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تنبيه: ليس �لغرK من �ملعلوما� �لو�&2C في هذ� �لكتيب ,� تكو� بديال عن �ملشو&2 �لقانونية ألهل 
�ملهنة، !Sمنا يقتصر �لغرK منها على تقدمي معلوما� ,ساسية عن �ملسألة موضع �لبحث.

�ألعما� �لفنية للغالD مستخرجة من مصنف نشرته سو3�� !�جني !�جني
بعنو�� “صو& 3يتية جد�&ية Zتمع Munupi”، حتت &عاية جمعية Munupi للفنو� !�حلرD �ليد!ية، 
!مجتمع Pirlangimpi، ملفيل [يلند، ,ستر�ليا. !�لسيد2 !�جني !�جني هي صاحبة حق �ملؤلف، 

!قد ,خذنا من مصنفها مبو�فقة صريحة منها، علما بأ� كل �حلقوb محفوظة.

 b�ألسو�ملتوفر2 في �لبيانا� �عد �لكتيب من قو� �2 في هذC&�لو�لصو& �ستخرجت �قد !
!تشتر% فيها �لويبو.
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 �حملتويا
نظر� مجملة
١ نظر� مجملة 
٣ جد�� �مني 

٥ مفاهيم �ساسية 
ما هي "�شكا� �لتعبير �لثقافي 

٥ �لتقليد�"؟ 
٩ "حماية" �مللكية �لفكرية 

ما هي �لعالقة بني مفهو' "حماية" 
�مللكية �لفكرية �مفهو' "صو.

١٠ �لتر�5 �لثقافي ��حلفا3 عليه"؟ 

١٢ �طا� سياسي قانوني �ثقافي 
ما هي �حتياجا8 �تطلعا8 �منا7 

/��شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد
١٢ �لفولكلو>؟ 
١٣ <�> "�مللك �لعا'" 



 قانونية: �جتاها��خيا
١٥ �جتا�& �طنية ��قليمية �$�لية 
١٥ حتديد �هد�B �لسياسة �لوطنية 

�النتفاF بحقوD �مللكية �لفكرية 
١٦ �لنافذJ حاليا �تكييفها 
١٩ تد�بير ��نظمة خاصة 

تسجيل �شكا� �لتعبير �لثقافي 
٢٠ �توثيقها 


تد�بير عملية لتحديد �الجتاها
٢١ �لعامة 

ما هي �لتد�بير �لو�جب �تخا.ها في 
٢٢ �ملستقبل؟ 

نظر� مجملة
فنو. �لشعوS �ألصلية �ملقلدJ على �لسجا< 

��لقمصا. �لقطنية �بطاقا8 �ملعايد�8، 
��ملوسيقى �لتقليدية �ملدمجة في Xيقاعا8 �لرقص 

�لتكنو إلنتاY �سطو�نا8 "�ملوسيقى �لعاملية" 
�لر�ئجة، ��لسجاجيد �ملنسوجة يد�يا ��شغا� 

�حلرB �ليد�ية �ملقلدJ ��ملباعة على �نها "�صيلة"، 
�Xجر�X 8�7صد�> بر�8�7 عن �آلال8 �ملوسيقية 

�لتقليدية، �كلما8 �تسميا8 �لشعوS �ألصلية 
�ملسجلة كعالما8 جتا>ية ��ملستخدمة جتا>يا.

هذd هي بعض �ألمثلة �لتي تستشهد بها 
�لشعوS �ألصلية ��eتمعا8 �لتقليدية ��لثقافية 

�ألخرf عند Xقامة �لدليل على �. �ألعما� �إلبد�عية 
 ��لتقليدية ��شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد

تتطلب حماية �كبر مبوجب �مللكية �لفكرية.

��ملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية (�لويبو) �لتي 
شرعت ��� �ألمر في فحص �لعالقة بني �مللكية 

 ��لفكرية �حماية �شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد
(�� �شكا� �لتعبير �لفولكلو>�) �تر�يجها �صونها 

 Bعقو<، تنفذ برنامجا طموحا يستهد Jمنذ عد
تطوير �لسياسا8 �تقدمي �ملساعدJ �لتشريعية 

�خلق �لكفا8�7 في هذ� �eا�.

�تثير �لعالقة بني �شكا� �لتعبير �لثقافي 
 Jمللكية �لفكرية مشكال8 معقد�� ��لتقليد

��خيمة �لعو�قب، nX �. �شكا� �لتعبير �لثقافي 
 Sجتسد قيم �لشعو� Bِّلفولكو> تعر�/��لتقليد
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٢

�ألصلية �غيرها من �eتمعا8، �كذلك تقاليدها 
�معتقد�تها.

��ملشكال8 �ملترتبة على تعد< �شكا� �لثقافا8 
��لتنوF �لثقافي، في �eتمعا8 �لتي تضم شعوبا 

�صلية �مهاجرJ على �ألخص، تستلز' �ضع 
سياسا8 ثقافية لتحقيق �لتو��. بني حماية �صو. 

�شكا� �لتعبير �لثقافي – �لتقليد� �� خالفه 
– �تبا<� �لتجا>S �لثقافية <�. �� قيد.

�ثمة مشكلة �خرf، �ال �هي حتقيق �لتو��. بني 
�لرغبة في صو. �لثقافا8 �لتقليدية ��لرغبة في 

حفز �لقد>�8 �البتكا>ية �لقائمة على �لتقاليد 
كعامل مساهم في �لتنمية �القتصا<ية 

�ملستد�مة. �يثير تنا�� هذd �ملشكال8 بالبحث 
بعض �ألسئلة �لشائكة للغاية: من "ميلك" �لتر�5 

�لثقافي �لقومي؟ �ما هي �لعالقة بني حماية 
�مللكية �لفكرية �تعزيز �لتنوF �لثقافي؟ �ما هي 

�لسياسا8 �ملتعلقة بامللكية �لفكرية �لتي تخد' 
�فضل من غيرها "�مللك �لعا'" �خلالD ��ملتعد< 

�لثقافا8؟ �كيف ميكن ألنظمة �مللكية �لفكرية 
�حلالية �. تقر| بالقو�نني �لعرفية؟ �متى تكو. 

"�الستعا>J" من ثقافة تقليدية Xلهاما مشر�عا، 
�متى تكو. �قتباسا �� تقليد� غير مالئم؟ �هل 

هنا{ عالقة بني "صو." �لتر�5 �لثقافي �بني 

"حماية" �شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد� مبوجب 
قانو. �مللكية �لفكرية؟ ��nX كا. �ألمر كذلك، ما 

هي هذd �لعالقة؟

�يحد< هذ� �لكتيب �ملفاهيم �ألساسية ��العتبا>�8 
�لقانونية ��لسياسية �لثقافية، �كذلك �خليا>�8 

�لقانونية �لرئيسية، �لتي تستند Xلى �الجتاها8 
�لوطنية ��إلقليمية ��لد�لية �ملرتبطة بحماية 

.��شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد

 Fتا>يخية مقتضبة عن �ملوضو Jتر< فيما يلي نظر�
محل �لبحث.

عبا�� "�شكا; �لتعبير �لثقافي �لتقليد8" 
"8��عبا�� "�شكا; �لتعبير �لفولكلو

تستخد' في هذ� �لكتيب عبا>J "�شكا� �لتعبير 
�لثقافي �لتقليد�" �عبا>J "�شكا� �لتعبير 

�لفولكلو>�" <�. متييز. �على �لرغم من �. "�شكا� 
�لتعبير �لفولكلو>�" هي �لعبا>J �ألكثر �ستعماال 
 ،Jفي �ملد��ال8 �لد�لية �تر< في قو�نني �طنية عديد

فإ. بعض �eتمعا8 �عربت عن حتفظها على �لداللة 
�لسلبية لكلمة "�لفولكلو>". �ال يقصد باستخد�' 
 J<عبا �� "�عبا>J "�شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد

"�شكا� �لتعبير �لفولكلو>�" في هذ� �لكتيب 
�إليحا7 بأ� تو�فق لآل>�7 بني �لد�� �� �eتمعا8 �� 

�صحاS �ملصالح بشأ. صالحية �� مال7مة هاتني 
 �� J<ختيا> �لعبا� .� nX ،fخر� J<عبا ��لعبا>تني �� �

�لعبا>�8 �ملالئمة �حتديد �ملوضوF �لذ� تشمله 
هما في �لنهاية >هن قر�> من ��ضعي �لسياسا8 

��eتمعا8 �ملعنية على �ملستويني �حمللي ��لوطني، 
كما �شا> Xلى nلك عد< كبير من ��تصني.
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٣

جد�; <مني

في سنة ١٩٦٧، نص تعديل �تفاقية بر?   
حلماية �ملصنفا
 �أل$بية ��لفنية على 

�ضع �لية تكفل �حلماية �لد�لية للمصنفا8 
 .J<مغفولة �السم ��ملصنفا8 غير �ملنشو

��فقا لصياغة هذ� �لتعديل �لتي تنعكس 
في �ملا<J ١٥(٤) من �التفاقية، فإ. �لغر� 

�ملقصو< هو كفالة �حلماية �لد�لية ألشكا� 
�لتعبير �لفولكلو>�/�شكا� �لتعبير �لثقافي 

.��لتقليد

�في سنة ١٩٧٦، �عتمد قانو? تونس   
�لنمو.جي حلقوL �ملؤلف لتستعني به 

�لبال$ �لنامية، �لذ� ينص من بني جملة �مو> 
على توفير حماية خاصة ألشكا� �لتعبير 

.��لفولكلو>

�في سنة ١٩٨٢، بنا7 على <عوJ من �لويبو   
��ليونسكو، �ضع فريق من �خلبر�7 منوnجا خاصا 

 �� ،�حلماية �شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد
�حكاP �لويبو ��ليونسكو �لنمو.جية، سنة 

.١٩٨٢

�في سنة ١٩٨٤، <عت كل من �لويبو   
��ليونسكو فريقا للخبر�S للنظر في توفير 

 ��حلماية �لد�لية ألشكا� �لتعبير �لفولكلو>
 Bمبوجب �مللكية �لفكرية. ��ضع حتت تصر

�خلبر�7 مشر�F معاهدJ تعتمد على �ألحكا' 
 .dكرها �عالn ><جية لسنة ١٩٨٢ �لو�nلنمو�

غير �. �غلبية �ملشا>كني في �ملد��ال8 >�8 �نه 
من �لسابق أل��نه �ضع معاهدJ <�لية في nلك 

�لوقت.

�في <يسمبر/كانو. �أل�� ١٩٩٦، �عتمد8 �لد��   
 S�$ألعضا7 في �لويبو معاهد� �لويبو بشأ? �أل�

��لتسجيل �لصوتي، �لتي تنص على توفير 
�حلماية �يضا لفناني �<�7 �� شكل من �شكا� 

.��لتعبير �لفولكلو>

�في �بريل/نيسا. ١٩٩٧، عقد محفل   
�ليونسكو ��لويبو �لعاملي بشأ? حماية 

�لفولكلو� في فوكيت بتايلند.

�خال� �لفترJ �ملتر��حة بني سنة ١٩٩٨ �١٩٩٩،   
��فد8 �لويبو بعثا
 لتقصي �حلقائق في ٢٨ 

بلد� من �جل حتديد �الحتياجا8 ��لتطلعا8 
 B<ملعا� Sملتعلقة بامللكية �لفكرية ألصحا�
�لتقليدية. �ألغر�� تلك �لبعثا8، تضمنت 

"�ملعا>B �لتقليدية" �شكا� �لتعبير �لثقافي 
�لتقليد� كفئة فرعية. ��جر8 تلك �لبعثا8 

مشا�>�8 مع �كثر من ثالثة �الB شخص 
ميثل �eتمعا8 �ألصلية ��حمللية ��ملنظما8 

غير �حلكومية ��لد��ئر �حلكومية ��أل�سا� 
�ألكا<ميية �مر�كز �لبحث ��لقطاF �خلا�. 

�نشر8 �لويبو نتائج تلك �لبعثا8 في تقرير 
عنو�نه "�حتياجا8 �صحاS �ملعا>B �لتقليدية 

�تطلعاتهم Xلى �حلماية مبوجب �مللكية 
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�لفكرية: تقرير �لويبو بشأ. بعثا8 تقصي 
�حلقائق (١٩٩٨-١٩٩٩)".

 
���في سنة ١٩٩٩، نظمت �لويبو مشا�  
�قليمية بشأ? حماية �شكا; �لتعبير 

 <�n�/�<8 للبلد�. �ألفريقية (في ما��لفولكلو
١٩٩٩) �لبلد�. Xقليم �سيا ��حمليط �لها<� 
(في �بريل/نيسـا. ١٩٩٩) �للبلد�. �لعربية 

(في مايو/�يا> ١٩٩٩) �لبلد�. �مريكا �لالتينية 
��لكا>يبي (في يونيه/حزير�. ١٩٩٩). ��<8 تلك 
�ملشا�>�X 8لى �عتما< قر�>�8 �� توصيا8، من 

بينها �لتوصية بأ. تضاعف �لويبو ��ليونسكو 
�لعمل �تكثفه في مجا� حماية �لفولكلو>. 

��جمعت �لتوصيا8 على �. يشمل �لعمل 
�ملقبل في هذ� �eا� �ستحد�5 نظا' <�لي 
.�فعا� حلماية �شكا� �لتعبير �لفولكلو>

�في ���خر سنة ٢٠٠٠، �نشئت جلنة �لويبو   
�حلكومية �لد�لية �ملعنية بامللكية 

�لفكرية ��ملو��$ �لو��ثية ��ملعا�Z �لتقليدية 
��لفولكلو�. �قد �جنز8 �للجنة تقدما ملحوظا 

في بحث �لر��بط �لسياسية ��لعملية بني 
نظا' �مللكية �لفكرية �مشاغل �ملما>سني 

��لقي|مني على �لثقافا8 �لتقليدية. �بنا7 
على توجيه �للجنة، �صد>8 �مانة �لويبو 

�ستبيانا مفصال عن �لتجا>S �لوطنية، ��عد8 
مجموعة من �لد>�سا8 �لتحليلية �لشاملة 
باالستنا< Xلى �لر<�< على �الستبيا. �ملذكو> 
��ملشا�>�8 ��لبحو5 �ألخرf. �شكلت تلك 

�لد>�سا8 �ساسا للمد��ال8 �لسياسية 

�لد�لية �جلا>ية، �ساعد8 في �بتكا> �<��8 
عملية. ��عتما<� على تلك �لتجا>S ��تلفة، 
تنحو �للجنة حاليا Xلى �لتوصل Xلى تفاهم 
<�لي بشأ. �ألهد�B ��ملبا<� �ملشتركة �لتي 

ينبغي �السترشا< بها حلماية �شكا� �لتعبير 
 dميكن طلب كل هذ� .��لثقافي �لتقليد

http:// ملر�جع من �مانة �لويبو �على �ملوقع�
.www.wipo.int/tk/en/cultural/index.html

�كجز7 من برنامج �لويبو �لعا' بشأ. �شكا�   
�لتعبير �لثقافي �لتقليد�، فإ. �لويبو تنظم 

ند��8 �حلقا8 تد>يبية �بعثا8 لتقصي 
�حلقائق، �تكلف خبر�7 بإعد�< <>�ساX 8فر�<ية، 

 J<سد�7 �ملشوX� 8تتكفل بصياغة تشريعا�
�تقدمي �لتعليم ��لتد>يب.

�حكاP �لويبو ��ليونسكو �لنمو.جية 
للقو�نني �لوطنية، ١٩٨٢

في سنة ١٩٨٢، �عتمد8 �حكا' منوnجية للقو�نني 
 ��لوطنية بشأ. حماية �شكا� �لتعبير �لفولكلو>
 fألخر� J<ألعما� �لضا�� Fمن �الستغال� غير �ملشر�

(�ألحكا' �لنموnجية لسنة ١٩٨٢) حتت >عاية 
�لويبو ��ليونسكو. �نصت تلك �ألحكا' على فئتني 

>ئيسيتني من �ألعما� �لتي حتمى منهما �شكا� 
� فئة "�الستغال� غير � ،��لتعبير �لثقافي �لتقليد
�ملشر�F" �فئة "�ألعما� �لضا>J �ألخرf". كما �نها 
كانت عامال مؤثر� في �لقو�نني �لوطنية لعد< كبير 

من �لبلد�.. �<عا �لعديد من �لد�� ��صحاS �ملصالح 
Xلى حتسني تلك �ألحكا' �لنموnجية ��ستكمالها.
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٥

مفاهيم �ساسية

لألعما� �البتكا>ية �ملعاصرJ �لقائمة على �لتقاليد 
مالئمة، �' من �لضر�>� توفير حماية Xضافية 

لألعما� �لسابقة ��ملهمة مبوجب �مللكية �لفكرية؟ 
�نظر في هذ� �لشأ. �<ناd حتت عنو�. "Xطا> سياسي 

قانوني �ثقافي". 

خصائص �شكا; �لتعبير �لثقافي �لتقليد8/
��لفولكلو

ميكن �. نقو� عموما بأ. �شكا� �لتعبير �لثقافي 
�لتقليد�/�لفولكلو>� "١" تنتقل من جيل Xلى 

جيل �خر سو�7 شفهيا �� بالتقليد، "٢" �جتسد 
هوية �eتمع �لثقافية ��الجتماعية، "٣" �تتكو. 

من عناصر يختص بها تر�e� 5تمع، "٤" �يضعها 
"مؤلفو. مجهولو." �/�� مجتمعا8 �/�� �فر�< 

يعترB لهم �eتمع بأ. لهم �حلق �� �ملسؤ�لية �� 
�لتصريح بعمل nلك، "٥" �ال تبتكر في �لغالب 

ألغر�� جتا>ية، �Xمنا كوسيلة لنقل �شكا� �لتعبير 
�لديني ��لثقافي، "٦" �تتطو> �تنمو �تªبعث من 

جديد <�خل �eتمع.

مفاهيم �ساسية
ما هي "�شكا; �لتعبير �لثقافي 

�لتقليد8"؟

�شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد�، �لتي تنشأ في 
�لغالب عن عمليا8 مشتركة بني �ألجيا� �عمليا8 

 Bِّبد�عية �جتماعية �جماعية مرنة، جتسد �تعرX
تا>يخ مجتمع ما �هويته �لثقافية ��الجتماعية 

�قيمه.

��nX كا. �لتر�5 �لثقافي يكمن في قلب هوية 
�eتمع، Xال| �نه "حي" �يضا، فهو يªبعث على �لد��' 

بفضل �لر¬ية �جلديدJ �لتي يضفيها �لفنانو. 
��ملما>سو. �لتقليديو. على �عمالهم. �ال تتعلق 

�لتقاليد بالتقليد ��الستنسا فحسب، بل 
Xنها تتعلق �يضا باإلبد�F ��البتكا> <�خل �إلطا> 

�لتقليد�. �لذلك، فإ. �لقد>J �البتكا>ية �لتقليدية 
تتسم بتفاعل <يناميكي بني �لقد>J �البتكا>ية 
�جلماعية ��لفر<ية. ��نطالقا من منظو> �مللكية 

�لفكرية، �في هذ� �لسياD �لديناميكي ��إلبد�عي، 
 Fغالبا ما يكو. من �لصعب معرفة مكوِّنا8 �إلبد�

�ملستقل. بيد �. قو�نني حق �ملؤلف �لنافذJ حاليا 
تعتبر �� حتوير �� تو�يع موسيقي ملو�< تقليدية 
قدمية �سابقة من �ألصالة مبا يكفي في �غلب 

�ألحيا. حتى يكو. �هال للحماية مبوجب حق 
�ملؤلف.

�هذd نقطة �ساسية تقع في صميم مناقشا8 
سياسية مكثفة: هل �حلماية �ملتوفرJ حاليا 
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٦

�صف عملي ألشكا; �لتعبير �لثقافي 
8��لتقليد8/�شكا; �لتعبير �لفولكلو

على �لرغم من �. �� �صف عملي ألشكا; 
�لتعبير �لثقافي �لتقليد8/�شكا; �لتعبير 

�لفولكلو�8 ليس تعريفا >سميا في حد �nته، فمن 
�ملمكن �. نقو� X. هذd �ألشكا� تعني منتجا8 

تتكو. من عناصر يختص بها �لتر�5 �لثقافي 
�لتقليد� �لذ� طو>d �حافظ عليه مجتمع [�سم 

�لبلد] �� �فر�<، �جتسد �لتطلعا8 �لفنية �لتقليدية 
لهذ� �eتمع، �على �ألخص:

�شكا� �لتعبير �لشفهي، مثل �حلكايا8  ــ 
�لشعبية �قصائد �لشعر �لشعبي ��ألحاجي 

��لكلما8 ��لرمو� ��إلشا>�8؛
��شكا� �لتعبير �ملوسيقي، مثل �ألغاني  ــ 

��ملعز�فا8 �ملوسيقية �لشعبية؛
��شكا� �لتعبير باحلركة، مثل �لرقصا8  ــ 

��لتمثيليا8 ��شكا� �لتعبير �لفني �� 
�لطقو� ��لشعائر �لشعبية ، سو�7 حوِّلت 

Xلى شكل ما<� �� لم حتوَّ�؛
��شكا� �لتعبير �مللمو� مثل:  ــ 

XنتاY �لفنو. �لشعبية، �على �ألخص   -
�لرسو' ��لصو> �لزيتية ��ملنقوشا8 

��ملنحوتا8 ��أل��ني �لفخا>ية ��عما� 
�لفخا> ��لفسيفسا7 ��شغا� �خلشب 

��أل<��8 �ملعدنية ��حللي ��لسال� 
��ملطر��8 ��ملنسوجا8 ��لسجا< ��أل�يا7؛ 

��حلرB؛   -
��أل<��8 �ملوسيقية؛  -

.���شكا� �لفن �ملعما>  -

 ��قد تكو. "�شكا� �لتعبير" �لثقافي �لتقليد
(��"�شكا� �لتعبير" �لفولكلو>�) ملموسة �� غير 

ملموسة �� قد تكو. في �غلب �ألحيا. خليطا 
 �منها، ��ملثا� على "�شكا� �لتعبير �لفولكلو>

��تلط" سجا<J منسوجة (شكل ملمو�) ترمز 
Xلى عناصر حكاية تقليدية (شكل غير ملمو�). 

�لتر�_ �لثقافي ��لتنمية �القتصا$ية

يؤ<� �لتر�5 �لفني أل� مجتمع �ظائف �جتماعية 
 ��>�حية �ثقافية عظيمة �ألهمية، �ميكن �. يؤ<

�يضا <�>� في �لتنمية �القتصا<ية كمصد> لالبتكا> 
.Fإلبد���

فاالنتفاF باملو�< �لثقافية �لتقليدية كمصد> 
لإلبد�F �ملعاصر ميكن �. يسهم في �لتنمية 

�القتصا<ية للمجتمعا8 �لتقليدية من خال� 
Xنشا7 مؤسسا8 مجتمعية �خلق �ظائف محلية 
�تطوير �ملها>�8 ��لسياحة �ملالئمة �كسب �مو�� 

�جنبية من منتجاe� 8تمعا8.

�بإمكا. �مللكية �لفكرية �. تؤ<� <�>� في هذ� 
�eا�، nX �. توفير �حلماية �لقانونية لالبتكا>�8 
�لتقليدية، من خال� حماية �مللكية �لفكرية 

يسمح للمجتمعا8 ��فر�<ها باالجتا> بابتكا>�تهم 
�لتقليدية X. >غبو� في nلك �/�� باستبعا< 

�ملنافسني �ملتطفلني. كما يسمح تسويق �ملنتجا8 
�حلرفية للمجتمعا8 بإبر�� هويتها �لثقافية 

�تعزيزها، ��إلسها' في �لتنوF �لثقافي. �في هذ� 
�لصد<، تستطيع �مللكية �لفكرية �. تساعد على 
توثيق �صل �لفنو. ��حلرB (مبوجب عالما8 �لرقابة) 
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٧

مشر�` �طني للتنمية �لثقافية

من �مثلة مشر�عا8 �لتنمية �لثقافية برنامج 
"�الستثما> في �لثقافة" �لذ� يرمي Xلى �حلد من 
�لفقر في مجتمع "Khomani San" في جنو& 

�فريقيا. فهذ� �لبرنامج ينعش �حلرB �ليد�ية 
�يسمح للمجتمع أل�� مرJ بتحقيق Xير�<�ته 

بنفسه.

�لقيمة �لتجا�ية للحرZ �ليد�ية

�لفنو. �لبصرية ��حلرB هي مصد> مهم لدخل 
 fتمعا8 �ألصلية ��لفنانني في �ستر�ليا، �مستوe�

حق �ملؤلف ��حلماية �لتي يتمتعو. بها مبوجب 
�مللكية �لفكرية هما من �ألهمية مبكا. �فقا لتقرير 
صد> سنة ٢٠٠٢، nX �. >قم مبيعا8 صناعة �لفنو. 

�لبصرية ��حلرB �ليد�ية للسكا. �ألصليني يقد> 
مبا يناهز ١٣٠ مليو. <�ال> �مريكي في �ستر�ليا، 

�يحصل �لسكا. �ألصليو. على نحو ثالثني مليو. 
<�ال> �مريكي منها. 

 Artesanias de" في كولومبيا، تتولى مؤسسة�
Colombia" �لوطنية تطوير قطاF �حلرB �ليد�ية 
��لنهو� به. �في كثير من �حلاال8 في كولومبيا، 
تكو. �لسلع �حلرفية هي �ملنتجا8 �لوحيدJ �لتي 
ميكن للمجتمعا8 �لصغيرJ �الجتا> بها. �يشغل 
قطاF �حلرB �ليد�ية �غلبية من �لنسا7، �يعتبر 

عامال مهما لتو�يع �لثر�J على �ألسر محد�<J �لدخل 
�� �لفاقدJ ألحد �لو�لدين.

 Dلسو�� Fال تعتبر �لعالقة بني �لتقاليد ��إلبد��
<�ئما عالقة Xيجابية. �ما قد يكو. Xبد�عا من جانب 
قد يعتبر �نتقاصا من �لثقافة �لتقليدية من جانب 

�خر.

�� �حليلولة <�. عر� منتجا8 مزيفة ��ال<عا7 
كذبا بأنها "�صيلة" (مبوجب قانو. �ملنافسة غير 
�ملشر�عة) مثال. �قد �نتفعت �eتمعا8 مبلكيتها 

�لفكرية ملر�قبة كيفية �ستخد�' ما متلكه من 
�شكا� �لتعبير �لثقافي، �منع �ستخد�' �عمالها 

�لتقليدية <�. �الكتر�5 بشعو>ها �على نحو يحط 
من شأنها.

��لتظاهر�8 �لثقافية �لتقليدية هي �يضا مصد> 
لإللها' ��إلبد�F للصناعا8 �لثقافية، مثل قطاعا8 

�لترفيه ��أل�يا7 ��لنشر ��حلرB ��لتصميم. 
فالعديد من �ملؤسسا8 �لتجا>ية �� �لصناعية، 

�لصغيرJ ��ملتوسطة ��لكبيرJ، في �لبلد�. �لنامية 
��ملتقدمة، حتقق ثر�تها �ليو' باستغال� �شكا� 

�مو�< �لثقافا8 �لتقليدية. فمثال، �لصناعا8 
�لنشطة �ملعنية بالنشر ��ملوسيقى ��ملصنفا8 

�لسمعية �لبصرية في �لهند �نيجيريا تعتمد على 
مو�< ثقافية محلية.
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 B<على �ملناقشا8 �لتمهيدية بشأ. �ملعا Fلالطال
�لتقليدية، �نظر �لكتيب �لصا<> بعنو�. "�مللكية 

�لفكرية ��ملعا>B �لتقليدية".

 Z�ما هي �لعالقة مبفهوP "�ملعا
�لتقليدية"؟

غالبا ما تنظر �eتمعا8 �ألصلية ��لتقليدية Xلى 
�شكا� �لتعبير عن ثقافتها �لتقليدية/�لفولكلو> 
على �نها ال تنفصل عن �نظمة �ملعا>B �لتقليدية 

(مثل �ملعا>B �لطبية ��لبيئية ��ملعا>B �ملتعلقة 
باملو�>< �لبيولوجية). بيد �. �شكا� �لتعبير �لثقافي 

�لتقليد�/�لفولكلو> تناقش في سياD �مللكية 
�لفكرية مبعز� عن �ملعا>B �لتقليدية عا<J. �ليس 
�لغر� من nلك �إليحا7 بأنه ينبغي �لتمييز بينها 

على نحو مصطنع في سياe� DتمعاX� ،8منا 
يجسد ببساطة �لتجربة ��سعة �النتشا> �لتي 

�ثبتت �. �أل<��8 �لقانونية �ملتباينة �مجموعة 
مختلفة من �ملسائل �لسياسية تنجم عا<J عن 

تطبيق حماية �مللكية �لفكرية للحفا3 على 
�شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد� من جهة 

��ملعا>B �لتقليدية �لتقنية من جهة �خرf. �بنا7 
عليه، فإ. حماية �مللكية �لفكرية تكمل �ألمنا� 

�لتقليدية ألشكا� �لتعبير �لثقافي ��نظمة 
�ملعا>B �لتقليدية. �هي تسر� خا>Y نطاe� Dتمع 

�ألصلي، �لكنها ال ترمي Xلى �حللو� محل عا<�8 
 S<تمع �� تقليدها. �قد �ثبتت جتاe� 8مما>سا�

 �عديدJ �. حماية �شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد
 J>مبوجب �مللكية �لفكرية تثير مسائل محد

 B<ملعا� Bبخال �بشأ. �لسياسة �لثقافية، �تنطو
�لتقليدية �لتقنية على مبا<� �كثر قربا من تلك 

 Dلتي تقو' عليها �نظمة حق �ملؤلف ��حلقو�
�eا�>J. �لذلك، فمن �حملتمل �. تكو. �ملبا<� �لعامة 
 ���حللو� �حملد<J ألشكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد
��ملعا>B �لتقليدية مختلفة. �من �ملهم �. تكو. 

�شكا� حماية �لفولكلو> مستلهمة �محد<J بنا7 
على مبا<� �سياسا8 قانونية �ثقافية مالئمة. 

�عال�J على nلك، فإ. �لتركيز ��تلف على �شكا� 
�لتعبير �لثقافي �لتقليد�/�لفولكلو> يسهل Xجر�7 

مناقشا8 �كثر حتديد� �تقنية ���قعية، �يكفل 
مر�عاJ تامة لتجا>S �صحاS �ملصالح �تطلعاتهم، 

مثل �ملكاتب ��إل<�>�8 �حلكومية �ملعنية بحق 
�ملؤلف ��لثقافة ��لتربية، ��ملسؤ�لني �لتقليديني 

عن �eتمعا8 �ألصلية ��لتقليدية، �فناني �<�7 
�شكا� �لتعبير �لفني ��لتقاليد �لثقافية، 

���تصني بالفولكلو> ��لعلو' �ملوسيقية �إلثنية 
��لقي|مني على �لسجال8 ��حملفوظا8 �غيرهم من 
 Bلعلما7 �ملعنيني بالشؤ�. �لثقافية. �على خال�

�ملعا>B �لتقليدية، فقد �جنز8 جتا>S مهمة بغر� 
تطوير �تنفيذ حماية �مللكية �لفكرية فيما يتعلق 

/�خصيصا بأشكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد
�لفولكلو> على �ألصعدJ �لد�لية ��إلقليمية 

.(dنظر "�جلد�� �لزمني" �عال�) لوطنية��
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٩

حق �ملؤلف ��لتحوير �مفهوP "�ملصنفا
 �ملشتقة"

متى يكو? �النتفا` باملو�$ �لثقافية �لتقليدية �لهاما مشر�عا �متى يكو? حتوير� �� نسخا غير مناسب؟ 
يتمتع مؤلف مصنف ما مبدئيا باحلق �الستئثا>� في مر�قبة حتوير مصنفه، كالترجمة ��لتحقيق ��� شكل 

�خر من �ألشكا� �لتي تعا< بها صياغة �ملصنف �� حتوَّ� �� حتوَّ>. �يشا> Xليها جميعا باصطال½ "�ملصنفا8 
�ملشتقة" في بعض �ألحيا.. �قد تكو. �ملصنفا8 �ملشتقة نفسها مؤهلة للحماية مبوجب حق �ملؤلف �nX كانت 

�صيلة مبا فيه �لكفاية، بل حتى �ملصنفا8 �ملشتقة من مو�< �صبحت في �مللك �لعا' ميكن حمايتها مبوجب 
حق �ملؤلف ألنه قد ينجم عن �� تفسير جديد �� تعديل �� �قتبا� �� مجموعة من �ملو�< �لتي �صبحت في �مللك 

�لعا' شكل جديد �مميز للتعبير يكو. "�صيال" مبا فيه �لكفاية. �يساعد nلك في فهم ما يدعو Xلى �عتبا> 
� XنتاY �<بي �فني معاصر يكو. مشتقا �� مستلهما من ثقافة تقليدية �يتضمن عناصر جديدJ عمال مميز� �

��صيال �محميا بالتالي.

غير �. �حلماية �لتي متنح للمصنفا8 �ملشتقة تنحصر في �ملو�< �� �جلو�نب �جلديدJ للمصنف �ملشتق. �بنا7 عليه 
يجو� للمصنف �ملشتق �. يشمل باإلضافة Xلى �ملو�< �جلديدJ �لتي ميلكها �ملؤلف، مو�< سبق �. كانت ملكا 

لصاحب حق �خر �� سقطت في �مللك �لعا'. �يظل �ضع هذd �ملو�< من حيث حق �ملؤلف �� �مللك �لعا'، حسب 
ما يكو. �حلا�، على حاله.

��nX كانت �حلقوD �الستئثا>ية لصاحب حق �ملؤلف تشمل عا<J �حلق في �لتصريح بتحوير �ملصنف �حملمي �� 
منع حتويرX ،dال| �. nلك ال مينع �ملبدعني بوجه عا' من �الستلها' من مصنفا8 �خرf �� �القتبا� منها، nX �. حق 

 J<فإ. �الستعا ،fخر� J<عتما< �لفنانني �جلد< على �عما� غيرهم، �يكافئ �ال>جتا�. �بعبا� Jملؤلف يساند فكر�
��الستلها' جائز�.، �ما �لتحوير ��لنسخ فإنهما غير جائزين. ��لتمييز بينها ليس �مر� ميسو>� <�ئما.

"حماية" �مللكية �لفكرية

تشير �مللكية �لفكرية Xلى Xبد�عا8 �لذهن مثل 
�الختر�عا8 ��لرسو' ��ملصنفا8 �أل<بية ��لفنية 

��لرمو� ��ألسما7 ��لصو> ��أل<�7.

�تتمتع �مللكية �لفكرية باحلماية عا<J مبوجب 
قو�نني تقيم حقوقا للملكية �خلاصة في �ألعما� 
�البتكا>ية ��إلبد�عية من �جل مر�قبة �ستغاللها، 

�على �ألخص �ستغاللها �لتجا>�، ��لتشجيع على 
مو�صلة �البتكا> ��إلبد�F. �يحمي حق �ملؤلف مثال 

�ملنتجا8 �إلبد�عية �لصا<>J في شكل مصنفا8 
�<بية �فنية �صيلة من �ستغاللها بأشكا� معي|نة 

مثل �الستنسا ��لتحوير ��أل<�7 �لعلني ��إل�nعة 
��لنقل Xلى �جلمهو> بوسائل �خرf. �يحمي حق 
�ملؤلف �يضا من �ستغال� مصنف ما على نحو 
يحط من قد>d، علما بأ. هذd �ملسألة غالبا ما 

تثير �لقلق فيما يتعلق باملو�< �لثقافية �لتقليدية. 
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�ال تركز كل جو�نب حماية �مللكية �لفكرية على 
�ألعما� �إلبد�عية ��البتكا>ية مباشرJ، �على 
�ألخص قانو. �لعالما8 ��لبيانا8 ��إلشا>�8 

�ملميزJ (�لقو�نني �لتي تنظم �لعالما8 �لتجا>ية 
��لبيانا8 �جلغر�فية ��لرمو� �لوطنية)، �كذلك �eا� 

�ملرتبط مبكافحة �ملنافسة غير �ملشر�عة. فهي 
تستهدB حماية �لسمعة �حلسنة ��لسما8 

�ملميزJ ��لشهرJ �لتجا>ية �ملعترB بها، كما يتمتع 
بها �eتمع �لتقليد� في نتاجه من �حلرB �ليد�ية 

.fألعما� �لفنية ��ملنتجا8 �لتقليدية �ألخر��

 J<عناصر �مبا<� نظا' حق �ملؤلف مهمة بصو�
 ،�خاصة حلماية �شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد

أل. �كثر هذd �ألشكا� عبا>J عن منتجا8 �<بية 
�فنية، �هو محمي �� �هل للحماية مبوجب حق 
 Jفع بلد�نا عديد> ��ملؤلف. �هذ� هو �لسبب �لذ
Xلى حماية �لفولكلو> مبوجب قانو. حق �ملؤلف. 
�تعو< �حلقوe� Dا�>J حلق �ملؤلف، �على �ألخص 
حقوD فناني �أل<�7، بفائدJ مباشرJ �يضا. �قد 
�مكن �النتفاF بالفرF �لرئيسي �آلخر لقانو. 

�مللكية �لفكرية، �� �مللكية �لصناعية، �يضا 
حلماية �شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد�، �ال 

سيما �لعالما8 �لتجا>ية (مثل �لعالما8 �جلماعية) 
��لبيانا8 �جلغر�فية ��لرسو' ��لنماYn �لصناعية 

(مبا في nلك تصاميم �ملنسوجا8) �مكافحة 
�ملنافسة غير �ملشر�عة.

منظمة �ألمم �ملتحد� للتربية ��لعلم ��لثقافة 
(�ليونسكو)

تضطلع �ليونسكو بعمل مهم لصو. �لتر�5 
�لثقافي. �شمل تعا�. �لويبو ��ليونسكو بشأ. 
حماية �شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد� Xعد�< 

�حكا' منوnجية مشتركة في سنة ١٩٨٢. �تو�صل 
�ملنظمتا. تعا�نهما كما كا. عليه �حلا� في 

�لسابق. ففي سنة ١٩٩٩ مثال، �شتركت �ملنظمتا. 
معا في تنظيم مشا�>�X 8قليمية بشأ. �لفولكلو>. 

�في سنة ٢٠٠٣، �عتمد8 �لد�� �ألعضا7 في 
�ليونسكو "�تفاقية <�لية لصو. �لتر�5 �لثقافي 

."�غير �ملا<

ما هي �لعالقة بني مفهوP "حماية" 
�مللكية �لفكرية �مفهوP "صو? �لتر�_ 

�لثقافي ��حلفاj عليه"؟

في سياD �لتر�5 �لثقافي، يشير مفهو' "�لصو." 
�مفهو' "�حلفا3" بوجه عا' Xلى حتديد �لتر�5 

�لثقافي �توثيقه �نقله �Xنعاشه �تر�يجه، من �جل 
ضما. �حملافظة عليه �� بقائه. �يأتي صو. �لتر�5 
�لثقافي ��حلفا3 عليه ضمن �ألهد�B �لرئيسية 

لعد< كبير من �لبر�مج ��التفاقيا8 �لد�لية، �كذلك 
�لسياسا8 ��ملما>سا8 ��ملشر�عا8 �إلقليمية 

��لوطنية.

�ينصب عمل �لويبو �ساسا على "حماية" �شكا� 
�لتعبير �لثقافي �لتقليد� حسب �ملعنى �ملقصو< 
من �مللكية �لفكرية، �nلك متشيا مع �ختصاصها.
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�مر�تا. من مجتمع "سآمي"
�بزيهما �لتقليد
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فرقة �لرقص �لوطنية �لز�مبية

معاني "�حلماية" �kتلفة

لنأخذ مثال �سطو>J مسجلة منذ عدJ قر�. على 
 J<قطعة من �ملالبس. >مبا تكو. "حماية" �ألسطو
مبوجب �مللكية �لفكرية مفيدJ في منع �لغير من 

�ستنسا �ألسطو>J على قميص قطني. ��nX كا. 
 J<عد< قليل من �ألشخا� على معرفة باألسطو

 ،J<باللغة �لتي ينبغي �ستخد�مها لسر< �ألسطو�
فإ. "�حلماية" قد تتخذ شكل تد�بير من شأنها 

 J<تساعد �لنا� على نقل معرفتهم باألسطو .�
�لغتها Xلى �جليل �لتالي. ��nX بد�8 قطعة �ملالبس 

تتلف، فإ. "�حلماية" قد تتخذ شكل تد�بير من 
شأنها �. تضمن حفظ قطعة �ملالبس لألجيا� 

�ملقبلة. �في حاال8 �خرf، قد تتخذ "�حلماية" شكال 
من شأنه تر�يج �ألسطو>J خا>Y نطاe� Dتمع لكي 
 Fبد� �يطلع عليها �لغير، �يفهم ثقافة �eتمع �لذ

�ألسطو>J �يحترمها بصو>J �كبر.

�ثمة عالقة مهمة بني "حماية" �مللكية �لفكرية 
�بني "�لصو./�حلفا3" في سياD �لتر�5 �لثقافي. 

فمثال، قد تثير عملية �لصو. بالذ�8 (مثل تسجيل 
�ملو�< �لثقافية �لتقليدية �� توثيقها �نشرها) �لقلق 

من عد' حماية �مللكية �لفكرية، �قد تؤ<� عن 
غير قصد Xلى Xسقا� �شكا� �لتعبير �لثقافي 

�لتقليد� في "�مللك �لعا'"، مما يسمح للغير 
باالنتفاF بها ضد >غبة �eتمع �ألصلي. �ما لم 

يتم تنا�لها بعناية، فإنها قد تعني �. �لشخص 
�لذ� يسجل شكل �لتعبير �لتقليد� يكتسب 

حق �ملؤلف بالنسبة للشكل �لذ� سجل به (مثال 
تسجيل صو>J �� فيلم �� صو8 ألحد �شكا� 

.(��لتعبير �لثقافي �لتقليد

�من �ألهمية مبكا. توضيح �ملقصو< باصطال½ 
"�حلماية"، أل. �حتياجا8 �تطلعا8 �صحاS �شكا� 
�لتعبير �لثقافي �لتقليد� �مما>سيها ميكن تلبيتها 

في بعض �حلاال8 على نحو �فضل بتد�بير �لصو. 
��حلفظ بدال من �حلماية مبوجب �مللكية �لفكرية.
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حماية �مللكية �لفكرية لدعم �لتنمية  ــ 
�القتصا$ية: ترغب بعض �eتمعا8 في كسب 

�مللكية �لفكرية �مما>ستها في �عمالها 
�البتكا>ية ��إلبد�عية �لقائمة على �لتقاليد، 

حتى تتمكن من �ستغاللها جتا>يا كمساهمة 
في تنميتها �القتصا<ية.

حماية �مللكية �لفكرية ملنع �لغير من �8  ــ 
�نتفا` غير مرغو& فيه: قد ترغب �eتمعا8 

في كسب �حلماية مبوجب �مللكية �لفكرية من 
�جل مما>سة حقوD �مللكية �لفكرية ملنع �لغير 
من �ستغال� �تسويق تر�ثها �لثقافي ��شكا� 

�منع �ال<عا8�7 �لكاnبة ��ملضللة باألصالة  ــ 
�عد' �العتر�B باملصد> �ألصلي؛

��حلماية �لدفاعية للشا>�8 ��لرمو� �لتقليدية. ــ 

�بالنسبة لهذd �ألمثلة، �تضحت ثالثة مناهج في 
�eتمعا8 �ألصلية ��حمللية خال� مهما8 تقصي 

�حلقائق ��ملشا�>�8 �لتي قامت بها �لويبو منذ سنة 
 :١٩٩٨

حرفيو. 
�فنانو �<�7 
تقليديو. 

من مقاطعة 
يونا. 

�لصينية

�طا� سياسي قانوني �ثقافي
ينبغي �لنظر Xلى �حلماية �لقانونية ألشكا� 

�لتعبير �لثقافي �لتقليد� في سياD سياسي 
شامل، �ليس كغاية في حد �nتها. �يتطلب nلك 

�لتفكير مليا في بعض �ملسائل �أل�سع نطاقا مثل: 

صو. �لتر�5 �لثقافي ��حلفا3 عليه؛ ــ 
�تعزيز �لتنوF �لثقافي؛  ــ 

��حتر�' �حلقوD �لثقافية؛ ــ 
�تشجيع �لتطوير �لفني ��لتبا<� �لثقافي؛ ــ 

�معرفة �حتياجا8 �مصالح �eتمعا8 �ألصلية  ــ 
��لتقليدية؛

�تشجيع �إلبد�F ��البتكا> �لقائم على �لتقاليد  ــ 
كمقوما8 للتنمية �القتصا<ية �ملستد�مة.

ما هي �حتياجا
 �تطلعا
 �مناS �شكا; 
�لتعبير �لثقافي �لتقليد8/�لفولكلو�؟

تطالب �eتمعا8 �ألصلية ��حمللية بأشكا� 
مختلفة للحماية، تشمل ما يلي:

حماية �إلنتاY �أل<بي ��لفني �لتقليد� من  ــ 
�ستنساخه �حتويرd �تو�يعه ��<�ئه ��� عمل 

 ��خر مماثل بد�. تصريح، �كذلك منع �
 �� d<محط من قد �� Yستخد�' مهني لإلنتا�

جا>½ من �لناحية �لثقافية ��لر�حية؛
�حماية �حلرB �ليد�ية، �على �ألخص  ــ 

"�سلوبها"؛
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"Pمللك �لعا�" ��$

يستدعي Xعد�< Xطا> سياسي مالئم �متكامل 
يجمع بني �حلماية على �سا� �مللكية �لفكرية 
��شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد� فهما <قيقا 

لد�> �نطاD �حد�< ما يسمى "�مللك �لعا'". 
�تستخد' عبا>J "�مللك �لعا'" في هذ� �لكتيب 

لإلشا>X Jلى عناصر �مللكية �لفكرية �لتي ال تكو. 
�هال للملكية �خلاصة، �يحق أل� فر< من �جلمهو> �. 
ينتفع مبحتوياتها قانونا. �تعني عبا>J "�مللك �لعا'" 

 J<شيئا مخالفا ملا تعنيه عبا Dفي هذ� �لسيا
"متا½ للجمهو>". فمثال، يجو� �. تكو. محتويا8 

مصنف ما متاحة للجمهو> على �إلنترنت، �لكنها 
ال تدخل في "�مللك �لعا'" من منظو> حق �ملؤلف. 

 Sتمعا8 �ألصلية ��صحاe� غالبا ما تصف�
 Fملصالح �آلخر�. "�مللك �لعا'" بأنه بدعة من بد�

نظا' �مللكية �لفكرية �ال ير�عي حماية �شكا� 
�لتعبير �لثقافي �لتقليد� �لتي تتطلبها �لقو�نني 

�لعرفية �قو�نني �eتمعا8 �ألصلية.

�لسيد كو. فابال�، مصمم من 
مقاطعة يونا. �لصينية، حصل 

 �على �حلماية لطقم �لشا
�ملفضض �لقائم على �لتقاليد 

كنموYn صناعي

 �تعبيرها �لثقافي �لتقليد�، مبا في nلك �
�نتفاF جا>½ �� محط من قد>ها.

�ينطو� �ملنهجا. �أل�ال. على "حماية موجبة"، 
� �حلصو� على حقوD في �ملو�< �حملمية �فر� �

�العتر�B بها على �لغير. �بإمكا. �حلماية �ملوجبة 
بالتالي �. تكو. "١" �ساسا قانونيا أل� معاملة 

جتا>ية �غيرها من �ملعامال8 �لتي قد يختا> صاحب 
�لتعبير �لثقافي �لتقليد� �عتما<ها مع شركا7 

�خرين، "٢" �مانعا للغير من �النتفاF بأشكا� 
 J<بد�. تصريح �� بصو ��لتعبير �لثقافي �لتقليد

غير مالئمة. �على �لعكس، فإ. �الستر�تيجيا8 
�لدفاعية تستهدB منع �لغير من كسب �� حفظ 

حقوD في �مللكية �لفكرية تكو. منا�ئة. �من 
�ملمكن �النتفاF مبختلف �الستر�تيجيا8 �ملوجبة 
��لدفاعية معا، حسب ما يريد �صحاS �شكا� 

�لتعبير �لثقافي �لتقليد� �� �منا¬ها حتقيقه. 
 ��ميكن حماية �شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد
�لسرية �� �ملقدسة أل� مجتمع بصو>J <فاعية، 

كما ميكن حماية �حلرB �ليد�ية بصو>J موجبة من 
 ��لتقليد �� �لتزييف باعتبا>ها جز�7 من مشر�F جتا>

للمجتمع �ملعني.
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١٤

��قتصر �لنقاÀ بشأ. �حلماية �ملناسبة على 
�لبت في ضر�>J تغيير �حلد�< �حلالية �لفاصلة 

بني "�مللك �لعا'" �نطاD حماية �مللكية �لفكرية 
من عد' ضر�>ته، �كيفية Xجر�7 هذ� �لتغيير. 

�بعبا>J �خرf، هل �حلماية �ملتوفرJ حاليا مبوجب 
�مللكية �لفكرية أل�جه �إلبد�F ��أل<�7 �لقائمة على 

�لتقاليد مناسبة؟ �هل حتقق �لتو��. �ملناسب 
�تلبي �حتياجاe� 8تمعا8 �لتقليدية �عامة 

�جلمهو>؟ �هل توفر �فضل �لفر� لإلبد�F ��لتنمية 
�القتصا<ية؟ �' من �لضر�>� ضما. شكل جديد 

من �حلماية مبوجب �مللكية �لفكرية للمو�< �لسابق 
�جو<ها؟

�لر<�< على هذd �ألسئلة �لشائكة متفا�تة. 
فالبعض يدعي بأ. �مللك �لعا' ال يعوD تطو> 

�لفولكلو>، بل يشجع �eتمع على �حلفا3 على 
"تر�ثه �لثقافي �لسابق" عن طريق توفير �حلماية 

مبوجب حق �ملؤلف ألفر�< �eتمع �لذين يستخدمو. 
مختلف �شكا� �لتعبير عن "�لتر�5 �لثقافي 
�لسابق" في �بتكا>�تهم �� �عمالهم �ليومية. 

�يدعو �لبعض �آلخر Xلى حرما. كل �ملو�< �لقدمية 
من �حلماية eر< �نها ليست حديثة مبا فيه 

�لكفاية! ��نطالقا من هذd �لفكرJ، فإ. �البتكا>�8 
�جلديدJ تعتمد غالبا على سو�بق ثقافية �قدمية 

 Bيحق للمجتمعا8 �لثقافية �. يعتر� ،J<مستعا
بها �تستفيد من �النتفاF بتقاليدها.

�جتاها
 �جتا�&: حق �ستخد�P �لعقو$

في سنة ١٩٩٨، �نتج مصنع ثياS �لسباحة 
"Moontide" في نيو�يلند� تشكيلة جديدJ من 

ثياS نسائية للسباحة، عليها >سو' متشابكة 
لشعب "Maori" تعرB برسم "Koru". �طو> �ملصنع 

تلك �لتشكيلة باملشا>كة مع متعهد من شعب 
"Maori"، ��جرf مفا�ضا8 بشأ. �ستخد�' �لرسم 

مع �حد �عماe� 7تمع �حمللي. �سيطر �هتماما. 
على �ستخد�' �لرسم، �� �جلد�f �لتجا>ية ��حتر�' 

�لتر�5 �لثقافي. �يعو< جز7 من <خل �ملبيعا8 لقبيلة 
."Ngati Ranginui" من شعب "Pirirakau hapu"

 Shand, Peter, “Scenes from the Colonial :<ملصد�
 Catwalk: Cultural Appropriation, Intellectual

 Property Rights, and Fashion”, Cultural
 .Analysis, Volume 3, 2002
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١٥

بيد �نه ينبغي ��ال �لتطرD باختصا> Xلى مسألة 
.Bلية �ساسية، �ال �هي حتديد �ألهد���

حتديد �هد�Z �لسياسة �لوطنية

تعتمد طريقة صياغة �حتديد نظا' �حلماية Xلى حد 
كبير على �ألهد�B �ملطلوS بلوغها. �قد �ضعت 

 Bبعض �لبلد�. مجموعة مختلفة من �ألهد�
�لسياسية �لتي تعتمد عليها حماية �شكا� 

�لتعبير �لثقافي �لتقليد�، مبا في nلك: 

 J<لفر� �ملناسبة للتجا�� Jحتقيق �لثر� ــ 
��لتنمية �القتصا<ية �ملستد�مة؛ 

�صو. �لفولكلو> ��لثقافا8 �لتقليدية  ــ 
�تر�يجها �تطويرها؛

�منع �ستغال� �شكا� �لتعبير �لثقافي  ــ 
 Fلفولكلو> بد�. تصريح، ��النتفا�/��لتقليد

بها بصو>J غير مشر�عة �XساJ7 �ستعمالها؛ 
�تعزيز �حتر�' �لثقافا8 �لتقليدية ��eتمعا8  ــ 

�لتي تصونها؛
��حلفا3 على �لهوية �لثقافية �قيم �eتمعا8؛ ــ 

�تعزيز �لتنوF �لثقافي. ــ 

�ثبتت �خلبرJ �ملكتسبة حتى �آل. في حماية 
�شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد� �نه ال يوجد 

حل شامل ��حد �مناسب لكل �أل�لويا8 �لوطنية 
��لبيئة �لقانونية ��لثقافية ��حتياجاe� 8تمعا8 
�لتقليدية في كل �لبلد�.، بل من �حملتمل �. تتوفر 
 Jحلماية �لفعالة في "قائمة" من �خليا>�8 �ملتمايز�
��ملتعد<J للحماية، ��لتي >مبا تعز�ها مجموعة من 

�ألهد�B �ملشتركة ��ملبا<� �ألساسية �ملتفق عليها 
<�ليا. 

�تشمل �خليا>�8 �نظمة �مللكية �لفكرية �حلالية 
(مبا فيها �ملنافسة غير �ملشر�عة) �حقوD �مللكية 

�لفكرية �ملعدلة (جو�نب خاصة من �نظمة �مللكية 
�لفكرية) ��نظمة جديدJ خاصة قائمة بذ�تها، 

�كذلك �خليا>�8 غير �ملتعلقة بامللكية �لفكرية، 
مثل �ملما>سا8 �لتجا>ية �قو�نني �لتوسيم ��لعقو< 
��لبر�توكوال8 ��لقو�نني �لعرفية �قو�نني �eتمعا8 

�ألصلية، �بر�مج �قو�نني صو. �لتر�5 �لثقافي، 
�سبل �النتصاB �ملنصو� عليها في �لقانو. �لعا' 

من �إلثر�7 غير �ملشر�F ��لتشهير ��لتجديف مثال، 
��لقانو. �جلنائي.

�تر< في هذ� �جلز7 من �لكتيب بعض �ألمثلة على 
�خلبر�8 �لوطنية ��إلقليمية ��لد�لية �ملكتسبة 

حتى �آل. بفضل هذd �خليا>�8 ��تلفة. 


 قانونية: �جتاها
 �جتا�& �طنية ��قليمية �$�لية��
 قانونية: �جتاها
 �جتا�& �طنية ��قليمية �$�ليةخيا��خيا
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�ملنشو>J (مثل �لكثير من �عما� �لفولكلو>) تتمتع 
باحلماية �يضا.

�باملثل، فبإمكا. �لرسامني �لتقليديني �لذين 
يعملو. في Xطا> تر�ثهم �لثقافي تسجيل 

>سومهم �جلديدJ. �ميكن حماية بعض كلما8 
�>مو� �eتمعا8 �ألصلية ��لتقليدية كعالما8 

جتا>ية. 

�عال�J على nلك، فإ. �حلماية �ملتوفرJ حاليا على 
�لصعيد �لد�لي مبوجب معاهدJ �لويبو بشأ. �أل<�7 
��لتسجيل �لصوتي قد تكو. قي|مة للغاية. �غالبا 

>فعت �لفنانة صاحبة هذ� �ملصنف �ملشهو> �لذ� يستند Xلى 
حكايا8 تقليدية مبتكرJ (�ملصو>J على �ليسا>) <عوf تعدٍّ على حق 

.fبحت �لدعو<� (على �ليمني J<ملصو�) J>ملؤلف ضد صانع �لسجا�
�نظر� لثبو8 �جلر' �لثقافي ��لر�حي، منحت �حملكمة تعويضا8 

Xضافية تقاسمها �eتمع �لذ� تنتمي Xليه �لفنانة �فقا لقانونه 
�لعرفي.

�ملؤلفة: �لسيدJ بند�{ ما>يكا. كل �حلقوD محفوظة. حقوD نشر 
 �هذ� �ملصنف محفوظة للفنانة، �ال يجو� �ستنسا �ملصنف بأ

شكل من �ألشكا� بد�. تصريح من �لفنانة ��eتمع �ملعني.

�لقو�نني ليست كافية �من �لضر��8 $عم 


 ��نشاS �ملؤسسا�Sلكفا�

X .Xحدf �لعبر �لرئيسية �ملستخلصة من عمل 
�لويبو �. �العتما< على �لقو�نني حلماية �شكا� 

�لتعبير �لفولكلو>� ال يكفي. nX يجب معرفة 
�لقو�نني �متكني �eتمعا8 ��ألشخا� �لذين 
تستهدفهم من �كتساS �حلقوD �مما>ستها 

��النتفاF بها �فقا للقانو.. �عال�J على nلك، يجب 
 Jتتمكن �إل<�>�8 �حلكومية من توفير �ملساعد .�

�لعملية للمجتمعا8، �يجب �. تتوفر �ملعلوما8 
 J<ملناسبة للمستشا>ين �لقانونيني إلسد�7 �ملشو�

لزبائنهم. �من �جل حماية �شكا� �لتعبير 
�لفولكلو>� حماية فعالة، يجب �يا<J �لتوعية 

 Jملساعد� J>سع ��يا�� Dتوفير �لتد>يب على نطا�
�لقانونية �تطوير �ملؤسسا8 �ملالئمة �لتي بإمكانها 

�. تساعد �eتمعا8 على �النتفاF بحقوقها 
�Xنفاnها. 

�النتفا` بحقوL �مللكية �لفكرية �لنافذ� 
حاليا �تكييفها

حماية �ملنتجا
 ��لرسوP �أل$بية ��لفنية

غالبا ما يكو. �� تفسير �� �شتقاD �� جتميع �� 
تعديل معاصر ملو�< تقليدية قدمية �سابقة �صيال 

مبا فيه �لكفاية لكي يصبح مؤهال للحماية 
كمصنف محمي مبوجب حق �ملؤلف، كما �شير 
Xلى nلك �عالd. �بنا7 على �ملا<J ١٥(٤) من �تفاقية 

بر.، فإ. �ملصنفا8 مغفولة �السم ��ملصنفا8 غير 
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ما ينفذ �لغير Xلى �لفولكلو> �يتملكه من خال� 
�حد5 �<�7 تقليد� له. فعندما يسجل �<�7 �غنية 

 nتقليدية مثال، فإ. �لتسجيل يسمح للغير بالنفا
Xلى �ألغنية، �من �ملهم بالتالي حتديد كيفية 

�ستخد�' �لتسجيل �تو�يعه. �على �لبلد�. �لتي 
صدقت على معاهدJ �لويبو بشأ. �أل<�7 ��لتسجيل 
�لصوتي �. متنح فناني �<�7 �لفولكلو> حق �لتصريح 

بالتسجيل �لصوتي أل<�ئهم، �حق �لتصريح 
مبعامال8 معي|نة بشأ. هذd �لتسجيال8.

 Dحماية �حلقو J<غالبا ما يطالب �لبعض بضر��
�جلماعية. فما هي �إلمكانا8 �ملتاحة حاليا؟ بنا7 

على نظا' حق �ملؤلف، يجو� ألكثر من شخص �. 
يكو. صاحب حق �ملؤلف �nته، nX يجو� eموعا8 

من �ألشخا�، مثل �eتمعا8 �لتقليدية، �. تنشئ 
جمعية �� مؤسسة �حتكا>ية �� كيانا قانونيا 
�خر، لتملك حق �ملؤلف. �عال�J على nلك، فإ. 

�حملاكم �صبحت على �ستعد�< لالعتر�B باملصلحة 
�جلماعية في �� مصنف محمي مبوجب حق �ملؤلف 

من �جل منح تعويضا8، كما �. من �ملمكن �. 
يكو. حق �ملؤلف �جلماعي موضع حكم خا� 

�محد< في تشريعا8 حق �ملؤلف (فمثال، ثمة بلد 
يد>� حاليا Xمكانية منح �eتمعا8 �حمللية �حلق 
 �في مما>سة �حلقوD �ملعنوية بغية �حلماية من �

�نتفاF مجحف مبو�< حقوD �ملؤلف �لقائمة على 
�لتقاليد �� محط من قد>ها). �يجو� �يضا �. تقر> 
 Dلة ما حماية �ملصالح �جلماعية بتخويل �حلقو�>
في �لفولكلو> لهيئة �� J<�>X �طنية تكلف بتعزيز 

مصالح �eتمعا8 �ألصلية �� �لتقليدية.


 �لكا.بة �� �ملضللة �Sحلماية من �ال$عا�
�بشأ? �ألصالة �� �ملصد

من بني �شكا� �لتملك غير �ملشر�F �لتي غالبا 
ما تشكو منها �eتمعا8 �ألصلية �� �لتقليدية 

�للجوX 7لى �<عا8�7 كاnبة �مضللة بشأ. �ألصالة 
�� �ملصد>. فمثال، قد تصحب هدية تذكا>ية بخسة 

�لثمن ببطاقة يبني| فيها �. �لهدية "�صيلة" �� 
"من صنع شعب �صلي" �� من �بتكا> مجتمع 

. �ال شك في �. قانو. �ملنافسة غير �ملشر�عة  معني|
�قو�نني �ملما>سا8 �لتجا>ية ��لتوسيم مفيدJ في 

هذ� �لصد<، كما ��ضحنا nلك عمليا في حاال8 
 .(dنظر �إلطا> �لو�>< �<نا�) Jعديد

�جتاها
 �جتا�&: قو�نني �ملنافسة غير 
�ملشر�عة ��ملما�سا
 �لتجا�ية

منعت �حملكمة شركة �ستر�لية من مو�صلة 
�صف مجموعة من �لهد�يا �لتذكا>ية �ملرسومة �� 
�ملنقوشة يد�يا بأنها "�صيلة" �� "من صنع شعب 

 dمعقولة بأ. هذ J<صلي"، ما لم تقتنع بصو�
�ألعما� �لفنية �� �لهد�يا �لتذكا>ية قد >سمها 

 Sلى �حد �لشعوX نقشها شخص يعو< نسبه ��
�ألصلية. ��قيمت �لدعوf على �لشركة بنا7 على 

قو�نني �ملنافسة غير �ملشر�عة ��ملما>سا8 �لتجا>ية. 
�يحمي قانو? �لواليا
 �ملتحد� �ألمريكية بشأ? 

�لفنو? ��حلرZ �لهندية لسنة ١٩٩٠ �حلرفيني 
�ألمريكيني �ألصليني عن طريق ضما. �صالة 

�ملنتجا8 �لهندية حتت Xشر�B مجلس �لفنو. 
��حلرB �لهندية. �يحظر �لقانو. تسويق �ية منتجا8 
على �نها "من صنع �لهنو< �حلمر" �nX لم تكن كذلك 

حسب تعريف �لقانو..
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 ��غالبا ما تكو. �شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد
مرتبطة �>تباطا �ثيقا مبنطقة محد<J. �يعني nلك 
�. بإمكا. �لبيانا8 �جلغر�فية �يضا �. حتمي �شكا� 
�لتعبير �لثقافي �لتقليد�، �على �ألخص �nX كانت 

في شكل منتجا8 ملموسة مثل �حلرB �ليد�ية 
�لتي تتميز بصفا8 ناجمة عن مصد>ها �جلغر�في. 

�مثا� nلك �ملنتجا8 �حلرفية �ملصنوعة في منطقة 
"Olinalá" في �ملكسيك. ��nX كانت �لبيانا8 

 ،J>تها عا�n جلغر�فية �حملمية هي �سم �ملنطقة�
فإ. بعض �شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد� ميكن 
حمايتها مباشرJ كبيانا8 جغر�فية، مثل �ألسما7 

 Sلعالما8 ��لرمو� �لتي تستخدمها �لشعو��
�ألصلية ��eتمعا8 �لتقليدية. 

�عال�J على nلك، سجلت بعض �لشعوS �ألصلية 
عالما8 >قابة ملساعدتها على صو. �صالة �نوعية 

فنونها �حرفها. ففي �ستر�ليا، سجلت �جلمعية 
 Sعن فنو. �لشعو Fلوطنية �ملعنية بالدفا�

�ألصلية عالما8 للرقابة. �في نيو�يلند�، ينتفع 
مجلس "Maori" للفنو. (Te Waka Toi) بحماية 
 Toi) لعالما8 �لتجا>ية عن طريق تطوير �لعالمة�

 .(/http://www.toiiho.com :نظر �يضا�) .(Iho TM
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�X. ما يقلق �لشعوS �ألصلية ��eتمعا8 
�لتقليدية �. بعض �ملؤسسا8 �لتجا>ية غير 

�ملصر½ لها تستحوn على كلماتها ��سمائها 
 fألخر� Jسومها �>مو�ها �عالماتها �ملتميز<�

�تستخدمها �تسجلها كعالما8 جتا>ية. �ميكن 
�ضع حد لهذd �ملما>سا8 باالستنا< Xلى مبا<� 

�لعالما8 �لتجا>ية �لعامة. غير �. بعض �لسلطا8، 
مثل سلطاe� 8تمع �آلند� �نيو�يلند� ��لواليا8 

�ملتحدJ �ألمريكية، �<خلت تعديال8 على قو�نينها 
من �جل تعزيز �حلماية �لدفاعية، ��لسما½ صر�حة 
بإبطا� �� تسجيل غير مصر½ به لعالما8 �>مو� 

�لشعوS �ألصلية كعالما8 جتا>ية. 

�حلماية من �8 �ستخد�P مهني �� مجحف 
�� مؤ.

 �غالبا ما جتسد �شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد
�لصفا8 �لر�حية ��لهوية �لثقافية eتمع ما. 
�لذلك، فإ. �� �ستخد�' مهني �� مجحف �� 

مؤn لها قد يكتسي �همية بالغة في نظر هذ� 
�eتمع. �قد يكو. منع �� سو7 �ستعما� �تعزيز 

حماية �لقيم �لثقافية ��لر�حية �لهدB �لرئيسي 
للحماية بالنسبة لبلد�. �مجتمعا8 معي|نة. 

بل قد تكو. هذd "�حلماية �لدفاعية" �هم شكل 
للحماية تنشدd هذd �لبلد�. ��eتمعاX� .8لى 
جانب �لقو�نني �لتي تتصدf ألفعا� �لتجديف 

�غيرها من �أل<��8 غير �ملرتبطة بامللكية �لفكرية، 
فإ. بعض �لد�� تد>� Xمكانية �عتما< خيا>�8 

قائمة على �مللكية �لفكرية. فمثال، من شأ. 
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١٩

� حق معنو� جماعي �. يسمح للمجتمعا8 �
بالتصد� الستخد�ما8 معي|نة للمو�< �لثقافية 
للشعوS �ألصلية، بنفس �لطريقة �لتي تسمح 

�حلقوD �ملعنوية أل� مؤلف باالعتر�� على حتريف 
�� تشويه �عماله �� �� �ستخد�' محط من قد>ها. 

�ثمة Xمكانية Xضافية تتمثل في �ضع سجل 
تسجل فيه �eتمعا8 �شكا� �لتعبير �لثقافي 

�لتقليد� �لتي ينبغي عد' �لسما½ باستخد�مها 
ألسباS ثقافية �<ينية.

تد�بير ��نظمة خاصة

�ختا>8 بلد�. عديدJ �بعض �ملنظما8 �إلقليمية 
�. حتمي �شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد� مبوجب 

تد�بير خاصة. �حقق �غلبها nلك في Xطا> قو�نني 
حق �ملؤلف �باالستلها' Xلى حد كبير باألحكا' 

�لنموnجية لسنة ١٩٨٢. ��ختا> �لبعض �آلخر �ضع 
�نظمة �قو�نني قائمة بذ�تها على غر�> �نظمة 

�مللكية �لفكرية. �من �مثلة nلك ما يلي:

 Dقانو. �لفلبني لسنة ١٩٩٧ بشأ. حقو ــ 
�لشعوS �ألصلية؛

��تفاD بانغي بشأ. Xنشا7 منظمة �فريقية  ــ 
للملكية �لفكرية، حسب تعديله سنة ١٩٩٩؛

�جتاها
 �جتا�&: �نظمة متميز� �خاصة

بنا7 على �إلطا> �إلقليمي لبلد�. �حمليط �لها<� �ملتعلق بحماية �ملعا>B �لتقليدية ��شكا� �لتعبير �لثقافي 
 �لسنة ٢٠٠٢، يحق ألصاحب �حلقوD �لتقليديني من بني جملة �مو> حظر حتوير �شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد

�حملمية �حتويلها �تعديلها، �� �لتصريح بتلك �ألعما�. �يتعني على �� منتفع من خا>e� Yتمع �. يحصل على 
 ��ملو�فقة إلعد�< مصنفا8 مشتقة جديدJ (تقو' على شكل من �شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد�). �يعو< �
حق من حقوD �مللكية �لفكرية في �ملصنفا8 �ملشتقة ملؤلف �ملصنف. ��nX �ستخد' �ملصنف ألغر�� جتا>ية، 

على صاحب �حلقوD �. يقتسم �ملنافع مع �صحاS �حلقوD �لتقليديني �يعترB مبصد> �شكا� �لتعبير �لثقافي 
 .��لتقليد� �يحتر' �حلقوD �ملعنوية �ملال�مة ألشكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد

 ��يقيم نظا' بنما �خلا� لسنة ٢٠٠٠ بشأ. �مللكية �لفكرية ��لذ
ينظم �حلقوD �جلماعية للشعوS �ألصلية من �جل حماية هويتها 

�لثقافية �معا>فها �لتقليدية ��لدفاF عنها نظاما لتسجيل 
�شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد�. �قد �نشئ مكتب خا� ��حلق 
مبكتب �مللكية �لفكرية للمو�فقة على �لطلبا8 �مسك �لسجل. 

�ال تستلز' �إلجر�8�7 �لتي تتخذ لدf مكتب �مللكية �لفكرية 
ل �� >سم على �لطلبا8.  �للجوX 7لى خدما8 �حملامني، �ال يحص|

>سم تقليد� لشعب “mola” من بنما
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٢٠

�نظا' بنما �خلا� لسنة ٢٠٠٠ بشأ. �مللكية  ــ 
�لفكرية ��لذ� ينظم �حلقوD �جلماعية 

للشعوS �ألصلية من �جل حماية هويتها 
�لثقافية �معا>فها �لتقليدية ��لدفاF عنها، 

��ملرسو' �لتنفيذ� �ملرتبط به لسنة ٢٠٠١؛
��إلطا> �إلقليمي لبلد�. �حمليط �لها<� �ملتعلق  ــ 

بحماية �ملعا>B �لتقليدية ��شكا� �لتعبير 
�لثقافي لسنة ٢٠٠٢.

�نشاS �نظمة خاصة

عند �ضع نظا' خا� حلماية �شكا� �لتعبير 
�لثقافي �لتقليد�، قد يكو. من �ملهم �لنظر في 

�ملسائل �لرئيسية �لتالية: 

ما هي �ألهد�B �ملتوخاJ من �حلماية؟ ــ 
�ما هي �ملو�< �لتي ينبغي حمايتها؟ ــ 

�هل ينبغي �. تخضع لشر�� معي|نة (�نعد�'  ــ 
�لنشر �لسابق) لكي تتمتع باحلماية؟

�من ميلك �حلقوD �يشرB على X<�>تها؟ ــ 
�ما هي �حلقوD �ملكتسبة، �هل تفر�  ــ 

�ستثنا8�7 على هذd �حلقوD؟
�هل من Xجر�8�7 �� معامال8 مطلوبة  ــ 

للحصو� على �حلقوD؟
�من يªعمل �حلقوD، �ما هي �جلز�8�7 �ملطبقة؟ ــ 

�ما هي مدJ �حلقوD؟ ــ 
�هل �حلماية >جعية �ألثر؟ �ما هي �إلجر�8�7  ــ 

�لو�جب �تخاnها �nX �نتفع �لغير بأشكا� 
�لتعبير �لثقافي �لتقليد�؟

�كيف ميكن �العتر�B باحلقوD في �خلا>Y؟ ــ 

تسجيل �شكا; �لتعبير �لثقافي 
�توثيقها

يطالب �لعديد من �صحاS �ملصالح بتسجيل 
�شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد� �توثيقها، 

 .fبإعد�< قو�ئم جر< �قو�عد بيانا8 �قو�ئم �خر�

�يؤ<� تسجيل �ملو�< �لثقافية �توثيقها <�>� مهما 
في �الستر�تيجيا8 �لر�مية Xلى صو. �لتر�5 

�لثقافي ��لثقافا8 �لتقليدية.

بيد �. تسجيل �� توثيق �شكا� �لتعبير �لثقافي 
�لتقليد� من شأنه �. يؤثر في حماية �مللكية 
�لفكرية، �يقتضي بالتالي �لتفكير فيه مليا. 

فغالبا ما يحافظ على �شكا� �لتعبير �لثقافي 
�لتقليد� بصو>J شفهية �غير ملموسة. ��ملطالبة 
بشكل ما من �شكا� �لتوثيق �� �لتسجيل �ملسبق 

إلقر�> �حلقوD قد تتعا>� مع �لطابع �لشفهي 
غير �مللمو� ��لطابع "�حلي" للعديد من �شكا� 

�لتعبير �لثقافي �لتقليد�. �فضال عن تكلفة توثيق 
�شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد� �تسجيلها، فإ. 

لة في ما مت توثيقه �تسجيله  حقوD �ملؤلف ��و|
قد ال متنح للمجتمعا8 نفسها مبوجب قانو. 

حق �ملؤلف، �هي متتد على �ية حا� Xلى طريقة 
�لتعبير فقط، �ليس Xلى �لقيم ��ملعاني �غيرها من 

"�ألفكا>" �لتي جتسدها. �ما �لتوثيق ��لتسجيل، 
�على �ألخص عند توفيرهما في شكل مرقمن، 
فمن شأنهما تيسير نفاn �جلمهو> Xلى �شكا� 

�لتعبير �لثقافي �لتقليد�، غير �نهما قد يعرقال. 
جهو< �eتمعا8 �لر�مية Xلى حماية �نفسها.
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٢١

تد�بير عملية لتحديد �الجتاها
 �لعامةتد�بير عملية لتحديد �الجتاها
 �لعامة

�ستنا<� Xلى �ملعلوما8 �لو�><J �عالd، فإ. �لتد�بير 
�لتالية من شأنها �. تساعد ��ضعي �لسياسا8 

على �الستدال� Xلى طريقهم �توضح �خليا>�8 
�ملتاحة: 

��ال: حتديد �هد�B �لسياسة �لوطنية، مبا في   
nلك �حتياجاe� 8تمعا8 صاحبة �لفولكلو> 

 Bألهد�� dملؤمتنة عليه �هل ترتبط هذ��
 Bلى �هد�X Sبامللكية �لفكرية (�' هي �قر

سياسة �خرf مثل صو. �لتر�5 �لثقافي)؟ �ما 
هو �ملوضوF �لو�جب حمايته؟ �ما هي �ألعما� 

�لو�جب حمايتها؟ �هل �ملقصو< من �حلماية هو 
�حلماية �ملوجبة �� �حلماية �لدفاعية، �� مزيج 

منهما؟

ثانيا: حتديد �خليا>�8 �ملتوفرJ في Xطا> �نظمة   
�مللكية �لفكرية �ملألوفة، مبا فيها نظا' 

�ملنافسة غير �ملشر�عة، �كذلك �خليا>�8 
�لر�مية Xلى تكييف �� تعديل بعض من عناصر 

�مللكية �لفكرية �ملوجو<J حاليا.

 Bفي �نظمة خال Jثالثا: حتليل �خليا>�8 �ملتوفر  
�نظمة �مللكية �لفكرية، ��ملفيدJ في بلو× 

�ألهد�B �ملتوخاJ، مثل �لتر�5 �لثقافي �قو�نني 
 Sحماية �ملستهلك ��لتسويق �قو�نني �لشعو

�ألصلية ��لقو�نني �لعرفية.

��بعا: �لبت في جد�f �عتما< نظا' خا� قائم   
بذ�ته �� قد>J �حلقوD �ملوجو<J حاليا �تعديالتها 
على �. تفي باالحتياجا8 �ملتعرB عليها �حتقق 

�لتو��. �لسليم. �كيف ميكن لنظا' خا� �. 
يرتبط بأنظمة �مللكية �لفكرية �ملألوفة في 

�ملوضوعا8 �ملشتركة على �ألخص؟

خامسا: حتديد �لتد�بير �لعملية ��لتنفيذية   
��ملؤسسا8 ��لبر�مج �ملطلوبة لتيسير 

�النتفاF بأشكا� �حلماية �ملوجو<J �� �ملعتز' 
�عتما<ها، �تنفيذها بصو>J فعالة.

سا$سا: حتديد كيفية تفاعل �ألنظمة   
�لوطنية لتوفير حماية Xقليمية �<�لية في 

 .Bقليمي �� ثنائي �ألطر�X �� طا> قانوني <�ليX
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٢٢

تو�صل �مانة �لويبو �لعمل على تنفيذ ما يطلب 
Xليها من �ألنشطة �لتي تتعلق بالتعا�. �لقانوني 

�لتقني ��لتي تستهدB �ضع �نظمة �تد�بير 
 ،�قانونية حلماية �شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد

 J<تعزيز تلك �ألنظمة ��لتد�بير �تنفيذها بصو�
فعالة. �كجز7 من nلك �لبرنامج، فإنها تعد حاليا 
<ليال عمليا شامال لو�ضعي �لقو�نني ��لسياسا8، 

�للمجتمعا8 ��صحاS �ملصالح �آلخرين. كما 
�نها تعد �<لة تستهدB �طر�فا معنية �خرf، مثل 

منظما8 �حلرB �ليد�ية. �عال�J على nلك، فإنها 
تنظر في Xعد�< عقو< منوnجية �مد�نا8 لقو�عد 
�لسلو{ �مبا<� توجيهية لالنتفاF بها في <�> 

�حملفوظا8 ��لسجال8 �لفولكلو>ية ��ملتاحف 
 J<�>X غيرها من �ملؤسسا8، �مساعدتها على�

جو�نب �مللكية �لفكرية �ملتعلقة بتر�ثها �لثقافي.

�على �ملستوf �لسياسي، فإ. �فرJ �لتحليال8 
�لقانونية ��لبيانا8 �لوطنية ��إلقليمية ��لتقا>ير 

��ملو�< �ألخرf �لتي فحصتها جلنة �لويبو �حلكومية 
�لد�لية �ملعنية بامللكية �لفكرية ��ملو�>< �لو>�ثية 

��ملعا>B �لتقليدية ��لفولكلو> �>ست �ساسا متينا 
للتطو> �لقانوني �لد�لي. �قد فر�8 �للجنة تلك 

لتها Xلى خيا>�8 سياسية  �ملعلوما8 �لعملية �حو|
�تشريعية لتعزيز حماية �شكا� �لتعبير �لثقافي 

�لتقليد� من خال� �نظمة �مللكية �لفكرية �ملألوفة 
بعد تعديلها �� توسيع نطاقها، �� من خال� 

�نظمة خاصة قائمة بذ�تها. �ستتبلو> عن قريب 

 Bمشتركة من �ملبا<� �ألساسية ��ألهد� Jقاعد
�ملشتركة. �من شأ. هذd �خليا>�8 �لسياسية 
��لتشريعية �. تشكل �ساسا للتوصيا8 �� 
�ملبا<� �لتوجيهية �� �ألحكا' �لنموnجية �� 

غيرها من �لصكو{ �لر�مية Xلى حماية �شكا� 
�لتعبير �لثقافي �لتقليد� على �ألصعدJ �لوطنية 

��إلقليمية ��لد�لية، X. >غبت �لد�� �ألعضا7 في 
�لويبو في nلك. 

�من �ملرتقب �. يعز� هذ� �لتطو> �لقانوني حماية 
�لفولكلو> �ملنصو� عليها في �ملعاهد�8 

�لد�لية، �ألمر �لذ� من شأنه �. يفضي Xلى حماية 
�شكا� �لتعبير �لثقافي �لتقليد� على نحو 

�جنع، ��ستنا<ها Xلى فهم مشتر{ ملبا<� �حلماية 
��هد�فها. �ال شك في �. من شأ. nلك �. يساعد 

على تنسيق �تعزيز �الستجابة �لد�لية لهاجس 
�العتر�B بالتر�5 �لثقافي للمجتمعا8 �ألصلية 
 Fلى ضما. �النتفاX ���لتقليدية ��حتر�مه، �يؤ<

بهذ� �لتر�5 على نحو مناسب �عا<�، ��لسما½ في 
�لوقت �nته بتبا<� �لثقافا8 ���<ها>ها. 

ما هي �لتد�بير �لو�جب �تخا.ها في �ملستقبل؟ما هي �لتد�بير �لو�جب �تخا.ها في �ملستقبل؟
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٢٣

 مر�جع �ضافية

 Dملطلع عليها في سيا�� Jملعد� fيعتمد هذ� �لكتيب على �لعديد من �لوثائق ��لد>�سا8 ��ملر�جع �ألخر
عمل �لويبو، ��لتي تتوفر جميعا لدf �مانة �لويبو �على �ملوقع:

 .http://www.wipo.int/tk/en/cultural/index.html
�تر< فيما يلي قائمة بأهم �ملر�جع: 

WIPO Secretariat, “Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: 
WIPO Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-
1999)”.

WIPO Secretariat, Background Paper No 1 “Consolidated Analysis of the Legal Protection of Traditional 
Cultural Expressions of Folklore”

WIPO Secretariat, “Final Report on National Experiences with the Legal Protection of Expressions 
of Folklore” (WIPO/GRTKF/IC/3/10)

WIPO Secretariat, “Consolidated Analysis of the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions” 
(WIPO/GRTKF/IC/5/3)

WIPO Secretariat, “Traditional Cultural Expressions of Folklore – Legal and Policy Options”
(WIPO/GRTKF/IC/6/3)

Janke, Terri, “Minding Culture – Case Studies on Intellectual Property and Traditional Cultural 
Expressions”, prepared for WIPO

Kutty, P. V., “National Experiences with the Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural 
Expressions – India, Indonesia and the Philippines”, prepared for WIPO 

International Trade Centre (UNCTAD/WTO) and WIPO Secretariat, ”Marketing Crafts and Visual Arts: 
the Role of Intellectual Property - A Practical Guide”
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تنبيه: ليس �لغرK من �ملعلوما� �لو�&2C في هذ� �لكتيب ,� تكو� بديال عن �ملشو&2 �لقانونية ألهل 
�ملهنة، !Sمنا يقتصر �لغرK منها على تقدمي معلوما� ,ساسية عن �ملسألة موضع �لبحث.

�ألعما� �لفنية للغالD مستخرجة من مصنف نشرته سو3�� !�جني !�جني
بعنو�� “صو& 3يتية جد�&ية Zتمع Munupi”، حتت &عاية جمعية Munupi للفنو� !�حلرD �ليد!ية، 
!مجتمع Pirlangimpi، ملفيل [يلند، ,ستر�ليا. !�لسيد2 !�جني !�جني هي صاحبة حق �ملؤلف، 

!قد ,خذنا من مصنفها مبو�فقة صريحة منها، علما بأ� كل �حلقوb محفوظة.

 b�ألسو�ملتوفر2 في �لبيانا� �عد �لكتيب من قو� �2 في هذC&�لو�لصو& �ستخرجت �قد !
!تشتر% فيها �لويبو.
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1

ملزيد من �ملعلوما�، ميكن �التصا� بالويبو

�لعنو��:
34, chemin des Colombettes 

P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland

�لهاتف:
+41 22 338 91 11

�لفاكس:
+41 22 733 54 28

�لبريد �إللكتر!ني:
wipo.mail@wipo.int

,! مكتب �لتنسيق في نيويو&%:

�لعنو��:
2, United Nations Plaza 

Suite 2525
New York, N.Y. 10017

United States of America

�لهاتف:
+1 212 963 68 13

�لفاكس:
+1 212 963 48 01

�لبريد �إللكتر!ني:
wipo@un.org

من �ملمكن 3يا&2 موقع �لويبو على �إلنترنت:
http://www.wipo.int

!طلب �ملنشو& من مكتبة �لويبو �إللكتر!نية:
http://www.wipo.int/ebookshop

�مللكية �لفكرية 
!,شكا� �لتعبير �لثقافي

�لتقليد=/�لفولكلو&

	لكتيب �قم 
هو ,حد �لكتيبا� �لتي تتنا!� بالبحث

�مللكية �لفكرية !�ملو�&C �لو&�ثية
!�ملعا&D �لتقليدية !,شكا� �لتعبير

�لثقافي �لتقليد=/�لفولكلو&.

ISBN 92-805-1509-8 (A)913من منشو&�� �لويبو &قم
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