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واخليارات املمكنة بشأن احلاالت احملتملة 
نطاق الدراسة  الواردة يف )أ(2و) و(1و) ج(1 التوصيات
  املؤلف واحلقوق ا.اورة وامللك العامبشأن حق 

  األمانةمن إعداد

ثسخة مراجعة من الويقة ثهذه الويقة  مرفقيتضمن  .1 نونة CDIP/9/INF/2ن نة "ملع ا يارات ا متE وا ملمكاحلاالت ا خل حمل
يات  تو صشأن ا ل شأن حق املؤلف واحلقوق اUاورة واملS العا) أ(2و) و(1و) ج(1ب نطاق  بالواردة يف دراسة ا ، واليت "مل

يذ معلومات توحض حتتوي عىل  يات تنفنطاق  تو صا شأن )أ(2و) و(1و) ج(1ل  حق املؤلف واملS العامب الواردة يف اfراسة 
نة) أ(2و) و(1و) جCDIP/7/INF/2( 1)ثالويقة ( ياهتا ا ملمكوتدا تجابة لطلب اfول األع عضاء خالل اfورة سـ، ا

تاسعة  .للجنة لا

نة إن  .2 يللجا ية  منا لتن ية الفكريةملع  مللكة وا
نة يف  ملضممدعوة إىل اإلحاطة علام ملعلومات ا

 .ثهذه الويقةمرفق 

 ] املرفقذyييل [
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 املرفق
ثة اليت عقدت يف  ثا ية الفكرية خالل دورهتا ا ية وا ية  نة ا لوافقت ا ل من ن مللكللج لت شأن 2009ملع يعي  رشوع موا ب عىل  ض م

ية الفكرية واملS العام  يدية تضم) .CDIP/4/3/Rev(مللكا تجارية واملعارف ا تقلن مكو�ت حول الرباءات والعالمات ا لل
يذه خالل الفرتة  تني . 2011-2010تنفوحق املؤلف قصد  تو ناول ا يعي ا�ي  رشوع املوا تضمن هذا ا يو ل ي ض صي ت  من 20 و16مل

شأن حق املؤلف واحلقوق اUاورة واملS العام  ية دراسة نطاق  بجدول أعامل ا يفريين أعدهت) اfراسة(لتمن يدة  سـا ا لسـ
تاذة جبامعة �مور يه، األ سـدوسو نة اليت عقدت يف نومفرب . لي سادسة  للجوقدمت املؤلفة خالل اfورة ا ها وأجابت 2010ل معل 

ئE اليت طرحهتا اfول األعضاء رش اfراسة . سـعن عدد من األ بت اfول األعضاء من األمانة  ياق،  نويف هذا ا طل لسـ
ية ل� بارها ويقة ر مس ث نة اليت عقدت يف الفرتة من عت نة  ثا للجورة ا  .2011 نومفرب 18 إىل 14مل

ية املزتايدة للمS العام ساعدة ل�ول األعضاء من خالل إذاكء الوعي أل مهوهتدف اfراسة إىل تقدمي ا وفضال عن ذy، . مل
توح نة ملS عام غزير و نافع ا يمي ا مفتقدم اfراسة معلومات  ملمك ملتق شأن وأخريا، صاغت . ل يات  تو باملؤلفة عددا من ا ص ل

نفذها بو أن  تعلقة ملS العام واليت ميكن للو شطة ا تاأل ي مل بلن ل، وخاصة يف ثالثة جماالت يربط أوملسـتق يف ا بتحديد املS  هات
ميةالعام، اك نفات ا بادل بوضع ا ليتالعرتاف ا ملص ثالملت شطة يف جمال توافر املS العام و. م  ثاين أل نويعرض اUال ا ته، ل تدا ما سـ
تحداث مثال يف  يةسـا يا�ت الو يل مبا يف ذy الربط بني قواعد ا نأنظمة ا ب طسج ل ثالث، فريكز عىل عدم . لت لأما اUال ا

سم هبام املS العام نافس ال¸ين  ثار وعدم ا ºت ت يت ل  .ئسـ

نة، اتفقت اfول األعضاء عىل أن تعد األمانة ويقة  نة  ثا ثوخالل اfورة ا للج ّل ية م يات ّتوحضمإعال تو يذ ا ص فهيا نطاق  ل ) ج(1تنف
تان مبجال حتديد املS العام) (و(1و تان  متعلقتو ية ) (أ(2و) صي تهصتو تدا متعلقة مبوضوع توافر املS العام وا ياهتا ) سـم عوتدا

تاسعة شـهتا خالل اfورة ا نا نة،  لا ق مل نقاش يف. ملمك توحة ملزيد من ا ية  يات ا تو نة عىل أن تظل ا لواتفقت ا ص ل مفللج  دورهتا ملتبق
Eب يات . ملقا تو ثالث املذكورة عىل أن تظل ا يات ا تو يذ ا نة  يارات ا تورد الويقة وصفا للخطوات وا صكام  ل ل ص ل خل ث نفسـ لتملمك

نقاش توحة ملزيد من ا ية  لا مف  .ملتبق

ية ألغراض حتليل  .ألف تو صا  )ج(1ل

ها لل" ):ج(1 نفات وتكر تخيل الطوعي عن حق املؤلف يف ا سبغي ºعرتاف  ين ملص ل رشوعة ي بارهام ممارسة  ممS العام  عت
ية  سمح به القوانني الو ثارية حق املؤلف، لقدر ا�ي  نلألبوة وا ت طت بعاد(ئسـ نوية أيسترمبا مع ا نازل عن احلقوق ا ملع  ) ت

نرية وحرة ية و سـتورشط أن تصدر عن املؤلف موافقة ر مب نقطة. مس شأن هذه ا بحث  يد إجراء مزيد من ا تأ لوميكن  ب ل ك  ".ل

يف املS العام كام ورد يف اfراسة من ا ننارص املكونة  نازل " املS العام الطوعي"لتصلع نفات اليت  تضمن ا تا�ي  ملص ي
 .فهياأحصاهبا عن حق املؤلف 

تخيل عن حق املؤلف  سات إحداث إطار قانوين  يات واملؤ للويف الواقع، يقرتح العديد من العلامء وا س ويربزون مجلع
يازات املربطة هب ºت نفاذ إىل املعارف واملS العاممت تخيل  للذا ا نظمة. ل ثال، أحدثت  يل ا مفعىل  ملب  س

Commons Creative نح أحصاب ية و تحدة األمر ية مقرها يف الوالÙت ا نظمة ذات أهداف غري ر مت، ويه  مل يكحب م
يص نازل Uان عن حق املؤلف، تر يص ا نفات ترا خا تخ ية حل الملص تو فيققوق اإلبداع ا ت(ل º فاظ بأية حقوقحعدم( áيف احلا ،

نازل عن لك ما خيصه من حق مؤلف وحقوق جماورة يف  نفات للمS العام من خالل ا تاليت يكرس فهيا املؤلف أحد ا لملص
نف ية يف نومفرب وبفضل. ملصذy ا بة الربيطا رشت ا نازل لفائدة املS العام،  ن هذا ا ت ملكت ن  ثالثة ماليني جسل من 2010ل

يا الو يوغرا فا يةلببل نية الربيطا رشوع . 1طن شأ  موأ شات Communia2ن نا بحت مرجعا  نظامت اليت أ بكة من ا ق  مل ص مل شـ
يط الرمقي تعلقة ملS العام يف ا يجي يف ما خيص لك القضاÙ ا توى والعمل ºسرتا يعة ا ياسات ر حملا مل ت سـ ملسـ يورست . فل

                                                
1
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يط الرمقي مع الرتكزي عىل بكة نقاشا شامال حول حق املؤلف يف ا حملا ثقايف لشـ تصادي وºجúعي وا º ية تعزيز األثر ل  ق كيف
ثقايف والعلمي نا ا للرتا بكة . ث نح امحلاية الاكمCommunia Eشـواقرتحت  ياسات عدم  شأن ا ية  ياهتا الهنا م يف إطار تو سـ ب ئ لص

ها أحصاهبا  نفات اليت  جسلحلق املؤلف إال  سجE إال يف احلقأي (للمص نفات غري ا نح امحلاية  ملأال  للمص نويةمت الغرض  و3)ملعوق ا
يةمن  نفات األ نع امحلاية غري املطلوبة   yصلذ للمص بدأ إذن. م نازل عن احلقوق املادية هو ا مل، يكون ا ما مل يعمد املعمول به لت

نفه يل  مصاملؤلف إىل   .تسج

شأن  تخصصات  تعددة ا بوفضال عن ذy، يزتايد جحم اإلصدارات اfوية  ل ية"مل تو فيقاحلقوق ا نظر الع". ل يل يو قبلامء من 
نور أوسرتوم تاذة إ ياأل تصاد لعام  (4لسـ º يث 2009قاحلائزة عىل جائزة نوبل يف شرتكة من  ها fراسة املوارد ا ح عىل  مليل حتل

تصادية º نظور ) قإدارهتا ية"مإىل املعرفة من  تو فيقمنوذج احلقوق ا ها مجموعة من "ل تقا مس، أي املوارد اليت ميكن أن  ت
ناس  . جما� لا

ئE والقضاÙ لكن و يعة حق املؤلف يف حد ذاتهسـالعديد من األ تعلق  نازل عن حق املؤلف، مبا يف ذy ما  بشأ عن ا ي ت بطن ل . ت
تعني  يا،  ترب حقا أسا يفإذا اكن حق املؤلف  سـ بارفيع بت يف ا تا تخيل عن هذا احلق عل إذا اكن حق املؤلف و. نقانوياختليا ل ا

ية، فإن هذه اايعترب سوى حق ال يدا مللك يف ا تكون أقل   áتعقسأ سـ رشيعاتألنمل يهنا جتزيلت معظم ا ية  نازل عن ا بع ا مللكت  . ل

هر رشيعات حق املؤلف تظوقد  نح فهيا  يدا يف اfول األعضاء اليت  تلفة وأكرث  ش�ت قانوية  ت  مت خم ن حقوقا مادية رصاحة تعقم
نازل  Eأقدمومن. للتغري قاب  Eث رشيعات م األ نواليتلتعىل ا نازل يف  "5املادة ع من احلقوق ل أقرت هذا ا للتاحلق غري القابل 

áيه األورويب " احلصول عىل ماكفأة عاد تو جمن ا يه EC/52006/115ل تو ج ا�ي حل حمل ا  وا�ي يعرف EEC/92/100ل
تأجري واإلعارة تعلق حبقوق ا يه ا تو لأيضا  مل تام عن حق املؤلف . جل نازل ا لوميكن اfفع بأن ا وعالوة . حاكم هذه األرمبا خيالفلت

نوية ترصف حلقوق ا سأá عدم جواز ا ثار  ملععىل ذy، من املمكن أن  ل م شخص . ت نوية اليت تربط  ترب حامية احلقوق ا بو ت ملع تع
ب�ان ترصف يف العديد من ا  Eبدع غري قاب لا لل تخيل عن حقهوقد. مل تعارض ذy مع إرادة املؤلف ا ل  نظر . ي تعني ا لوأخريا،  ي

نازل غري يعة ا تيف  لب بت يف متكني القابE لإللغاء، أي ط ثاري يف  من املؤلفلا º تار ممارسة حقه تئ أن يغري رأيه وأن  سـخي
نف من جديد  . ملصا

 Sها للم نازل يف تعر ب�ان اليت تدرج إماكية هذا ا رشيعات ا يل  نقاش من خالل  يفوميكن حتديد قاعدة للمزيد من ا ت ن ل حتل لل ت
Ùهورية كور ثل  مجالعام  يه حفسب درا. م يدة دوسو يسة ا لسـ ّسمل"ل هورية كورÙ بأنه ميكن للمؤلفني أن ت هم لوزير هيبوا مج  قحقو

نفات، عىل أال يكون  نة الكورية حلق املؤلف بإدارة حق املؤلف يف هذه ا ندئذ إىل ا هد  ياحة ا�ي  ثقافة وا ملصا للج ع سـ يعل ل
يق الرحب نظر يف إماكية و". حتقذy ألغراض  تعني ا  ،yنوعالوة عىل ذ ل يق من ºضع نظام ي ية تفادÙالشرتاطات قد  مسر

يفاال با ما يكون  بدع ا�ي غا ضعتغالل وضع ا ل مل نازل �بعا من إرادة املؤلف . سـ نظام أن يكون هذا ا توجيب أن يضمن هذا ا لل
بخس املرء تقدير الوضع املايل أو ºجúعي ا�ي ميكن أن يؤثر . احلرة بغي أال  ثال،  يل ا يفعىل  ي مل نس تخيل  املؤلفرقرايف ب ل ا

تعني . هعن حق بتيوأخريا،  نظور لا ياسة العامةم من  نظا يف فائدةلسـا نازل ويف ظل أي ظروب الهنوض  ف، للتم قانوين 
تفعني  . وأحصاب احلقوق عىل حد سواءملنوخباصة من و�ة نظر ا

نازل عن حق امل شأن ا ية بإعداد دراسة  يف �ة خار بو  توناء عىل ذy، تقرتح الو ب تلك ي لب تعني أن تركز اfراسة . ؤلفج يو
هور  تفعونالمجلعىل مصلحة ا ية ، ملنعام، مبن فهيم ا نفاذ إىل املادة اإلبدا عيف ا سـ� احلاجة إىل  مصلحة املؤلفني، والعىل ول

يهتم  يات عتو عتدا نازل عن حق املؤلفب يل احلاجة إىل تأمني املواد واحلاجة إىل . لتا سائل من  بوجيب معاجلة عدد من ا قمل
نازل عن حق املؤلف، وضامن إماكية أن يغري املؤلف رأيهرش ية  نوط  ت يال مقار� من املقرتح أن و. للشلك حتلتضمن اfراسة  ت

                                                
3 /2-recommendations/org.association-communia.www://http 
4 2007-Practice-to-Theory-Commons-a-as-Knowledge-Understanding/27333114/doc/com.scribd.www://http  
5 PDF:EN::0035:0028:3762006:L:OJ=uri?do.LexUriServ/LexUriServ/eu.europa.lex-eur://http 
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توازن اجلغرايف تقى وفق هنج يضمن ا يث   áسأ شأن هذه ا ية  للعدد من األنظمة الو ت مل ب نن ُح سـ تعني أن تكون اfراسة . ط يو
ية وأال تروج  ية غري تو يعة و ّذات  جهي صفب بعة يف اfول األعضاء ط تلف الهنج ا يان  ترص عىل  تألي نظام حمدد وأن  خم ملب ُ تق

شموá هبا شطة اومن املقرتح أيضا أن . ملا شرتكة احملددة وتعرض لأل سامت ا تو�ات وا ملناول اfراسة ا نت مل ل ل متل أن قبEت حي اليت 
بو واfول األعضاء يف هذا اUال ينفذها الو  .ت

ية غراض واقرتاحات ألحتليل .ء تو ص ا  )و(1ل

توÙت املS العام، وبصفة ): "و(1 تحديد  ية الالزمة  ية أو اإلعال باط األدوات ا ساعي اfوية ال حمبغي تكريس ا ل ن ت ل مل مي ن لتقن سـ
تعلق مبدة حق املؤلف  �شأن . يخاصة ف يا�ت  نفات، أو قواعد  شأن ا يا�ت  تضمن هذه األدوات مجموعات  بوميكن أن  ب ملص ب ب ت

Sعاممصنفات امل Sبات م ية خبصوص هذه األدوات عىل . سـ العام، أو حا بادل واإلحاالت املر يل ا تيس ا جعو ت ملشغ لت يك
ية خاصة يد اfويل أ مها  ."لصع

يةيسـتدعي  ية وإعال باط أدوات  يني ماكنه ا نفاذ إىل املS العام وºتفاع به وحتديده و ما نن ت تع ن تقل  إىل أن حق اونظر. سـ
يةاملؤلف  شلكنح بال رشوط  يه ُيم ية برن، ) 2(5 املادةتقتض وفقا ملا  ال توجد بوجه عام واكá مركزية أو جسل فقمن اتفا

نفات تعلقة  يا�ت ا يه لك ا ملصمركزي جتمع  مل لب يل الطوعي وأنظمة اإليداع و. ف شأن ا ية  تقصا º راسةfسجسب ا ب ئ سـ لتح
تعاون مع  بو  لمبوجب حق املؤلف اليت أجنزهتا الو يل حق ليست ، 20106 نةسـول األعضاء يف اfي ئات  سجمعظم  تي ه

يا�ت حق املؤلف األخرى اليت  باملؤلف مربطة بأنظمة  هات العامة أو اخلاصةمتسكها ت باين . جلا شلكة يف  تو�y، تمكن ا مل
تعني الرتكزي عىل توافر  يا�ت، و يا شموá حبلب شأن املواد ا ملاملعلومات  د وق. املS العام عىل حد سواءمواد ق املؤلف وب

تلف  ساعدة  سعى إىل إجياد مصادر معلومات جامعة ومرتابطة  شاريع اليت  ئات عددا من ا شأت العديد من ا خمأ مب ت مل ي لهن
ية  .لتقناألدوات ا

بني معلومات  يا�ت اليت  نفات وقواعد ا توÙت من ا تودعات وافرة ا ثقايف األخرى  سات الرتاث ا بات ومؤ تو ب ملص حمل سـ ل س لت م للمك
ثل امس املؤلف و ب4مة  رش وغري ذyم تعلقة بإدارة احلقوق. لنيا�ت ا ثل تS املربطة بملوتقوم املعلومات ا ت،  أدوات تعريف م

سري  ياري اfويل، بدور أسايس يف  نظام الرمق ا ياملواد  ملع بدعنيتوافر تك نفات وا شأن ا ملاملعلومات  ملص با ما .ب تعترب قواعد ل وغا
نا للمع ثقايف مصدرا  سات الرتاث ا ييا�ت مؤ ل س تعني أن يراع. لوماتمثب ية ى يفيو بات ر مق تطويرها إىل  ية (مكت بة الر مقثل ا ملكت م

يوسكو7باألوروية شأهتا ا ية اليت أ ية العا بة الر ن وا ل ن مل مق توي عىل مواد من) 8ملكت يةو املS العام  حتأهنا  وfى . محممواد 
ية  يات اإلدارة امجلا سات عامة وخاصة أخرى  عمؤ كجمع تاجس رش واإل نودور ا مية ولن   أيضاقجسالت حق املؤلف معلومات 

ية أو يف املS العام محمشأن اإلبداعات سواء اكنت   .ب

ية  يعي جلدول أعامل ا رشوع املوا بويف إطار ا من لتض ية شأن مل تقصا بو دراسة ا يا، أعدت الو نولو ية الفكرية ونقل ا ئا سـ ي ج تك لمللك
تألنظمة تويق حق املؤلف واملامرسات املربطة به يف القطاع اخل سجالت اخلاصة ث لاص يف جزأين ركز اجلزء األول مهنام عىل ا

يات اإلدارة و ثاين  مجعناول اجلزء ا ل يةت تكاملال يزال هذا اجلزء  (عامجلا º سـيد نان معلومات ). ق وجهية يتضموإذا اكن اجلزآن 
ية ألغراض  تو صا يه، )و(1ل بار اجلزء األول، كام جاء يف لكامت مؤ ميكن ا لف،  عت تاذة دوس fورقة مرافقةف لييه وسـراسة األ

بق ذy خاصة عىل نظر ينطو يد ا ية  تو ناولهتا ا سأá اليت  لا ص ل ت ية ألنظمة تويق حق املؤلف توتضمن . قمل تقصا º راسةfثا ئ سـ
تاذة ريكولفي تواملامرسات املربطة به يف القطاع اخلاص يادة األ تلفة  سات  ثني من ب�ان ومؤ با سـ اليت أعدها فريق من ا خم س بقل ح

يا�ت اخلاصة، عنشامE وامة نظرة ع سجالت وقواعد ا ب ا بات املS العام، مبا يف ذy معلومات ةاخلاصوالو>ئق لل سـ وحا
تعلقة بإدارة احلقوق يات املوجودة واملعلومات واملعايري ا نولو ملية عن ا جيل لتك ية ل ويف املرفق األول. تفص تقصا º ئ�راسة سـ

                                                
6 html.10_03_system_deposit_and_rationregist/registration/en/copyright/int.wipo.www://http  
7 /portal/eu.europeana.www://http  
8 /en/org.wdl.www://http  
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تويق يف سجالت حق املؤلف وأنظمة ا يل  ثد ل ل بعضل ثE ملموسة  يل الرجوع إىل أ ل القطاع اخلاص  مه بادرات  أكرثلتس مل ا
شارا تاكرا وا تا  . نب

ية، تقصا º راسةfئوكام ورد وصفه يف ا ية  "سـ بكة واسعة من األدوات ا تخدام  سجالت اخلاصة من خالل ا نتقوم ا شـ سـ لتقل
توفري ضام�ت مربطة بوقت ا يا�ت واملعلومات األخرى  سججبمع هذه ا ت ل تب سجل لل سجE وهوية ا نفات ا مليل وسامت ا مل ملص

ثقة( سجالت هذه املعلومات ). لبدرجة أعىل أو أدىن من ا ية مهنا(لوجتعل معظم ا ئة فر عأو عىل األقل  هور) ف للجمتاحة   ."م

يا�ت، مبا يف ذy يف شلك معلومات إدارة احلقوق،ثتويق حق املؤلفويكفل  تخدام  وجهيةب  يا سـملن يود ا . ةعملواد اإلبدا
سمح  ثال،  يل ا تفعىل  مل نفاهتم Creative Commonsمجعية بس بدعني بوضع عالمة عىل  مص  من خالل مجموعة من للم

بل إAحهتا للعموم يص  قالرتا بكة اإلنرتنتخ سري حتديد املواد عىل  شـ، وتقوم بدور أسايس يف  ية وإذ تقدم. تي  معلومات مجلعا
يص  بدعني ورشوط تر خعن ا بري مل ية املوزعة من املواد اإلكمك  ساعد عىلشـبكة اإلنرتنت عىل عبدا  حتديد املS العام تإمنا 

بارش مشلك غري   .ب

يةوقد  تقصا º راسةfئورد يف ا بات املS العام ما ييل سـ يات  ":سـعن حا بات املS العام مجموعة من الرب جمترب حا سـ با (تع لغا
يامعنيب� عني يف مصنف ميف تقيمي وضع حق املؤلف ل)   عىل اإلنرتنتً خدمةقدمما ت ي� آ ل  باتو. تق سـند هذه احلا تس   عادةت

نف  نوع ا تلفة   Eئ تخدمون أ سأل ا يث  ملصإىل إجراء تفاعيل  ك خم سـ سـ ملي نف فوتوغرايف؟"مثال (ح نف  مصهل ا وAرخي ") ملص
نة وفاة املؤلف رش و سـا تعانة مبومع. لن º ساعد عىل تفادي احلاجة إىل بات املS العام أن  سـ أن بإماكن حا ت حام يف جمال سـ

تاكمل مع أنظمة تويق حق  شلك  تخدا4ا  تعني ا تخدمني و ساهامت ا تاج إىل أنواع عديدة من  ثحق املؤلف، فإهنا  ي ب سـ ي سـ م ملحت
بات املS العام يه . املؤلف األخرى ساب حق املؤلف "يف جوهرهاسـحفا ياب " حأنظمة  تكون عدمية الفائدة يف  غاليت  سـ

بة عن حق املؤلف نا سـاملعلومات ا تاد أن. مل بات ملعومن ا تطوير حا ية  سات األاكد ية أو املؤ نظامت غري الر سـ تقوم ا ب مي س حب مل
تS اليت يقد4ا موقع". املS العام بات مدة حق املؤلف  ثE حلا ية العديد من األ تقصا º راسةfكوتورد ا سـ ئ  مسـ

Public Domain Sherpaتحدة األمر تخدم عىل نطاق واسع يف الوالÙت ا يك ا�ي  مل رشوع . يةيسـ موأطلق 
Europeana Connectتلف اللغات األوروية9 موقعا تاجئ  بة للمS العام بإماكهنا تقدمي  تضمن حا ب  مبخ ن سـ  . ي

بات املS العام لو تويق اخلاصة وحا ها وأنظمة ا تلف أنوا يا�ت  سـسجالت اخلاصة وقواعد ا ث ل مبخ ب عل ية يف فائدة ل تيجاسرتا
يث مية  نفات ا حياق ا ليت ملص بة هال تكون  قدسـ ية خاصة  سـ أ بني يف إجراءلنمه شأن وضع حق املؤلف غللرا يق  ب حبث د يف ق

بادرات واألدوات كثرية يهو�y، . مصنف معني سنيتطلا قيدمل ا تلف أحناء العامل  تحوير يف  نفاذ إىل املS العام لخم ل ا
يني ماكنه تعوºتفاع به وحتديده و بادرات بد من وال. ن يق هذه األدوات وا مل  قد قامت و. بيهناطلب عىل الربط يد الايزتوتنسـ

سجالت العامة من خالل وضع قامئة بو خبطوة أوىل يف اجتاه ربط ا لالو يل 10ي يع أنظمة ا يا�ت ºتصال اخلاصة  سج  جبم لتب ب
بق ذكرها سجالت العامة اليت  شأن ا ية  تقصا º بو سـواإليداع يف إطار دراسة الو ل ب ئ سـ بو مرفق يتضمن و. ي يدراسة الو

تق ºشأن تويق حق املؤلف واملامرسات املربطة بهسـ ية  تصا ث ب تلف الربامج - ئ سجالت اخلاصة قامئة  مبخا يةل .  اخلاصةلشـبك ا
بذ اختاذ تدابري املزيد من حملومع ذy من ا بو . لا سا عىل ذy، تقرتح الو يوتأ ياراتسي سري قدما هبذه خلا ية من أجل ا تا ل ا ل ل

ية ية واإل ية عىل األصعدة الو تو ميا ن ص قلل  .ل واfويةط

تدابري  .1 تعني لا يد الوطيناختاذهاياليت  ميي/لصع عىل ا  قلاإل

تعاون )أ( نطقة أن  تميكن ملاكتب حق املؤلف يف لك  يهنام  �يE بإAحة املعلومات اثويقتعاو�  ب ف لكف ونظر يف الطرق ا ت
بعض،  لها  توى اfويلل تسهيالبعض  :ملسـتحديد املS العام عىل ا

                                                
9 /eu.outofcopyright://http  

10 pdf.offices_registration_copyright/pdf/replies/registration/en/copyright/www/sites/export/int.wipo.www://http  
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ب�ان اتفقت ماكتب حق امل ميي حول حق املؤلف واحلقوق اUاورة  بو دون اإل ية يف إطار اجúع الو لؤلف يف أمرياك الال ي قلي ن ت
ية ا�ي عقد يف  سمرب 13 و12تينأمرياك الال بقة 2011ي د ملط يف بريو عىل العمل معا من أجل إعداد مجموعة من القوانني ا

نطقة وضامن نفاذ ماكتب أم ية إلهيا من اإلنرتنتملعىل مدة حق املؤلف يف ا يل . تينرياك الال نطوي ذy عىل  هو تسس ºطالع ي
رشا أرسع . وأثرها يف حتديد مدة احلقوقاملعمول هبا ن إطاراهتا القانوية وتعديالت القواعد عىل  yيوفر ذ سه،  نويف الوقت  سـ نف

ميي توى اإل قلنفات اليت آلت إىل املS العام عىل ا سـ تطورا حدثتوقد . ملللمص يةلبعض ا رش يعت ا فاحلكومة . مؤخرا لت
تعديل قانون حق املؤلف الربازييل رشوع قانون  ية بصدد إعداد  لالرباز شاء نظام . ميل رشوع القانون اقرتاحا بإ تضمن  نو مي

يالت الصوية نفات وا تيل رمقي موحد  سج للمص تسج يا�ت حىت . لت يكون أداة مجلع املعلومات وا سجل  بومصم هذا ا ل لل
ناعات ا لصتخد4ا ا ية ألغراض جتاريةتسـ فثقا سه، . ل نفات سـيكون نفويف الوقت  يل الرمقي أداة فعاá يف حتديد ا ملصا لتسج

 . اليت آلت إىل املS العام

سجالت العامة وحتديهثااحلراك جيب إضفاء املزيد من  )ب(  :لعىل ا

ية  ية بأ ياق ºجúع املذكور أعاله، أقرت ماكتب حق املؤلف يف أمرياك الال مهيف  ي نسـ ية حلق املؤلفت ية الو يفا ظن تايل، . لب لو
تحديث  تة لأوصت بإعطاء األولوية  ية اإلدارية وأنظمة اfمع ملاكتب حقمتوأ ياتلبنا ية و سجالت الطو مجع املؤلف وا ع  اإلدارة ل

تعاون يف جمال حق املؤلف ية وا ساعدة ا بو اخلاصة  يات الو ية يف نطاق اسرتا لامجلا ن مل ي يج لتقع شمل ا. ت لتعاون يف يوميكن أن 
ية حتديد هذا اUال  تة ºسرتا ساعدة يف إعداد خطط األ ياجات وا º يمي ثغرات و يل ا يجاألنظمة القامئة و مت مل ت ل تحتل ح نرش (تق

يذها و تدامهتاضامن تنفهذه األنظمة و يني ) سـا يا املعلومات ا نولو يا املعلومات وتدريب موظفي  نولو ية  سني  حمللو ب جحت تك ج تك ن
نة املواد ا حملور شطة يف . ليةمق يذ هذه األنواع من األ سامه  ية أن  نوتوقع ماكتب أمرياك الال ي ي نفت تن  ماكتب حق املؤلف يف دمعت

يا املعلومات نولو بكة من اخلرباء يف جمال  نطقة وإحداث  جا تك شـ  . مل

يث ويقرتح  سجالت  حببعض املعلقني حتديث ا يا�هتا ل يري يؤثر بيدخل يف قواعد  مصنف  يفوضع حق املؤلف يف تغلك 
يري  معني، وال يا ا�ي يكون لتغسـ� ا سـنرصا أسا نف إىلع ملصبت يف أيلوá ا يق ذy من خالل .  املS العاملل حتقوميكن 

شأن Aرخي وفاة  سك املعلومات  ية اليت  سجالت املد سجالت العامة وتS اخلاصة  يا�ت ا بيع الربط بني قواعد  مت ن ل ل ب تشج
سجالت ا. املؤلفني عىن أوسع يف مصنف معني، ومبيف لعامة أن تقوم بدور أكرب يف حتديد وضع حق املؤلف للومن مث، ميكن 

 .حتديد املS العام

توى الوطينأيضا ميكن ل�ول األعضاء و بحث عرب اإلنرتنت عىل ا سـأن تطور مرافق  ثال، ورد يف دراسة . مللل يل ا ملفعيل  بس
ية املذكورة سابقا أن  تقصا º بو ئالو سـ بة  من ا ملائة46ي يب�ان ا  مرفق حبث ليس fهيا  ملائة84لبحث وأن ل مرافق fهياUل

ييل و(عام عىل اإلنرتنت  ناء  شـ ثت ية اليت مجهورية سـ تحدة األمر يككورÙ والوالÙت ا و�y، ميكن ل�ول ). هذه األداةfهيا مل
توفري األعضاء أن تزود ماكتب حق ية الالزمة  ل املؤلف ألدوات ا تب الوالÙت لمرافق التقن مكبحث عىل غرار ما قام به 

تحدة حلق املؤلف تاجئ . 11ملا معوميكن أن ترفق  بحث عرب اإلنرتنت بإخالء ن ليات ا ل يةل لسؤو  .لم

يل حتديد املS العامfى وأخريا،  ية حق املؤلف اليت ميكهنا  تعزيز  بو أدوات  هالو ب ل تسي بو . ن هلت الو ثال،  يل ا يفعىل  مل سس ب
يل  تة أنظمة ا سجأ هذا الغرضلتمت يصا  لالطوعي بواسطة بر�مج حاسويب طور  تخدم هذا الرب�مج احلاسويب يف . خص يسـو

تغرية  بات ا يواكب ا نات ملحوظة  هد يف اآلونة األخرية  ية و ية، مبا فهيا ب�ان أمرياك الال نا ب�ان ا ملالعديد من ا تطل ل س ي ل ملل حت يت ش ن م
يط الرمقي  .حمليف ا
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سجالت و )ج( نظر يف ربط ا لتعني ا ل ها ي سجالت العامةببعضاخلاصة   .لبعض و

ية نفات اإلبدا شأن ا  Eسجالت اخلاصة معلومات هائ عيف ا ملص ب يل حق املؤلف غري مربطة . 12ل ئات  تغري أن معظم  سج تي ه
هات العامة أو اخلاصة يا�ت حق املؤلف األخرى fى ا جلبأنظمة   .ب

ميي حول حق املؤلف واحلقوقو بو دون اإل ياق اجúع الو قليف  ي يةسـ ب�ان أمرياك الال ين اUاورة  ثالتل ، اتفقت ماكتب حق م 
سني إدارة املعلومات، وال ية  ية عىل أ حتاملؤلف يف أمرياك الال مه ني يل  ت سأليت إماكية ºتقال وإماكية ا شغسـ� يف معاجلة  ن ن ن لتم

تلف أنظمة إدارة املعلومات  يين  Wا تدفق ، مبا يف ذy احلاجة إىل حتديد )اخلاصة-العامة(لب هل ا لواعúد قواعد ومعايري  تس
تواصل  بادáلمعلوماتلملا نطقةملت ا ية يف ا يا�ت اإلدارة امجلا سجالت العامة وبني جسالت  مل بني ا ع ب بب، اتفقت . ل سوهذا ا لل

ية حمايدة من أجل  نولو نصات  تعاون يف وضع أنظمة إدارة املعلومات اليت تعمل يف  يع ا جماكتب حق املؤلف عىل  تك م ل تشج
يل وºتصاالتضام ية وأنظمة ا توافق بني امللفات اإلعال شغن ا لتل  . م

ش يا�ت  شاء قاعدة  ية اخلاص بإ رشوع جدول أعامل ا سعى   ،yموموازاة مع ذ ب ن من لتي يا إىل تطوير رتم بكة غرب أفر يقكة  لشـ
يا�ت اfوية اليت أحدثهتا  تفاعل مع قواعد ا يث مصمت من أجل ا يا�ت مرتابطة  لعدة قواعد  ب ل لب ية يف ح عنظامت اإلدارة امجلا م

شرتكة بكة  ها من خالل  يات إدارة حقو يع هذه ا متلف أحناء العامل حىت  شـ مجلع تط قخم ترب الرب�مج احلاسويب . تسـ يعوأخريا، 
تطويره ودمع بو  يقا حاسويا قامت الو ية حلق املؤلف واحلقوق اUاورة  بلإلدارة امجلا ي ب ب ية يف تطع نا ب�ان ا مه يف عدد من ا ل ل

يايقفرأ يا�ت مرتابطة . 13سـيا وآ ية حلق املؤلف واحلقوق اUاورة عىل عدة قواعد  توي الرب�مج احلاسويب لإلدارة امجلا بو ع حي
تلف أرجاء العامل ية يف  نظامت اإلدارة امجلا يا�ت اfوية القامئة اليت أحدثهتا  تفاعل مع قواعد ا خممصمت بغرض ا ع ل ب مل وجيري . ل

رشوع إعا يذ  يا تطوير و محا نفت ية حلق املؤلف واحلقوق اUاورة من أجل ل ندسة الرب�مج احلاسويب لإلدارة امجلا عدة  ه
ية سحا بة ا يقات اإلنرتنت ويف احلو تخدامه يف  با ل سـ ب  .(cloud-computing) تطسـ

بات املS العام )د( شجع تطوير حا سـميكن ل�ول األعضاء أن   .ت

بات املS العام سـتطور و يةحسب مدة حق املؤلف يف األنسـحا وبفعل تعقد لواحئ حق املؤلف، يرى بعض . طنظمة الو
توى معني من انعدام اfقة يل إىل  سـاملعلقني أن هذه األدوات  نظر إىل . ممت تحاá الوثوق لو باتسـا ثقة  سـيف تS احلا

 ،Eنظر يفميكن اكم تخدالا يةسـ ا سؤو ناسب من إعال�ت إخالء ا لم ما  مل  .ي

تدابري  2 يد اfلا نة عىل ا لصعا  ويلملمك

ميي يف  يد الوطين واإل سجالت العامة واخلاصة عىل ا بحث يف اإلنرتنت والربط بني ا ساعد تطوير مرافق ا قلميكن أن  لصع ل ل ي
سني توافر  يفيض إىل  ية، ما  بحث الر يد اfويل ودمع أدوات ا يهنا عىل ا  �سجالت ف ية عىل ربط ا < Eحتمرح سـ مق ل لصع ل بن

 .تلف أحناء العاملخماملعلومات حول مواد املS العام يف 

ية حبق املؤلف من خالل  نفات ا شأن ا بكة دوية للمعلومات  شاء  بعض اfول األعضاء أن اقرتحت إ بق  حملموقد  ملص ب ل شـ ن ل سـ
نفات سجالت العامة  تعلقة  يا�ت ا للمصالربط بني قواعد ا ل مل شطة . لب بادرة قرتاح من وزارة الرتاث واأل نوقد جاءت هذه ا مل

                                                
ية حول أنظمة تويق حق املؤلف واملامرسات املربطة به يف القطاع اخلاص 12 تقصا º تسب ما ورد يف دراسة الوبو ث ئ سـ ي ميكن اfفع بأن أنظمة  "،)1. ص (ح

تلف أحناء العامل  خميل حق املؤلف وتويقه يف القطاع اخلاص يف  ث يح هذه األنظمة و. شأن حق املؤلف واحلقوق اUاورةب أكرب مجموعة معلومات يهتسج يد،  تأ تت ك ل
نفاذ اUاين إىل مجموعة املعلومات هاته عىل اإلنرتنت للها أكرب إماكية  ن  ."نفس

تفعة 13 هات ا ملنا ية حلق املؤلف واحلقوق اUاورة جل نابنن: يه عىل األجل الطويلع لرب�مج احلاسويب لإلدارة امجلا يا فاصو  كي وبور يجر وتزنا يا ومالوي وا نو ن لي نك
بابوي يا وز موتوغو وزا ُوبت هذا . مب نوب ث بار ورواندا وبوروندي والاكمريون أجالرب�مج احلاسويب أيضا يف  يا ويجريÙ وز يق و يويا وغا� وموز يا وإ جنفر ن ي ب ب نث كيق م

شقر ومايل توشاد وكوت يا ومد غديفوار و ني ب�ان ا. غ شمل ا يا  سع نطاقه حا لوقد ا ي ل يا لت نغالديش وبوAن ومالزيÙ وإندو ته يف  يط  يا مع ا سـلعرية وآ ب ي تخط سـ يب ث نل ب لت
يت بال واملغرب وتونس فيو بودÙ والوس و بني و ني�م وا مك  . لفل
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يا ية بإيطا ثقا لا تعاون بني اfول األعضاء يف فل يع ا ية حبق املؤلف و نفات ا سجالت العامة وا ل بغرض إحداث نظام  شج حملم ملص تلل
ية سجالت العامة الو سجE يف ا ية حبق املؤلف وا نفات ا تعلقة  بادل املعلومات ا نجمال  ل مل حملم ملص مل سلطات . طت لوقد تقدمت ا

ية حب سلطات ا رشوع اقرتاح إىل ا ية  ناإليطا ل ملعل يك مب يا وا ند و سـق املؤلف يف لك من ا ي ملكه نك يال با نوإ يةسـ . ب، وتلقت ردودا إجيا
ب�ان أخرى يقدم هذا ºقرتاح قربا  ية،  سلطات اإليطا سب ا لو ي سـ ل ل وجاء يف ºقرتاح أيضا أن بإماكن اfول األعضاء . ح

ثاق دويل  بو من خالل إحداث  تعاون مع الو بادرة  ساعد عىل تعممي هذه ا بأن  ي ي ل مل سأáمت  . ملشأن هذه ا

ميي، و تويني الوطين واإل بادرات املذكورة سابقا عىل ا قلإذا طورت اfول األعضاء ا سـ ^ميكن أن تطور يف وقت الحق فململ ُ
سجالت حول العامل تلف ا لنصة دوية تقدم أدوات حبث يف  خم ل تخدام. م شموá سـوميكن ا بحث عن املواد ا نصة  مل هذه ا لل مل

 Sنصة . العامحبق املؤلف ومواد امل سك قدرا هائال حلقة وصلملكام ميكن أن تعمل هذه ا يا�ت اليت  تلف قواعد ا مت بني  ب لخم
يدة . من املعلومات نصة معلومات  تقدم هذه ا مفو مل تخدم إىل اخلطوات اليت يسرتشد هباسـ ليتأكد من  عليه أن خيطوهاملسـ ا

áالعام أيلو Sنف معني إىل امل بيك بني األدوات ومصادر  .المئمبصدر املعلومات املوتص_ مص  لشـكام ميكن أن يكون للربط ا
ساعدة  ية ومن مث ا يق عن املواد اإلبدا بحث د يام   Eي مية من خالل توفري و نفات ا ياق ا ملاملعلومات دور يف  ع ب سـ ملص قسـ للق ليت

تع محلاية مبوجب حق املعىل فرز نفات اليت  متي حبق إىل املS العام وا نفات اليت  مت ا ملص تملص   .ؤلفتن

ية  ألغراضحتليل .جمي تو ص ا  )أ(2ل

يوسكو  ينبغي تعزيز توافر املS العام، وال): "أ(2 ثقايف وا سات الرتاث ا تعاون مع مؤ نسـ� من خالل ا ل ل س ها (ل معلمن خالل 
ثقايف غري  لشأن احلفاظ عىل الرتاث ا  ".)املاديب

تعددة اجلوانو يث املصلحة العامة  ية املS العام من  مترب أ ح مه نظور اfميقراطي تع ميي وا نظور ا ها من ا ملب، وميكن  لتعلمل يميتق
تصادي º نظور قوا رشية. مل ثقايف  يا يف الرتاث ا نرصا أسا بار املS العام  للبوميكن أيضا ا لع سـ ع ها العمل . ًت سأá يو حضوهذه  م

هوم صون املS ا يات من القرن املايض خبصوص  يوسكو يف ا ثف ا�ي اضطلعت به ا مفا ن يملك ن ترب جزءا لتسعل علعام ا�ي ا
ته ته وسال تدابري حمددة تريم إىل ضامن لك من أصا ته هذه، جدير  رشية وهو،  شرتك  ممن الرتاث ا لبصف ب  .للبمل

ساعد عىل   :تعزيز توافر املS العام من خالل ما ييلتوميكن ل�ول األعضاء أن 

ية عىل إبراز اUموعات اليت  )أ( ثقايف الو سات الرتاث ا نيع مؤ ل س طشج تفاءتصوهنا بقدر أكرب، وعدم ت ºك لرتكزي عىل 
هم ية ومصا ثقا هذه املواد ا يديني  تحضار حقوق املالكني ا ثقايف الوطين وصونه، مع ا تفاظ لرتاث ا ºحل ف ل لح تقل سـ  :لل

تاحف"وكام جاء يف  ية الفكرية  شأن إدارة ا بو  يل الو للمد ب ي تالوين" مللكل سرت  يدة رنا إ ته ا نملؤ ل ي لسـ قيق املاكنة حت، ميكن 14لف
ثقايف ثقايف ووضع الوسائل fمع برامج الرتاث ا سات الرتاث ا بارزة من خالل حتديد ممارسات اإلدارة املالمئة ملؤ لا ل س فعىل . ل

ثقايف  سات الرتاث ا ثال، تذكر املؤلفة أن بإماكن مؤ ليل ا س مل ناقض "بس تجارية ما دامت ال  شاركة يف الفرص ا تتا ل بريامل كناقضا   ت
نفات اليت ". والÙهتامع 4ا4ا و يص  يات تر ثقايف أيضا اعúد اسرتا سات الرتاث ا للمصوميكن ملؤ يج ل خس تع محلاية  مات تمتزالت 

شلك أكرب من . مبوجب حق املؤلف ها  ساعد عىل إبراز مواد املS العام اليت  بومن مث، ميكن ملصادر اإليرادات أن  متسكت
ثال نة  مخالل الر يا عىل. مق بو حا لوتعمل الو يل ومن املمكن أن تطلب من املؤلفة تقدمي املزيي fد من املعلومات ل حتديث هذا ا
 .بشأن هذا اجلانب

ياتومن الوسائل األخرى إلبراز مجموعات شافمقتن  ثقايف ا سات الرتاث ا تك مؤ ل نظامت  اكملسـس تعاون مع ا مل إماك�ت ا ل
متدت يف  لاfوية، وال يوسكو اليت ا عسـ� ا ن توبر 17ل ثقايف غري املادي اتف2003ك أ ية صون الرتاث ا لا ومن األهداف . ق

ية  سة لالتفا قالر ثقايف الرتاث احرتام"ئي ية املادي غري لا يني ولألفراد ملعنللجامعات واUموعات ا ية"أيضا و" ملعنا تو عا  عىل ل
                                                

14 http://www.wipo.int/copyright/en/museums_ip/guide.html  
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يد ية الرتاث واfويل والوطين احمليل لصعا ثقايف مهبأ ي". املادي غري لا َ دوá طرفا، وتعد 142ة قوقد صدقت عىل هذه ºتفا ُ
سات الو تخذها اfول واملؤ تدابري اليت  يمي ا نتقارير دورية  س ت طل وعالوة عىل ذy، . ية من أجل صون الرتاث غري املاديلتق

يوسكو ثقايف غري املادي داخل ا ية دوية لصون الرتاث ا نة حكو ئت  نأ ل ل ل مجل سة . نش ها الر ئيومن بني أهدا شورة "ف ملإسداء ا
ياتبشأن أفضل امل ياغة تو صامرسات و يل تدريب لك العاملني " ص ساعدة اfوية من  نح ا بل�ول األطراف و ل قمل ينيم  ملعنا

ية وتوفري املعدات واfراي تدابري ا ينووضع ا ية ةلتقنل ثقايف . لعملا سات الرتاث ا شجع مؤ تايل، ميكن ل�ول األعضاء أن  لو س ت ل
ساعي اfو تامة من األدوات وا تفادة ا º لعىل مل ل ها، والسـ تاحة  لية ا يوسكو لصون الرتاث غري املادي مل نة ا نسـ� مع  ل من و. جل

تعاون  ساعد هذا ا لاملمكن أن  ثقايف عىل ي يل قوامئ جرد الرتاث ا تجارب يف اUاالت من  بادل املعلومات وا لسني  ب ل ت قحت
 .املادي غري

نظر يف إماكية  )ب( نا ثقايف ل نة الرتاث ا لر ثقايف غري املادياذ إنفلكإحدى أمه وسائل امق  :لىل الرتاث ا

رشوعا  تحدة حلق املؤلف يف الوقت احلايل  تب الوالÙت ا ميدير  مل هرسة مك نة وا لفللر من أجل جعل جسالت حق املؤلف مق
تاحة عىل اإلنرتنت بحث و  Eية قاب تار ما لل خي تب . ل رشوع  هر  كوفضال عن ذy، أ م ئات ) Google Books (غوغلظ لهيأن ا

بدي اهúم نةتاخلاصة  شاركة يف الر مقا مزتايدا  ية األوروية . مل بولكفت املفو نة "هيئة من احلكامء"ض مق بإعداد دراسة حول ر
ثقايف نةوافز  حالن إلحداث ح15اfراسةتقرير تS ح يف ُواقرت. لتراث أورو ا ية إما من  إذ:مقللر ل ميكن أن تأيت املوارد املا
تhرات العامة  ºنةومن مث يفرض مقابل ماد(س تخدمني ملواد املر تفاع ا مقي عىل ا سـ تفكري يف أشاكل ) ملن من لأو ميكن ا

رشاكة بني القطاعني العام واخلاص  يل أي لا يرتتب . غوغلقبمع رشاكت من  سب بعض املعلقني خطر عىل سـو حهذا احلل 
 Sتاكر عىل امل º بغي ل. العامحإطالق يد تحدÙت والفرص اينو تفكري يف ا ل�ول األعضاء ا نطوي علهيا إقال مة تعاون مع تليت 

ئات اخلاصة و ساعدة لهيا ثقايفعىل للمالعامة  نة تراiا ا لر  .مق

تعزيز حامية املSلا )ج( ية  رش يارات ا تلف ا لنظر يف  يع خل يه العاملتخم نفاذ إ ل وإماكية ا ل  :ن

به من املS العام مبقابل يا إ نتفع مبواد يف املS العام أن يدفع رسامملاج نظام يطلب مبو يص من أجل للحصملزا خول عىل تر
هور، عىل الرمغ من نسخ  نف أو نق_ إىل ا مجلا نف يف املS العامأنهملص يه، ختصص . مص  تاذة دوسو سب دراسة األ يو سـ لح

بدعني ب�ان اكجلزائر للحفاظ عىل املS العام ذاته وال ختصص آلحاد ا ملاملاكفأة يف بعض ا املS العام وميكن توl فكرة . ل
هور مبقابل نفات املS العام  نفات املS العام من خالل تقامس عبء متويل توفري  متويل حامية   Eي بارها و للجم  مص مص سـ لت ع

ية، مع  بات الر مقعن طريق ا تغالالملكت ها ا سـمن  تايل، ميكهنا .  جتارÙيسـتغل سـ� من   حامية املS العام وتوافره، والتعزيزلو
نة مواد امل ياطبق ي املS العام مبقابل إىل أن نظام  اfراسةتوشري. العامS مقخالل توفري حوافز لر كينيا  مهنا ب�انيف عدة  لحا

نغال وراغواي  .لسـوا

سلطات العامة من اfفاع  نوية من أجل متكني ا شأن احلقوق ا ية  رش يارات  لوميكن ل�ول األعضاء أيضا أن تفكر يف  ملع ب يع ت خ
ترب ترا>  حصانةعن  نفات اليت  تعا ياملص ميكن من. فثقا  yيه أن ذ تاذة دوسو سـوترى األ ي ها،  "لسـ ميثلأن تقوم اfوá أو من 

نفات املS العام نوي ل�فاع عن حصانة  ثقافة، مبامرسة احلق ا مصوهو معوما وزير ا ملع . هذه احلاá عىل شقني تونطوي". ل
شري إىل أن اfراسةف نويةت  هورية كورÙ أو مالزيÙمثل أس(يف بعض اfول األعضاء  ملعمدة احلقوق ا يا أو  مجرتا دة تضايه م) ل

تصاديةاحلقوق  ºالعام، . ق Sنف إىل امل ندما يؤول ا بارة أخرى،  ملصو ع نوي حيمي ينتفي لكبع تهمع حق  ويف هذه . نحصا
نح  سن قانو�  مياحلاá، ميكن ل�ول األعضاء أن  سلطات العامة منfوáات نوÙ أبدÙ من شأنه أن ميكن ا ل حقا   إقامة توازن مع

ثقافة نفاذ إىل ا ثقايف واملصلحة العامة يف ا لبني صون الرتاث ا ل ثقايف أداة لصون املS . ل لو�y، ميكن أن تكون حامية الرتاث ا
يه العام واحلفا نوي"علظ  بغي أن حيدث ذy"ملعحتت غطاء احلق ا ية معرضة  "ين وال  ندما تكون مصلحة عامة ر سـإال  ئيع

ندما يكون سـميعللخطر أو  نف معرضا لرضر  ج   ".مص
                                                

15 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0585:EN:NOT 
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نوية، "األبدية"قواعد تطبق  اfول األعضاء األخرى بعضغري أن  شف، و ةبواأل واكحلصانةملع عىل احلقوق ا لكحىت حق ا
نح بدو للوهE األوىل أن .  لورثة املؤلف تS احلقوقمتو نوية األبدية هو احلد أثر يرتتب عىل أوليو ملع ممارسة هذه احلقوق ا

نفات املS العام حبرية نمن ºتفاع نع (مبص  ندما يرغب الورثة يف  مثال  ها إAحة عم ياة مؤ رش يف  لفنفات مل  ح تن رش أو مص تنمل 
نفعىل اإلطالق سن حكام خاصا ). ملص، أو حظر حتوير ا املصلحة العامة يعطي تويف هذه احلاá، ميكن ل�ول األعضاء أن 

بة  نفاذ إىل مواد املS اللغلا سري ا لمن أجل  ثقايفتي تصاص صون الرتاث ا سلطات العامة ا نح ا لعام من خالل  خل بق . م يط و
يه  تاذة دوسو سب األ يهذا احلمك  سـ نفات املS  حصانةºلزتام ا�ي يفرض عىل اfوá اfفاع عن (يف الربازيل "لح مصوأبوة 

تارياك ) العام باب(سـوكو ثقافة وا شـوزير ا يا ) لل ثقافة يف حاá املصلحة (لوإيطا بق)". العامةلوزير ا ن أيضا يف فرسا اليت مطوهو 
رشع  ملنح فهيا ا ثقافة، م هم ،ددةيف بعض الظروف اخلاصة ووفق رشوط حمللوزير ا تخيل عن ر بار الورثة عىل ا فض حق إ لج

نف إذا اكنت  شف عن ا ملصا  .عامة معرضة للخطرالصلحة امللك

ية توافر املS )د( هور بأ مهترب إذاكء وعي اfول األعضاء وا  : العام إحدى األولوÙت كذyمجليع

شارك  ية الفكرية و سائل ا ساهامت يف  بو  تتقدم الو م م ي سسـ ية مللك يوسكو اfويل حول لبفعا نيف مؤمتر ا  العامل يف العرص ذاكرة"ل
نة وال: الرمقي ي" صونمقالر مترب سـا�ي  ساعد .  بفانكوفر2012سبعقد يف  تكون من سيو هور أوسع  يذy عىل الوصول إىل  مج
ية املزتايدة ممثيل  يني وأحصاب املصلحة اآلخرين، وناول األ ية واfوية واألاكد سات العامة الو مهاحلكومات واملؤ ت مي ل ن توافر لطس

تعزيز وقد اتصلت ال. املS العام يوسكو  بو  لو ن ل تنيي تعاون بني ا نظما يوسكو �y وقدمت .  يف هذا الصددملل تجابت ا نوا ل سـ
سؤولني امللكفني لرتا بو ا ملللو تني ي تعاون بني ا نة من أجل تعزيز ا ثقايف غري املادي والر نظمث ا ل مق همةبشأنملل  .مل هذه القضاÙ ا

 ]ثالويقةاملرفق وهناية هناية [


