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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
 1024مارس  5ا ىل  3جنيف، من 

 
 

 احلملة االجتماعية "الثقافة القانونية"

عداد  *، بولنداFundacja Legalna Kultura)) انا كولتورل فونداتس يا ليجا مؤسسة الثقافة القانونية  من ا 

 مقدمة أأول.

حلفاظ من أأجل ا " ابللغة البولندية(Legalna Kultura انا كولتورل ليجالثقافة القانونية )"ل امحلةل الاجامتعية  ُأطلقت .2
 يف قاحل، و الاختيارماكنية ا  جتاه الآخرين، و  ال نصافذات الأمهية البالغة للثقافة مثل: والأفاكر  عىل التنوع والقمي الأساس ية

ذ ول ابجلاذبيةموضوع احرتام حقوق امللكية الفكرية بشعبية كبرية،  ول حيظىاحرتام ال سهامات يف التمنية الثقافية.   يعارض؛ ا 
ن حرية بعض الأشخاص  جيب أأن تكون ؛ ومن مثَّ حفسب ملعتقدات املتجذرة بأأن املصادر عىل ال نرتنت متاحةا جمانية. ا 

ىل املنتجات الثقافية.)املتلقني( ق ننا ندرك مدى تعقد مشلكة النفاذ ا  آخرين )املبدعني(. ا   د تعين اس تعباد أ

 ؟ماذا نعمل اثنيا:

ننا .1 ذاكءنشجع اس تخدام املصادر القانونية للثقافة  ،الثقافة القانونية مؤسسةيف  ،ا   الوعي يف جمالت:  وا 

 حامية امللكية الفكرية، 
  الثقافة التعايش بني املبدعني ومتلقيو، 
  دمع الثقافة من خالل اس تخدام مصادرها القانونيةو، 
  ذاكء وعي متلقي  و  الثقافة يف الواقع الرمقي اجلديد.  ا 

ننا  .3 ندير محالت تثقيفية واسعة النطاق تس هتدف املدارس واملدرسني ومس تخديم ال نرتنت العاديني، من مجيع الأعامر ا 
نشاء مصادر جديدةل  قانونيةنضع الأساس ملصادر  كام. ش ىتومن بيئات  ال حساس  ، فضال عن غرسلثقافة وندمع ا 

                                                
*

آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.متثل الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة   آراء املؤلف وليست ابلرضورة أ  أ
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ملبدعني واملتلقني عىل ا لنبني أأن هذا احلق يف مصلحةبشأأن حق املؤلف  النقاشنعمل عىل تغيري لغة و الثقافة.  عنولية ابملسؤ 
 حد سواء. 

 ؟الأنشطةهذه ملن نوجه  اثلثا:

الواعني  الثقافة متلقي تدمع امحلةلو الثقافة القانونية مجيع املشاركني يف احلياة الثقافية.  محةل بدأأهتاالأنشطة اليت تس هتدف  .4
ىل  للثقافة اذلين يس تخدمون املصادر القانونية ولك  اذلين ل يدركون لأ  توجه نداءعرتاف بصوهت   يف امحلةل. كام الا وتسعى ا 

 .عية املصادر اليت يس تخدموهناوش م بعد أأمهية 

ننا خن .5 ن محةللك فئة معرية. ل مالمئة تصالأأدوات اباطب امجليع بغض النظر عن السن، ا   ؛محةل جممتعيةالثقافة القانونية  ا 
 اذلين نشأأوا عىل  ذلا من امله  أأن يكون موضوع ونية اس تخدام املصادر القانونية مأألوفا دلى جيل لك من املتلقني واملبدعني

 الواقع الرمقي.اذلي يتبىن لجيل ، ول املصادر التقليدية للثقافة

 ؟ابمحلةلملاذا نقوم  رابعا:

ىل توعية امجليع بأأن الطريقة اليت محةل هتدف  .6 عىل الثقافة نفسها.  هائلتأأثري  لهاس تخدم هبا الثقافة ت  الثقافة القانونية ا 
الثقافة  ليك تؤدياملشرتكة ولية ؤ غرس احلس ابملسيف تدفق الثقافة و يف ويمتثل هدفنا يف أأن يدرك املتلقون دورمه الأسايس

 .قانونية داخل وخارج ش بكتناالصادر املاس تخدام املمتثةل يف   امحليدة اتالعاد وهو ما قد يعين تشجيع ،دورها

 : ي تمتثل أأهداف امحلةل فامي .7

 حتديد الاجتاه للمشاركة الواعية يف الثقافة اليت ترتبط ابلرضورة ابس تخدام املصادر القانونية للثقافة، 
  قعو املبياانت للمصادر القانونية عىل نشاء قاعدة ا  للثقافة و  القامئة قانونيةالصادر املتعزيز و: 

legalnakultura.pl ابلتعاون مع مس تخديم ال نرتنت، 
  دمع ظهور مصادر جديدة للثقافة القانونيةو، 
  تعممي رمقنة املصادر العامةو، 
  جاابت عىل أأس كلهت و وغريها  ق املؤلف مبا يف ذكل حامية الصوراملتعلقة حب تيسري حصول متلقي الثقافة عىل ا 

 ،من حقوق امللكية الفكرية من الناحيتني النظرية والعملية
  أأرابحا من النش غري القانوين للمنتجات  ضد لك من جيين نفاذ القانونا  تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية و و

 ،الثقافية
  نشاء جممتعو  ،ملبدعني واملتلقنيا ا 
  ال بداع املشرتك" يف جمال الثقافة من خالل املشاركة يف مشاريع المتويل امجلاعي. تشجيعو" 

 كيف نعزز املصادر القانونية للثقافة؟ خامسا:

ننا يه  الثقافة القانونيةمحةل  .8 جيابية. ا  جيابية عن جوانب اس تخدام املصادر القانونية للثقافة.  نتحاورمحةل ا  من دمع وباب 
ممثلني  – مشهورين فناننيمن  دعام ملبدعني واملتلقني. ونتلقىا"، نركز عىل بناء جممتع لقانونيةا الثقافة محةل"أأصدقاء 

: بيوتر أأدامتش ي  وأأجنيساك جروهوساك مثل ،يف جمال الثقافةاملبدعني  وغريمه منكتاب وموس يقيني وخمريج الأفالم و 
وانيف جورا ودانتوات س تيناك وزبيجنيف زماهوفسيك وروبرت فيزنكيفيتش وجوزاات فاليفساك وديفيد أأوجرودوني  واكاتج

وداروات ميشكيفيتش وأأجا زراين وايس ي  براش ي  ويوس تينا ستيتشكوفساك وموني  س تازشي  وبيوتر ميزت وفيليب ابيون 
ننا نبين مناذج لالس تخدام الواعي للمنتجات الثقافية. ونضطلع بعدد من الأنشطة  يف الأما آدم فرنوفيتش واكايخ. ا  كن العامة وأ

ىل  باهالانت  لتوجيه  .تتعلق ابحلصول عىل الثقافة من خالل املصادر القانونيةاليت سائل امل ا 
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 تشمل قنوات العروض الرتوجيية ما ي : .9

املصادر القانونية، قاعدة بياانت فيه ت عرض  اذلي www.legalnakultura.pl امحلةل يف: موقع ال نرتنت: (أأ  
ىل مثاين فئات ةمقسميه و  ،نواملس تخدم جتميعها يف تعاون الأفالم واملوس يقى والكتب والصحافة : ، يها 

 مصدر. 500ما يقرب من  ، وتتأألف منواملتاحف وصالت العرض واحملفوظات والتصوير الفوتوغرايف

ىل الطلبة واملدرسني :التثقيف (ب  معل وحوارات وحمارضات حلقات  تشمل:و  ويه برامج موهجة يف الأساس ا 
الأنشطة أأثناء و لمشاركة يف امحلةل. ل من يبدي رغبة ، ولك ومناقشات للطلبة واملدرسني وموظفي املكتبات

 املشاركون. يطرهحاعىل مجيع الأس كةل اليت  حمامجييب  التدريبية،

تتضمن هذه املواد، من بني و املواد التعلميية. فهيا ت تاح  ةخاص مساحة، امحلةل موقعللمدرسني عىل وخيصص 
: حق املؤلف وامللكية الفكرية معوما وحقوق ، مثليف جمالت خمتلفة وسر لدل اأأخرى، خططعدة موضوعات 

املبدعني و وحقوق املتلقني وحامية ونقل حق املؤلف والانتحال والرتخيص وأأدوات الاس تغالل والتثقيف من 
 الأفالم.الل من خخالل وسائط ال عالم و 

احلصول قاعدة البياانت، حيث ميكن  يتيح املوقع حتميل الكتيبات التعلميية والكتيبات الهزلية، كام ت عرض  فيه
ىل جانب املواد اليت تساعد يف ا  و  الالزمة لأطفال املدارس. ةيضاف ، واملواد ال  للمدرسنيعىل املصادر التعلميية 

لكرتونية ميكن للمس تخدمني الاطالع فهياأأداء الواجبات املزنلية، نوجه  ىل مواقع ا  . ىل املواد الثقافية عالاهامتم ا 
ضافة ر ابلزايرة" توجد  ةجدير  مواقعحتت عالمة التبويب املعنونة "و  وابط ملكتبات ومتاحف وصالت عرض. ا 

خدمة يف ا ىل ذكل، يتاح لأطفال املدارس مرسد خمترص ميك هن  من البحث الرسيع عن املصطلحات املس ت
 .بشأأن حق املؤلف واحلقوق ذات الصةل 2994فرباير  4الصادر يف  83القانون رمق 

طائفة واسعة  من ب ، كام تتعلقخمتلفة  يف الش بكةحمتوايت بعمل : ت تاح دراسة سوس يولوجية تتعلق دراسة (ج 
 نرتنت.ل  خدام ااملشالكت الاجامتعية والثقافية اليت تنشأأ من خالل اس ت

عالمية صوتية )بياانت/ خطاابت تأأييد( من ": السيامن يف محةل " سواد (د  ب ثت، قبل عرض الفيمل مبارشة، برامج ا 
، مثل يف ش باكت السيامن فنانني مشهورين يشكرون فهيا املس تخدمني عىل اس تخداهم  املصادر القانونية للثقافة

 .وهيليوس وسيامن الاس توديو Multikinoومالتيكينو  Cinema Cityسيامن سييت 

 اكيلو مرت  30تبعد مسافة  أأقرب دار سيامن) سيامنلل ع رضت الأفالم يف مناطق ليس هبا دور  السيامن اجلواةل: (ه 
، املوقع ال لكرتوين الثقافة القانونية عرض عن عالمية، أأي تقدمال  الت امحل(، جنبا ا ىل جنب مع عىل الأقل

ىل قاعدة بياانت ا  املواد الرتوجيية والتعلميية.ملصادر القانونية وتوزيع ابل ضافة ا 

 ، أأفالم"OFF PLUS CAMERA  "أأوف بلس اكمريا رعاية همرجان حتت، ع رضت :املكشوفةسيامن ال  (و 
 . Cracoviaرساسوفيايف  "Rubinstein"روبنس تاين عىل سطح فندقحتت السامء املفتوحة 

جيابية يف شلك ملصقات اس تخدام املصادر القانونية للثقافة : تقدم عبارات الشكر عىللشاكرةمحةل "الثقافة ا (ز   ا 
موس يقية أأو عروض مرسحية وغريها سيامن أأو حفالت أأو تذاكر  مل أأو مقطوعة موس يقيةيعند رشاء كتاب أأو ف 

 .الثقافية من الأحداث

نرتنت محل (ح  ل اتحة س بل الوصول  الثقافيةأأثناء الأحداث  ت نظ اليت  ،هذه املقايهت عد : الثقافة القانونية ةلمقايه ا 
 امحلةل. عرض مصادرل، مناس بات جيدة جدا املهرجان مراجع ا ىل

http://www.legalnakultura.pl/
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وهمرجاانت  ا؛ همرجاانت أأفالمثقافي حداث 55مع رشااكت  الثقافة القانونية محةل أأقامت : الثقافيةالأحداث  (ط 
 كتب.موس يقية وحفالت موس يقية ومعارض 

 يف:من الظهور  الثقافة القانونيةمحةل  متكنتالشاكء ال عالميني للمشوع، وبفضل  .20

  عالانت تليفزيونية: التليفزيونحمطات  ،مواضيعيةومناقشات  ا 
  عالانت حمطات الراديو: و  ،راديو ومناقشات مواضيعيةيف الا 
  عالنيةالصحافة: مقالت مواضيعية ومواد و  ،ا 
  عالنيةمقالت مواضيعية ومواد ال نرتنت: و  ،ا 

 نتاجئ ادلراسة سادسا:

وأأيضا  ،اخملتلفة الثقافية الأحداث ويف ،يف ال عالم الظهور. وأأكدت النتاجئ أأن  مكية عن امحلةل مؤخرا دراسة تجريأُ  .22
 عن نتاجئ ملموسة. قد حقق وغريها من الأنشطةحلقات العمل التثقيفية، يف 

 .الثقافة القانونيةعمل حبمةل عىل  بولنديني أأهن  بني أأربعةمن  بولنديمن  أأكرث رصح .21

أأكرث من  أأيدمشلهتا دراسة اس تقصائية أأجريت يف اخلريف، اليت  مشارك( 2 000) املكونة من عينةال  بني مجموع من .23
 .مهن % فقط 5 من املشاركني امحلةل وعارضها% 72 أأيد ،ابمحلةل اكنوا عىل صةلاذلين  ومن بنينصف املشاركني فكرة امحلةل. 
جاء من اجملموعة الفرعية اليت تض   –هت  ادلراسة الاس تقصائية للحمةل % ممن مشل86حنو  –وتبني أأن أأعىل معدل للقبول 

ىل  25من سن أأصغر املشاركني اذلين ترتاوح أأعامرمه  ىل أأن املشوع يويل أأمهية  هذه النتيجةكتيس وت عاما.  28ا  نظرا ا 
ىل من ميكهن  أأولوية تبني النتاجئ أأثر امحلةل الرتوجيية عىل مواقف كام  .تنظمهالقوانني اليت يف ثري يف املس تقبل يف السوق والتأأ  ا 

% من املشاركني يف ادلراسات الاس تقصائية اذلين اكن هل  اتصال ابمحلةل، ورصحوا بأأن 15وسلوك البولنديني؛ فقد أأكد 
 .امحلةل زادت وعهي  مبدى مشوعية قانونية حمتوى ال نرتنت

 واحلل احملتوى اذلي يعده رواد ال نرتنت: ادلوافع واملشالكت

ىل تعزيز اس تخدام املصادر القانونية للثقافة، هو اكتساب املعرفة  .24 ضافة ا  أأحد أأهداف مؤسسة الثقافة القانونية، ا 
ذات أأمهية خاصة  "احملتوى اذلي يعده رواد ال نرتنت املتعلقة ابملبدعني واملتلقني وتوس يع نطاقها، وت عد مجموعة ما ي طلق عليه "

مرحلتني: يف ربيع  جملموعة من مس تخديم ال نرتنت عىلللمرة الأوىل يف بولندا دراسة تتعلق هبذه ا ابلنس بة لنا. فقد أأجرينا
مجموعة  تتناولولية يف العامل، نظرا ا ىل أأهنا الأ  رحةلامليف  تالتحليالهذا النوع من ل يزال أأيضا . ،1023وخريف عام 

سهاما همام لبولندا و  .يمنو ابطراد لكن عددها، اليت نشأأت يف الآونة الأخريةمس تخديم ال نرتنت  قد تشلك نتاجئ هذه ادلراسة ا 
 من خالل مشوع "تراخيص ملشوع أأورواب". ةالأوروبي املفوضية جترهيايف جمال الأنشطة اليت 

ىل  وليس من اليسري .25 الوثيقة الأساس ية اليت ميكن و . احملتوى اذلي يعده رواد ال نرتنت""حتديد املس تخدمني املنمتني ا 
لهيا لعام  منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصاديعند حتديد هذه اجملموعة من مس تخديم الش بكة هو تقرير  الرجوع ا 
ىل أأن لتقريرا ويشري هذا. "الويب التشاريك: احملتوى اذلي أأبدعه املس تخدم"بشأأن:  1007 احملتوى اذلي يعده رواد  ا 
تاح بصفة عامة أأبدعه املس تخدمون، وامل ( احملتوى اذلي 2ن فهمه عىل أأنه: ميك دماحملتوى اذلي أأبدعه املس تخأأو )ال نرتنت 

بداعية؛ 1ط النش(؛ عىل ال نرتنت )رش   الناشئ خارج النشاط املهيناحملتوى  (3( احملتوى املتعلق ابل سهامات ال 
آن واحد ةهذه الشوط الثالثجيب استيفاء  للمس تخدمني. . ومع ذكل، من أأعده رواد ال نرتنتحتوى مك لتصنيف احملتوى  يف أ
 حدود فاصةل ووضع تعريفات دقيقة.وضع يف الواقع العم  الصعوبة مباكن 
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أأسفرت املرحةل الأوىل من ادلراسة اليت أأجريناها عن العديد من النتاجئ املهمة. أأول: متخضت ادلراسة عن الكثري من  .26
أأعضاء اجملموعة اليت مشلهتا ادلراسة  يبدهياوالسلوكيات اليت  املعلومات اليت متك ن، بصورة مبدئية، من وصف املواقف

ىل أأوجه عدم الاتساق وسوء فه  العديد من املشالكت الناش كة عن نش احملتوى اذلي  الاس تقصائية. اثنيا: لفتت الانتباه ا 
 ،احملتوى اذلي يعده رواد ال نرتنت يعده رواد ال نرتنت. يف املرحةل التالية، مقنا بتجميع مزيد من املعلومات ادلقيقة عن مبدعي

مثل دوافعه  وطرق اس تخداهم  للش بكة واملشالكت والعوائق اليت يواهجوهنا، فضال عن الاجتاهات احلديثة، واحللول احملمتةل 
 املقبوةل من ممث  هذه اجملموعة.

بداعية اليت اذلي يعده رواد ال نرتنت ف مس تخدمو احملتوى يعر    .27  الش بكة بطريقة خمتلفة. أأحد عىل ت نشاملواد ال 
جيين مبدعو و . عىل الش بكة والفوائد الاقتصادية الناجتة عهنااليت تعرض  هو مس توى همنية الأنشطة الفنية ذلكل الاعتبارات
ىل جانب مشوعاهت ، ومن خالل  أأموالا من ال عالانت اليت توضع هذا احملتوى  .جتارية معينة عالماتنتجات مل  الرتوجيا 

نرتنت عىل الش بكة. و  أأحديتعلق و  .28 يعد اجلوانب الشديدة الأمهية مبا حيفز املبدعني لنش احملتوى اذلي يعده رواد ال 
الأمهية ابلنس بة للعديد من املبدعني. يقوم مبدعو هذا احملتوى أأيضا بتزنيل احملتوى من أأمرا ابلغ من الشعبية  النابعالرضا 

م ل يف الغالب من مصادر غري قانونية. حيمل ممثلو هذه الش بكة. وميكن معرفة العوامل اليت حتركه   من خالل أأفالم حت 
ىل  الأقل شعبية املنتجة قدمياالأفالم متاحة بصورة قانونية )الأفالم الهامش ية،  اجملموعة من الش بكة، أأول، أأفالما غري وما ا 

من مس تخديم ال نرتنت ل حيبون  من ذكل، أأن العديد تذاكر السيامن مرتفعة. الأكرثأأسعار و  -اجلانب املايل هم  أأيضا .(ذكل
ي أأفالم لأ  تقوم بعمليات تزنيللن  تشغيل الفيمل. ومع ذكل، أأعلنت اجملموعة أأهناعىل الشاشة قبل  تسطعال عالانت اليت 
  .اجملموعة من مصادر غري قانونيةأأصدقاء من  فالم لفناننيلأ بولندية، أأو 

ىل عدد هائل من املشالكت والعوائق فامي يتعلق ابلش بكة، أأيضا مبدعو احملتوى اذلي يشري  .29 يعده رواد ال نرتنت ا 
اثرة الريبةلس امي املشالكت النامجة عن اس تخدام املصادر القانونية. ويؤدي التسجيل ال لزايم يف البوابة  ىل ا  الفنانون اذلين ف ،ا 

زاء دث لأعامهل  يف املس تقبل اليت ترتك حتت رمحة مس تخديم قد حي ما ينشون أأعامهل  عىل الش بكة يساورمه القلق أأساسا ا 
املشلكة فقط يف حتميل املتلقني للمحتوى بصورة غري قانونية، بل أأيضا يف رد فعله  جتاه هذا احملتوى  تنحرصول . ال نرتنت

اجة ا ىل خيار رشاء مبدعيه. كام أأن مس تخديم احملتوى اذلي يعده رواد ال نرتنت ليسوا حب وجتاهاذلي ي عرض عىل الش بكة 
 .لنوع خمتلف متاما من املنتجات اليت تروجالأعامل الفنية عىل هذا النحو، كام أأهن  غري مضطرين ا ىل مشاهدة الربامج 

ن  .10 ، بل أأيضا مدى معرفهت  فقط همةامل  ت يهليسمواقف وسلوكيات مس تخديم احملتوى اذلي يعده رواد ال نرتنت ا 
ن جمرد املعرفة ابلقانون ل تكفي، نظرا لعدم وجود الأدوات الفعاةل اليت قد تساعد يف  بقانون حق املؤلف. ويقول الفنانون ا 

نفاذ حقوقه .  نفاذ التدابري القانونية املتاحة  أأن نواملبدع ويرىا  يؤثر عىل الوضع، ليس هو العامل الوحيد اذلي القصور يف ا 
من وتنشأأ  تطبيق العقوبة. عدم يقيهن  مناملتلقني بأأن الآاثر الضارة للنشاط غري القانوين بس يطة، فضال عن  اقتناعأأيضا  اوا 

مشلكة أأخرى تمتثل يف البعد الاقتصادي لنشاط للمبدعني عىل ال نرتنت. وعادة ما هيمت الفنانون هبذا النوع من ادلخل حىت 
ن اكن رمزاي. وتثري اخلدمات الك  برية اليت تتيح تزنيل احملتوى اذلي يعده رواد ال نرتنت بسعر زهيد جدا الكثري من وا 

 يدركونادلفع للموزع، بل يفضلون دفع املال للفنانني مبارشة. الأكرث من ذكل، أأهن   ونل يريدس تخدمو ال نرتنت ف  ،الشكوك
عرض هذا احملتوى يف  الفوائد اليت تعود منون أأن أأن هذه البواابت تعمل يف الغالب بصورة غري قانونية. كام يؤكد املبدع

 .تاكليف كبريةينطوي عىل  ، وأأهن  يدركون أأن ال بقاء عىل "مصانع الفن" هذهليست كبريةاخلدمات القانونية 

اس تخدام مصادر الثقافة عىل عىل جتاهات القامئة املس يطرة عىل الااذلي يعده رواد ال نرتنت احملتوى يركز مبدعو  .12
ىل  ضافة ا  اذلي يعده  ة احملتوىر ، جتري أأيضا زايالبواابت الاجامتعية والبواابت اليت حتتوي عىل معارف متخصصةالش بكة. ا 

 نتاج السيامنا  وأأيضا البواابت اليت متثل  Deezerوديزير  Spotify يه: س بوتيفاي الأكرث تفضيال. املواقع رواد ال نرتنت
 .ةالأوروبي
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ىل مفارقة معينةاذلي يعده رواد ال نرتنت احملتوى  مس تخدمويشري  .11 ، ، ويه أأن اس تخدام املصادر غري القانونيةا 
ن العائق ل  ومن مثَّ ؛ أأكرثمناسب ببساطة  راحة  ،أأول وقبل أأي يشء ،، لكنه قد يكون أأيضاحفسب يف النقود يمتثلفا 

من يريد تعزيز اس تخدام املصادر القانونية للثقافة عىل لك أأحد التحدايت اليت يواهجها ه املسأأةل تعد يبدو أأن هذو املس تخدم. 
 الش بكة.

اليت تض   واعد البياانت املوسعةقبتداول هذه املواد عىل الش بكة يف جتميع تمتثل هممة املؤسسات واملنظامت املهمتة  .13
 ماكحفة قرصنة ال نرتنت ابلقوة.هذه الاسرتاتيجية أأكرث فعالية من وتعد اجلودة.  مرتفعةقانونية للثقافة مصادر 

جراء مزيد من ادلراسات من الرضوري .14 ىل أأن التعرف عىل  ؛ا  اذلي يعده رواد  احملتوىمجموعة  وسلوكيات مواقفنظرا ا 
املعارف اجملمعة لغرض هذه أأن  كام. احتياجاهت خمصصة لتلبية  أأدوات تعلميية وتروجيية فعاةليف وضع  ساعدميكن أأن ي  ال نرتنت
ل ادلراسة  توقعاهت .حتقق  املس تخدمون عىل أأهنا هياتساعد أأيضا يف وضع وتنفيذ احللول املس تقبلية اليت ينظر ا 

 يف أأي يشء جنحنا؟ :سابعا

ىل أأن الثقافة عبارة عن جممتع من املبدعني واملتلقني، وأأن الطريقة اليت نس تخدم هبا  لقد .15 جنحنا يف توجيه اهامتم اجملمتع ا 
تأأثري هائل عىل الثقافة نفسها. ومتكنا من تشجيع أأولك  اذلين يس تخدمون مصادر قانونية للثقافة عىل رفع أأصواهت ،  لهاالثقافة 

ن بياانهت  ذات أأمهية ح  ذ ا   ةقاعدة بياانت املصادر القانونية ادلامئيه قابةل للقياس نتاجئ امحلةل  وقد حققت. يوية للحمةلا 
بدعني. وسامهت امحلةل أأيضا امل رهبرة و امل حداثالأ عىل ال نرتنت اذلي يعترب بوابة هممة لتشجيع  الثقافة القانونية التوسع، وموقع

مكصدر موثوق للمعلومات يف جمال حق املؤلف واحلقوق ذات الصةل. لقد جنحنا يف  الثقافة القانونية يف تطوير النظر ا ىل محةل
ىل درجة "حمرجة  ."احلد من "النش العام" للتزنيالت من املصادر غري القانونية ا 

 ما هو اليشء الصعب؟ اثمنا:

ام أأنه يعارض املعتقدات موضوع جديد، ك فهول حيظى موضوع احرتام حقوق امللكية الفكرية ابلشعبية ول ابجلاذبية.  .16
املتجذرة بأأن املصادر عىل ال نرتنت متوفرة حفسب، وذلكل جيب أأن تكون جمانية. ويتأأثر اختيار املصادر اليت نس تخدهما تأأثرا 

مقابل الثقافة اليت تأأيت  يف كثري من الأحيان ندفع ننابأأ يف الوعي  نقصكبريا بنقص املعرفة وسهوةل النفاذ. الأكرث من ذكل، مثة 
 .مثل املصادر اجملانيةمثلها املعرفة بأأنه ميكن دفع مقابل الثقافة املتأأتية من مصادر قانونية  تقلمن مصادر غري قانونية، كام 

 ما هو امله ؟ اتسعا:

ىل الثقافة واملتلق الطريقة اليت ينظر هبا تعد   .17 اليت يقومون هبا. ، وكذكل الاختيارات الواعية الأمهية يةيف غان ا 
 الأكرث تفضيال.  منصفا حنو املبدعني، لس امي أأولك  يظللك منا أأن يريد ابلتأأكيد، 

ننا سعداء  .18 ، بني مس تخديم ال نرتنت والآابء والطلبة واملدرسني. وبأأخذمه يف الاعتبار الثقافة القانونيةشعبية محةل ب ا 
"نعيد تنظمي" حلقات العمل والاجامتعات مع احملامني. س تظهر مصادر "س نعيد تقدم" عروضنا، و"نعيد تقدم حمارضاتنا، و 

ننا حاليا ن عد جديدة للمعرفة لفصل  مصممة لأطفال املدارس واملدرسني. وس نعمل عىل تطوير قواعد بياانتنا للمصادر القانونية. ا 
ع ال بداع املشرتك من تشجي ، اذلي هيدف ا ىلThe Bank of Individual Creativity بن  ال بداع الفردي –جديد 

ن اخلربة اليت اكتسبناها حىت الآن تعلمناخالل دمع  تمكن يف  أأمهية التفاعل مع مس هتليك الثقافة أأن أأنشطة المتويل امجلاعي. ا 
 نش املعرفة عن حقوق امللكية الفكرية.
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 مع من نتعاون؟ عارشا:

 السيامن لفنوالرتاث الوطين واملعهد البولندي  وزارة الثقافة مه الثقافة القانونيةشوع مل  الشاكء الاسرتاتيجيون .19
Polish Institute of Film Art عالمي رشياك 43ومؤسسة،  13تدمع امحلةل . و ضافة ا ىل  ا،ا  عدد هائل من املهرجاانت ا 

 ال عالميون ادلمع أأيضا.الشاكء  ، كام يقدماملؤسسات ادلامعة احملتوى واملواد وادلمع الرتوجييتقدم و والأحداث الثقافية. 

همرجاان وحداث ثقافيا يف بولندا. وس نواصل  66وكنا حارضين يف  ،تثقيفية حلقة معل 73 عقدان، 1023يف عام  .30
ننا نسعى جاهدين1024 الأنشطة يف عام بداعية لتشارك بقدر أأكرب  لتحفزي . الأكرث من ذكل، ا  املبدعني وأأيضا الصناعات ال 

 يف احلوار مع متلقي الثقافة.

 ]هناية الوثيقة[

 


