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  دراسة مقارنة بشأن التخلي عن حق املؤلفمواصفات 

  األمانةمن إعداد

1. ية  نة ا تاسعة  لتعقدت ا2ورة ا ن للج ية الفكرية من ملعل مللكية وا  هال واتفقت ا2ول األعضاء خال2012 مايو 11 إىل 7من
نونة  شة الويقة ا نا ناء  ملعوأ ث ق يات "مث تو شأن ا نة  يارات ا متM وا صاحلاالت ا ل ب ملمكخل الواردة يف دراسة ) أ(2و) و(1و) ج(1حمل

شأن حق املؤلف واحلقوق ا]اورة واملZ العام نطاق  با ية" ل تابعة تو صعىل  يف بإجراء دراسة عن م لتلك صادرة من األمانة 
تخيل   . عن حق املؤلفالطوعيلا

بق عىل إعداد ا2راسة املذكورة .2 بغي أن  تضمن مرفق هذه الويقة املواصفات اليت  تطو ي ث  .ني

ية الفكرية  .3 ية وا ية  نة ا مللكإن ا من ن لتللج ملع
مدعوة إىل اإلحاطة علام ملعلومات الواردة يف 

 .ةثمرفق هذه الويق

 ]ييل ذw املرفق[
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 املرفق
 

    املواصفاتاملواصفاتاملواصفاتاملواصفات

 معلومات عامة .أوال

ية ") ا2راسة("تطبق هذه املواصفات عىل إعداد دراسة  يل املقارت الو نوان  نللغة اإلنلكزيية، وتكون هذه ا2راسة  حتل طبع
تخيل  ناء عىل ا.  عن حق املؤلفالطوعيلاخلاصة  يف بإعداد هذه ا2راسة  نظمة ا بوقد أصدرت ا تلك ل~س من ا2ول لمل

 .األعضاء

توبر  بو يف أ ية العامة للو متدت ا كوا ي مجلع بلغ عددها 2007ع يات  تو ي مجموعة من ا ص ية 45ل ية(ص تو أن ضامن ل) لتمنجدول أعامل ا
بوتكون  تجزأ من معل الو ية جزءا ال  بارات اإلمنا ي� ي ئ تألف . عت ية الفكرية  ية وا ية  نة   wئت فضال عن ذ توأ من ن مللكجل لتش مع ن

يميم يات و تو يع ا يذ  متع مرتني يف العام لرصد  بو، ويه  يع ا2ول األعضاء يف الو تقن  صنف ل مج ي تمج يذجت ته لتنف هذا ا نا قشـ و م
نه تقارير  عوإعداد ا ثة اليت عقدت يفو. ل ثا نة خالل دورهتا ا لوافقت ا ل رشوع 2009  عامللج ية متخصصم عىل  شأن ا مللك  ب

يدية ي) .CDIP/4/3/Revثالويقة (الفكرية واملZ العام  تجارية واملعارف ا تقلتضمن مكو§ت حول الرباءات والعالمات ا لل
يذه خالل الفرتة  رشوع . 2011-2010تنفوحق املؤلف قصد  تضمن هذا ا ملو تخصصي تني ملا تو ناول ا ي ا»ي  ل صي  20 و16ت

شأن حق املؤلف واحلقوق ا]اورة واملZ العام ية دراسة نطاق  بمن جدول أعامل ا يه،  أعدهتا 1لتمن يفريين دوسو يدة  يا سـ لسـ ل
تاذة جبامعة §مور  .سـاأل

Zهدف من ت ساعدة  ا2راسة لواكن ا ية املزتايدة للمZ العامإىل املتقدمي ا ية مه2ول األعضاء من خالل إذاكء الوعي أل بغ 
تواز§ وفعاال ية توزيعا  متوزيع املواد اإلبدا نتتضمنوفضال عن ذw، . ع يمي ا مل ا2راسة معلومات  نة ملZ عام غزير لتق ملمكافع ا

توح نفذها يف . مفو بو أن  تعلقة ملZ العام واليت ميكن للو شطة ا شأن األ يات  تو توأخريا، صاغت املؤلفة عددا من ا ي مل ن ب ص ل
مية نفات ا بادل بوضع ا ثال من أجل �عرتاف ا تحديد املZ العام،  بل، وخاصة يف ثالثة جماالت يربط أوها  ليتا ملص ت ب ملت م ل . ملسـتق

يل مبا يف ذw الربط و تحداث أنظمة ا ثال يف ا ته،  تدا شطة يف جمال توافر املZ العام وا ثاين أل سجيعرض ا]ال ا سـ سـ ن لتل م م
ية يا§ت الو نبني قواعد ا طب سم هبام املZ العام. ل نافس الÄين  ثار وعدم ا ثالث، فريكز عىل عدم � تأما ا]ال ا ت ت يل ل  .ئسـ

نة، اتفق نة  ثا للجوخالل ا2ورة ا يةمل مت ا2ول األعضاء عىل أن تعد األمانة ويقة إعال ث يذ2ّ تنف توحض فهيا نطاق   ثالث من ّ
ية  تو يات، مهنا ا تو صا ل ص ن) ج(1ل ياهتا ا تخيل الطوعي عن حق املؤلف وتدا تعلقة ملZ العام الطوعي، أي ا ملمكا ع ل ويرد . ةمل
ية تو صفË ييل نص هذه ا  :ل

تخيل الطوعي ): "ج(1 لبغي �عرتاف  رشوعة ني بارهام ممارسة  ها للمZ العام  نفات وتكر معن حق املؤلف يف ا تي عملص س
ية  سمح به القوانني الو ثارية حق املؤلف، لقدر ا»ي  نلألبوة وا ت طت نوية(ئسـ نازل عن احلقوق ا بعاد أي  ملعرمبا مع ا ت ) تس

نرية وحرة ية و سـتورشط أن تصدر عن املؤلف موافقة ر مب يد إجراء . مس تأ كوميكن  نقطةل شأن هذه ا بحث  لمزيد من ا ب  ".ل

نة اليت عقدت من  تاسعة  للجوخالل ا2ورة ا ية صادرة عن األمانة 2012 مايو 11 إىل 7ل تابعة تو ص قررت ا2ول األعضاء  م
تخيل الطوعي عن حق املؤلف يف بإعداد دراسة عن ا ل توازن يك . لتلك سم هذه ا2راسة  ياق، يلزم أن  لويف هذا ا ت تسـ ل

تفعني تعكس شواغل  تفي بعرض . احلقوقوماليك ملنلك من ا بغي أن  بغي أيضا لÛراسة أال تروج ألي نظام حمدد وإمنا  تكو ن ين ّي ّ
بÛان تلف ا نفذة يف  ناجه ا لتلف ا خم مل مل  .ّخم

                                                
تايل 1  .>id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http=22102<: لميكن �طالع علهيا عىل املوقع ا
تايل 2  .>pdf.2_inf_9_cdip/9_cdip/ar/mdocs/mdocs/edocs/int.wipo.www://http<: لميكن �طالع علهيا عىل املوقع ا
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يا õبنية ا2راسة .ن 

 öّسـهتل ا2راسة بعرض أويل للقضا سائل وت تعلقةملا  :لتخيل عن حق املؤلف، ومهنا ملا

سه .1 نفيعة حق املؤلف  ترب حق املؤلف ح. طب يا، مفن الرضوري اعفإذا ا نهسـقا أسا تخيل  عبت يف إماكية ا ل ن لكن إذا . ل
ترب أنه حق ال يعدو  ية عا تخيل عن ا رشيعات ا يث من املمكن يف أغلب ا يدا  سأû تقل  ية، فإن ا مللكحقوق ا تعق لمللك حب لتمل

يدات األخرى . نفسها نح فهيالتعقوا2راسة سرتكز أيضا عىل ا رشيعات حق املؤلف متاملطروحة يف ا2ول األعضاء اليت  ت 
نازل عهنا تصادية ال ميكن ا لتحقوقا ا  .ق

نوية .2 ترصف يف احلقوق ا ملع�ه~م اخلاص بعدم جواز ا بدع غري ف. ل شخص ا نوية اليت تربط  ملترب حامية احلقوق ا ب ت ملع تع
بÛان ترصف يف العديد من ا  Mلقاب تخيل عن حقه. لل تعارض ذw مع إرادة املؤلف ا لوقد   .ي

يات اليت .3 يا بعواقب ذw ودون لاآل تخيل عن حقوقه، وا شأن ا نرية  تخذ قرارات حرة و ع تضمن أن املؤلف  ل ب مسـتي
بري عن إرادته نعه من ا تعتعرض ألي ضغط  ثل فرض رشوط بأن يكون . لمي ية  يات من إجراءات  تألف هذه اآل موقد  شلك ل ت

تألف أيضا من أدوات إ يا أو أمام سلطة عامة، وقد  تا تخيل عن احلقوق  تا ب ك ثلو ل سلطات العامة أو  ية تضمن أن تقدم ا ممعال ل م
تخذة يعهتا . ملاملؤلفني معلومات عن عواقب القرارات ا يات  تضمن هذه اآل بوقد  ل تصاف للطعن يف أي قرار يصدر بطت نبل ا سـ

نرية من املؤلفدون   .مسـتإرادة حرة و

تخيل غري القابM لإللغاء .4 يعة ا لو يات عدم القا. طب نظر يف تدا هم ا عمفن ا ل بت يف متكني املؤلف من بلية لإللغاء، أي مل لا
نف من جديد ثاري يف ا تار ممارسة حقه � ملصأن يغري رأيه وأن  ت ئخي يري الرأي  ويلزم تدارس .سـ يح  يات أي حل  تغتدا ي تع

ية حبق املؤلف عىل تخدم فهيا املواد ا نة، خاصة يف احلاالت اليت  هور عامة وعىل األطراف األخرى ا حملمعىل ا سـ تي ملع  أساس مجل
 . ٍختل سابق

تلفة يه يال مفصال من ثالث مراحل  شمل ا2راسة  خمو حتل  :ست

تكامل  .1 سـشمل املرحM األوىل ا تخيل الطوعي "ست ية يف جمال ا ية الو سوابق القضا رشيعات وا ية  تقصا لدراسة ا ن ئ ل ئ طسـ تلل
ية عىل األقل". عن حق املؤلف تا ية ا تصاصات القضا تجرى هذه ا2راسة عىل � لو ل ئ يا الرب: خسـ ييل والصني وكولو بازيل و مشـ

ية تحدة األمر هورية كورö والوالöت ا يا و ند و يكومرص وفرسا وا مج ملن ي ه كن  .ل

ية  .2 ياقات توزيع املواد اإلبدا تلف  تخيل عن حق املؤلف يف  ية 2راسة ممارسات ا ثا ناول املرحM ا عو سـ خم ل ن ل تت سـ
يط اإلنرت ية و ناعات اإلبدا حمو�تفاع هبا، مبا يف ذw ا ع لص توى ا»ي يعده رواد ن حملنت، وإلشارة إىل اإلبداع امجلاعي وا

سعى للرحب سات عامة ال  تاإلنرتنت، وفË خيص مواد تعدها مؤ  .س

ية،  .3 ثا تان األوىل وا تمكل املر نوفور ما  ل حل هة امللكسـتنهتـيتسـ ثة،  بإعداد ةفجل ا õ Mخالصة إىل لا2راسة، يف مرح
تو�ا. ا2راسة توحض هذه اخلالصة ا لو تخيل عن حق سـ تني فË خيص ا سا تني ا شرتكة احملددة يف املر سامت ا لت وا ل حل مل بقل

ية ية الو تصاصات القضا تلف � ناملؤلف يف  ئ طخم تخيل الطوعي عن . خ تفعون من ا نهيا ا ية الفوائد اليت  ناول من § لو ن جي ملت حسـ ت
تعرض نفاذ إىل املعارف، و نظور إ�حة املZ العام وا سـحق املؤلف، وخاصة من  ل نة محلاية م ية أخرى الطرق ا ملمك من § ح

يلألمصاحل املؤلفني يف الرتوجي  بو وا2ول األعضاء يف . لقبي نظام من هذا ا نفذها الو شطة اليت ميكن أن  توحض أيضا األ يو ت ن سـ
بل يف هذا ا]ال  .ملسـتقا

 ]ثهناية املرفق والويقة[


