرات من عدهماا جمي.  27 ................................................ عتبارات مفيدة للبت يف احلاجة اإ

ميي أأو الوطينمعاجلة الثغرات   27 ............................................................... عىل املس توى ادلويل أأو الإقل

 27 ..................................................................................... الترشيعات واملامرسات وتكوين الكفاءات

 28 .................................................................................................. البيئة القانونية والس ياسة العامة

 28 ............................................................................................................. قضااي الس ياسة العامة

 29 ................................................................................... الاقتصادية والثقافية والاجامتعيةالأهداف 

 29 ........................................................................................................ قضااي تقنية وقانونية معينة

دارة احلقوق والتقيد هبا  30 ....................................................................................... القضااي العملية: اإ

اخليارات احلالية أأو اليت ميكن وضعها ملعاجلة أأية ثغرات حمددة، مبا فهيا اخليارات القانونية وغريها، سواء عىل  دال.

 30 ............................................................................................. املس توى ادلويل أأو الإقلميي أأو الوطين

دبية والفنية  31 ........................................................................................................... املنتجات الأ

 31 ...............................................................................الاعرتاف حبقوق اجملمتعات احمللية ومصاحلها

 31 .................................................................................احلقوق املعنوية امجلاعية للمجمتعات احمللية

 32 .............................................................................. ( من اتفاقية برن4)15توضيح نطاق املادة 

 32 ............................................................................................................. املكل العام بعوض

 33 ................................................................................................................ تميةاملصنفات الي 

عادة البيع  33 ................................................................................................................. حق اإ
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اس تخدام العالمات املمزية ومبادئ املنافسة غري املرشوعة ملاكحفة المتكل غري املرشوع للسمعة املرتبطة 

 34 ............................................................................... بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي )"المنط"(

 35 ......................................................... املصنفات املش تقة وامحلاية ادلفاعية للمنتجات الأدبية والفنية

 35 ......................................................... املواثيق وقواعد السلوك والعقود وغريها من الأدوات العملية

 36 .................................................................................................. السجالت وقواعد البياانت

 37 ................................................................................................................. ارة امجلاعيةالإد

 37 ............................................................................................ أأداء أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 37 ............................................................................................................................  التصاممي

 37 ......................................................................................... ايف التقليدي الرسيةأأشاكل التعبري الثق

سامء واللكامت والرموز الأصلية والتقليدية  39 ................................................................................. الأ
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 املراجع واملواد الأخرى املس تخدمة من أأجل اإعداد هذا التحليل أأول. 

وغريها من 4لقد اس ُتقيت معظم املعلومات اليت تتضمهنا هذه الوثيقة من وثئق سابقة للجنة احلكومية ادلولية .1

ىل الوثيقة 5اليت ُكتبت سابقا لأغراض معل اللجنة احلكومية ادلوليةاملنشورات واملواد  . ويُسرتعى الانتباه بوجه خاص اإ

WIPO/GRTKF/IC/6/3 وهذه الوثئق واملواد مجيعها متاحة عىل موقع الويبو عىل الإنرتنت .

/lorehttps://www.wipo.int/tk/en/folk .6واملقالت الأخرى. والوثئق واس تعني أأيضا ابلعديد من املنشورات 

 من الأسس املعمتد علهيا يف معلية التحليل وغريهاالتعاريف العملية  ثنيا.

 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

"التعبري الفوللكوري" ليس هناك من تعريف حمدد أأو مقبول دوليا ملصطلح "التعبري الثقايف التقليدي" أأو  .2

قلميية والصكوك ادلولية.  7)سيُس تخدم املصطلحان مرتادفني يف هذه الوثيقة(. ومع ذكل تكرث التعاريف يف القوانني الوطنية والإ

ولطاملا اكن تعريف موضوع امحلاية واحدا من التحدايت الأمه املتصةل حبامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وميكن  .3

ىل أأي مدى وبأأية طريقة ميكن حاميهتللطريقة ا ف هبا هذه الأشاكل من التعبري أأن حتدد اإ ذا اكن ليت تُعرَّ ا ابمللكية الفكرية. واإ

ن بعض الفهم ملا يعنيه هذا  مرشوع ىل اقرتاح تعريف حمدد لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، فاإ التحليل هذا ل يسعى اإ

 املصطلح رضوري لإعداد التحليل.

ن الهدف من هذه الوثيقة ليس هو اقرتاح تعريف واحد أأو حىت اقرتاح أأن وجود تعريف رضوري عىل وابلتايل .4  فاإ

املس توى ادلويل، وهو الأمر اذلي تتلف فيه أ راء املشاركني يف اللجنة احلكومية ادلولية. لكن، لأغراض هذا التحليل فقط، 

 دي".من املفيد حرص ما يُقصد مبصطلح "التعبري الثقايف التقلي

                                         
4 WIPO/GRTKF/IC/3/10 ؛WIPO/GRTKF/IC/5/3 ؛WIPO/GRTKF/IC/5/INF/3 ؛WIPO/GRTKF/IC/6/3 و.Add 6/3 ؛

WIPO/GRTKF/IC/7/3 ؛WIPO/GRTKF/IC/9/INF/4 ؛WIPO/GRTKF/IC/11/4(a) و(a) Add. و(a) Add. 2 ؛

WIPO/GRTKF/IC/11/4(b) ؛WIPO/GRTKF/IC/12/4(a) و (b) و(c). 
5, Analysis of the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions/Expressions of FolkloreWIPO, Consolidated  

2004; Janke, “Minding Culture: Case Studies on Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions”, WIPO, 

2003; Kutty, “National Experiences with the Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural Expressions – 

India, Indonesia, the Philippines”, WIPO, 2004. 
6 McDonald, I., Protecting Indigenous Intellectual Property (Australian Copyright Council, Sydney, 1997, 1998); 

Palethorpe and Verhulst, “Report on the International Protection of Expressions of Folklore Under Intellectual Property 

Law” )؛ 2000، أأكتوبر )دراسة أأجريت بتلكيف من املفوضية الأوروبية“Protecting Traditional Cultural Expressions: Policy Issues and 

Considerations from a Copyright Perspective”,  ،؛ 2004وثيقة توجهيية من اإعداد وزارة الرتاث يف كنداLucas-Schloetter, A., ‘Folklore’ 

in von Lewinski, S. (Ed.), Indigenous Heritage and Intellectual Property, 2004. ؛ مذكرة الرئيس الإعالمية بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف

 .https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=373916التايل: التقليدي املتاحة عىل الرابط 
7 WIPO/GRTKF/IC/3/9 ؛WIPO/GRTKF/IC/9/INF/4:انظر أأيضا قاعدة البياانت املتعلقة ابلقوانني عىل املوقع التايل . 

https://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/. 

https://www.wipo.int/tk/en/folklore/
https://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/
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 سامت أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 8لقد نوقشت سامت أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مناقشة مس تفيضة يف وثئق ومواد سابقة. .5

ولأغراض هذا التحليل، ميكن التذكري بنقطتني. أأول، ميكن أأن تشمل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مواد موجودة  .6

ىل املايض الب  ىل أأحدث أأشاكل التعبري عن الثقافات التقليدية وأأكرثها و عيد ومن صنع "مؤلفني جمهولني" من قبل ترجع اإ تصل اإ

عادة الإبداع. وتضع  معارصة، مرورا بعدد ل حيىص من معليات تدرجيية وتطورية من التحوير والتقليد والتنش يط والإحياء واإ

احلي، لإعادة الإبداع بشلك متواصل عىل يد اجملمتعات احمللية  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، اليت تشلك جزءا من الرتاث

حساسا ابلهوية والاس مترار.  واجملموعات جتاواب مع بيئهتا وتفاعلها مع الطبيعة واترخيها، ومتنح هذه اجملمتعات واجملموعات اإ

 املعارصة لأداهئا وحتويرها.  وابلتايل ميكن التفريق بني أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املوجودة من قبل والأشاكل

ن السمة املمزية للأعامل الإبداعية  .7 ذا اكن الإبداع التقليدي تفاعال حيواي بني الإبداع امجلاعي والفردي، فاإ ثنيا، اإ

بداعا قامئا عىل  "التقليدية" يه أأهنا تعّرِّفنا عىل تقليد يح وجممتع حميل ما زال حيافظ عليه وميارسه. وحىت عندما ينجز فرد اإ

طار مفهوم مشرتك للمسؤولية والهوية  التقاليد داخل س ياقه العريف، فاإن هذا الإبداع ل يكون "ملاك" هل بل يدخل يف اإ

بداعا كهذا ابلطابع "التقليدي".والئامتن عىل صعيد اجملمتع. وهذا هو ما يسم   اإ

ن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي معوما: .8 جياز، فاإ  وابإ

بداعي،يه مثار نشاط فكري  (أأ )  اإ

ما شفواي أأو عن طريق التقليد، (ب) ىل أ خر اإ  وينقلها جيل اإ

 وتعرب عن الهوية الثقافية والاجامتعية لأحد اجملمتعات احمللية، (ج)

   وتتكون من عنارص ممزية لرتاث أأحد اجملمتعات احمللية،  (د)

 من صنع مؤلفني ليسوا معروفني أأو ليس من املمكن حتديد أأماكهنم و/أأو من صنع جممتعات حملية، غالبا ويه (ه)

 وكثريا ما تُبتدع يف البداية لأغراض روحية ودينية، (و)

 وكثريا ما تس تخدم املوارد الطبيعية يف ابتداعها ونسخها، (ز)

بداعها ابس مترار داخل اجملمتع احمليل. (ح)  ويه تمنو وتتطور ويعاد اإ

م مصطلح "اجملمتع احمليل" يف مرشوع التحليل هذا، وفقا ملا س بق به العمل يف الوثئق اليت ُأعدت للجنة ويس تخد .9

ىل الشعوب الأصلية واجملمتعات التقليدية واحمللية وغريها من اجملمتعات الثقافية. وليس الهدف  احلكومية ادلولية، ليحيل عامة اإ

ىل  أأي توافق يف ال راء بني أأعضاء اللجنة بشأأن املس تفيدين من حامية أأشاكل من اس تخدام هذه املصطلحات هو الإشارة اإ

ن اس تخدام هذه املصطلحات لأغراض هذا  ىل صالحية أأو مالءمة هذه املصطلحات أأو تكل. واإ التعبري الثقايف التقليدي أأو اإ

قلميية.التحليل ل يؤثر يف اس تخدام مصطلحات أأخرى أأو حيرصه يف القوانني والإجراءات الوطنية أأ   و الإ

                                         
8 WIPO/GRTKF/IC/6/3.؛ الويبو، التحليل الشامل 
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 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

  9.ري امللموسة من التعبري الإبداعيللتعبري الثقايف التقليدي مجموعة واسعة من الأشاكل اخملتلطة امللموسة وغ .10

لكن من املقرتح أأن يكون هذا التحليل مركَّزا وملموسا قدر الإماكن من خالل معاجلة بعض أأشاكل التعبري الثقايف  .11

ليدي احملددة اليت تبدو أأهنا الأكرث تعرضا لالس تغالل عن طريق امللكية الفكرية. وقد عّرفت وانقشت وثئق سابقة أأمثةل التق 

ىل اس تغالل املوس يقى  10فعلية للمتكل والمتكل املرشوع وغري املرشوع لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأشارت هذه الأمثةل اإ

رصي )ل س امي الرمس(، والآلت املوس يقية التقليدية، واملنتجات احلرفية )مبا فهيا التصاممي أأو والأغاين التقليدية، والفن الب

"الأمناط" اجملسدة فهيا(، وأأداء أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املقدسة والرسية، 

 ليدي، واللكامت والأسامء والرموز الأصلية.والتسجيالت والوثئق اخلاصة بأأشاكل التعبري الثقايف التق 

ىل حامية " .12 " أأشاكل التعبري الإبداعي واملمزي 1وتبني هذه الأمثةل أأن حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قد حتيل اإ

ات احلرفية " أأو طريقة صنعها )مثلام هو احلال ابلنس بة للمنتج3" أأو السمعة أأو الطابع املمزي املتصل هبا؛ و/أأو "2نفسها؛ "

 والآلت املوس يقية واملنسوجات عىل سبيل املثال(.

وأأما الفئة الثالثة املتصةل بطريقة صنع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مثل املنتجات احلرفية والآلت املوس يقية  .13

ىل ما تعاجله اللجنة يف معلها بوصفه "معارف تقليدية" ابملعىن الض  يق. ويُعالَج موضوع واملنسوجات فتحيل بشلك أأكرب اإ

 ه الوثيقةمالحظة من الأمانة: هذ] .WIPO/GRTKF/IC/37/6املعارف التقليدية عىل حنو منسق ومتاكمل يف الوثيقة 

 [، كام هو موحض أأعاله2008عام  عدّ أُ  اذلي املعارف التقليدية ثغراتأأيضًا نسخة حمّدثة من حتليل 

طار الفئتني  ويف ظل هذه املعلومات الأساس ية، من املقرتح أأن .14 يركز هذا التحليل عىل أأمثةل ملموسة تدخل يف اإ

 الأوليني املذكورتني، عىل النحو التايل:

 مثل املوس يقى والفن البرصي؛ 11املنتجات الأدبية والفنية، (أأ )

 وأأداء أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؛ (ب)

 والتصاممي اجملسدة يف املنتجات احلرفية وغريها من الفنون الإبداعية؛ (ج)

 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية؛ (د)

 والأسامء واللكامت والرموز الأصلية والتقليدية. (ه)

                                         
 .WIPO/GRTKF/IC/12/4(c)، 1املادة  9

10 WIPO/GRTKF/IC/5/3.؛ الويبو، التحليل الشامل 
نتاج "من اتفاقية برن محلاية املصنفات الأدبية والفنية  2وفقا للامدة  11 يف اجملال الأديب والعلمي والفين أأاي اكنت طريقة أأو شلك "املصنفات الأدبية والفنية" لك اإ

فات املرسحية أأو التعبري عنه مثل الكتب والكتيبات وغريها من احملررات، واحملارضات واخلطب واملواعظ والأعامل الأخرى اليت تتسم بنفس الطبيعة، واملصن

والمتثيليات الإميائية، واملؤلفات املوس يقية سواء اقرتنت ابلألفاظ أأم مل تقرتن هبا،  املرسحيات املوس يقية، واملصنفات اليت تؤدى حبراكت أأو خطوات فنية

خلطوط أأو ابلألوان واملصنفات السيامنئية ويقاس علهيا املصنفات اليت يعرب عهنا بأأسلوب مماثل للأسلوب السيامنيئ، واملصنفات اخلاصة ابلرمس وابلتصوير اب

باعة عىل احلجر، واملصنفات الفوتوغرافية ويقاس علهيا املصنفات اليت يعرب عهنا بأأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرايف، وابلعامرة وابلنحت وابحلفر وابلط 

علقة ابجلغرافيا أأو واملصنفات اخلاصة ابلفنون التطبيقية، والصور التوضيحية واخلرائط اجلغرافية والتصماميت والرسومات التخطيطية واملصنفات اجملسمة املت

 "بوغرافيا أأو العامرة أأو العلوم.الط 
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والهدف من هذا الرتكزي هو جعل هذا التحليل واحضا وحمددا قدر الإماكن. لكن هذا ل يعين انتفاء أأشاكل أأخرى  .15

ىل امحلاية. من التعبري الثقايف التقليدي وعنارص أأخرى من الرتاث الثقايف غري امللموس  ، تتسم يه أأيضا ابلأمهية وابحلاجة اإ

 معىن "امحلاية"

 اخلصائص العامة محلاية امللكية الفكرية

ىل حتقيقها. حفق املؤلف، عىل سبيل  .16 تتنوع نظم امللكية الفكرية من حيث طبيعهتا والأهداف الس ياس ية اليت تسعى اإ

بداعاته ال اس تغاللاملثال، هو حق املؤلف يف التحمك يف  فكرية. بيد أأن حق املؤلف ل يكفل حتكام اكمال لأنه خيضع اإ

ىل حامية الإبداع ونرش املعلومات. أأما حامية العالمات  لس تثناءات وتقييدات خمتلفة ُُصمت للتوفيق بني الاحتياجات اإ

ىل حامية الشهرة والسمعة اللتني حيظى هبام التجار ومنتجاهتم ومنع  الانتفاع دون ترصحي هبذه التجارية والبياانت اجلغرافية اإ

 العالمات، مما قد يضلل املس هتكل.

وميكن أأن تشمل حامية امللكية الفكرية حقوقا للملكية. وعندما تكون هذه احلقوق، مثل احلقوق املالية املرتتبة عىل  .17

ماكنية الرتخيص ابحلق ( أأو منع الغري من حق املؤلف، متكّن صاحهبا من ممارس هتا بنفسه أأو الترصحي للغري بفعل ذكل )أأي اإ

 فعل ذكل.

ن احلقوق املعنوية املرتتبة عىل  -ول تشمل حامية امللكية الفكرية ابلرضورة منح حقوق امللكية .18 وعىل سبيل املثال، فاإ

ماكنية الانتفاع به أأم ل، وحىت بعد انقضاء احلقوق املالية  حق املؤلف متكّن من التحمك يف طريقة الانتفاع مبصنف ما، ل يف اإ

طار حق املؤلف بتنظمي طريقة الانتفاع  يف بعض احلالت. وعىل غرار ذكل تسمح الرتاخيص الإجبارية )غري الطوعية( يف اإ

اتوة معقوةل" )انظر، عىل سبيل املثال، املادة  ( من اتفاقية 1)13( واملادة 2)ثنيا()11مبصنف وبدفع "ماكفأأة عادةل" أأو "اإ

 برن(.

شاكل التعبري الثقايف التقليديأأنواع حامية امللكية الفكرية الأ   نسب لأ

19.  ّ ن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة مل لها أأمهية ا اكن معظم أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من املصنفات والأداء الفنية، فاإ

وميكن حامية التصاممي التقليدية كرسوم ومناذج صناعية. وفامي خيص الأسامء  12.خاصة محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

ىل جانب القوانني املتعلقة  ن ما يناس هبا أأكرث هو نظم امللكية الفكرية اليت حتمي العالمات والبياانت اإ والعالمات والرموز، فاإ

 ابملنافسة غري املرشوعة.

 ملناس بةاتفاقيات ومعاهدات امللكية الفكرية ادلولية ا

طارا دوليا للمبادئ واملعايري اليت تطبقها  توفر اتفاقيات ومعاهدات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت تديرها .20 الويبو اإ

ادلول املصادقة عىل هذه التفاقيات واملعاهدات يف القوانني الوطنية. وتنص التفاقيات واملعاهدات ادلولية عىل املرونة بشأأن 

ن حامية امللكية مجموعة من القضااي و ىل أ خر. وهكذا فاإ ابلتايل فقد تتلف الترشيعات الوطنية اختالفا كبريا من نظام قانوين اإ

                                         
 الوثيقةحتدد الوثئق السابقة املبادئ الأساس ية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتطبيقها عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. انظر  12

WIPO/GRTKF/IC/6/3. 
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نفاذ  الفكرية يف الواقع يه أأول وقبل لك يشء مسأأةل يبت فهيا القانون احمليل. وتسهل املعاهدات ادلولية أأيضا بصورة هممة اإ

 .املعامةل الوطنية واملعامةل ابملثل اساحلقوق يف الأنظمة القانونية الأجنبية عىل أأس

لهيا يف هذا التحليل: .21  وترد فامي ييل اتفاقيات ومعاهدات امللكية الفكرية ادلولية الرئيس ية اليت س ُيحال اإ

)"اتفاقية روما  1961لس نة  وهيئات الإذاعة ومنتجي التسجيالت الصوتية التفاقية ادلولية محلاية فناين الأداء (أأ )

 (؛1961لس نة 

 "(؛1967)"اتفاقية ابريس لس نة  1967واتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية لس نة  (ب)

 "(؛1971)"اتفاقية برن لس نة  1971لس نة  محلاية املصنفات الأدبية والفنيةواتفاقية برن  (ج)

)"اتفاقية  1971لس نة  ية منتجي الفونوغرامات من اس تنساخ فونوغراماهتم دون ترصحيحاماتفاقية و  (د)

 "(؛1971لس نة  اماتالفونوغر 

 )"اتفاق تريبس"(؛ 1994لس نة  جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارةواتفاق  (ه)

 ؛1996لس نة  بشأأن حق املؤلف معاهدة الويبوو  (و)

 1996.13لس نة  بشأأن الأداء والتسجيل الصويت معاهدة الويبوو  (ز)

 "امحلاية" وليس "الصون" أأو "احلفاظ" أأو "الهنوض"

وفقا للمناقشات اليت جرت سابقا داخل اللجنة، يُفهم من لكمة "امحلاية" يف قرار اللجنة اذلي اتذته يف دورهتا الثانية  .22

لهيا أأحياان بعبارة "امحلاية القانونية"(، أأي حامية الإبداع 2008عرشة يف فرباير  ، أأهنا تعين امحلاية مبفهوم امللكية الفكرية )وحيال اإ

نسان و   الانتفاع هبا دون ترصحي.ابتاكراته من الفكري لالإ

"الهنوض به"،  "احلفاظ عليه" أأو متيزي "حامية" امللكية الفكرية يف هذا الس ياق عن "صون" الرتاث الثقايف أأو وميكن .23

ىل حتديد الرتاث الثقايف امللموس وغري امللموس وتوثيقه ونقهل وتنش يطه من أأجل ضامن بقائه أأو  فهذه عبارات حتيل معوما اإ

ىل احلفاظ عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والهنوض هبا هممة وممكةل  اس تدامته. ويف حني أأن الأدوات والربامج الرامية اإ

ن هذا التحليل يركز عىل امحلاية القانونية لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وذكل وفقا  محلاية هذه الأشاكل من التعبري، فاإ

. وميكن أأن تلعب القوانني والربامج اليت ل تتصل ابمللكية الفكرية وتتعلق بصون 2008نة يف فرباير للقرار اذلي اتذته اللج 

الرتاث احلي والهنوض به، دورا مفيدا يف اس تكامل القوانني املتعلقة حبامية امللكية الفكرية. وميكن الاس تجابة للعديد من 

لهيا اجملمتعات احمللية املتص ةل بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ليس من خالل تدابري بشأأن امللكية التطلعات اليت أأشارت اإ

ىل جانب هذا، تس تخدم  الفكرية بل من خالل تدابري وبرامج خاصة بصون الرتاث الثقايف واحلفاظ عليه والهنوض به. واإ

طار قوانيهنا العرفية، ملنع اس تخد ام أأشاكل تعبريها الثقايف التقليدي اجملمتعات احمللية أأدوات أأخرى مثل تكل املس تحدثة يف اإ

ىل أأن الاس تخدام الصحيح للأسامء واللكامت والرموز التقليدية وغريها من  شارة اإ اس تخداما غري مرغوب فيه. وقد س بقت اإ

 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قد يساعد يف احلفاظ عىل الثقافات الأصلية والهنوض هبا.

                                         
عاقات أأخرى،  أأن معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص حُياط علام 13 ، مل يمت ذكرها 2013املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

 لأهنا ل تؤثر عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
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 ري الثقايف التقليديأأشاكل التعبأأهداف متصةل حبامية 

أأشاكل التعبري الثقايف ذكرت وثئق سابقة مجموعة متنوعة من الأهداف اليت حددهتا ادلول واجملمتعات احمللية فامي خيص  .24

والبعض مهنا أأهداف عامة يف حني يتصل بعضها بشلك مبارش أأكرث ابمللكية الفكرية وحامية أأشاكل التعبري الثقايف  14التقليدي.

عالن الأمم املتحدة التقليدي. وق مكصدر يعرب عن تطلعات الشعوب  بشأأن حقوق الشعوب الأصليةد استُشهد أأيضا ابإ

 الأصلية.

، 2008ولرتكزي هذا التحليل تركزيا حمددا سلامي، ومتاش يا مع املناقشات السابقة والقرار اذلي اتذته اللجنة يف فرباير  .25

ف املتصةل حتديدا حبامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مبوجب امللكية يُقرتح أأن يركز التحليل تركزيا مبارشا عل الأهدا

 الفكرية.

وجيدر التذكري، مع مراعاة أأن هناك أأيضا خيارات غري متصةل ابمللكية الفكرية، بأأن املشاركني يف اللجنة احلكومية  .26

ىل أأهداف ش ىت مالية وغري مالية متصةل ابمللكية الفكرية، لأغراض بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مهنا  ادلولية قد أأشاروا اإ

 مثال:

حامية امللكية الفكرية دلمع التمنية الاقتصادية: ترغب بعض اجملمتعات احمللية يف املطالبة ابمللكية الفكرية  (أأ )

سهام يف تمنيهتا الاقتص  ادية؛وممارس هتا فامي خيص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لتمتكن من اس تغاللها جتاراي اكإ

وحامية امللكية الفكرية ملنع الغري من اس تخداهما بشلك غري املرغوب فيه: قد ترغب بعض اجملمتعات احمللية يف  (ب)

ممارسة حقوق امللكية الفكرية فامي خيص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ملنع الغري من اس تخدام أأشاكل تعبريها 

تخدام املرض أأو املذل من الناحية الثقافية، والاس تخدام اذلي الثقايف التقليدي أأو تسويقها، مبا يف ذكل الاس  

 ميثل ثقافاهتا متثيال غري دقيق؛

وامحلاية من امللكية الفكرية: ينصب اهامتم اجملمتعات احمللية أأيضا عىل منع الغري من اكتساب امللكية الفكرية أأو  (ج)

والأعامل املش تقة مهنا أأو احملّورة لها. ويس تتبع هذا الاحتفاظ هبا فامي خيص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

آليات دفاعية ملنع أأو تفادي حصول الغري عىل حقوق امللكية الفكرية اليت تعترب مؤذية ملصاحل اجملمتع  اس تخدام أ

 احمليل، أأو اليت اكتُسبت دون موافقة اجملمتع احمليل )"حامية دفاعية"(.

شاكل التعبري الثقايف التقليديأأشاكل حمددة من امحلاية املرغوب   فهيا لأ

تتنوع طرق الانتفاع بأأشاكل خمتلفة من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف خمتلف أأحناء العامل. وتس تعرض وثئق  .27

لهيا.  15سابقة للجنة أأمثةل عىل أأنواع متكّل أأشاكل التعبري الثقايف، اليت وهجت اجملمتعات الأصلية الانتباه اإ

ىل ما ييل:وتبني هذه الأ  .28  مثةل الواقعية أأن اجملمتعات احمللية وغريها من أأحصاب املصاحل يدعون اإ

                                         
14 WIPO/GRTKF/IC/6/3. 
15 WIPO/GRTKF/IC/5/3 وWIPO/GRTKF/IC/6/3 . 
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حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من الانتفاع دون ترصحي، مثل النسخ والتحوير والتوزيع والأداء ) (أأ )

 وغريها من الأفعال، ل س امي الانتفاع التجاري؛

 تقليدي اس تخداما همينا أأوضارا أأو مؤذاي من الناحية الثقافية والروحية؛ومنع اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف ال  (ب)

ىل منتج تقليدي عريق من  (ج) ومنع متكّل مسعة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو الطابع املمزي لها بطرق تلمح اإ

لأشاكل من خالل اس تخدام بياانت مضلةل أأو اكذبة فامي يتعلق ابلأصاةل أأو العراقة، أأو تبين "منط" هذه ا

 التعبري.

هامل ذكر املصدر عند الانتفاع بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؛  (د)  ومنع اإ

وامحلاية ادلفاعية لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي )ومعناها حامية أأشاكل التعبري هذه من حصول الغري عىل  (ه)

 حقوق امللكية الفكرية فهيا أأو من حتويرها(؛

 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املكتومة أأو الرسية. ومنع الكشف ]دون ترصحي[ عن (و)

ولتوضيح اخليارات وجعل هذا التحليل موضوع تركزي معيل وتطبيقي، يُقرتح أأن يركز عىل هذه الأشاكل الرئيس ية الس تة  .29

 من امحلاية كام جاء تعريفها ومناقش هتا يف وثئق سابقة. 

ىل امحلاية من القيام دون وفامي خيص امحلاية ادلفاعية لأشاكل التعبري ال  .30 ثقايف التقليدي، يُقرتح الرتكزي ابلتحديد عىل ادلعوات اإ

يف التصاممي عىل املصنفات املش تقة من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مبا فهيا املنتجات قوق " ممارسة حق املؤلف واحل1ترصحي "

 دون ترصحي. سامء واللكامت والرموز الأصلية والتقليدية،" واكتساب حامية العالمة التجارية فامي خيص الأ 2احلرفية، و"

  "الثغرات" معىن

جراء حتليل بشأأن "الثغرات" فامي خيص  الثانية عرشةاحلكومية ادلولية يف دورهتا  يقتيض القرار اذلي اتذته اللجنة .31 اإ

امحلاية لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي/أأشاكل التعبري  من أأجل تأأمني"الالزتامات والأحاكم والإماكنيات القامئة عىل املس توى ادلويل 

 الفوللكوري".

ن حتديد هذه الاحتياجات  .32 ويعين مفهوم "ثغرة" املس تخدم يف قرار اللجنة احتياجا اقتصاداي أأو ثقافيا أأو اجامتعيا مل يلب. واإ

جراء ينقص ه اليقني مبا أأن اللجنة احلكومية ادلولية مل تتفق بعد عىل الاقتصادية أأو الثقافية أأو الاجامتعية وتقيمي ما "ليُب" أأم ل هو اإ

طار القضااي اليت تقررها ادلول  هذه القضااي. ويندرج تعريف احتياج مل يلب بوصفه "ثغرة" بل البت يف رضورة سده أأم ل، يف اإ

 الأعضاء.

 فامي خيص: وللعمل بشلك فعيل، رمغ ذكل، من أأجل الاس تجابة لقرار اللجنة، ميكن حتديد الثغرات .33

لهيا أأعاله(؛ (أأ )  أأشاكل امحلاية اليت ترغب فهيا ادلول واجملمتعات احمللية )املشار اإ
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والنواقص التقنية احملددة وامللحوظة يف نظام امللكية الفكرية القامئ، اليت تتصل بأأشاكل التعبري الثقايف  (ب)

ىل هذه التقليدي. وقد أأشارت الردود عىل اس تبياانت وغريها من الوثئق واملواد  السابقة اليت ُأعدت للجنة اإ

 16العيوب وانقش هتا مناقشة مس تفيضة.

وقد حددان أأشاكل امحلاية املرغوب فهيا أأعاله. واقرتحنا العنارص التالية كقيود تقنية وحمددة تنطوي علهيا نظم امللكية الفكرية  .34

 الأكرث اتصال بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي:

حق املؤلف سوى املصنفات "الأصلية"، علام بأأن العديد من املنتجات الأدبية رشط "الأصاةل": ل حيمي  (أأ )

ن التصاممي التقليدية ليست "جديدة" أأو "أأصلية" لتحظى  والفنية ليست "أأصلية" هبذا املعىن. وقيل أأيضا اإ

قليدي فميكن حاميهتا حبامية الرسوم والامنذج الصناعية. وأأما املصنفات القامئة عىل حتوير أأشاكل التعبري الثقايف الت 

ىل "حامية دفاعية" )انظر أأدانه(؛  بوصفها مصنفات وتصاممي "أأصلية"، ومهنا ادلعوات اإ

حامية حق املؤلف والرسوم والامنذج الصناعية أأن يكون املبدع الواحد أأو  معلية تتطلبما غالبا "امللكية":  (ب)

ن مل  أأكرث معروفا من أأجل حتديد أأحصاب احلقوق ومن ميكنه الاس تفادة من هذه احلقوق. لكن من الصعب، اإ

يكن من املس تحيل، معرفة مبدعي أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وابلتايل من مه أأحصاب احلقوق 

فيدون، ذكل لأن هذه الأشاكل يف التعبري تُبتدع ومتتكل بشلك جامعي أأو جملرد أأننا نعرف مبدعهيا أأو واملس ت 

ماكهنم. وقد يكون أأيضا مفهوم "امللكية" يف س ياق امللكية الفكرية غريبا عن العديد من الشعوب الأصلية 

طار "الفجوة املفاهميية"(؛  )انظر أأدانه يف اإ

يف العديد من القوانني الوطنية املتعلقة حبق املؤلف أأشاكل التعبري الثقايف غري  : مينع رشط التثبيتالتثبيت (ج)

ذا مل تكن مثبتة يف  امللموسة والشفوية، مثل احلاكايت أأو الرقصات أأو الأغاين، من احلصول عىل امحلاية اإ

الوجه والرمس شلك أأو دعامة. بل ل تس تويف بعض أأشاكل التعبري "املثبتة" رشط التثبيت، مثل الرمس عىل 

عىل اجلسد واملنحواتت الرملية. ومن هجة أأخرى، تُمنح احلقوق يف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املسجةل 

ثنية والفوللكور وغريمه  أأو املوثقة للشخص القامئ عىل أأعامل التثبيت هذه، مثل الباحثني يف جمال املوس يقى الإ

 ثقايف التقليدي.من الباحثني، وليس حلاميل أأشاكل التعبري ال 

مدة امحلاية: حيتج البعض عىل أأن املدة احملددة محلاية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة والرسوم والامنذج الصناعية  (د)

ىل حامية أأشاكل  ل تتناسب مع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. فهيي ابدئ ذي البدء ل تليب الاحتياج اإ

 الأقل طوال املدة اليت يكون فهيا اجملمتع احمليل قامئا. وتس تلزم املدة التعبري الثقايف التقليدي ابس مترار أأو عىل

صداره لأول مرة، وهو الأمر اذلي كثريا ما يكون  احملددة للحامية أأيضا التأأكد من اترخي ابتداع املصنف أأو اإ

 جمهول يف حاةل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؛

                                         
 .WIPO/GRTKF/IC/6/3؛ WIPO/GRTKF/IC/5/3؛ WIPO/GRTKF/IC/3/11؛ WIPO/GRTKF/IC/1/5عىل سبيل املثال:  16
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اجملاورة ل يقتيض أأية رشوط شلكية ، يبقى رشطا التسجيل  الرشوط الشلكية: مع أأن حق املؤلف واحلقوق (ه)

ن هذين الرشطني عائقان  والتجديد فامي خيص حامية الرسوم والامنذج الصناعية والعالمات التجارية. وقد قيل اإ

 أأمام انتفاع اجملمتعات التقليدية والأصلية بنظايم امللكية الفكرية املذكورين؛

ىل (و) ن قوانني  الاس تثناءات والتقييدات: اإ جانب مدة امحلاية احملددة ابلنس بة ملعظم أأشاكل امللكية الفكرية، قيل اإ

امللكية الفكرية تتضمن عادة اس تثناءات وتقييدات أأخرى ل تتناسب مع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وعىل 

ن  أأو مصنفات فنية  منحواتت اليت تسمح بنسخ يف نظام حق املؤلفاملعهودة  س تثناءاتالاسبيل املثال، فاإ

، يف صور فوتوغرافية أأو رسوم وغريها من الطرق بدون بشلك دامئ يف ماكن عام معروضة من احلرف اليدوية

ذن، ميكن أأن تدش مشاعر اجملمتعات الأصلية وتقوض احلقوق العرفية. وكذكل، تسمح القوانني الوطنية  اإ

شارة بشأأن حق املؤلف دلور احملفوظات واملكتبات العامة وادلوا ئر املامثةل لها بنسخ املصنفات ووضعها رهن اإ

امجلهور. واكنت بعض هذه الاس تثناءات والتقييدات موضوع انتقاد اجملمتعات الأصلية والتقليدية، يف حني 

 شدد البعض عىل رضورة أأن تراعي أأية اس تثناءات وتقييدات الصاحل العام؛ 

قدام الرشاكت والأفراد من خارهجا عىل تقليد أأشاكل امحلاية ادلفاعية: تس هتجن الشعوب واجملمتعات الأ  (ز) صلية اإ

لهام واكتساب امحلاية مبوجب امللكية الفكرية ملا يش تقونه  تعبريها الثقايف التقليدي أأو نقلها واس تخداهما مكصدر اإ

ل من مصنفات أأو تصاممي أأو عالمات جتارية أأو غريها من املنتجات. وقد أأعربت اجملمتعات احمللية، عىل سبي

زاء انتفاع هجات خارجية بلكامت وأأسامء وتصاممي ورموز وغريها من الإشارات املمزية انتفاعا  املثال، عن قلها اإ

جتاراي وتسجيلها كعالمات جتارية. وعالوة عىل ذكل، ل حيمي قانون حق املؤلف أأو قانون الرسوم والامنذج 

 ة والفنية والتصاممي.الصناعية "أأمناط" املصنفات الأديب

 لثغرات اليت ل يعاجلها هذا التحليل بشلك مبارشا

ميية .35 ن اقرتاح الرتكزي عىل هذه العيوب احملددة والتقنية امللحوظة يف نظم امللكية الفكرية القامئة ل يريم الفجوة املفاه : اإ

ىل جحب الاختالفات املفاهميية العميقة بني تطلعات ورؤى الشعوب الأصلية ونظام امللكية الفكرية ال  ىل جانب اإ تقليدي. واإ

ذكل، يقر امجليع ابلروابط القامئة بني الاختالفات املفاهميية والنواقص التقنية. وقد عرب املشاركون من اجملمتعات الأصلية يف 

اللجنة ويف هيئات أأخرى تعبريا واحضا عن عدم اقتناعهم بأأن نظام امللكية الفكرية التقليدي يس تطيع الاس تجابة لحتياجاهتم 

ن مفهوم "امللكية" ادلقيق يف نظام امللكية الفكرية التقليدي ل يامتىش مع مفهويم الأسا س ية. وعىل سبيل املثال، قيل اإ

ذ مينح حق املؤلف حقوق خاصة عىل حنو فردي، أأما  اس تئثارية ملكية املسؤولية والئامتن يف س ياق القوانني والنظم العرفية. اإ

ون قواعد ولواحئ ومسؤوليات معقدة ومتقلبة، أأش به حبقوق الاس تخدام أأو الإدارة، اليت املؤلفون يف اجملمتعات الأصلية فيخضع

 17تكون جامعية بطبيعهتا.

ن الهدف من  .36 ول ميكن لهذا التحليل معاجلة هذه الاختالفات الأساس ية معاجلة اتمة انهيك عن تقدمي حلول لها. واإ

نظام حق املؤلف ابلأساس هو السامح ابلس تغالل التجاري للمصنفات الإبداعية عىل حنو عادل ومتاكئف قدر الإماكن. لكن 

ىل أأكرب عدد ممكن من العديد من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تُب  تدع يف البداية لأغراض روحية ودينية وليس ليك تصل اإ

                                         
  45، الصفحة McDonald؛ 3، الصفحة WIPO/GRTKF/IC/3/11انظر  17
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، ميكن تلبية احتياجات اجملمتعات الأصلية املتعلقة بأأشاكل تعبريها الثقايف التقليدي 18امجلهور. ومثلام نُوقش سابقا داخل اللجنة

نشاء نظام  طار للملكية الفكرية، من خالل اإ آليات اليت ل ميكن تلبيهتا مضن اإ خاص للملكية الفكرية أأو من خالل اس تخدام أ

آليات امللكية الفكرية أأو بتشكيةل من الثنني، مثل القوانني املتصةل ابلتجديف واحلقوق الثقافية وغريها من حقوق  غري أ

عال الأمم  نالإنسان وابلكرامة واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف والتشهري وحقوق ادلعاية وحرمة الأشخاص. وقد استُشهد ابإ

 مكصدر يعرب عن تطلعات الشعوب الأصلية يف هذا الصدد. املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية

 1998: ثنيا، أأبرز العمل املتعلق بتقيص احلقائق اذلي قامت به الويبو يف بداية هذا الربانمج يف سنيت الفجوة العملية .37

الأصلية واحمللية بأأدوات امللكية الفكرية انتفاعا فعال، ورمبا من  أأن من بني العوائق املاثةل أأمام انتفاع اجملمتعات 199919و

ماكنية الاس تفادة من الاستشارات القانونية والوسائل املالية املناس بة لكتساب احلقوق  أأمهها، العوائق العملية، مثل انعدام اإ

نفاذها. وتبني الباحثة جانك، يف دراسات قامت هبا لصاحل الويبو، هذه العوائ ق العملية يف الفصل اذلي حيمل عنوان واإ

"الانتفاع ابلعالمات التجارية محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" عىل سبيل املثال. وقد قُدمت اقرتاحات عديدة من أأجل 

وليست هذه العوائق العملية موضوع تركزي هذا 20التصدي لهذه العوائق، مهنا اس تخدام س بل بديةل لتسوية املنازعات.

 التحليل.

حدى املشألك الكبرية واملتكررة بشأأن حامية أأشاكل التعبري أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املشرتكة .38 ن اإ : ثلثا، اإ

الثقايف التقليدي يه حتديد ماكل التعبري الثقايف التقليدي مىت اكنت مشرتكة بني أأكرث من جممتع حميل واحد سواء يف الإقلمي 

خمتلفة. وتشمل اخليارات املطروحة ملعاجلهتا امللكية املشرتكة للحقوق والسامح للمجمتعات احمللية بأأن  الوطين نفسه أأو يف أأقالمي

متتكل فرادى حقوقا يف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تكون يه نفسها أأو تكون متشاهبة. وشدد البعض عىل جعل 

.  أأو لهيئة قانونيةالأخرى املمكنة لهذه املسأأةل يه منح احلقوق لدلوةلالقوانني واملواثيق العرفية عنرصا حاسام. وأأحد احللول 

قلميية القامئة أأيضا هجات فاعةل هممة يف حل مسأأةل "الفوللكور الإقلميي".  وميكن أأن تكون املنظامت والآليات الإ

لقاء الضوء الثغرات املالزمة لنظم امللكية الفكرية .39 " الثغرات املتصةل 1عىل ": أأخريا، يف التحليل حماوةل من أأجل اإ

"والثغرات يف امحلاية املتاحة لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ويه ثغرات 2حتديدا بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، "

مالزمة لنظام امللكية الفكرية وليست خاصة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي )مثل التقييدات والاس تثناءات عىل حق 

ذ يفرض نظام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة املؤلف(. ول  يس نظام امللكية الفكرية نظام حتمك مطلق يف املوضوع احملمي، اإ

ابلأخص مجموعة كبرية من الاس تثناءات والتقييدات. وكثريا ما تظهر عىل حدود نظام امللكية الفكرية، مبا فيه من قرارات 

مة من قبيل حرية التعبري وحامية املكل العام. وملناقشة هذه الاعتبارات متعلقة بنطاق املوضوع احملمي، اعتبارات س ياس ية هم

ىل أأن  الس ياس ية، ميكن الاطالع أأيضا عىل "القضااي الس ياس ية" أأدانه. وقد أأشار أأحد املعلقني، عىل سبيل املثال، اإ

لهام هو جزء من العملية الإبداعية، ول ينبغي ابلرضو رة اعتبار اس تخدام "منط" تعبري اس تخدام الثقافات الأخرى مصدرا لالإ

ذا ُذكر مصدر هذا التعبري.  ثقايف تقليدي متلاك غري مرشوع، ول س امي اإ

                                         
18 WIPO/GRTKF/IC/5/3 وWIPO/GRTKF/IC/6/3 . 
 . WIPO/GRTKF/IC/5/3و WIPO/GRTKF/IC/3/10الويبو، تقرير بعثة تقيص احلقائق؛  19
 WIPO/GRTKF/IC/2/10؛WIPO/GRTKF/IC/5/3و WIPO/GRTKF/IC/3/10الويبو، تقرير بعثة تقيص احلقائق؛  20

WIPO/GRTKF/IC/3/15. 
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ول يعاجل مرشوع التحليل هذا الثغرات املفاهميية والعملية الأوسع املذكورة معاجلة مس تفيضة. بيد أأهنا ذات قدر كبري من  .40

 أأكرث.الأمهية وقد انقش هتا اللجنة ومن املمكن مناقش هتا 

زاء نطاق امحلايةامل هنج الثغرات يف س ياق   تعدد املس توايت اإ

زاء نطاق امحلاية تُتاح مبوجبه أأنواع  .41 طرحت اللجنة للنقاش يف دورهتا السابعة والعرشين هنجا متعدد املس توايت اإ

تحمّك اذلي مس توايت خمتلفة من احلقوق أأو التدابري لأحصاب احلقوق حسب طبيعة املوضوع وخصائصه، ومس توى ال  أأو

ويقرتح الهنج املتعدد املس توايت حامية متباينة حسب نوع أأشاكل التعبري الثقايف  حيتفظ به املس تفيدون ودرجة انتشاره.

ىل أأشاكل التعبري الرسية أأو املقدسة أأو غري املعروفة خارج  التقليدي، انطالقا من أأشاكل التعبري املتاحة للجمهور ووصول اإ

ماكنية تناسب احلقوق الاقتصادية الاس تئثارية مع  يت يتحمّك فهيا املس تفيدون.جامعة املس تفيدين وال ىل اإ ويشري هذا الهنج اإ

ىل  بعض أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي )مثل أأشاكل التعبري الرسية واملقدسة(، بيامن ميكن أأن يتناسب المنوذج املستند اإ

ىل شعوب احلقوق املعنوية، مثال، مع أأشاكل التعبري املتاحة ل  لجمهور أأو املعروفة عىل نطاق واسع ابلرمغ من كوهنا منسوبة اإ

 .أأصلية وجامعات حملية حمّددة

ىل أأنه يف س ياق  .42 زاء نطاق امحلايةمت هنجوجتدر الإشارة اإ ، من املرحج أأن تكون الثغرات اليت ميكن عدد املس توايت اإ

التعبري  وخصائص أأشاكل، مع مراعاة عنارص مثل الطبيعة املس توايتتبعًا لتحديد  خمتلفة،حتديدها عىل املس توى ادلويل 

 الثقايف التقليدي ومس توى التحمّك اذلي حيتفظ به املس تفيدون ودرجة انتشاره.

 ملخص

يلخص اجلدول أأدانه هيلك هذا التحليل عىل النحو املقرتح أأعاله. واعمتدان هذه املقاربة املهنجية من أأجل تسهيل  .43

عداد التحليل وقراءته. و  لكن اندرا ما تثار القضااي يف الواقع بشلك مبوب وواحض كهذا. وميكن النظر أأيضا يف مدى اس تفادة اإ

ىل جانب ذكل، كثريا ما تكون أأشاكل  ماكنية اس تفادهتا من خيار أأو أ خر يف نظام امللكية الفكرية واإ اجملمتعات احمللية أأو مدى اإ

ن WIPO/GRTKF/IC/37/6اكل املعارف التقليدية )انظر التعبري الثقايف التقليدي مرتبطة ارتباطا وثيقا بأأش (. وابلتايل، فاإ

ىل حد ما مقارنة مع ما حيدث أأو ما قد حيدث يف الواقع. ونرى رمغ ذكل أأن اعامتد  هذه املقاربة املعمتدة يه مقاربة مصطنعة اإ

 نظمة ييرس مناقشات اللجنة.وامل هنجية امل قاربة امل

 النواقص امللحوظة: امحلاية املنشودة: تقليدي:مضمون أأشاكل التعبري الثقايف ال 
دبية والفنية مثل 1" " املنتجات الأ

 املوس يقى والفنون البرصية التقليدية

" أأداء أأشاكل التعبري الثقايف 2"
 التقليدي

 " التصاممي3"

" أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 4"
 الرسية

سامء واللكامت والرموز الأصلية 5" " الأ
 والتقليدية

" حامية أأشاكل التعبري الثقايف 1"
 التقليدي من الانتفاع هبا دون ترصحي

" منع اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف 2"
التقليدي اس تخدامات همينة وضارة 
و/أأو مؤذية من الناحية الثقافية 

 والروحية

" منع الادعاءات الزائفة أأو املضلةل 3"
صاةل يف املصدر واملنشأأ   بشأأن الأ

 " رشط الأصاةل1"

 " امللكية2"

 " التثبيت3"

 " املدة4"

 " الرشوط الشلكية 5"

 الاس تثناءات والتقييدات" 6"

 " امحلاية ادلفاعية7"
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املصدر عند الانتفاع " عدم ذكر 4"
 بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

شاكل التعبري 5" " امحلاية ادلفاعية لأ
 الثقايف التقليدي

" الكشف دون ترصحي عن أأشاكل 6"
التعبري الثقايف التقليدي اخلصوصية أأو 

 الرسية
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 التحليل ثلثا.

حاكم والإماكنيات القامئة عىل املس توى ادلويل  .أألف شاكل التعبري  من أأجل تأأمنيالالزتامات والأ امحلاية لأ
 الثقايف التقليدي/ أأشاكل التعبري الفوللكوري

دبية والفنية  املنتجات الأ

، 1971حُتمى املنتجات الأدبية والفنية عادة بقانون حق املؤلف، املكرس عىل املس توى ادلويل يف اتفاقية برن لس نة  .44

. 1996لس نة  بشأأن حق املؤلف معاهدة الويبو.، و التقليديةفامي يتعلق ابملنتجات الأدبية والفنية  1994تريبس لس نة واتفاق 

ىل هذه الصكوك ادلولية.  وذلا، أأرشان اإ

تنص هذه الصكوك عىل الالزتامات والأحاكم والإماكنيات التالية محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الأدبية و  .45

 والفنية:

جيوز حامية املنتجات الأدبية والفنية التقليدية "الأصلية" مبا يكفي واليت يُعَرف مؤلفها أأو مؤلفوها،  (أأ )

ة أأماهما" تعريف يف املعاهدات ادلولية املعنية ول تعريف مبوجب حق املؤلف. وليس ملفهوم "الأصاةل املرفوع

ن  غالبا ما عام يف القوانني الوطنية. فهذه مسأأةل تبت فهيا احملامك يف القضااي. ومع ذكل ميكن القول معوما اإ

ذا اكن ينطوي عىل درجة معينة من اجلهد الفكري ومل يكن منسوخا من مصنف  املصنف يكون "أأصال" اإ

يُشرتط قانون حق املؤلف معوما مس توى ضعيفا نسبيا من الإبداع لعتبار رشط الأصاةل و  21لشخص أ خر.

ويس تخلص من ذكل أأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تكون مصنفات أأصلية جملمتع حميل  .مس توىف

قد تكون "أأصلية" مبا فيه معني، مبعىن أأهنا ليست نسخا عن مصنفات خشص أ خر أأو أأشخاص أ خرين، 

أأن من  24وغريها، 23والصني 22. وقد أأكدت أأحاكم القضاء يف أأنظمة قضائية خمتلفة، مثل أأسرتالياالكفاية

أأشاكل  اليت تُعترباملمكن أأن تغطي امحلاية مبوجب حق املؤلف أأشاكل التعبري املعارصة عن الثقافات التقليدية، 

قليدية املوجودة من قبل، أأو القامئة علهيا. وتتاح من التحوير والأداء املس تلهمة من املنتجات الأدبية والفنية الت 

لهيا هنا ملنتج أأديب وفين معارص يتضمن عنارص جديدة ويكون مؤلفه )أأو مؤلفوه( حيا وميكن  امحلاية املشار اإ

ىل  -وميكن الاطالع أأدانه عىل "الثغرة" القامئة فامي خيص املنتجات الأدبية والفنية املتناقةل  25معرفته. من جيل اإ

 ر دون تغيري جوهري أ خ

وحتظى املصنفات اليت مل "تُنرش" بعد واليت "ل يُعرف مؤلفوها" ويُفرتض أأن يكونوا من مواطين أأحد البدلان  (ب)

. وقد 1971( من اتفاقية برن لس نة 4)15الأعضاء يف احتاد برن، ابمحلاية مبوجب حق املؤلف، معال ابملادة 

                                         
21 Palethorpe and Verhulst ، ؛ انظر أأيضا 28الصفحةRicketson, S. and Ginsburg, J., International Copyright and Neighbouring 

Rights: The Berne Convention and Beyond (New York, 2005),  ىل  511الصفحات من  .514اإ
 .IPR 513 41( 1998؛ بولون بولون ضد رشكة أ ر أأند يت احملدودة للمنسوجات )IPR 209 30م. ابيوناك ومارياك وأ خرون ضد رشكة أأندوفورن احملدودة،  22
 .2003ديسمرب  17، 246قرار أأصدرته احملمكة الشعبية العليا يف بييجني، القضية رمق  23
24 Schloetter-Lucas لهيا يف احلاش ية ىل  301ويف الصفحات من  238، مصدر سابق، القضااي املشار اإ  .304اإ
25 WIPO/GRTKF/IC/5/3 وWIPO/GRTKF/IC/6/3 . 
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حتديدا من أأجل توفري امحلاية لأشاكل التعبري الثقايف  1967ُأدرجت هذه املادة يف اتفاقية برن يف س نة 

التقليدي اليت ل ميكن حتديد هوية مؤلفها. وينبغي أأن تعني الترشيعات الوطنية "سلطة خمتصة" لمتثيل املؤلف 

ىل  عالن خطي يرسل اإ خطار البدلان الأخرى بشأأن هذه السلطة عن طريق اإ يف مثل هذه احلالت، وميكن اإ

ل دوةل واحدة، ويه الهند، علام بأأن بعض البدلان املدير ال عالان كهذا اإ عام للويبو. وحىت ال ن مل ترسل اإ

ن تعيني سلطة خمتصة 4)15الأخرى قد سنت قوانني للحامية أأسس وتعممي الإعالن عىل املادة  (. وقد قيل اإ

ىل البدلان الأ  ىل الويبو وبيان بشأأنه أأيضا اإ رسال بيان بشأأنه اإ ليه واإ عضاء الأخرى يه خطوات حنو املشار اإ

جراءات تقمي امحلاية املنصوص علهيا ن حامية  26التطبيق العميل للامدة املذكورة وليست اإ وبتعبري أ خر، فاإ

املصنفات غري املنشورة ملؤلفني غري معروفني مكفوةل مبوجب التفاقية وأأما الهدف من تعيني سلطة خمتصة وما 

نفاذ ل أأكرث. ومعال ابملادة يلحق به من خطوات فهو تسهيل لتطبيق  تنقيض  ( من اتفاقية برن،3)7امحلاية ولالإ

ة"، عىل أأن هذه املدة مرشوع بطريقةيف متناول امجلهور وضع املصنف " س نة من 50مدة امحلاية بعد 

ملادة املنصوص علهيا يف التفاقية يه املدة ادلنيا ولدلول الأعضاء أأن تنص يف قوانيهنا الوطنية عىل مدة أأطول )ا

ذن، ميكن للبدل نظراي، أأن ينص عىل مدة مائة س نة أأو حىت أألف س نة ابلنس بة للمصنفات املشار 6)7 ((. واإ

لهيا يف املادة  ( من 8)7(. أأما عىل الصعيد ادلويل، فينطبق حمك "مقارنة املدد" اذلي تنص عليه املادة 4)15اإ

امحلاية تضع حلمك املدة دة " م1ا يعين أأن ". وهذ، ما مل تنص الترشيعات الوطنية عىل غري ذكلالتفاقية

ذا اكنت املدة يف ذكل البدل أأطول من املدة يف بدل 2"ولكنه، املطلوب توفري امحلاية في بدلال  املعمول هبا يف " اإ

ن املدة الأقرص يه اليت تنطبق. وهذا يعين يف الواقع العميل، أأن مدة أأطول من املدة  منشأأ املصنف احملمي، فاإ

ن أأقرص املدتني يه اليت -تنطبق فقط عندما ينص البدلان معا عىل هذه املدة الأطول دق ادلنيا ل فاإ  قد واإ

برام اتفاقات خاصة فامي بيهنا عىل أأن متنح هذه التفاقات  20تنطبق. وتسمح املادة  من التفاقية للأطراف ابإ

أأخرى غري خمالفة لالتفاقية. وتنص املادة املؤلفني حقوقا أأوسع من تكل اليت متنحها التفاقية، أأو تتضمن أأحاكما 

ذا  ( عىل أأن البدلان غري مطالبة حبامية املصنفات3)7 سبب معقول لفرتاض أأن  قاماليت ل حتمل امس مؤلفها اإ

 س نة. 50 قبلمؤلفها قد توىف 

حتظى اجملموعات وقواعد البياانت اخلاصة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، سواء املوجودة من قبل أأو قد و  (ج)

بوضوح عىل  بشأأن حق املؤلف معاهدة الويبواملعارصة، ابمحلاية مبوجب حق املؤلف. وينص اتفاق تريبس و 

ماكنية حامية مجموعات املواد اليت ل يغطهيا حق املؤلف ابعتبارها مجمو  ىل جانب هذا، اإ عات وقواعد بياانت. واإ

تكفل بعض الأنظمة القضائية حامية خاصة خمصصة لقواعد البياانت. وميكن الاطالع أأيضا عىل "السجالت 

 وقواعد البياانت" أأدانه.

ىل )ج( أأعاله(: .46  وابلنس بة مجليع هذه املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف )من ) أأ ( اإ

ق مالية متكهنم من الترصحي مبجموعة الأعامل املرتبطة حبامية حق املؤلف حيصل أأحصاب حق املؤلف عىل حقو  (أأ )

ىل امجلهور. أأو منع هذه الأعامل، مبا فهيا النسخ والتحوير والأداء  العلين والتوزيع والنقل اإ

                                         
 ميكن التذكري هنا بأأن حق املؤلف هو حق تلقايئ ول يتوقف عىل أأية رشوط شلكية. 26
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لهي اتنس بة املصنفويمتتعون أأيضا ابحلقوق املعنوية يف  (ب) )احلق يف الاعرتاض عىل تشويه احلصانة  ويف ماإ

نرش املصنف أأو الكشف عنه(. ويرى  وشلك)احلق يف اتاذ القرار بشأأن زمان وماكن  النرشيف و( املصنف

 كثريون أأن احلقوق املعنوية مفيدة بشلك خاص لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

س نة عىل الأقل بعد وفاة املؤلف أأو أ خر مؤلف ابق عىل قيد احلياة يف حالت  50وتدوم احلقوق املالية  (ج)

ىل أأجل غري ال  تأأليف املشرتك. وتتوقف املدة احملددة للحامية عىل القانون الوطين. وقد تدوم احلقوق املعنوية اإ

 حمدد، حسب القانون الوطين أأيضا.

ن الرسوم "غري املثبتة" وغريها  (د) وليس "التثبيت" رشطا للحامية مبوجب القانون ادلويل حلق املؤلف )لهذا، فاإ

مس عىل اجلسد واملنحواتت الرملية قابةل من حيث املبدأأ للحامية بناء عىل املبادئ من الفنون البرصية مثل الر

ادلولية(. ويكون عائق "التثبيت" واردا فقط يف البدلان )ذات قوانني السوابق ابلأساس( اليت اختارت أأن 

ن معظم أأشاكل التعبري الثقايف امل ىل جانب هذا، فاإ عرضة تشرتط التثبيت عىل املس توى الوطين. واإ

( وقد يس تثين من ذكل الأداء منتجات احلرف اليدويةلالس تغالل يه أأشاكل مثبتة )مثل الفن البرصي و 

احلي لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي )ولالطالع علهيا، انظر أأدانه يف "أأداء أأشاكل التعبري الثقايف 

 التقليدي"(.

 من مؤلف واحد، رشيطة أأن يكون حتديد هوية وتتاح امحلاية مبوجب حق املؤلف للمصنفات اليت أألفها أأكرث (ه)

 املؤلفني ممكنا أأو يف احلالت اليت يكون فهيا خشص معنوي هو صاحب حق املؤلف يف املصنفات.

 وما يف رشوط شلكية متصةل حبامية حق املؤلف. (و)

نفاذ عىل املس توى ادلويل من خالل اتفاقية برن لس نة  (ز) تريبس لس نة واتفاق  1971وتكون امحلاية قابةل لالإ

القابةل للحامية مكنصفات مشموةل حبق املؤلف يف البدلان  . ونتيجة لهذا، حتمي أأشاكل التعبري الثقايف1994

 الأجنبية الأطراف يف هذين الصكني عىل أأساس "املعامةل الوطنية".

ىل أأن تسجيالت أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مثل املوس يقى محمية يف الع .47 ديد من الولايت وجتدر الإشارة اإ

 :املصنفات". فامي يتعلق مبثل هذه اجملاورةالقضائية مبوجب قانون "احلقوق 

تتأأىت امحلاية املمنوحة للتسجيالت الصوتية اخلاصة ابملوس يقى التقليدية )وغريها من أأشاكل التعبري الثقايف  (أأ )

 معاهدة الويبوو  1994بس لس نة تري  ، واتفاق1961التقليدي مثل الأساطري والأمثال( من اتفاقية روما لس نة 

اليت تعاجل "احلقوق اجملاورة". وهذه امحلاية اليت حتظى هبا  1996لس نة  بشأأن الأداء والتسجيل الصويت

التسجيالت الصوتية حامية غري مبارشة لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتشجع أأيضا احلفاظ علهيا وأأما 

وجب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املنقوةل يف املايض شفواي مرة واحدة فقط، وليست ابلتايل محمية مب

القوانني الوطنية اليت تشرتط التثبيت كرشط من رشوط حق املؤلف، فميكن أأن حتظى امحلاية غري مبارشة 

يف التسجيالت الصوتية مه يف الواقع منتجو  اجملاورة من خالل تثبيهتا يف تسجيل صويت. وأأحصاب احلقوق

ع والتأأجري والإاتحة. وقد يمتتعون يف النسخ والتوزي س تئثاريةالتسجيالت الصوتية، ويمتتعون ابحلقوق الا
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لس نة  بشأأن الأداء والتسجيل الصويت معاهدة الويبومن  15من اتفاقية روما واملادة  12أأيضا، معال ابملادة 

ىل 1996 ، حبق اختياري يف املاكفأأة يف حاةل التسجيالت اليت تُنرش لأغراض جتارية من أأجل بهثا أأو نقلها اإ

هذه املاكفأأة العادةل مع فناين الأداء املسجل أأداؤمه )انظر أأدانه( يف "جتليات امجلهور. ويتقامس املنتجون 

بشأأن الأداء  معاهدة الويبومن  15أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي"(. ووفقا لبيان متفق عليه بشأأن املادة 

ري الثقايف ، ميكن أأيضا ملنتجي التسجيالت الصوتية اخلاصة بأأشاكل التعب1996لس نة  والتسجيل الصويت

نفاذ الوطنية )كام ميكن  التقليدي غري املنشورة هبدف الرحب التجاري، أأن يُمنحوا هذا احلق مبوجب قوانني الإ

ذكل للفنانني اذلين يؤدون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت يتضمهنا التسجيل، انظر أأدانه(. وقد اعُتمد 

أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي كثريا ما تُس تغل عىل نطاق واسع هذا البيان املتفق عليه ابلتحديد لرياعي أأن 

ىل امجلهور عن طريق التسجيالت غري التجارية )مثل التسجيالت  يف البث وأأشاكل أأخرى من النقل اإ

 ة(.لإثنوغرافيا

 أأداء أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

ن الفنانني اذلين يؤدون أأشاكل التعب .48 ري الثقايف التقليدي حىت مه محميون مبوجب اتفاقية روما عىل الرمغ من رأأي قائل اإ

)مل  2012لس نة  ومعاهدة بيجني 1996لس نة  بشأأن الأداء والتسجيل الصويت معاهدة الويبو، فقد أأزالت 1961لس نة 

هنا حتمي ال ن بوضوح حقوق الفنانني اذلين يؤدون "أأشاكل اتدخيل حزي النفاذ بعد(  ذ اإ لتعبري لك الشكوك هبذا الصدد، اإ

 الفوللكوري". 

وتشمل امحلاية اليت توفرها املعاهدة املذكورة احلقوق املعنوية وحقوقا مالية اس تئثارية متنوعة واحلق الاختياري يف  .49

ىل ذكل أأعاله.  املاكفأأة العادةل يف احلالت اليت يُسجل فهيا الأداء يف تسجيل صويت يُنرش لأغراض جتارية، مثلام ُأشري اإ

س نة  50عىل فناين الأداء أأيضا.وحلقوق فناين الأداء مدة حمددة يه عاهدة من امل 15املتفق عليه بشأأن املادة  وينطبق البيان

ذا مل يكن الأداء مثبتا )اكلأداء احلي مثال(، ل يعتد ابملرة  عىل الأقل منذ الوقت اذلي يثبت فيه الأداء يف تسجيل صويت. واإ

ل الأعامل املزت   27امنة.لأن امحلاية ل تغطي اإ

هنا س توفر امحلاية لفناين الأداء يف وسائل الإعالم السمعية البرصية، مثل  .50 حيامن تدخل معاهدة بيجني حزي النفاذ، فاإ

وعىل غرار معاهدة الويبو بشأأن الأداء  السيامن والتلفزيون، وللموس يقيني فامي خيص أأداهئم املسجل يف أأي منصة مسعية برصية.

حقوقًا يف أأوجه الأداء السمعي البرصي "للمصنفات الأدبية والفنية  2012 س توفر معاهدة بيجني، 1996 والتسجيل الصويت

وسلسةل من احلقوق املالية الاس تئثارية، مبا يف  املقدمة عىل حقوق معنويةوستش متل امحلاية  أأو أأشاكل التعبري الفوللكوري".

اتحة الأداء املُثبَّت، واحلق يف  ذكل احلقوق املالية يف أأوجه الأداء غري املُثبَّتة، وحقوق النسخ والتوزيع والتأأجري، واحلق يف اإ

ىل امجلهور البث الإذاعي والنقل دة ل تقل  28.اإ وتقترص حقوق فناين الأداء يف التثبيتات السمعية البرصية عىل فرتة زمنية ُمحدَّ

 29س نة من وقت تثبيت الأداء. 50عن 

                                         
 .1996س نة ل  بشأأن الأداء والتسجيل الصويت معاهدة الويبومن  6و 5املاداتن  27
ىل  5املواد من  28  .2012من معاهدة بيجني لس نة  11اإ
 .2012من معاهدة بيجني لس نة  14املادة  29
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ن أأداء أأشاكل التعبري الث .51 ىل حد كبري مبوجب القوانني ادلولية للحقوق اجملاورة أأو ل وميكن القول اإ قايف التقليدي محمي اإ

ىل  5يقل حامية عن غريه من الأداء. وتنص املواد من   1996لس نة  بشأأن الأداء والتسجيل الصويت معاهدة الويبومن  10اإ

ىل  5تضع املواد و زء السمعي من أأداهئم. فامي يتعلق ابجل عىل مجموعة من احلقوق املعنوية واملالية لصاحل فناين الأداء من  11اإ

أأعامهلم يف وسائل الإعالم  تثبيتسلسةل من احلقوق املعنوية والاقتصادية لفناين الأداء اذلين يمت  2012 لس نةمعاهدة بيجني 

ن عىل املعاهدتني طريقة تصديق البدلا. ويبقى املدى الفعيل لهذه امحلاية عىل املس توى الوطين رهنا مبدى و السمعي البرصي

أأن ادلول مل تصدق مجيعها و  30مل تدخل حزي النفاذ بعد 2012أأن معاهدة بيجني لس نة  ومن اجلدير ابذلكر .اموتنفيذه املذكورتني

 1996.31عاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت لس نة معىل 

 التصاممي

أأعاله التصاممي أأيضا. فالتصاممي التقليدية اليت تكون حتويرا ينطبق معظم التحليل بشأأن املنتجات الأدبية والفنية الوارد  .52

معارصا للتصاممي التقليدية الأقدم، يه أأهل للحامية كرسوم ومناذج صناعية وميكن تسجيلها عىل هذا الأساس، وتشري وثئق 

ىل أأمثةل من الصني واكزاخس تان. ىل 32أأخرى اإ املايض البعيد، ول نسخها.  لكن امحلاية ل تشمل التصاممي الضمنية اليت ترجع اإ

 بيد أأن التجربة حمدودة فامي خيص حامية الرسوم والامنذج التقليدية.

ماكنية طلب، كعنرص من عنارص  مقرتحابعض ادلول الأعضاء  ووضعت .53 الكشف عن منشأأ أأو  ،الطلببشأأن اإ

املس تخدمة أأو املدرجة يف التصممي  الوراثيةة/التقليدية أأو املوارد البيولوجيمصدر أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو املعارف 

 33.الصناعي يف س ياق مرشوع معاهدة قانون التصممي

 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية

ن أأحد الأساليب الفعاةل محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف بعض الأنظمة القضائية عىل الأقل هو عدم الكشف  .54 اإ

القضائية املعلومات املنقوةل رساي محمية من أأي كشف لحق مبوجب قانون السوابق. ويف قضية فوسرت عهنا، وتُظهر الأحاكم 

، اس تطاع جممتع حميل يف أأسرتاليا أأن مينع نرش صور ومعلومات بشأأن مواقع وأأش ياء FLR 233 29( رمق 1976ضد ماونتفورد )

دينية وثقافية قصوى ابلنس بة لهذا اجملمتع احمليل واكن قد  مقدسة وأأشاكل أأخرى من التعبري الثقايف التقليدي تكتيس أأمهية

وملناقشة اعتبارات الس ياسة العامة املتصةل بذكل، ميكن الاطالع عىل 34حبسن نية ورسية. أأنرثوبولويجُكشف عهنا لعامل 

 "قضااي الس ياسة العامة" أأدانه.

وجيد هذا الأسلوب من امحلاية مبوجب قانون السوابق صدى هل يف امحلاية من املنافسة غري املرشوعة اليت تنص علهيا  .55

من اتفاق تريبس(، واليت تشمل  39واملادة  1967من اتفاقية ابريس لس نة  )ثنيا(10املعاهدات ادلولية للملكية الفكرية )املادة 

                                         
يداع  النفاذتدخل معاهدة بكني حزي  30 يونيو  25يف دوةل  20وقد قامت بذكل طرفًا مؤهاًل وثئق التصديق أأو الانضامم اخلاصة هبا.  30بعد ثالثة أأشهر من اإ

2018. 
 .2018يونيو  25يف دوةل بذكل  96قامت  31
32 WIPO/GRTKF/IC/5/3.؛ الويبو، التحليل الشامل 
 .SCT/35/2الوثيقة  33
 الويبو، التحليل الشامل. 34
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، فهو شلك من فوسرت ضد ماونتفوردرسية. وأأما "خيانة الأمانة"، اكذلي حدث يف قضية امحلاية من الكشف عن املعلومات ال 

ىل ذكل املادة 35لمامرسات التجارية الزنهية"ل أأشاكل املامرسات "املنافية  .1994من اتفاق تريبس لس نة  39، مثلام تشري اإ

اجملمتع احمليل والطرف املتلقي للمعلومات. ول تتطلب حامية املعلومات الرسية رشوطا شلكية ول عالقة تعاقدية بني  .56

لكن قد تواجه اجملمتعات الأصلية وغريها من اجملمتعات احمللية عوائق معلية لإثبات حقوقها، مهنا مثال قةل س بل احلصول عىل 

 اخلدمات القانونية والمتويل. انظر "الفجوة العملية" أأعاله.

ىل جانب هذا، وضع الباحثون يف جمال ا .57 ا وجمالت أأخرى مؤخرا قواعد أأخالقية ومواثيق ميكن أأن تفيد يف رافيلإثنوغواإ

حلاق أأرضار ثقافية مثل تكل اليت اكنت يف قضية )انظر أأدانه املزيد حتت عنوان "املواثيق وقواعد ماونتفورد  احليلوةل دون اإ

ن البحث فهيا بشأأن قواعد السلوك السلوك والعقود وغريها من الأدوات العملية"(. وقد اس تحدثت الويبو قاعدة بياانت ميك

 /https://www.wipo.int/tk/en/databases/creative_heritageواملواثيق املذكورة، عىل املوقع التايل: 

سامء واللكامت والرموز الأصلية والتقليدية  الأ

 انبان، وهام:يف هذا الباب ج .58

قدام الرشاكت والأشخاص من خارهجا عىل اس تخدام امحلاية ادلفاعية (أأ ) لكامهتا : تسهجن اجملمتعات الأصلية اإ

أأو كعالمات جتارية و/وأأسامهئا ورسوهما وتصامميها وغريها من العالمات املمزية اس تخداما جتاراي وتسجيلها 

 ؛ قول عىل الإنرتنتحأأسامء 

ة املوجبة اليت تقميها اجملمتعات الأصلية عىل الأسامء واللكامت والرموز الأصلية كعالمات : امحلايامحلاية املوجبة (ب)

 وبياانت جغرافية. امعية وعالمات تصديقجالمات وعجتارية 

بطال تسجيل العالمات اليت  5، تنص املادة ويف س ياق امحلاية املوجبة .59 )خامسا( من اتفاقية ابريس عىل رفض أأو اإ

ويف القوانني الوطنية للعالمات التجارية  ."لل داب أأو النظام العام ول س امي من طبيعة يرتتب علهيا تضليل امجلهورخمالفة تكون "

 املطبقة يف معظم البدلان قواعد من ذكل القبيل.

 ياق.وميكن تطبيق قانون املنافسة غري املرشوعة العام اذلي يشمل امحلاية من "المتويه"، والاس تفادة منه يف هذا الس   .60

وفامي خيص امحلاية املوجبة، فاإن املبادئ والإجراءات ادلولية متاحة للمجمتعات احمللية اليت ترغب يف تسجيل العالمات  .61

العديد من اجملمتعات الأصلية عالمات أأيضا التجارية "املمزية". وميكن أأن تكون مدة حامية العالمة التجارية غري حمددة. وقد جسل 

 36.وكذكل البياانت اجلغرافية )انظر أأدانه( تصديقات جتارية جامعية أأو عالم

                                         
 يف اتفاق تريبس. 10احلاش ية  35
 2017انظردليل املنظمة لس نة  تعبري الثقايف التقليدي،أأشاكل ال و  املعارف التقليدية اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية القامئة محلاية وتعزيز فامي خيص عام،بوجه  36

 ".حامية ثقافتمك وتعزيزها: دليل معيل عن امللكية الفكرية للشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية" اذلي حيمل عنوان

https://www.wipo.int/tk/en/databases/creative_heritage/
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 وصف الثغرات املوجودة عىل املس توى ادلويل وتوضيحها قدر املس تطاع ابلس تعانة بأأمثةل ابء.

دبية والفنية تاملنتجا  الأ

ىل الثغرات التالية: .62  37ميكن الإشارة اإ

صاةل (أأ ) بداع رشط "الأ عادة اإ ": من املرحج أأل تس تويف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تكون جمرد تقليد أأو اإ

لأشاكل موجودة من قبل رشط "الأصاةل"، وأأل حتصل ابلتايل عىل امحلاية مكصنفات تقليدية مبوجب حق 

كر أأنه ميكن أأن تنطبق احلقوق حقوقًا مالية )من اجلدير ابذل يُمنح مبدعهيااملؤلف. وهذا يعين أأن الأرحج أأل 

املعنوية أأيضا عىل املصنفات يف "املكل لعام" ومهنا أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املوجودة من قبل(. وفضال 

ن القانون  عن هذا، وابلنس بة لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي احملمية مكصنفات عادة مبوجب حق املؤلف، فاإ

س هوية املؤلف، أأي أأن من املمكن أأن يس تويف رشط الأصاةل حىت مؤلف تعبري ل يتضمن أأي متيزي عىل أأسا

معارص للفوللكور، ل يكون فردا من اجملمتع احمليل املعين اذلي نشأأ فيه التعبري التقليدي. ورمبا يزجع هذا 

لهيا من المتت ع حبق املؤلف يف اجملمتعات الأصلية والتقليدية اليت قد ترغب يف منع الأشخاص اذلين ل ينمتون اإ

الإبداعات املش تقة من ذكل اجملمتع أأو تقييد قدرة هؤلء الأشخاص عىل ذكل عىل الأقل )انظر "امحلاية 

 ادلفاعية" أأدانه(.

منط (ب) ن أأحد حامية "ال املتكررة جدا يه تعرض "منط" منتج من منتجات جممتع أأصيل للتقليد أأو  الادعاءات": اإ

حق املؤلف والرسوم والامنذج بتقليد العنارص غري الأصلية أأو الأفاكر  المتكل غري املرشوع. وتسمح قوانني

واملفاهمي اليت يتضمهنا املصنف، وهو ممارسة واسعة الانتشار لأن الإبداع يُغذى ويس تلهم من أأعامل ال خرين. 

ن امحلاية مبوجب حق املؤ  لف ل متنع يف حفىت يف حاةل منح حق املؤلف لتعبري ثقايف جديد قامئ عىل التقاليد، فاإ

حد ذاهتا من متكل "المنط" التقليدي للمصنف احملمي. وقد حُتمى عنارص يف المنط بقدر ما حيتوي عليه المنط 

ىل جانب هذا، قد يكون قانون املنافسة غري املرشوعة وجرمية المتويه حسب قانون  من تعبري أأصيل. واإ

كن أأن يتصال حبامية منط يف حد ذاته، مكوضوع السوابق عنرصين مساعدين يف هذا الصدد )انظر أأدانه(. ومي

للحامية، أأو ابمحلاية من مدلول أأو تصوير مضلل قامئ عىل اس تخدام منط ما أأو صور أأو رموز ممزية. ويف الواقع، 

ن السمعة املرتبطة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مثلام جيسدها أأو يصورها "المنط" املمزي لها، يه اليت  فاإ

 .أأغلب الأحيان للمتكل غري املرشوع تتعرض يف

يف بعض الأنظمة الوطنية : يف حالت أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الضمنية أأو املوجودة من قبل، امللكية (ج)

ة مبوجب حق املؤلف للمنتجات اليت ل ميكن حتديد هوية مؤلفها أأو مؤلفهيا جممتع حميل أأو قد ل تُتاح امحلاي

ىل احلصول عىل ا ن املنتجات املس تحدثة جامعيا مع مرور الزمان عىل يد يسعى اإ محلاية. وبعبارة أأخرى، فاإ

ماكنية واحدة للحامية، ويه  قد ل تكونمؤلفني جمهولني،  ن هناك اإ محمية مبوجب حق املؤلف. ومع ذكل فاإ

                                         
 ق املؤلف. ل يُعاجل رشط التثبيت هنا ابعتباره "ثغرة" لأنه ليس رشطا من الرشوط اليت ينص علهيا القانون ادلويل حل 37
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لهيا أأعاله.4)15امحلاية اليت توفرها املادة  أأهنا اختيارية ول  ومن عيوب هذه املادة38( من اتفاقية برن، املشار اإ

ذ وضعها منس نة عىل الأقل  50تتضمهنا معظم القوانني الوطنية، وأأن مدة حامية هذه املصنفات مقصورة عىل 

"، وأأهنا ل تذكر رصاحة دور اجملمتعات احمللية بل تذكر "سلطة خمتصة" يف متناول امجلهور عىل حنو مرشوع"

( 3)7املنصوص علهيا يف املادة املذكورة أ نفا مقيدة أأيضا ابملادة متارس احلقوق نيابة عن املؤلف. وهذه امحلاية 

ذا اكن سبب معقول من اتفاقية برن اليت تبني أأن البدلان  ل تلزتم حبامية املصنفات اليت ل حتمل امس مؤلفها اإ

 س نة. 50لفرتاض أأن مؤلفها قد توىف منذ 

ىل مدة امحلاية (د) س نة يف بعض  70س نة بعد وفاة املؤلف، أأو  50: تصل معوما مدة امحلاية مبوجب حق املؤلف اإ

س نة كأدىن فرتة للحامية، وللبدلان حرية حامية حق  50عىل  1971الأنظمة القضائية. وتنص اتفاقية برن لس نة 

ذ  زأأ منوضع حد زمين ملدة امحلاية يعترب عامة جزءا ل يتجاملؤلف ملدد أأطول. بيد أأن  نظام حق املؤلف؛ اإ

ىل املكل العام. ويعين  يقوم هذا النظام عىل مفهوم حتديد مدة امحلاية ليك تؤول املصنفات يف هناية املطاف اإ

هذا أأن مدة احلقوق املعنوية كثريا ما تكون غري حمددة يف العديد من القوانني الوطنية، بيامن تتلف مدة 

 وانني الوطنية.احلقوق املالية بشلك كبري حسب الق

انتقاد واحتجاج بعض اجملمتعات  39يثري عنرص "املكل العام" يف نظام امللكية الفكريةالاس تثناءات والتقييدات:  (ه)

ىل جانب هذا، تُنتقد بعض الاس تثناءات والتقييدات احملددة  احمللية الأصلية ابعتباره مفهوما ل يعرتفون به. واإ

ها غري مناس بة لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ومهنا مثال وادلارجة يف قانون حق املؤلف ابعتبار 

بشلك دامئ يف  معروضة منحواتت أأو مصنفات فنية من احلرف اليدوية الاس تثناءات اليت تسمح بنسخ

ذن.ماكن عام وعىل غرار ذكل، كثريا ما تسمح  40، يف صور فوتوغرافية أأو رسوم وغريها من الطرق بدون اإ

اتحهتا للجمهور. قوانني متصةل حلق امل ؤلف الوطنية دلور احملفوظات واملكتبات العامة بنسخ املصنفات واإ

وأأعربت اجملمتعات احمللية الأصلية عن اس هتجاهنا هذه الأنواع من الاس تثناءات والتقييدات. وقد عاجلنا موضوع 

 املدة احملددة للحامية مبوجب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف فصل سابق.

ذا اكن ينبغي وكيف ينبغي وضع قواعد بشأأن املصنفات املش تقة اليت دلفاعية: امحلاية ا (و) يُطرح السؤال هنا عام اإ

لهاهمم. وميكن أأن  أأبدعها مؤلفون ليست هلم صةل ابلتقاليد واملواد الثقافية اليت اكنت موضوع حتويرمه أأو مصدر اإ

أأن من املمكن حامية املصنفات املش تقة  41تنطبق هذه املناقشة عىل التصاممي أأيضا. وقد انقش نا ابس تفاضة،

من املواد املندرجة يف املكل العام مبوجب حق املؤلف، لأن أأي أأداء أأو توزيع أأو حتوير أأو جتميع جديد ملواد 

ليه، ميكن أأن ينتج تعبريا ممزيا جديدا  عادة مجع" هذه املواد يف نسق رمقي وتلويهنا وما اإ املكل العام أأو حىت "اإ

ا يكفي. بل قد يس تويف رشط الأصاةل املؤلف اذلي ل يكون فردا من اجملمتع احمليل اذلي نشأأ يكون "أأصليا" مب

                                         
فها واملصنفات املشرتكة الإماكنيات الأخرى اليت كثريا ما تُناقش ملعاجلة مسأأةل امللكية يه امحلاية املتاحة مبوجب حق املؤلف للمصنفات اليت ل حتمل امس مؤل  38

 .WIPO/GRTKF/IC/6/3و WIPO/GRTKF/IC/5/3أأو امجلاعية. لكن هذه اخليارات تعترب غري لئقة معوما، ومل تواصل مناقش هتا. انظر 
ىل حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف اانظر  39 شارة خاصة اإ ، لتقليدي/الفوللكورمذكرة عن معاين مصطلح "املكل العام" يف نظام امللكية الفكرية مع اإ

 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8الوثيقة 
40 McDonald, I  ، 44مصدر سابق، الصفحة. 
 . WIPO/GRTKF/IC/6/3و WIPO/GRTKF/IC/5/3انظر ابلأخص  41
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ىل احلصول عىل شلك من أأشاكل  فيه التعبري التقليدي. ويف هذا الس ياق، ميكن للمجمتعات احمللية أأن تسعى اإ

ىل اجملمتع احمليل املعين  بداعات املش تقة امحلاية ادلفاعية ملنع املؤلفني اذلين ل ينمتون اإ من المتتع حبق املؤلف يف الإ

 من التقاليد الثقافية ذلكل اجملمتع أأو عىل الأقل تقييد قدرة هؤلء املؤلفني عىل ذكل.

: فامي يتعلق ابلتسجيالت والوثئق اخلاصة بأأشاكل التعبري الثقايف ملكية التسجيالت والوثئق (ز)

ن أأح د العيوب هو منح امحلاية املوصوفة أأعاله للمنتج اذلي ل يكون التقليدي، مبا فهيا التجليات التقليدية، فاإ

ثنية أأو الفوللكور أأو هاوي  أأو قلام يكون فردا من اجملمتع املعين. بل يف الغالب ابحث يف جمال املوس يقى الإ

ن حقوقها ومصاحلها، مبا فهي ا تكل جتميع. وحتتج الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية يف بعض الأحيان ابلقول اإ

طار القوانني العرفية والأصلية، ل تراعى بشلك لئق عند تسجيل أأشاكل التعبري الثقايف  اليت تدخل يف اإ

التقليدي وتوثيقها لأول مرة عىل يد الباحثني يف جمال الفوللكور وغريمه من العاملني امليدانيني أأو عندما تُعرض 

ريها من ادلور. بيد أأن أأنشطة الباحثني يف جمال لحقا وتتاح للجمهور يف املتاحف ودور احملفوظات وغ

الفوللكور وهواة التجميع والعاملني امليدانيني واملتاحف ودور احملفوظات وغريها هممة للغاية من أأجل وقاية 

ىل الأجيال القادمة. وتضطلع  الأشاكل امللموسة وغري امللموسة من الرتاث الثقايف واحلفاظ علهيا وصيانهتا ونقلها اإ

.ؤسسات الثقافية أأيضا بدور تعلميي امل ّ وتربز هذه املسأأةل يف الواقع التضارب اذلي ميكن أأن ينشأأ بني مفهوم  قميِّ

ىل ذكل سابقا، لأن الوقاية نفسها قد تنذر بغياب امحلاية وقد تعّرض  "الوقاية" ومفهوم "امحلاية" مثلام ُأشري اإ

العام" لالس تغالل غري املرغوب فيه. وملعاجلة هذه دون قصد أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف "املكل 

، واملؤسسات الثقافية ممارسات جملس املتاحف ادلويل القضااي، حددت املنظامت وامجلعيات املهنية، مثل

ووضعت قواعد أأخالقية وسلوكية قمية يف جمال امللكية الفكرية، ومواثيق وعقود منوذجية. وميكن الاطالع عىل 

: اعدة بياانت الويبو اليت ميكن البحث فهيا عىل العنوان التايلالعديد مهنا يف ق

https://www.wipo.int/tk/en/databases/creative_heritage/  انظر أأيضا أأدانه "املواثيق(

 42لعملية"(.وقواعد السلوك والعقود وغريها من الأدوات ا

 ومن أأمثةل ذكل:  .63

نسخ أأشخاص من خارج جممتع أأصيل رسوما، مبا فهيا نقوشا عىل الصخر، من صنع أأشخاص من اجملمتع  (أأ )

الأصيل، عىل جساد ومالبس ومقصان وفساتني وغريها من الأمقشة وعىل بطاقات املعايدات مث قاموا بتوزيعها 

عىل الإنرتنت كورق جدران. ونسخت أأيضا أأشاكل من  وعرضها للبيع. وُعرضت كذكل بعض الفنون التقليدية

 الومش التقليدي واس ُتخدمت خارج نطاقها التقليدي؛

يقاعات رقص وُأخذت مقاطع من املوس يقى التقليدية وُمزجت رمقيا مع  (ب) " لإصدار أألبوم راجئ املوس يقى التقنية"اإ

 وهو محمي مبوجب حق املؤلف؛ "املوس يقى العاملية"أأكرث يف من 

                                         
ضافية حول القضااي املرتبطة بتوثيق أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف املنشورات التالية، 42  ,Torsen and Anderson وميكن الاطالع عىل معلومات اإ

“Intellectual Property and the Safeguarding of Traditional Cultures, Legal Issues and Practical Options for Museums, 

Libraries and Archives” 2017، الويبو، س نة مجموعة أأدوات" –توثيق املعارف التقليدية ، و"2010، الويبو، س نة. 

https://www.wipo.int/tk/en/databases/creative_heritage/
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املنسوجة والرسوم  لد سوق الهدااي التذاكرية، تعرضت الفنون واحلرف اليدوية )مثل السالولإمدا (ج)

نتاج بمكيات كبرية عىل مواد غري  واملنقوشات الصغرية( تس تخدم أأمناط فنية تقليدية عامة، للنسخ والتقليد والإ

ية والأقراص اليت توضع حتت تقليدية مثل القمصان ومناديل الشاي واحلصائر وأأوراق اللعب والبطاقات الربيد

 الأكواب ومربدات املرشوابت واليوميات وبسط فأأرة احلاسوب؛

بأأنه  يدعيوأأدرج يف حنت رمز تقليدي مقدس. وطالب النحات حبق املؤلف يف النحت لكن اجملمتع احمليل  (د)

 اس تخدم الرمز دون موافقة هذا اجملمتع؛

ثنوغرافيوأأاتحت مؤسسة ثقافية تسجيالت  (ه) اد تفيش طقوس التلقني، لأغراض تثقيفية وجتارية. ة فهيا مو اإ

وليس اجملمتع احمليل صاحب احلقوق يف هذه التسجيالت وليس دليه أأي أأساس قانوين مبوجب قانون امللكية 

ليه لالعرتاض عىل ذكل.  الفكرية يستند اإ

 أأداء أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

ىل حد كبري مبوجب القوانني ادلولية اخلاصة ابحلقوق  .64 ىل أأن أأداء أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي محمي اإ أأرشان أأعاله، اإ

. ومع ذكل، ميكن 2012ومعاهدة بيجني لس نة  1996لس نة  بشأأن الأداء والتسجيل الصويت معاهدة الويبواجملاورة، ل س امي 

 وع من امحلاية:ذكر العيوب التالية اليت تشوب هذا الن

تكون امحلاية لفائدة الفنانني اذلين يؤدون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وليس لصاحل اجملمتع احمليل املعين  (أأ )

ىل ذكل اجملمتع احمليل. وعندما يكون فنان )فنانو(  ابلأمر، ل س امي يف احلالت اليت ل ينمتي فهيا فنان الأداء اإ

 ه، من الأرحج أأن يس تفيد هذا اجملمتع مبارشة من هذه امحلاية؛الأداء من اجملمتع احمليل نفس

ل حاليا معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ل حتمي ومبا أأن معاهدة بيجني مل تدخل حزي النفاذ بعد،  (ب) بعض أأنواع اإ

ل التعبري الثقايف التقليدي الأداء السمعي. وينطبق هذا عىل مجيع أأشاكل الأداء، وليس عىل جتليات أأشاك

 ؛فقط

تقترص حقوق فناين الأداء عىل القطاع السمعي ن معاهدة بيجني مل تدخل حزي النفاذ بعد، أأخرى مبا أأ مرة و  (ج)

من اتفاقية  19البرصي )وهذا أأمر عام كذكل ول يتصل بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي(. ومبوجب املادة 

دراج أأدائه يف تثبيت برصي أأو  7املادة  "يتوقف تطبيق" 1961روما لس نة  مبجرد موافقة فنان الأداء عىل اإ

 حمصورة يف القطاع السمعي البرصي؛ حق التثبيتويعين هذا أأن حقوق فناين الأداء ابس تثناء  مسعي برصي.

س نة عىل الأقل يف احلالت اليت يثبت فهيا الأداء يف تسجيل  50وتضل حقوق فناين الأداء سارية مدة  (د)

س نة مبوجب اتفاقية روما. ول تنطبق هذه املدة عىل أأشاكل الأداء غري املثبتة. وابلتايل، ميكن  20يت أأو صو

 أأل تعترب مسأأةل مدة امحلاية "ثغرة" يف حد ذاهتا.

ومن أأمثةل ذكل: مت تسجيل أأداء يح لأغاين ورقصات أأشخاص يف جممتع أأصيل عىل الفيديو ونسخ ونرش هذه  .65

  أأقراص فيديو رمقية وعىل الإنرتنت.التسجيالت لحقا عىل
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 التصاممي

ن الرمس والامنذج )أأي التصاممي( القدمية فعال ليست محمية لأهنا ليست  .66 مثلام هو حال املنتجات الأدبية والفنية، فاإ

ن مدة حامية التصاممي أأقرص من مدة حامية املصنفات مبوجب حق املؤلف.  ىل ذكل، فاإ ضافة اإ "جديدة" أأو "أأصلية". واإ

 توقف حامية التصاممي أأيضا عىل التقيد ببعض الرشوط الشلكية.وت 

ومن أأمثةل ذكل: قام أأشخاص من غري اجملمتع الأصيل بنسخ وتسويق تصاممي جمسدة منسوجات وجساد وأأمقشة  .67

 يدواي. ومالبس منسوجة أأو مصنوعة

 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية

ىل أأن املادة  أأرشان .68 )ثنيا( من اتفاقية ابريس ميكن أأن توفريف بعض 10تفاق تريبس واملادة من ا 39يف السابق اإ

احلالت امحلاية الاكفية لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية، عىل أأن هاتني املادتني رمبا تنطبقان ابلأساس عىل املعلومات 

مجيعها معلومات قمية من الناحية التجارية. وكثريا الصناعية والتجارية. بيد أأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية ليست 

ىل رضر ثقايف ورويح أأكرث ماونتفورد ما يؤدي الكشف عن هذه الأشاكل من التعبري، مثلام تبني قضية  لهيا أأعاله، اإ املشار اإ

ىل رضر مايل. وابلتايل، فميكن اعتبار ذكل ثغرة يف حامية املعلومات غري املكشوف عهنا واملع  لومات الرسية.مما يؤدي اإ

وفضال عن ذكل، ليس من املؤكد أأن مجيع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية س ُتعترب "رسية" لهذا الغرض. وقد  .69

ُكشف عن العديد من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي داخل اجملمتع احمليل اذلي ميكن أأن يضم العديد من الأشخاص اذلين 

كرث من وسط واحد، مثل الوسط الريفي والوسط احلرضي. وبعبارة أأخرى، قد ل تتضح يعيشون يف مناطق شاسعة ويف أأ 

 أأحياان الأوساط اليت ميكن الكشف فهيا عن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية دون أأن تفقد صفهتا الرسية.

أأعاله(. ويف بعض  وردماونتفمعلومات رسية ُكشف هل عهنا )انظر قضية  أأنرثوبولويجومن أأمثةل ذكل: نرش عامل  .70

 احلالت، كشفت متاحف ودور للمحفوظات وغريها من املؤسسات املامثةل عن معلومات رسية دون قصد.

سامء واللكامت والرموز الأصلية والتقليدية   الأ

ىل أأن ا يف س ياق امحلاية ادلفاعية وكام ُأشري .71 بطال  لقانون ادلويل للعالمات التجاريةأ نفا اإ ماكنية رفض أأو اإ ينطوي عىل اإ

 ."خمالفة لل داب أأو النظام العام ول س امي من طبيعة يرتتب علهيا تضليل امجلهورتسجيل العالمات اليت تكون "

خمالفة  " وعبارة "خمالفة لل دابوابلرمغ من أأن هذه امحلاية تبدو اكفية معوما، فقد تكون فهيا "ثغرة" لأن يف عبارة " .72

طار القوانني واللواحئ والأحاكم القضائية الوطنية اليت تنشئ معايري ال داب العامة لنظام العامل  " مفهومني واسعني ينفذان يف اإ

، اختالفا طلبات تسجيل العالمات التجاريةأأو تضليل امجلهور املطبقة يف بدل معني. وتتلف هذه املعايري، عند تطبيقها عىل 

مر كذكل ابلنس بة ملفهوم امجلهور اذلي يقاس عليه مس توى التضليل أأو الأذى. ويس تلزم كبريا ابختالف القوانني الوطنية، والأ 

تفسري هذين املفهومني حكام تقديراي يصدره موظفو ماكتب العالمات التجارية وأأهل القضاء، اذلين ل يكون دلى الكثري مهنم 

ىل  .أأية جتربة بشأأن اجملمتعات احمللية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قانون العالمات التجارية  لن مينع ذكل،وابلإضافة اإ

 يضلل طابع" أأو "اخملالفة للنظام العام" أأو "ذات لل داباس تخدام الأسامء واللكامت والرموز الأصلية والتقليدية "اخملالفة 
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ذا مل يطلب، امجلهور"  أأصليةنع اس تخدام أأو تسجيل أأسامء أأو لكامت أأو رموز مي لن  املس تخدم تسجيل عالمة جتارية، كام أأنه اإ

خلداع امجلهور ")عىل الرمغ من أأنه قد  طابع" أأو "خمالفة للنظام العام" أأو "ذات لل دابل تعترب "خمالفة  اليت أأو تقليدية

 لرفض(.لأأخرى  أأس باب تُطّبق

اتحةيف س ياق امحلاية الإجيابية، عىل الرمغ من و .73 ادلولية للمجمتعات اليت ترغب يف تسجيل  املبادئ والإجراءات اإ

ن نظام العالمات التجارية ل يوفر نظام حامية شامل لأنه س يكون ملكًفا للغاية لتسجيل مجيع  العالمات التجارية املمزية، فاإ

ىل مبجمتع مااملرتبطة  والتقليديةالأصلية  اللكامت والرموزو  الأسامء مات التجارية قد يتطلب قانون العال ذكل،. وابلإضافة اإ

مما قد يسبب مشألك ابلنس بة لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  لتكتسب املصداقية،اس تخدام العالمات يف س ياق التجارة 

 املقدسة والرسية.

قلميية تدابري للحامية من الانتفاع بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  .74 ولهذه الأس باب، اتذت بعض البدلان واملنظامت الإ

كعالمات جتارية. انظر أأدانه " اخليارات احلالية أأو اليت ميكن وضعها ملعاجلة أأية ثغرات حمددة، مبا فهيا اخليارات القانونية 

 وغريها سواء عىل املس توى ادلويل أأو الإقلميي أأو الوطين".

وأأسامئه ورموزه الأصلية فامي  ومن أأمثةل ذكل: انتفاع مؤسسة من خارج جممتع أأصيل انتفاعا جتاراي بلكامت اجملمتع الأصيل .75

 خيص شعارات املؤسسة واملعدات الرايضية والأزايء والفرق الرايضية والألعاب والس يارات والأسلحة واملنتجات الكحولية.

ىل معاجلة تكل الثغرات من عدهما عتباراتا جمي.  مفيدة للبت يف احلاجة اإ

ذا اكن ينبغي أأم  .76 ل معاجلة أأية من الثغرات احملددة أأعاله، يف يد املشاركني يف اللجنة. يبقى اتاذ القرارات املتعلقة مبا اإ

ويس تعرض هذا القسم بعض الاعتبارات والعوامل اليت قد يرغب املشاركون يف أأخذها بعني الاعتبار عند اتاذ هذه 

 القرارات.

ميي أأو الوطينمعاجلة الثغرات   عىل املس توى ادلويل أأو الإقل

ميكن أأو رمبا جيب معاجلة ثغرة عليه. فبعض الثغرات تتطلب معاجلهتا عىل ت املس توى اذلي قد يكون أأحد الاعتبارا .77

عىل سبيل املثال، وميكن معاجلة ثغرات أأخرى عىل املس توى الإقلميي 43املس توى ادلويل، عن طريق صك دويل من نوع ما،

ىل مجموعة اخليارات املتاح ة بشأأن أأنواع الصكوك اليت قد ترغب ادلول يف أأو الوطين أأو احمليل. ول تتطرق هذه الوثيقة اإ

 .WIPO/GRTKF/IC/12/6اعامتدها، واليت نوقشت يف الوثيقة 

 الترشيعات واملامرسات وتكوين الكفاءات

صدار معايري قانونية جديدة أأو حتسني املعايري القامئة،  .78 ميكن معاجلة الثغرات من خالل الإجراءات الترشيعية )مثل اإ

عداد عقود منوذجية للتعويض/تقامس املنافع سواء عىل املس توى  ادلويل أأو الإقلميي أأو الوطين(، أأو وضع أأدوات معلية )مثل اإ

( أأو تكوين الكفاءات )مثل تعزيز قدرة اجملمتعات احمللية عىل التفاوض مع الغري الرتخيص أأنظمةأأو وضع  أأو مواثيق للبحث

 جراءات.عىل حنو فيه مزيد من املساواة( أأو تشكيةل من هذه الإ 

                                         
 لالطالع عىل مجموعة من اخليارات بشأأن الأشاكل اليت ميكن أأن يأأخذها صك دويل. WIPO/GRTKF/IC/12/6انظر  43
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 البيئة القانونية والس ياسة العامة 

ليه مناقشة موضوع حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  .79 ميكن أأن يكون أأحد الاعتبارات املس توى اذلي وصلت اإ

يف منتدايت أأخرى أأو مدى حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابلفعل مبوجب صكوك قانونية يف جمالت أأخرى من 

اتفاقية صون لس ياسة العامة. وعىل سبيل املثال، تعاجل اتفاقيتان لليونسكو موضوع التعبري الثقايف التقليدي، وهام جمالت ا

، اللتان نوقش تا يف 2005لس نة  حامية وتعزيز تنوع أأشاكل التعبري الثقايف ، واتفاقية2003لس نة  الرتاث الثقايف غري املادي

. وتناقش حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأيضا يف بعض املنتدايت اخلاصة حبقوق الإنسان وقضااي وثئق سابقة

لهيا كذكل  عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةاجملمتعات الأصلية ويشري اإ . واتفاقية منظمة العمل ادلولية 44اإ

يضا يف هذا الصدد. وقد يكون أأحد العوامل اختيار الأفضل اليت ميكن أأن فائدة أأ  169املتعلقة ابلشعوب الأصلية والقبلية رمق 

 تمكل وتدمع هبا هذه املسارات املتنوعة بعضها البعض.

وميكن الاس تفادة أأيضا مما يدور من مناقشات داخل الويبو بشلك مبارش. وأأحد عنارص جدول أأعامل الويبو بشأأن  .80

احلكومية ادلولية عىل الإرساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف اللجنة  التمنية، عىل سبيل املثال، هو: "حث

ماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث خالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اإ  ."التقليدية والفوللكور، من غري اإ

 قضااي الس ياسة العامة

قام الأول وتداعيات معاجلهتا يف قد يرغب املشاركون يف اللجنة أأيضا يف حبث سبب ظهور الثغرات احملددة يف امل .81

 الس ياسة العامة.

ماكنية حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عددا من القضااي الثقافية والاقتصادية والاجامتعية والتجارية  .82 وتثري اإ

  45.ةاملعقدة. وقد انقشت وثئق سابقة قضااي الس ياسة العامة مناقشة مس تفيض

رية، ميكن تقيمي حامية أأو عدم حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من حيث ال ثر وابلنس بة لس ياسة امللكية الفك .83

اليت س تكون لهذه امحلاية عىل تعزيز وحامية الإبداع والابتاكر كعنرصين مسامهني يف التمنية الاقتصادية املس تدامة، مبا فهيا 

ىل حامية تمنية اجملمتعات احمللية والريفية. ومن املفيد تقيمي ادلعوات  ىل حامية غري حمددة لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو اإ اإ

طار مبديئ  ن وضع اإ ىل هذا، فاإ ضافة اإ "المنط" عىل سبيل املثال، من منظور املبادئ الأساس ية لنظم امللكية الفكرية املعنية واإ

فهام أأوحض دلور ومدى وحدود ما يطلق  مناسب تندرج فيه حامية امللكية الفكرية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يس تدعي

وأأحد التحدايت الرئيس ية عىل 46عليه "املكل العام" وانعاكسات حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل "املكل العام".

القامئة مس توى الس ياسة العامة التنس يق بني أأية حامية جديدة متنح لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع نظم امللكية الفكرية 

 وغريها من النظم.

                                         
 .WIPO/GRTKF/IC/12/INF/6متاح للجنة يف الوثيقة  44
45 WIPO/GRTKF/IC/5/3 وWIPO/GRTKF/IC/6/3  وWIPO/GRTKF/IC/7/3 . 
 ، والوثئق الالحقة.33اإىل  22، الفقرات من WIPO/GRTKF/IC/5/3انظر وثيقة الويبو  46
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ن حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تعين أأيضا جمالت هممة أأخرى عىل مس توى الس ياسة العامة.  .84 ومع ذكل، فاإ

وقد يرغب املشاركون يف اللجنة يف حبث حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مثال من منظور: صون الرتاث الثقايف 

ري. واحرتام حقوق ومصاحل ومطالب اجملمتعات الأصلية وغريها من اجملمتعات التقليدية، والإقرار ابلقوانني ووقايته، وحرية التعب

ىل املعارف ونطاق "املكل العام"، ورفع حتدايت التعددية الثقافية؛ والهنوض ابلتنوع  واملواثيق واملامرسات العرفية، والنفاذ اإ

 أأشاكل التعبري الثقايف.الثقايف، مبا فيه التنوع اللغوي، وبتنوع 

 الأهداف الاقتصادية والثقافية والاجامتعية

ىل توضيح الأهداف الاقتصادية والثقافية  .85 جياد احللول لهذه القضااي عىل مس توى الس ياسة العامة يذكر ابحلاجة اإ ن اإ اإ

انقش ناه أأعاله. وقد حددت وثئق والاجامتعية الأوسع املراد حتقيقها من خالل حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مثلام 

 سابقة مجموعة من الأهداف املنشود حتقيقها من خالل حامية التعبري الثقايف التقليدي، ومهنا:

 ؛الإقرار بقمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي (أأ )

  ؛تشجيع احرتام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي (ب)

 ؛تلبية الاحتياجات الفعلية للمجمتعات احمللية (ج)

 ؛المتكل غري املرشوع لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي منع (د)

 ؛متكني اجملمتعات احمللية (ه)

 ؛دمع املامرسات العرفية وتعاون اجملمتعات احمللية (و)

 ؛الإسهام يف صون الثقافات التقليدية (ز)

 ؛وتشجيع الابتاكر والإبداع يف اجملمتعات احمللية (ح)

 ؛الثقايف برشوط منصفةالهنوض ابحلرية الفكرية والفنية والبحث والتبادل  (ط)

 ؛الإسهام يف التنوع الثقايف (ي)

 ؛الهنوض ابلتمنية التجارية املرشوعة عىل مس توى اجملمتعات احمللية (ك)

 ؛استبعاد حقوق امللكية الفكرية غري املرصح هبا (ل)

 يقني والشفافية والثقة املتبادةل؛تعزيز ال  (م)

 ؛والعريفالس ياق التقليدي  خارج الطرق اليت تس تخدم هبا أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مراقبة (ن)

 مس تنرية؛مبوافقة مس بقة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي م تشجيع التقامس املنصف للمنافع املتأأتية من اس تخدا (س)

 ؛يرّس امل وافر و العام الكل امل القانوين و كفاةل اليقنيو  تس هبا الغريتأأمني احلقوق اليت س بق وأأن اك  (ع)

عاملها عن خطأأ محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.منح حقوق منع املساعدة يف  (ف)  امللكية الفكرية أأو اإ

 قضااي تقنية وقانونية معينة

قد يرغب املشاركون يف اللجنة أأيضا يف تقيمي معاجلة الثغرات من منظور القضااي التقنية والقانونية املعينة اليت س بق  .86

 ابمللكية الفكرية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ويه:حتديدها كعنارص أأساس ية ينبغي حبهثا فامي يتصل 

 ما يه الأهداف املرجوة من حامية امللكية الفكرية لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؟ (أأ )
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 ما يه أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ينبغي حاميهتا؟ (ب)

 ري الثقايف التقليدي القابةل للحامية؟من ينبغي أأن يس تفيد من أأي من هذه امحلاية أأو ميتكل حقوق أأشاكل التعب (ج)

ما يه أأشاكل السلوك أأو الأفعال املتعلقة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي القابةل للحامية اليت ينبغي اعتبارها  (د)

 غري مقبوةل أأو غري قانونية؟

 هل هناك أأي اس تثناءات أأو قيود مرتبطة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي القابةل للحامية؟ (ه)

 منح امحلاية؟ ينبغيمك من الوقت ل (و)

 أأن يكون هناك أأي شلكيات )مثل الفحص والتسجيل(؟ هل ينبغي (ز)

 كيف ينبغي أأن تدار احلقوق؟ (ح)

اليت ينبغي تطبيقها عىل السلوك أأو الأفعال اليت تعترب غري مقبوةل أأو غري  اجلزاءاتما يه العقوابت أأو  (ط)

 قانونية؟

 يثًا يف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تأأثري رجعي؟هل ينبغي أأن يكون للحقوق املعرتف هبا حد (ي)

 املس تفيدين الأجانب؟كيف ينبغي معامةل أأحصاب احلقوق/ (ك)

دارة احلقوق والتقيد هبا  القضااي العملية: اإ

نفاذها من الناحية العملية، ل س امي من وهجة نظر اجملمتعات التقليدية، وأأل تقمي أأعباء .87  ينبغي أأن ميكن تطبيق امحلاية واإ

دارية مفرطة ابلنس بة لأحصاب احلقوق أأو املرشفني علهيا. وقد ُأقر عىل نطاق واسع بوجوب دمع حامية أأشاكل التعبري الثقايف  اإ

 التقليدي بتوفري املساعدة التقنية املناس بة وتعزيز الكفاءات ودمع التوثيق عندما ترغب فيه اجملمتعات احمللية.

وضعها ملعاجلة أأية ثغرات حمددة، مبا فهيا اخليارات القانونية وغريها، اخليارات احلالية أأو اليت ميكن  دال.

ميي أأو الوطين  سواء عىل املس توى ادلويل أأو الإقل

أأحد اخليارات هو سن قانون خاص وقامئ بذاته لتوفري امحلاية لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وملعاجلة الثغرات احملددة  .88

قلميية قوانني من هذا القبيليف قانون امللكية الفكرية  ومعدت بدلان عديدة  .العادي. وقد سن عدد من البدلان واملنظامت الإ

قامة  ىل اإ طار ترشيعات حق املؤلف، ومعدت بدلان أأخرى اإ ىل توفري حامية خاصة لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف اإ اإ

يعات أأخرى، مثل الترشيعات املتعلقة بصون الرتاث الثقايف حامية شبهية ابمللكية الفكرية للتعبري الثقايف التقليدي يف ترش 

واكن العديد مهنا موضوع حتليل ومقارنة يف  47وابملامرسات التجارية. وترد نصوص هذه القوانني عىل موقع الويبو عىل الإنرتنت،

حملددة وأأن تقدم شالك مكمتال وميكن ملثل هذه القوانني والتدابري أأن تعاجل عىل حنو شامل الثغرات ا 48وثئق سابقة للجنة.

تنص مثال عىل حقوق للمجمتعات قد للحامية يكون مصمام خصيصا لصاحل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. فهذه القوانني 

احمللية محمية ملدة غري حمددة. وسن مثل هذا القانون قرار س يايس تتخذه ادلول الأعضاء، مبراعاة الاعتبارات الس ياس ية 

لهيا أأعاله.والعملية و   التقنية مثل تكل اليت ُأشري اإ

                                         
47 www.wipo.int/tk/en/databases/tklawshttps://. 
48 WIPO/GRTKF/IC/5/INF 3 وWIPO/GRTKF/IC/5/3.التحليل الشامل للويبو ، 

https://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws
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جراءات تكييف وحتسني معينة لقوانني امللكية الفكرية القامئة واملناس بة واخليارات  .89 وقد ركّز هذا القسم ابلتحديد عىل اإ

جراءات التكييف والتحسني هذه خمصصة لتلبية  غري القانونية اليت تعاجل الثغرات احملددة. ومن املقرتح أأن تكون اإ

ثقايف التقليدي ومصممة حسب مزاايها اخلاصة ول تستبعد اخليارات بعضها الاحتياجات اخلاصة لأحصاب أأشاكل التعبري ال 

 البعض ابلرضورة. 

دبية والفنية  املنتجات الأ

متعات احمللية ومصاحلها  الاعرتاف حبقوق اجمل

بولون  اكنت احملامك عىل اس تعداد لالعرتاف مبصاحل اجملمتعات احمللية يف مصنف محمي مبوجب حق املؤلف. ويف قضية .90

رأأت احملمكة أأن الفنان املنمتي  ،يف أأسرتاليا IPR 513 4149( رمق 1998ولون ضد رشكة أ ر أأند يت احملدودة للمنسوجات )ب

ذن من جممتعه الأصيل لإبداع مصنف فين وفقا لرشوط القانون العريف وللعادات، قد تقع  ىل جممتع أأصيل مىت حصل عىل اإ اإ

الالزتامات الاستامئنية عن العالقة بني الفنان  همة ثقافة اجملمتع. وقد تنشأأ مثل هذعليه الزتامات استامئنية بأأن حيافظ عىل سال

واجملمتع احمليل بوصفها عالقة استامئن وثقة متبادةل. ويندرج القانون العريف مضن الإطار الفعيل اذلي ميزي هذه العالقة. وبناًء 

ذا أأخل  عىل العالقة الاستامئنية، فاإن احلق الأويل للمجمتع احمليل نفاذ الزتاماته الاستامئنية اإ جراءات ضد الفنان لإ هو اتاذ اإ

 هبا.

متعات احمللية  احلقوق املعنوية امجلاعية للمج

ىل مؤلفهقد تليب احلقوق املعنوية )احلقوق يف  .91 والاعرتاض عىل معامةل ضارة( الاحتياجات  املطالبة بنسب املصنف اإ

املتصةل بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وميكن أأن تكون مدهتا غري حمددة )انظر أأعاله(. بيد أأهنا تكون، شأأهنا شأأن احلقوق 

املعنوية  املالية اليت يتضمهنا حق املؤلف، مرتبطة مبؤلف أأو مؤلفني ل ميكن حتديد هويهتم. وميكن أأن تكون هذه احلقوق

، معمت احلكومة الأسرتالية مرشوع قانون أأويل بشأأن احلقوق املعنوية للساكن 2003موضوعا للمزيد من البحث. ويف س نة 

ىل حامية املصاحل الثقافية للمجمتعات الأصلية. واعُترب مرشوع القانون أأداة ميكن للشعوب الأصلية أأن متنع هبا 50الأصليني يريم اإ

حلاق الرضر ابملصنفا ىل تقاليدها وعاداهتا ومعتقداهتا. وانتقد أأفراد من الساكن الأصليني وغريمه من أأحصاب اإ ت اليت تستند اإ

 قانون. يرُشع مرشوع القانون كمع ذكل مصاحل جوانب من مرشوع القانون املقرتح. 

ويه كذكل يف العديد  ومن اجلدير التذكري بأأن حامية احلقوق املعنوية ميكن أأن تدوم وغالبا ما تدوم ملدة غري حمددة .92

ىل املكل العام وميكن أأن  من القوانني الوطنية. ويف الواقع، يس متر تطبيق احلقوق املعنوية فامي يتصل ابملصنفات اليت انتقلت اإ

 تشمل أأشاكل التعبري الثقايف املوجودة من قبل.

                                         
 ، بتلكيف من الويبو. ,The Protection of Traditional Cultural Expressions –Minding Culture ‘Janke, Terri’انظر 49
 (.131الفقرة ، WIPO/GRTKF/IC/5/15بيان وفد أأسرتاليا ) 50
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 ( من اتفاقية برن4)15توضيح نطاق املادة 

لواقع، وقد يكون من املفيد حبث أأس باب ذكل. واقرُتح يف مناقشات اللجنة ( حمدودا يف ا4)15ظل اس تخدام املادة  .93

عادة دراسة املادة   51( من اتفاقية برن وحبث خيارات من أأجل حتسيهنا.4)15أأن أأحد اخليارات املمكنة هو اإ

ىل املصنفات1وميكن أأن تشمل هذه اخليارات توضيح " .94 "املنشورة"  " أأن امحلاية املنصوص علهيا يف هذه املادة متتد اإ

ذا 4)15" وأأن مدة امحلاية املطبقة عىل املصنفات اليت تغطهيا املادة 2أأيضا، " ( يه مدة دنيا ولدلول حرية تطبيق مدة أأطول اإ

لهيا ميكن أأن تشمل سلطة أأنشأأها جممتع 3رغبت يف ذكل، رشيطة أأن تكون املدة حمددة، " " وأأن "السلطة اخملتصة" املشار اإ

 لوطين أأو سلطة أأخرى يكون فهيا للمجمتعات احمللية صوت قوي.حميل مبوجب القانون ا

ويُعتقد معوما بأأن من الرضوري للحفاظ عىل التوازن داخل نظام حق املؤلف أأل تكون مدة امحلاية غري حمددة، حىت  .95

ىل املكل العام. لكن، هناك اس تثناءات. ففي العديد من القوانني  آل املصنفات يف هناية املطاف اإ الوطنية تكون مدة يتس ىن مأ

احلقوق املعنوية غري حمددة. ومبوجب حق املؤلف يف اململكة املتحدة ما زالت احلقوق يف الإاتوة عىل الانتفاع ابملصنف 

املشهور "بيرت ابن" مس مترة لصاحل معل خريي. ومنحت بعض ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب فرتات أأطول للحامية 

ن العامليتان من عواقب عىل اس تغالل مصنفات املؤلفني، وتكفل أأحاكم خاصة حامية املصنفات غري للتعويض عام أأحلقته احلراب

  52املنشورة مس بقا.

ماكنية  .96 طار العمل الإقلميي جلزر احمليط الهادئ. واقرُتحت اإ ومل يوضع أأي حد زمين يف الأحاكم المنوذجية وقانون بامن واإ

، 53ة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل مدة املائة وامخلسني س نة القادمة مثال.حتديد مدة امحلاية حتديدا "تطلعيا" وحامي

ماكنية ربط مدة امحلاية القصوى مبدة حياة اجملمتع احمليل. وهذا شبيه بامب تتص به العالمة التجارية حاليا.  واقرتحت أأيضا اإ

ذا مل يعد اجملمتع احمليل يس تخدم التعبري الثقايف ال  تقليدي اذلي يعّرِّفه أأو مل يعد موجودا ككيان حمدد تسقط حامية وابلتايل، فاإ

 54التعبري الثقايف التقليدي.

 املكل العام بعوض

أأخذت بدلان عديدة هذا النظام اذلي يقتيض دفع عوض عىل املصنفات املوجودة يف املكل العام لصندوق ثقايف وطين  .97

فأأة مقابل الانتفاع بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي )بقدر ما تعترب أأو هيئة مشاهبة يف أأغلب الأحيان. ويوفر هذا الهنج ماك

"ملاك عاما"( لكنه ل مينع الغري من الانتفاع بأأشاكل هذا التعبري. وابلتايل، ميكن وصفه كنظام "الانتفاع ال ن وادلفع لحقا". 

ىل وينتقد البعض هذا الهنج لأنه ينشئ حقا أأبداي للمؤلف ومن شأأنه أأن يستبعد ا ملصنفات من دورة الإبداع. قد أأشري أأيضا اإ

 هنج مشابه جدا وهو "نظام املسؤولية التعويضية".

                                         
يطاليا والربازيل يف ادلورة الثانية عرشة للجنة احلكومية ادلولية. 51  بياان وفدي اإ
 .4واملادة  6، ادليباجة EEC/93/98توجيه الاحتاد الأورويب  52
 .37، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/5/15انظر  53
54 . 793L. RevB.U.’ 81 Intellectual Property and Cultural Products,‘Scafidi, S., . 
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مية املصنفات   اليت

. وتُعترب أأو ل ميكن حتديد ماكنه مؤلفها يُعرفيراد ابملصنفات "اليتمية" املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف اليت ل  .98

ول تكون ابلتايل  تجات مل يكن لها قط مؤلف ابملعىن اذلي ينطوي عليه حق املؤلفأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي معوما من 

ن أأشاكل تعبريها الثقايف "يتمية" فقط لأهنا  ىل جانب هذا، قد ل تراتح اجملمتعات الأصلية للقول اإ َّة" ابملعىن نفسه. واإ "ميمت

ن اكن تأأليفها جامعيا. أأما يف س ياق  اجامتعية وجامعية؛ وميكن الاحتجاج أأيضا بأأن لها ابلفعل مؤلفا ميكن حتديد هويته واإ

ن التعبري الثقايف  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، حيث قلاّم يكون التعبري واحدا مثبتا ملؤلف واحد معروف، ميكن القول اإ

ؤلفني اذلين ل ميكن حتديد التقليدي معينا يش به مصنفا "ميامت" ولعل يف القوانني أأو املقرتحات احلالية اليت تعاجل مسأأةل امل

 ماكهنم، أأفاكر أأو خيارات محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 

نظام  تنشئترشيعات ة يف الترشيعات أأو اعمتدهتا سلفا. ونفذت كندا عىل سبيل املثال كندا قضائي أأنظمة وتنظر عدة .99

لزايم يسمح ابلنتفاع ابملصنفات املنشورة وتصدر هذا الرتخيص السلطة الوطنية حلق املؤلف نيابة عن أأحصاب  ترخيص اإ

لوضع قواعد  56اليتمية املصنفاتالاحتاد الأورويب توجيه  اعمتد ،2012 س نةيف و 55حق املؤلف اذلين ل ميكن حتديد ماكهنم.

نرتنت.  املصنفاتمشرتكة لأعضائه حول رمقنة  ق مكتب ح اس تعرض الأمريكية،يف الولايت املتحدة واليتمية وعرضها عىل الإ

  57.احملدودة ليةؤوملسا جمنوذ اذلي اقرتح 2015مسأأةل املصنفات اليتمية وأأصدر حتليهل يف يونيو  املؤلف

عادة البيع   حق اإ

عادة البيع )حق التتبع( 14تنص معاهدة برن )املادة  .100 بشلك اختياري وتعرتف هبا بعض الأنظمة  )ثلثا(( عىل حقوق اإ

القضائية وليس مجيعها. وهذه احلقوق غري القابةل للترصف فهيا تسمح للفنان )أأو لورثته( ابحلصول عىل نس بة مئوية من مثن 

والهدف بيع مصنف فين عندما يعاد بيعه عىل يد همين يف سوق الفنون )البائعون ابملزاد أأو املعارض أأو غريمه من جتار الفن( 

بداعية. وأأصدر الاحتاد الأورويب توجهيا بشأأن ذا هو متكني الفنانني من جين املنفعة من ه املالية لكام زادت قمية مصنفاهتم الإ

عادة البيع. 2001هذا املوضوع يف س نة  يقيض هذا التوجيه بأأن تسن لك و 58توحيدا لهنج ادلول الأعضاء خبصوص حقوق اإ

عادة بيع مصنفاهتم  نح الفنانني حقا يف نس بة مئويةدوةل من دول الاحتاد ترشيعا مي  يف حدود مرنة، من الرحب اذلي تدره اإ

ىل س بعني س نة. وتس تخدم أأيضا العديد من بدلان أأمرياك الالتينية والبدلان سقف معني  ضافة اإ عىل مدى فرتة حياهتم اإ

آل  عادة البيع. وميكن أأن يُس تخدم هذا احلق أأيضا كآلية من أ يات تقامس املنافع لتحويل العائدات اليت تدرها الأفريقية حق اإ

ذا اكنوا يُعتربون "مؤلفني" واكنت أأشاكل  ىل هذه اجملمتعات اإ ىل الفنانني املنمتني اإ مبيعات دور املزاد لفن اجملمتعات الأصلية اإ

 59تعبريمه الثقايف التقليدي محمية مبوجب حق املؤلف، وهو حاهلم يف أأغلب الأحيان.

                                         
 .html#h-42/page-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-http://laws.32-88 ، وهو متاح عىل املوقع التايل:77قانون حق املؤلف يف كندا، املادة  55
. 2012املسموح هبا للمصنفات اليتمية، س نة توجيه بشأأن بعض الاس تخدامات  56

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/orphan_works/index_en.htm#maincontentSec1. 
57 https://www.copyright.gov/orphan/ 
58 Directive on Resale Rights for the Benefit of the Authors of Original Works of Art, 2001. 
عادة البيع انظر  59  .s Resale Right SCCR/35/7’Farchy, J. and Graddy, K, The Economic Implications of the Artistبشان حق اإ

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-42/page-32.html#h-88
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متكل غري املرشوع للسمعة املرتبطة بأأشاكل التعبري الثقايف ت املمزية و العالمااس تخدام  مبادئ املنافسة غري املرشوعة ملاكحفة ال

منط"(  التقليدي )"ال

 وتشمل اخليارات املتعلقة ابلسمعة املرتبطة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ما ييل: .101

كثريا ما تكون السمعة املرتبطة بتعبري ثقايف  :القانون العامجنحة المتويه يف نظام قوانني املنافسة غري املرشوعة و  (أأ )

تقليدي، مثلام جيسده أأو يصوره "منط" ممزي، موضوع متكل غري مرشوع. ومن املقرتح أأن تشمل امحلاية يف 

هذا الس ياق امحلاية من الادعاءات الزائفة بشأأن "العراقة" أأو الارتباط ابجملمتع احمليل أأو تأأييده. وقد يكون 

انون املنافسة غري املرشوعة وجرمية المتويه حسب القانون العريف عنرصين مساعدين. وقد يتعلقان حبامية منط ق

يف حد ذاته، أأو ابمحلاية من التصوير املضلل القامئ عىل اس تخدام منط أأو صور أأو رموز ممزية. وقد ينطبق ما 

 س بق عىل التصاممي التقليدية أأيضا.

متعات حملية عالمات تصديق أأو عالمات جامعية أأو "عالمات العراقة" يف عدة : جسلت جم عالمات التصديق (ب)

  61وبامن وفيجي.60بدلان، مثل أأسرتاليا ونيوزيلندا وكندا والولايت املتحدة الأمريكية )أألساك( والياابن

يف الولايت  1990: حيمي قانون فنون الهنود امحلر وحرفهم اليدوية لس نة والتوس مي‘ احلقيقة يف ادلعاية’قوانني  (ج)

رشاف  ذ يضمن هلم عراقة منتجاهتم الهنود احلرفية حتت اإ املتحدة الأمريكية احلرفيني الأمريكيني الأصليني اإ

جملس فنون الهنود امحلر وحرفهم اليدوية. ومينع القانون املذكور، وهو قانون بشأأن "احلقيقة يف التسويق"، من 

محلر" عندما ل تكون هذه املنتجات من صنع الهنود مثلام يعّرفهم تسويق منتجات عىل أأهنا "من صنع الهنود ا

 62القانون.

ماكنية اس تخدام البياانت اجلغرافية يف هذاالبياانت اجلغرافية (د)  : شدد العديد من املشاركني يف اللجنة عىل اإ

صنع اجملال. وميكن وصف بعض أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مثل منتجات احلرف اليدوية اليت تُ 

ىل هذا، قد تكون  ضافة اإ ابس تخدام موارد طبيعية، عىل أأهنا "سلع" ميكن أأن حُتمى ابلبياانت اجلغرافية. واإ

بعض أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي نفسها بياانت جغرافية، مثل الأسامء والعالمات الأصلية والتقليدية 

يس أأمثةل وجهية عىل تسجيل البياانت اجلغرافية وغريها من البياانت. وقدم الربتغال واملكس يك والاحتاد الرو

 63فامي خيص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وما يتصل هبا من املعارف التقليدية.

: أأقرت اللجنة يف مناقش هتا بفائدة املبادئ العامة لقانون قانون املنافسة أأو املامرسات التجارية غري املرشوعة (ه)

)ثنيا( من اتفاقية ابريس واتفاق تريبس. وفضال عن هذا، ُمنعت 10ا املادة املنافسة غري املرشوعة، كام تتضمهن

رشكة يف أأسرتاليا، مبوجب ترشيع معينة بشأأن املامرسات التجارية، من الاس مترار يف وصف مجموعهتا من 

لهيا عىل فن ’أأهنا  الهدااي التذاكرية املرسومة أأو املنقوشة يدواي من ويح فنون اجملمتع الأصيل أأو الإشارة اإ

                                         
ندونيس ي OVOP، ويس تخدم الياابن نظام التصديق. مت العمل مببادرة أأويتايف  One Village One Productمبادرة  60   ولوس ومكبوداي. اأأيضا يف اتيلند واإ
 انظر التحليل الشامل. 61
62 WIPO/GRTKF/IC/3/10 1"122، الفقرة." 
 .WIPO/GRTKF/IC/5/3انظر  63
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ذا اكنت تعتقد اعتقادا معقول بأأن املصنف الفين أأو الهدية التذاكرية قد ‘ عريقة’أأو ‘ الساكن الأصليني ل اإ اإ

ُرمست أأو نُقشت بيد خشص ينحدر من الساكن الأصليني. وقد جرت مالحقة الرشكة لأهنا عرضت بعضا 

أأو "مصادق عىل ‘ أأصلية’ عىل أأهنا منتجات من هداايها التذاكرية املرسومة يدواي بأأسلوب الساكن الأصليني

واعُترب أأن هذه املنتجات قد تضلل املس هتلكني لأن ‘ فن الساكن الأصليني الأسرتاليني’عراقهتا" و/أأو من 

  64أأغلبية الفنانني اذلين ينتجون الهدااي التذاكرية ليسوا ساكان أأصليني ول ينحدرون من الساكن الأصليني.

دبية والفنيةاملصنفات املش تقة وا  محلاية ادلفاعية للمنتجات الأ

يثري هذا عددا من القضااي الأساس ية عىل مس توى الس ياسة العامة وحظيت هذه القضااي مبناقشة مس تفيضة يف  .102

 65وثئق سابقة.

ذ .103 ا اكن وقد تمتحور بعض قضااي الس ياسة العامة القانونية والثقافية املتصةل بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حول ما اإ

ينبغي أأم ل منح حق يف التحوير يف جمال أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، والاس تثناءات والتقييدات اليت رمبا تكون 

ىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: وميكن أأن تكون هذه  نتاج مصنفات مش تقة تستند اإ مناس بة. وينطبق حق التحوير عىل اإ

جب حق املؤلف ابعتبارها مصنفات أأصلية. ومن شأأن حق التحوير أأن يسمح للمجمتع املصنفات لوحدها أأهال للحامية مبو 

احمليل أأو غريه من أأحصاب احلقوق مبنع مصنف مش تق أأو الترصحي به أأو ابحلصول، كبديل أ خر، عىل ماكفأأة عادةل مقابل 

ذا مل ي كن هناك أأي حق يف التحوير من هذا الانتفاع ابملصنف عندما يكون مش تقا من أأشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي. واإ

القبيل، فال ميكن للمجمتع احمليل التحمك يف هذا الانتفاع مبواده الثقافية وبتقاليده من خالل نظام شبيه بنظام امللكية الفكرية. 

 ويتصل أأيضا منح حق يف التحوير اتصال وثيقا ابملعىن ادلقيق املقصود بعبارة "تعبري ثقايف تقليدي".

ىلوجتدر الإ  .104 ماكنية تسبب شارة اإ رفض حق املؤلف ابلنس بة ملؤلفي مثل هذه املصنفات املش تقة ممن ليسوا من أأفراد  اإ

لهيا. ومي ىل اجملمتعات احمللية واذلين ل ينمتون اإ حباط الإبداع وانعدام املساواة بني املؤلفني اذلين ينمتون اإ كن أأن اجملمتع احمليل، يف اإ

لزام املؤلفني من خارج اجملمتعات  احمللية بذكر اجملمتع احمليل اذلي اس تلهموا من تقاليده أأو بتقامس املنافع يكون أأحد اخليارات اإ

اليت جُتىن من اس تغالل حق املؤلف أأو التقيد ببعض أأشاكل احلقوق املعنوية يف التقاليد الضمنية املنتفع هبا أأو تشكيةل مما 

 س بق. 

 املواثيق وقواعد السلوك والعقود وغريها من الأدوات العملية

تلعب أأدوات معلية مثل املواثيق وقواعد السلوك والعقود دورا مفيدا ومعليا يف معاجلة الثغرات يف امحلاية  ميكن أأن .105

املقدمة لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقد وضع عدد من اجملمتعات الأصلية، عىل سبيل املثال، مواثيقها وتراخيصها اخلاصة 

ىل أأشاكل تعبريها الثقايف التقليدي والانتفاع هبا، ووضع يف جمال امللكية الفكرية للتعامل مع الط  لبات اخلارجية عىل النفاذ اإ

أأيضا عدد من املؤسسات الثقافية وامجلعيات املهنية قواعد سلوك أأخالقية متصةل ابمللكية الفكرية وعقود منوذجية. وميكن أأن 

احة مبوجب القانون النظايم أأو قانون السوابق بطرق تليب تلعب أأدوات معلية كهذه دورا همام يف تمكيل أأو توضيح امحلاية املت

                                         
 .WIPO/GRTKF/IC/5/3انظر أأيضا  64
 .WIPO/GRTKF/IC/6/3و WIPO/GRTKF/IC/5/3انظر ابلأخص  65
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احتياجات اجملمتعات احمللية وتس تجيب لتطلعاهتا، مبا فهيا الإقرار بعنارص قوانيهنا العرفية. وليك تكون هذه الأدوات العملية 

ىل تعزيز قدرة اجملمتعات احمللية عىل  انجعة ابلفعل عىل أأرض الواقع، جيب أأن تكون مصحوبة بتكوين الكفاءات الرايم اإ

نفاذها. براهما واإ  التفاوض بشأأن املواثيق والعقود وعىل صياغهتا واإ

دارة امللكية الفكرية عندما يمت  66مرشوع الويبو بشأأن الرتاث الإبداعييس تجيب  .106 لهذا الاحتياج ابذلات املتصل ابإ

رشوع اخلاص بتكوين الكفاءات التدريب واملعلومات تسجيل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتوثيقها ورمقنهتا. ويقدم هذا امل 

ونرشت واملشورة فامي يتصل ابمللكية الفكرية للمجمتعات احمللية واملتاحف ودور احملفوظات وغريها من املؤسسات الثقافية. 

ثقافات التقليدية: مللكية الفكرية واحلفاظ عىل ال اعنوان "ب  دليل لفائدة املتاحف وغريها من املؤسسات 2010 س نةيف  الويبو

ويقدم املرشوع أأيضا التدريب للمجمتعات احمللية يف  67.مسائل قانونية وخيارات معلية للمتاحف واملكتبات ودور احملفوظات"

دارة امللكية الفكرية.  الويبو برانجما تدريبيا رائدا من هذا القبيل لصاحل جممتع  ونفذتجمالت التوثيق الثقايف واحملفوظات واإ

املارون والرس تافاري يف  يجممتع عىلالربانمج  نُفّذ ،2011 س نةيف  2008.68لكيبيا )كينيا( يف سبمترب  حمليل يفماساي ا

املركز الأمرييك للحياة ابلتعاون مع  وأأاتحت الويبو هذا التدريب اساي.مادلروس املس تفادة من جتربة  مراعاةمع  جاماياك،

شامل اكرولينا. وقد أأنشأأ  ومركز ادلراسات الوثئقية جبامعة ديوك يفيف واش نطن العاُصة  التابع ملكتبة الكونغرسالفوللكورية 

هذا املرشوع قاعدة بياانت عامة ميكن البحث فهيا بشأأن املواثيق وقواعد السلوك والعقود المنوذجية، مما يس تخدمه اجملمتعات 

 أأخرى ويه متاحة عىل املوقع: احمللية واملتاحف وغريها من املؤسسات وامجلعيات املهنية وهجات

https://www.wipo.int/tk/en/databases/creative_heritage/  وتشمل املوارد الأخرى دراسات اس تقصائية

دارة قضااي امللكية الفك  69رية.وجتارب املتاحف ودور احملفوظات يف جمال اإ

 السجالت وقواعد البياانت

ميكن أأن تلعب السجالت وقوامئ اجلرد وقواعد البياانت وقوامئ أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي دورا يف حاميهتا  .107

لأغراض برامج صون وتعزيز الرتاث  رمغ أأهنا قد تكون هممةالقانونية. بيد أأن تدوين ورمقنة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، 

دارة الثقايف ، قد يعّرض من دون قصد أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لالنتفاع هبا واس تغاللها دون ترصحي. ولهذا يُنصح ابإ

دارة اسرتاتيجية خالل تدوين أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ورمقنهتا ونرشها )انظر مرشوع الرتاث  امللكية الفكرية اإ

 الإبداعي أأعاله(.

" وقاية أأشاكل التعبري 1مئ اجلرد وقواعد البياانت والقوامئ الأخرى يف مجةل أأمور من بيهنا: "وقد تفيد السجالت وقوا .108

" وتعريف اجملمتعات احمللية اليت قد يكون لها احلق 3" والعمل مكورد للمبدعني وأأحصاب املرشوعات؛ "2الثقايف وصيانهتا؛ و"

" وتقدمي الوسائل اليت ميكن من خاللها اكتساب أأو تدوين 4دي؛ "يف تقامس املنافع وحقوق يف أأشاكل التعبري الثقايف التقلي

" والعمل كآلية للحصول عىل حامية التعبري الثقايف التقليدي من 5احلقوق املوجبة عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؛ و"

                                         
  .www.wipo.int/tk/en/resources/training.htmlshttp//:انظر  66
67 ://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/1023/wipo_pub_1023.pdfshttp. 
. 2016، جمةل الويبو، أأكتوبر ” ,Managing Rights in Digitized Indigenous Music“Wendlandانظر  68

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/05/article_0003.html. 
69 surveys.htmlhttps://www.wipo.int/tk/en/resources/. 
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ابلرضورة عىل مجيع أأشاكل  خالل حامية خمصصة لقواعد البياانت. وميكن أأن تكون السجالت غري وافية حيث أأهنا ل حتتوي

التعبري الثقايف التقليدي املراد حاميهتا. وقد تكون بعض أأشاكل التوثيق أأيضا مبثابة جسل خصويص أأو رسي لأشاكل التعبري 

 .الثقايف التقليدي احملتفظ هبا للمجمتع احمليل حفسب

 الإدارة امجلاعية

دارة احلقوق، رمبا تكون  .109 يف منظامت الإدارة امجلاعية فائدة معلية لإدارة احلقوق يف ابلنس بة للتحدايت املرتبطة ابإ

عن اهامتهمم ببحث هذه الإماكنية  71وتكل املنظامت نفسها 70أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقد أأعرب املشاركون يف اللجنة

دارية من شأأهنا عرقةل انتفاع املؤلفني والفنانني والنارشين انتفاعا  نشاء هيئات اإ زاء اإ بشلك أأكرب، وأأعرب أ خرون عن قلقهم اإ

 عاداي بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

 أأداء أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

تقليدي ابلقدر نفسه من امحلاية املقدمة لغريه من أأشاكل الأداء. وعىل سبيل حيظى أأداء أأشاكل التعبري الثقايف ال  .110

ىل  5املثال، تنص املواد من  عىل مجموعة من احلقوق  1996 لس نة بشأأن الأداء والتسجيل الصويت الويبو من معاهدة 10اإ

رات تنطبق عىل مجيع أأشاكل الأداء وليس عىل املعنوية واملالية لفناين الأداء. ورمغ الثغرات يف امحلاية املقدمة، فاإن هذه الثغ

أأداء التعبري الثقايف التقليدي ابلتحديد. ولهذا، تأأيت خيارات معاجلهتا من املناقشات اجلارية بشأأن توس يع نطاق امحلاية املقدمة 

اعد السلوك والعقود ال نف ذكرها وميكن للأدوات العملية مثل املواثيق وقو  الويبو ليشمل فناين الأداء عامة مبوجب معاهدة

 أأن تلعب دورا مفيدا ومعليا بشلك مبارش يف هذا اجملال.

 التصاممي

ميكن الاطالع عىل "املنتجات الأدبية والفنية" أأعاله، ل س امي حتت عنوان "اس تخدام مبادئ املنافسة غري املرشوعة  .111

ليدي )"المنط"(" وعنوان "املصنفات املش تقة وامحلاية ملاكحفة المتكل غري املرشوع للسمعة املرتبطة بأأشاكل التعبري الثقايف التق 

ىل جانب هذا، ميكن للأدوات العملية مثل املواثيق وقواعد السلوك والعقود أأن تلعب  ادلفاعية للمنتجات الأدبية والفنية". واإ

 تقليدي.دورا مفيدا ومعليا بشلك مبارش يف معاجلة الثغرات يف امحلاية املقدمة لأشاكل التعبري الثقايف ال 

 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية

 ميكن أأن تكون العنارص التالية خيارات مناس بة ملعاجلة الثغرات احملددة أأعاله: .112

ذا اكن هذا الأخري قد عول عىل الوعد امللزم (أأ ) : مينع مبدأأ الوعد امللزم طرفا من حسب وعد أأعطاه لطرف ثن اإ

ذا عول جممتع هذا الوعد لأس باب معقوةل واتذ بناًء عل  جراءات عادت عليه ابلرضر. وعىل سبيل املثال، اإ يه اإ

ماكن هذا اجملمتع  حميل عىل التعهدات الشفوية لباحث بأأل يكشف عن أأية معلومات رسية ُكشف هل عهنا، فاإ

ىل هذا املبدأأ ملنع الباحث من الكشف عن املعلومات. وميكن أأن يكون هذا أأساسا أ خر ملعاجلة  احمليل اللجوء اإ

                                         
 (.WIPO/GRTKF/IC/1/5, Annex II, p. 5) مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب 70
 .الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية ابلنسخ ال يلمثل  71
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قضااي مثل قضية ماونتفورد. وقد حيمي اس تخدام هذا املبدأأ أأيضا معلومات ل تكون ذات قمية جتارية 

 ابلرضورة.

: انظر ما نوقش أأعاله. فقد تكون هذه الأدوات العملية مفيدة للغاية يف تنظمي املواثيق والعقود وصيغ املوافقة (ب)

ىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية.   النفاذ اإ

: انظر ما نوقش أأعاله. فقد تساعد السجالت وقواعد البياانت الرسية يف احلفاظ لسجالت وقواعد البياانتا (ج)

عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وميكن أأن تُس تخدم، مصحوبة ابلعقود وصيغ املوافقة املناس بة، للتحمك يف 

ىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والانتفاع هبا حس  ب الرشوط اليت حيددها اجملمتع احمليل.النفاذ اإ
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سامء واللكامت والرموز الأصلية والتقليدية  الأ

قلميية والبدلان مس بقا خطوات ملنع تسجيل عالمات اجملمتعات  .113 يف جمال امحلاية ادلفاعية، اتذت بعض املنظامت الإ

قلمييالأصلية بدون ترصحي كعالمات جتارية. ويه تدابري وطنية أأو تدابري قابةل ل  ة، وميكن اعامتدها عىل لتطبيق داخل منظمة اإ

ىل هذه التدابري ابلتفصيل يف وثئق سابقة، ويه تشمل ما ييل:نطاق أأوسع  . وقد ُأشري اإ

عىل أأنه "ل جيوز تسجيل العالمات اليت  الأندية البدلانجامعة ملفوضية  486)ز( من القرار 136تنص املادة  (أأ )

بريا حبق الغري، ل س امي عندما تتكون من امس جممتع أأصيل أأو أأفريقي قد يلحق اس تخداهما جتاراي رضرا ك 

أأمرييك أأو حميل، أأو من تسميات أأو لكامت أأو حروف أأو سامت أأو عالمات تس تخدم لمتيزي منتجات هذه 

ذا ُأودع  ل اإ اجملمتعات أأو خدماهتا أأو طريقة صنعها، أأو عندما تشلك أأداة التعبري عن ثقافهتا أأو ممارساهتا، اإ

 طلب التسجيل من اجملمتع احمليل نفسه أأو مبوافقة رصحية منه؛"

قاعدة بياانت شامةل لتتضمن الشارات  مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجاريةواس تحدث  (ب)

وجيوز 72الرمسية مجليع القبائل الأمريكية الأصلية املعرتف هبا عىل مس توى الولايت وعىل املس توى الاحتادي.

ملكتب أأن يرفض تسجيل عالمة مقرتحة فهيا ادعاء زائف بأأهنا ذات صةل بقبيةل من جممتع أأصيل أأو لهذا ا

 73مبعتقدات تؤمن هبا تكل القبيةل؛

ذا  (ج) ويقيض قانون العالمات التجارية يف نيوزيلندا برفض تسجيل عالمة جتارية )أأو جزء من عالمة جتارية( اإ

حلاق الرضر بفئة هممة من اجملمتع، ل س امي الأشخاص الأصليون يف هذا  اكن يف اس تخداهما أأو تسجيلها احامتل اإ

  74.ماووريالبدل، ومه 

 [ييل ذكل املرفق الثاين]

 

                                         
 . 1999سبمترب  Report on the Official Insignia of Native American Tribes“ ،30”انظر  72
  .26اإىل  24الصفحات من  املرجع نفسه، 73
 >html049an//2002basket.co.nz/gpacts/public/text/-http://rangi.knowledge.<القانون متاح عىل املوقع التايل:  74
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 دال. اخليارات ابء. الثغرات أألف. امحلاية احلالية امحلاية املرغوب فهيا

 امحلاية مبوجب حق املؤلف لأشاكل  املنتجات الأدبية والفنية

  التعبري الثقايف التقليدي املعارصة

  امحلاية  -( من اتفاقية برن4)15املادة

مبوجب حق املؤلف للمصنفات غري 

املنشورة أأو اليت تكون خشصية 

 مؤلفها جمهوةل

  اجملموعات وقواعد البياانت اخلاصة

 بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

  تدوين وتوثيق أأشاكل التعبري الثقايف

 التقليدي

  اجملموعات وقواعد البياانت اخلاصة

 بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

  تدوين وتوثيق أأشاكل التعبري الثقايف

 التقليدي

  قد ل تس تجيب أأشاكل التعبري

الثقايف التقليدي اجلديدة املستندة 

ىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  اإ

 ‘الأصاةل’ لرشطقبل املوجودة من 

 امحلاية  يوفر قانون حق املؤلف

، ولكن املصنفللتعبري اخلاص عن 

، واليت قد ليس للأفاكر الأساس ية

 جتعل حامية "الأمناط" صعبة

  ل حامية واحضة حلقوق اجملمتعات

 احمللية.

  مدة امحلاية حمدودة 

  املكل العام" والاس تثناءات"

 والتقييدات الأخرى
 

 والتحويرات املصنفات املش تقة 

 وامحلاية ادلفاعية

  يف التدوين والتوثيقاحلقوق 

  الاعرتاف حبقوق اجملمتعات احمللية 
 

 احلقوق املعنوية للمجمتعات احمللية 

  ( من اتفاقية برن4)15توضيح املادة 

 املكل العام بعوض 

 املصنفات اليتمية 

 عادة البيع  حقوق اإ

  اس تخدام مبادئ املنافسة غري

املرشوعة ملاكحفة المتكل غري املرشوع 

بأأشاكل التعبري للسمعة املرتبطة 

 الثقايف التقليدي )"المنط"(

  املصنفات املش تقة وامحلاية ادلفاعية

 للمنتجات الأدبية والفنية

  املواثيق وقواعد السلوك والعقود

 وغريها من الأدوات العملية

 قانون خاص قامئ بذاته 

 السجالت وقواعد البياانت 

 الإدارة امجلاعية 
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 دال. اخليارات ابء. الثغرات احلالية أألف. امحلاية امحلاية املرغوب فهيا

أأداء أأشاكل التعبري الثقايف 

 التقليدي

  امحلاية املنصوص علهيا يف معاهدة

الويبو بشأأن الأداء والتسجيل 

 1996الصويت لس نة 

 لس نة  امحلاية س تقدهما معاهدة بيجني

حزي املعاهدة مل تدخل هذه ) 2012

 (بعد النفاذ

  مدة امحلاية حمددة ابلنس بة للأداء

 املثبت 

  املواثيق وقواعد السلوك والعقود

 وغريها من الأدوات العملية

 قانون خاص قامئ بذاته 

الصناعية للتصاممي  التصامميحامية   التصاممي

 املعارصة

  اجملموعات وقواعد البياانت اخلاصة

 التقليدية ابلتصاممي

  التصاممي املوجودة من قبل ليست

 محمية

  مدة امحلاية حمددة للرسوم والامنذج 

 الرشوط الشلكية 

  اس تخدام مبادئ املنافسة غري

املرشوعة ملاكحفة المتكل غري املرشوع 

للسمعة املرتبطة بأأشاكل التعبري 

 الثقايف التقليدي )"المنط"(

  املواثيق وقواعد السلوك والعقود

 وغريها من الأدوات العملية

 قانون خاص قامئ بذاته 

 لسجالت وقواعد البياانتا 
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 دال. اخليارات ابء. الثغرات أألف. امحلاية احلالية امحلاية املرغوب فهيا

 

أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

 الرسية 

 

 

 

  أأحاكم يف اتفاق تريبس واتفاقية

ابريس للحامية من املنافسة غري 

املعلومات غري حامية و املرشوعة 

 املكشوف عهنا

  املعلومات الرسية مبوجب حامية

 قانون السوابق

  تنطبق أأحاكم املنافسة غري املرشوعة

ابلأساس عىل املعلومات الصناعية 

 والتجارية

  "تعريف عبارة "غري املكشوف عهنا

 وعبارة "الرسية"

 الوعد امللزم 
 

  املواثيق وقواعد السلوك والعقود

 وغريها من الأدوات العملية

 قانون خاص قامئ بذاته 

 ت وقواعد البياانتالسجال 

الأسامء واللكامت والرموز الأصلية 

 والتقليدية

  الأحاكم املتعلقة  -امحلاية ادلفاعية

ابمحلاية من املنافسة غري املرشوعة 

الفة لل داب وامحلاية من العالمات اخمل

 تضليلومن ال أأو النظام العام 

  اس تخدام قوانني  -امحلاية املوجبة

 العالمات التجارية

  خمالفة أأساسا عىل مفهوم "حُيمك

لنظام ل خمالفة " ومفهوم "لل داب

" من منظور امجلهور العام العام

وليس املفهومان مصممني ابلرضورة 

من أأجل أأشاكل التعبري الثقايف 

 التقليدي 

  أأحاكم "خاصة" يف القوانني الوطنية

جامعة للعالمات التجارية )نيوزيلندا، 

 ، الولايت املتحدةالأندية البدلان

 الأمريكية(

  املواثيق وقواعد السلوك والعقود

 وغريها من الأدوات العملية

 قانون خاص قامئ بذاته 

 السجالت وقواعد البياانت 
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 جمي. الاعتبارات املناس بة

  قلميية أأو الوطنية أأو احمللية أأو تشكيةل املس توى اذلي  مهناميكن أأو ينبغي معاجلة ثغرة عليه )املس توايت ادلولية أأو الإ
 )اختيار التدابري اليت ينبغي اس تخداهما ملعاجلة الثغرات )الإجراءات الترشيعية، وضع أأدوات معلية، تكوين الكفاءات 
  ليه مناقشة موضوع حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف منتدايت دولية أأخرى ومدى حامية أأشاكل التعبري املس توى اذلي وصلت اإ

 مبوجب صكوك قانونية يف جمالت أأخرى من جمالت الس ياسة العامةالثقايف التقليدي حاليا 
 الانعاكسات الس ياس ية 
 الأهداف الاقتصادية والثقافية والاجامتعية 
 القضااي التقنية والقانونية املعينة 
 دارة احلقوق والتقيد هبا  القضااي العملية: اإ

 

 

  والوثيقة[ين]هناية املرفق الثا


