
القتصـادي  الساجمل
 واالجتماعي

 E األمم املتحدة
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.06-40058    070306    070306 

 
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةة نجل

 الدورة اخلامسة والثالثون
 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥-٧جنيف، 

 )٢٠٠٥(١٧التعليق العام رقم 

 علميإنتاج أي املترتبة على حق كل فرد يف أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية 
 ) من العهد١٥من املادة ) ج(١الفقرة ( أو أديب أو فين من تأليفه

Distr. 
GENERAL 

E/C.12/GC/17 
12 January 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



E/C.12/GC/17 
Page 2 

 

  مقدمة ومنطلقات أساسية-أوالً 

علمي أو أديب أو فين    تاج  إنأي  املترتبة على   حق كل فرد يف أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية            إن   -١
ومتيز هذه .  حق من حقوق اإلنسان مستمد من قيميت الكرامة واالعتبار املتأصلتني يف مجيع األشخاص   مـن تأليفه  

 وحقوق اإلنسان األخرى عن معظم احلقوق القانونية اليت تقرها نظم امللكية            ١٥من املادة   ) ج(١احلقيقة الفقرة   
اسية وعاملية وال تقبل التصرف فيها، وهي ختص األفراد، ويف بعض احلاالت، فحقوق اإلنسان حقوق أس. الفكرية

وحقوق اإلنسان أساسية مالزمة لشخص اإلنسان يف حد ذاته، يف حني أن حقوق             . فئات من األفراد واجملتمعات   
بداع وتشجيع  امللكية الفكرية تعد بالدرجة األوىل وسائل تسعى الدول من خالهلا إىل توفري حوافز لالبتكار واإل              

نشر اآلثار اإلبداعية واالبتكارات وتنمية اهلويات الثقافية واحلفاظ على سالمة اآلثار العلمية واألدبية والفنية ملا فيه 
 .فائدة اجملتمع ككل

وعـلى خـالف حقوق اإلنسان، تتسم حقوق امللكية الفكرية عموماً بطابع مؤقت وميكن إلغاؤها أو                 -٢
ويف حني ميكن يف ظلّ معظم نظم امللكية الفكرية منح حقوق امللكية            .  لشخص آخر  الترخـيص هبـا أو إسنادها     

الفكرية لشخص بعينه وجعلها حمدودة يف الزمن والنطاق واملتاجرة هبا وتعديلها بل وفقداهنا، يستثىن من ذلك يف                 
.  اإلنسان األساسيةغالـب األحيان ما هو معنوي منها، تعد حقوق اإلنسان تعبرياً غري حمكوم بالزمن عن حقوق            

وبيـنما يصـون حق الشخص يف أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على إنتاجاته العلمية واألدبية     
والفنية الرابط الشخصي القائم بني املؤلفني وإبداعاهتم وبني الشعوب أو اجملتمعات أو اجلماعات األخرى وإرثها               

ادية األساسية اليت ال بد منها لتمكني املؤلفني من التمتع مبستوى معيشي الئق، حتمي              الثقايف اجلماعي واملصاحل امل   
وعالوة على ذلك، ال    . نظـم امللكية الفكرية بالدرجة األوىل مصاحل الشركات واألعمال التجارية واستثماراهتا          

 بالضرورة مع ما ١٥من املادة ) ج(١يتطابق نطاق محاية املصاحل املعنوية واملادية للمؤلف املنصوص عليه يف الفقرة 
 .)١(يشار إليه بوصفه حقوق امللكية الفكرية يف القوانني الوطنية أو االتفاقات الدولية

. ١٥من املادة ) ج(١لذلك، من املهم عدم مساواة حقوق امللكية الفكرية حبق اإلنسان الذي تقره الفقرة  -٣
حل املعنوية واملادية للمؤلف باالعتراف يف عدد من الصكوك         لقـد حظـي حق اإلنسان يف اإلفادة من محاية املصا          

ق يف احللكل شخص ":  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن٢٧ من املادة    ٢حيث تنص الفقرة    . الدولـية 
ذا احلق يف    وباملثل، أُِقرَّ ه   ".محايـة املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على أي إنتاج علمي أو أديب أو فين من تأليفه               

 األمريكي حلقوق اإلنسان وواجباته    من اإلعالن    ١٣ من املادة    ٢صكوك إقليمية حلقوق اإلنسان من قبيل الفقرة        
 من الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف جمال      ١٤من املادة   ) ج(١، والفقرة   ١٩٤٨لعـام   

، ولو بشكل غري    ١، واملادة   ")بروتوكول سان سلفادور   ("١٩٨٨ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام    
 لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      اإلضايف األول    ١٩٥٢بروتوكول عام   صريح، من   

 ).االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان(

ادية املترتبة على إنتاجه العلمي واألديب وُيتوخى من حق الشخص يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية وامل          -٤
ومن مث، يرتبط هذا احلق ارتباطاً . والفين تشجيع مسامهة املبدعني الّنشطة يف الفنون والعلوم ويف تقدم اجملتمع ككل

ن م) أ(١الفقرة ( من العهد، أي احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية ١٥جوهرياً باحلقوق األخرى اليت تقرها املادة 
واحلرية اليت ال غىن عنها ) ١٥من املادة ) ب(١الفقرة (واحلق يف التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته ) ١٥املادة 
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والعالقة القائمة بني هذه احلقوق وأحكام الفقرة          ). ١٥ من املادة    ٣الفقرة  (للبحـث العلمي والنشاط اإلبداعي      
وسَيجري حبث القيود املفروضة على     . بعضها البعض يف نفس الوقت     عالقة مؤازرة وتقييد ل    ١٥من املادة   ) ج(١

حق املؤلفني يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على آثارهم العلمية واألدبية والفنية مبقتضى هذه                 
 من املادة   ٣و) ب(و) أ(١احلقـوق يف هذا التعليق العام يف جانب منها ويف تعليقات عامة منفصلة على الفقرتني                

وكإجراء وقائي مادي حلرية البحث العلمي والنشاط اإلبداعي املكفولة مبوجب          .  مـن العهد يف جانب آخر      ١٥
، يكتسي هذا احلق أيضاً بعداً اقتصادياً ويرتبط بالتايل ارتباطاً وثيقاً حبقي ١٥من املادة ) ج(١ و٣أحكام الفقرتني 

ويف أن حيصل على أجر ) ٦ من املادة ١الفقرة  (ه من عمل خيتاره حبرية      املـرء يف أن تتاح ل ـه فرصة كسب رزق         
وعالوة على ذلك، يعتمد    ). ١١ من املادة    ١الفقرة  (وحبق اإلنسان يف مستوى معيشي الئق       )) أ(٧املادة  (كاٍف  

الشرعة يف   على التمتع بغريها من حقوق اإلنسان املكفولة         ١٥من املادة   ) ج(١إعمال احلقوق الواردة يف الفقرة      
 )٢( وصكوك دولية وإقليمية أخرى، مثل حق املرء يف التملك مبفرده وباالشتراك مع آخرين          الدولية حلقوق اإلنسان  

، )٣(وحرية التعبري، مبا يف ذلك حرية التماس املعلومات واألفكار جبميع أنواعها واحلصول عليها ونقلها إىل آخرين               
، مبا يف ذلك احلقوق الثقافية جلماعات       )٥(وق املشاركة الثقافية  وحق )٤(وحـق الشخص الكامل يف مناء شخصيته      

 .)٦(حمددة

وبغـرض مساعدة الدول األطراف يف تنفيذ العهد والوفاء بالتزاماهتا املتعلقة باإلبالغ، يركز هذا التعليق                -٥
اجلزء (األطراف يف والتزامات الدول   ) اجلزء األول ( يف   ١٥من املادة   ) ج(١العـام على املضمون املعياري للفقرة       

، يف حني جيري يف اجلزء      )اجلزء الرابع (والتنفيذ على الصعيد الوطين يف      ) اجلزء الثالث (واالنتهاكات يف   ) الـثاين 
 .اخلامس تناول التزامات الفعاليات غري الدول األطراف

 ١٥من املادة ) ج(١ املضمون املعياري للفقرة -ثانياً 

 ثالث فقرات فرعية ثالثة حقوق تغطي خمتلف جوانب املشاركة الثقافية،  يف١٥ من املادة ١تسرد الفقرة  -٦
مبا يف ذلك حق كل فرد يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على أي إنتاج علمي أو أديب أو فين                      

 حيتاج كل عنصر من لذلك،. دون حتديد واضح ملضمون هذا احلق ونطاقه) ١٥من املادة ) ج(١الفقرة (من تأليفه 
 . إىل تفسري١٥من املادة ) ج(١عناصر الفقرة 

 ١٥من املادة ) ج(١عناصر الفقرة 

 "املؤلِّف"

، أي  "املؤلِّف" إال   ١٥من املادة   ) ج(١ترى اللجنة أنه ال جيوز أن يستفيد من احلماية اليت تكفلها الفقرة              -٧
، كالكتَّاب والفنانني، على    )٧( أم امرأة، فردا أم جمموعة أفراد      واضع اآلثار العلمية أو األدبية أو الفنية، رجالً كان        

اليت تفيد أن من صاغوا تلك املادة       " مؤلِّف"و" هو"و" كل فرد "وُيستنتج هذا من عبارات     . سبيل الذكر ال احلصر   
كوا حينها أنه   ، ومل يدر  )٨(اعتربوا على ما يبدو أصحاب اآلثار العلمية أو األدبية أو الفنية أشخاصاً طبيعيني فقط             

ومبوجب نظم احلماية اليت تنّص عليها املعاهدات الدولية القائمة،         . ميكـن أن يكونوا أيضاً جمموعات من األفراد       
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غري أن حقوقها، كما وردت اإلشارة إىل . تندرج الكيانات القانونية ضمن األطراف املتمتعة حبقوق امللكية الفكرية
 .)٩(ملختلفة، للحماية على صعيد حقوق اإلنسانذلك أعاله، ال ختضع، حبكم طبيعتها ا

، "كل فرد (" تشري على العموم إىل املبدع يف صيغة املفرد          ١٥من املادة   ) ج(١ورغـم أن صياغة الفقرة       -٨
، فإن احلق يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على اآلثار العلمية أو األدبية أو           ")املؤلِّف"،  "هـو "
 .)١٠(فنية ميكن يف بعض احلاالت أن تتمتع به أيضاً مجاعات من األفراد أو جمتمعاتال

 "أي إنتاج علمي أو أديب أو فين"

، ١٥من املادة   ) ج(١، يف نطاق ما تعنيه الفقرة       "أي إنتاج علمي أو أديب أو فين      "ترى اللجنة أن عبارة      -٩
من قبيل املنشورات العلمية واالبتكارات، مبا يف ذلك        " اآلثار العلمية "تشـري إىل إبـداع العقل البشري، أي إىل          

من قبيل القصائد والروايات " اآلثار األدبية والفنية"معارف اجملتمعات األصلية واحمللية وابتكاراهتا وممارساهتا، وإىل 
 .ث الشفويواللوحات واملنحوتات واملؤلفات املوسيقية واألعمال املسرحية والسينمائية والعروض الفنية والترا

 "اإلفادة من احلماية"

 تسلّم حبق املؤلِّفني يف اإلفادة من نوع ما من احلماية للمصاحل           ١٥من املادة   ) ج(١ترى اللجنة أن الفقرة      -١٠
ولكي ال يكون . املعنوية واملادية املترتبة على أعماهلم العلمية أو األدبية أو الفنية دون أن حتدد طرائق تلك احلماية      

 خالياً من أي معىن، ينبغي أن تكون احلماية املقدمة فعالة يف تأمني املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على                  هذا احلكم 
 ال ُيشترط فيها بالضرورة أن تعكس       ١٥من املادة   ) ج(١غري أن احلماية اليت تكفلها الفقرة       . أي إنتاج ألصحابه  

ة حلقوق التأليف والنشر وتسجيل االبتكارات وغريها من        مستوى ووسائل احلماية املنصوص عليها يف النظم احلالي       
حقوق امللكية الفكرية طاملا أن احلماية املتوافرة مالئمة لكي تؤمِّن لصاحب اإلنتاج املصاحل املعنوية واملادية املترتبة 

 . أدناه١٦ إىل ١٢على إنتاجه، على النحو احملدد يف الفقرات 

املصاحل " اإلفادة من محاية"، بإقرارها حق كل فرد يف  ١٥من املادة   ) ج(١وتالحـظ اللجـنة أن الفقرة        -١١
املعنوية واملادية املترتبة على إنتاجه العلمي أو األديب أو الفين، ال متنع بالضرورة الدول األطراف من اعتماد معايري                 

 شريطة أال   )١١( يف قوانينها احمللية   أعـلى للحماية يف املعاهدات الدولية حلماية املصاحل املعنوية واملادية للمؤلِّفني أو           
 .)١٢(تفرض هذه املعايري قيود ال مربر هلا على متتع اآلخرين حبقوقهم املنصوص عليها يف العهد

 "املصاحل املعنوية"

 من  ٢٧ من املادة    ٢للمؤلِّفني من بني الشواغل الرئيسية ملن صاغوا الفقرة         " املصاحل املعنوية "كانت محاية    -١٢
حيتفظ مؤلِّفو مجيع األعمال الفنية واألدبية والعلمية       : "ملي حلقـوق اإلنسان اليت جاء فيها ما يلي        اإلعـالن العـا   

أو ابتكارهم ال يندثر حىت     /واملبدعون، فضالً عن احلق يف املكافأة العادلة على جهدهم، حبق أخالقي يف عملهم و             
يف تأكيد الطابع الشخصي الصرف لكل إنتاج       ومتثلت نيتهم   . )١٣("بعد أن يصبح ذلك العمل ملكاً عاماً للبشرية       

 .ينتجه العقل البشري وما يستتبع ذلك من آصرة دائمة بني املنتج وإنتاجه
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من ) ج(١ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والفقرة ٢٧ من املادة    ٢ومتشـياً مع خلفية صياغة الفقرة        -١٣
 تشمل حق   ١٥من املادة   ) ج(١الواردة يف الفقرة    " عنويةاملصاحل امل " من العهد، ترى اللجنة أن عبارة        ١٥املـادة   

املؤلِّفني يف أن ُيعتَرف هلم بأي أثر من اآلثار العلمية واألدبية والفنية من صنعهم ويف أن يعترضوا على أي حتريف                    
 .)١٤(أو تشويه أو تعديل آخر أو انتقاص من شأنه اإلضرار بشرفهم ومسعتهم يطال تلك اإلنتاجات

 اللجـنة على أمهية االعتراف بقيمة اآلثار العلمية واألدبية والفنية بوصفها تعبرياً عن شخصية               وتشـدد  -١٤
مبدعها، وتشري إىل أن محاية املصاحل املعنوية موجودة، ولو بدرجات متفاوتة، يف معظم الدول بصرف النظر عن                 

 .النظام القانوين املعمول به فيها

 "املصاحل املادية"

 عالقة هذا احلكم    ١٥من املادة   ) ج(١للمؤلِّفني املنصوص عليها يف الفقرة      " املصاحل املادية "تعكس محاية    -١٥
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والصكوك اإلقليمية حلقوق         ١٧الوثـيقة بـاحلق يف التملك الذي تقره املادة          

خالف حقوق اإلنسان األخرى، وعلى )). أ(٧املادة (اإلنسان وكذلك حبق أي عامل يف احلصول على أجر كاٍف 
ترتبط املصاحل املادية للمؤلِّفني ارتباطاً مباشراً بشخص املبدع، ولكنها تساهم يف التمتع باحلق يف مستوى معيشي                

 ).١١ من املادة ١الفقرة (الئق 

ة حياة  بالضرورة طيل١٥من املادة  ) ج(١ال متـتد فـترة محاية املصاحل املادية املنصوص عليها يف الفقرة              -١٦
بل ميكن أيضاً حتقيق اهلدف املتمثل يف متكني املؤلِّف من التمتع مبستوى معيشي الئق مبنحه مكافأة واحدة . املؤلِّف

 .أو بتخويله، فترة زمنية حمدودة، حق االستغالل احلصري إلنتاجه العلمي أو األديب أو الفين

 "املترتبة"

يفيدون إال من محاية ما من املصاحل املعنوية واملادية يتأتى مباشرة من            أن املؤلِّفني ال    " املترتبة"تربز عبارة    -١٧
 .إنتاجهم العلمي أو األديب أو الفين

 ١٥من املادة ) ج(١شروط امتثال الدول األطراف ألحكام الفقرة 

اليت سيتوقف  يضـم احلق يف محاية املصاحل املعنوية واملادية للمؤلِّفني العناصر األساسية واملترابطة التالية               -١٨
 :تطبيقها بدقة على الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية السائدة يف دولة طرف معينة

ال بد من توافر ما يكفي من القوانني واألنظمة وسبل االنتصاف اإلدارية أو             . توافـر الوسـائل    )أ( 
ني املعنوية واملادية ضمن االختصاص     القضـائية الفعالـة وغريها من سبل االنتصاف املالئمة حلماية مصاحل املؤلِّف           

 القضائي للدول األطراف؛

ينبغي جعل سبل االنتصاف اإلدارية أو القضائية أو غريها من سبل االنتصاف            . إمكانية الوصول  )ب( 
. نياملالئمـة حلمايـة املصـاحل املعنوية واملادية املترتبة على اإلنتاج العلمي أو األديب أو الفين متاحة جلميع املؤلِّف                  

 :وِلمسألة الوصول أربعة أبعاد متداخلة
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ينبغي جعل الوصول إىل احملاكم والوكاالت الوطنية املسؤولة عن محاية املصاحل           : الوصول الفعلي  `١` 
املعنوية واملادية املترتبة على إنتاج املؤلفني العلمي أو األديب أو الفين ميسراً جلميع شرائح اجملتمع، 

  املعاقني؛مبا فيها فئة املؤلِّفني

ينبغي أن تكون تكلفة سبل     ): القدرة على حتمل التكلفة   (يسـر الوصـول باملنظور االقتصادي        `٢` 
وعلى سبيل املثال، جيب يف     . االنتصـاف يف متناول اجلميع، مبن فيهم الفئات احملرومة واملهمشة         

 عرب األشكال   ١٥من املادة   ) ج(١احلاالت اليت تقرر فيها دولة طرف استيفاء مقتضيات الفقرة          
التقلـيدية حلمايـة امللكية الفكرية أن تستند التكاليف اإلدارية والقانونية ذات الصلة إىل مبدأ               

 اإلنصاف الذي يكفل معقولية تكاليف سبل االنتصاف بالنسبة إىل اجلميع؛

إىل وهو يشمل احلق يف التماس املعلومات واحلصول عليها ونقلها          : يسر الوصول إىل املعلومات    `٣` 
آخرين فيما يتعلق هبيكل وعمل النظم القانونية أو اإلدارية حلماية مصاحل املؤلفني املعنوية واملادية 
املترتبة على إنتاجهم العلمي واألديب والفين، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بالقوانني واإلجراءات             

ن. ذات الصلة َشر بلغات األقليات اللغوية وينبغي أن تكون هذه املعلومات مفهومة للجميع وأن ُت
 والشعوب األصلية؛

جيب أن يدير إجراءات محاية مصاحل املؤلفني املعنوية واملادية قضاة وغريهم من            . نوعـية احلماية   )ج( 
 .السلطات ذات الصلة إدارة تتسم بالكفاءة والسرعة

 مواضيع خاصة تطبيقها واسع النطاق

 عدم التمييز واملساواة يف املعاملة

 من العهد أي متييز على أسس العرق أو اللون أو اجلنس أو        ٣، واملادة   ٢ من املادة    ٢ظر أحكام الفقرة    حت -١٩
اللغـة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء أو األصل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو امليالد أو غري       

ملؤلِّفني املعنوية واملادية، مبا يف ذلك تيسري سبل االنتصاف ذلك من األوضاع يف جمال إتاحة احلماية الفعالة ملصاحل ا
اإلداريـة والقضـائية وغري ذلك من سبل االنتصاف، ويكون القصد من ذلك التمييز أو من أثره إلغاء أو عرقلة                    

 .)١٥(١٥من املادة ) ج(١املساواة يف التمتع هبذا احلق أو ممارسته على النحو الذي تقره أحكام الفقرة 

وتشدد اللجنة على أن القضاء على التمييز بقصد كفالة املساواة يف إتاحة احلماية الفعالة ملصاحل املؤلِّفني                 -٢٠
املعنوية واملادية هدف ميكن يف غالب األحيان حتقيقه بقدر حمدود من املوارد وذلك باعتماد قوانني أو تعديلها أو                  

املتعلق بطبيعة التزامات ) ١٩٩٠(٣ من التعليق العام رقم ١٢وتذكر اللجنة بالفقرة  . إلغائهـا أو بنشر املعلومات    
الـدول األطراف اليت تنص على أنه ينبغي حىت يف األوقات اليت ُتفَرض فيها قيود مشددة على املوارد محاية من                    
يعـانون مـن احلرمان والتهميش مـن أفراد اجملتمع وفئاته وذلك باعتماد برامج ذات أهداف حمددة وتكاليف                 

 .ضة نسبياًمنخف
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هـذا، وال يشـكل اعتماد تدابري خاصة مؤقتة هتدف حصراً إىل ضمان املساواة الفعلية للمحرومني أو                  -٢١
املهمَّشـني، أفـراداً كانوا أم مجاعات، وملن يعانون من التمييز بسبب انتهاك حق املؤلف يف اإلفادة من املصاحل                   

عايري متسمة بعدم املساواة أو منفصلة حلماية خمتلف األفراد أو املعـنوية واملادية، شريطة أال تكرس تلك التدابري م      
 .اجلماعات وأن يتوقف العمل هبا مبجرد حتقيق األهداف اليت اعُتِمدت من أجلها

 القيود

خيضع حق املرء يف محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على إنتاجه العلمي واألديب والفين لقيود وتنبغي                 -٢٢
من املادة  ) ج(١غري أن تقييد احلقوق اليت حتميها الفقرة        . )١٦( بينه وبني احلقوق األخرى اليت يقرها العهد       املوازنة
 ينـبغي أن يتم مبوجب القانون وبطريقة تتماشى وطبيعة هذه احلقوق وأن يتوخى هدفاً مشروعاً وأن يكون                  ١٥

 . من العهد٤الزماً لتعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي، وفقاً للمادة 

لذلك، ينبغي أن تتسم القيود بالتناسب، مبعىن أنه جيب اعتماد التدابري األقل تقييداً للحريات عندما يكون  -٢٣
) ج(١وينبغي أن تتوافق القيود مع طبيعة احلقوق اليت حتميها أحكام الفقرة . باإلمكان فرض أنواع عدة من القيود

الشخصي القائم بني املؤلِّف وعمله اإلبداعي والوسائل الالزمة لتمكني          واملتمثلة يف صون الرابط      ١٥مـن املادة    
 .املؤلفني من التمتع مبستوى معيشي الئق

 مقابل استخدام   )١٧(وقد يستلزم فرض القيود يف بعض احلاالت تدابري تعويضية، مثل دفع تعويض كاف             -٢٤
 .اآلثار العلمية أو األدبية أو الفنية خلدمة املصلحة العامة

  التزامات الدول األطراف-لثاً ثا

 االلتزامات القانونية العامة

الفقرة (بينما ينص العهد على اإلعمال التدرجيي للحقوق ويقر بوجود قيود مردُّها حمدودية املوارد املتاحة  -٢٥
امات ، يفرض يف الوقت ذاته على الدول األطراف التزامات شىت هلا أثر مباشر، من بينها التز               )٢ مـن املـادة      ١

وينبغي أن تكون اخلطوات املتخذة للوفاء بااللتزامات مرسومة وملموسة وأن هتدف إىل اإلعمال التام حلق . أساسية
 .)١٨(كل فرد يف أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على أي إنتاج علمي أو أديب أو فين من تأليفه

الل فترة زمنية أن الدول األطراف يقع عليها التزام حمدد ودائم بأن ويعين اإلعمال التدرجيي لذلك احلق خ -٢٦
 .)١٩(١٥من املادة ) ج(١تعمل بأقصى ما يف وسعها من سرعة وفعالية من أجل اإلعمال التام ألحكام الفقرة 

 وكما هو الشأن فيما يتعلق جبميع احلقوق األخرى الواردة يف العهد، هناك موقف ثابت مؤداه أن اختاذ                 -٢٧
وإذا اتُِّخذت أي تدابري    . تدابـري رجعية فيما يتعلق حبق املؤلفني يف محاية مصاحلهم املعنوية واملادية أمر غري جائز              

رجعية عن قصد، وقع على الدولة الطرف عبء إثبات أهنا اعُتِمدت بعد دراسة متأنية جلميع البدائل وأهنا مربرة                  
 .)٢٠(متاماً يف ضوء كلّ احلقوق اليت يقرها العهد
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إن حق كل فرد يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على أي إنتاج علمي أو أديب أو فين                     -٢٨
: من تأليفه، على غرار مجيع حقوق اإلنسان، يفرض ثالثة أنواع أو مستويات من االلتزامات على الدول األطراف

 من الدول األطراف االمتناع عن املس بشكل باالحتراماللتزام ويقتضي ا. باالحترام واحلماية واإلعمالااللتزامات 
ويقتضي منها االلتزام   . مباشـر أو غري مباشر بتمتع املؤلِّفني باحلق يف اإلفادة من محاية مصاحلهم املعنوية واملادية              

 باإلعمالأخرياً، يقتضي االلتزام و.  اختاذ تدابري متنع أطرافاً ثالثة من املساس مبصاحل املؤلِّفني املعنوية واملاديةباحلماية
مـن الدول األطراف اعتماد تدابري مالئمة يف جماالت التشريع واإلدارة وامليزانية والقضاء وتعزيز حقوق اإلنسان                

 .)٢١(١٥من املادة ) ج(١وغريها هتدف إىل اإلعمال التام ألحكام الفقرة 

 اختاذ ما يلزم من التدابري للحفاظ على العلم         ١٥من املادة   ) ج(١ويتطلب اإلعمال التام ألحكام الفقرة       -٢٩
 من العهد اليت تعرِّف االلتزامات اليت تنطبق ١٥ من املادة ٢وُيستنتج هذا من الفقرة . والثقافة وتطويرمها ونشرمها

من ، مبا يف ذلك حق املؤلِّفني يف اإلفادة ١٥من املادة ) ج(١على كل جانب من جوانب احلقوق اليت تقرها الفقرة 
 .محاية مصاحلهم املعنوية واملادية

 التزامات قانونية حمددة

 حق اإلنسان يف اإلفادة من محاية مصاحله املعنوية واملادية وذلك، ضمن احتراميتعني على الدول األطراف  -٣٠
الفين ويف أن    العلمي واألديب و   أرباباً إلنتاجهم حق املؤلِّفني يف أن ُيعتَرف هبم       مجلـة أمور، باالمتناع عن انتهاك       

آخر أو انتقاص من شأنه اإلضرار بشرفهم ومسعتهم يطال         على حنو   يعترضوا على أي حتريف أو تشويه أو تعديل         
وجيب على الدول األطراف االمتناع عن املساس غري املربر مبصاحل املؤلِّفني املادية الالزمة لتمكينهم من . اآلثارتلك 

 .التمتع مبستوى معيشي الئق

 الواجب الواقع على عاتق الدول األطراف كفالة احلماية الفعالة ملصاحل           باحلماية االلـتزامات    وتشـمل  -٣١
وينبغي، على وجه اخلصوص، أن متنع الدول األطراف أطرافاً         . املؤلِّفني املعنوية واملادية من جتاوزات أطراف ثالثة      

األديب والفين ويف أن يعترضوا على أي حتريف أو         إلنتاجهم العلمي و  تبّنيهم  املؤلِّفني يف   ثالثة من التعدي على حق      
 كما يتعني على    . اإلنتاج ذلكآخر أو انتقاص من شأنه اإلضرار بشرفهم ومسعتهم يطال          بوجه  تشـويه أو تعديل     

ومن أجل ذلك، . الـدول األطراف منع أطراف ثالثة من التعدي على مصاحل املؤلِّفني املادية املترتبة على إنتاجهم         
دول األطراف منع االستخدام غري املرخص به لإلنتاج العلمي واألديب والفين الذي يسهل احلصول عليه جيب على ال

أو استنساخه عن طريق تكنولوجيات االتصال واالستنساخ العصرية وذلك، على سبيل املثال، بإقامة نظم اإلدارة               
ُيعِلموا املؤلِّفني بأي استخدام إلنتاجهم ويدفعوا هلم اجلماعية حلقوق املؤلِّفني أو اعتماد قوانني تلِزم املستعملني بأن 

ويتعني على الدول األطراف كفالة منح أطراف ثالثة تعويضاً كافياً للمؤلِّفني عن أي ضرر مفرط               . مكافأة كافية 
 .يلحق هبم كنتيجة لالستخدام غري املرخص به آلثارهم

عنوية واملادية املترتبة على أي أثر علمي أو أديب أو فين           وفيما يتعلق باحلق يف اإلفادة من محاية املصاحل امل         -٣٢
من آثار الشعوب األصلية، يتعني على الدول األطراف اعتماد تدابري لكفالة احلماية الفعالة ملصاحل الشعوب األصلية 

تمادها تدابري حلماية ولدى اع. املتصلة بآثارها اليت تعد يف غالب األحيان تعبرياً عن إرثها الثقايف ومعارفها التقليدية
آثار الشعوب األصلية العلمية واألدبية والفنية، جيب على الدول األطراف أن تأخذ بعني االعتبار ما تفضِّله تلك                 
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وميكن أن تشمل هذه احلماية اعتماد تدابري لالعتراف مبؤلفات الشعوب األصلية الفردية أو اجلماعية              . الشـعوب 
م الوطنية حلقوق امللكية الفكرية وينبغي منع أطراف ثالثة من استخدام آثار            وتسـجيلها ومحايـتها يف إطار النظ      

ولدى تنفيذ تدابري احلماية هذه، يتحتم على الدول        . الشـعوب األصـلية العلمية واألدبية والفنية دون ترخيص        
ملنتمني إىل الشعوب   األطـراف احـترام مبدأ احلصول على املوافقة املسبقة واحلرة وعن علم من املؤلِّفني املعنيني ا               

األصلية واحترام األشكال الشفوية أو التقليدية لنقل اإلنتاج العلمي أو األديب أو الفين؛ وعند االقتضاء، جيب عليها 
 .أن توفر ما يلزم لقيام الشعوب األصلية باإلدارة اجلماعية للمصاحل املترتبة على إنتاجها

 أقليات إثنية أو دينية أو لغوية محاية املصاحل املعنوية واملادية           ويـتعني على الدول األطراف اليت توجد هبا        -٣٣
 .)٢٢(للمؤلِّفني املنتمني إىل هذه األقليات وذلك باختاذ تدابري خاصة للحفاظ على الطابع املميز لثقافات األقليات

و القضائية أو   من الدول األطراف توفري سبل االنتصاف اإلدارية أ       ) التوفري (باإلعمالويقتضـي االلتزام     -٣٤
غريها من سبل االنتصاف املالئمة لتمكني املؤلِّفني من املطالبة باملصاحل املعنوية واملادية املترتبة على إنتاجهم العلمي 

كما أن الدول   . )٢٣(أو األديب أو الفـين وطلب التعويض الفعال واحلصول عليه يف حاالت اإلخالل هبذه املصاحل              
 وذلك، على سبيل املثال،     ١٥من املادة   ) ج(١احلق املنصوص عليه يف الفقرة      ) ريتيس (بإعمالاألطـراف ُملَزمة    

باختـاذ التدابري املالية وغريها من التدابري اإلجيابية اليت تيسر إنشاء مجعيات مهنية وغريها من اجلمعيات اليت متثل                  
 ٨من املادة ) أ(١ن، طبقاً ألحكام الفقرة املصاحل املعنوية واملادية للمؤلفني، مبن فيهم املؤلفون احملرومون واملهمشو        

من الدول األطراف كفالة حق أصحاب اإلنتاج العلمي واألديب ) التعزيز (باإلعمالويقتضي االلتزام . )٢٤(من العهد
والفين يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة ويف أي عمليات لصنع القرار هلا أثر على حقوقهم ومصاحلهم املشروعة 

هؤالء األفراد أو تلك اجلماعات أو مشاورة ممثليهم املنتخبني قبل اعتماد أي قرارات هامة متس حقوقهم ومشاورة 
 .)٢٥(١٥من املادة ) ج(١املنصوص عليها يف الفقرة 

 التزامات ذات صلة

لمي ال ميكـن فصـل حق املؤلفني يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على إنتاجهم الع                  -٣٥
لذلك، جيب على الدول األطراف أن تقيم توازناً كافياً بني          . واألديب واملايل عن احلقوق األخرى اليت يقرها العهد       

 من جهة والتزاماهتا مبوجب أحكام العهد األخرى من جهة ثانية بغية ١٥من املادة ) ج(١التزاماهتا مبوجب الفقرة 
وبإقامة هذا التوازن، ال تستأثر مصاحل املؤلِّفني اخلاصة باهتمام       . تعزيـز ومحايـة كافة احلقوق املكفولة يف العهد        

لذلك، ينبغي للدول . )٢٦(مفرط وستحظى مصلحة العموم يف التمتع على نطاق واسع بإنتاجهم باالهتمام الواجب
على إنتاج علمي   األطراف كفالة أال تشكل النظم القانونية وغريها من نظم محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة               

أو أديب أو فـين عائقـاً لقدرهتـا على االمتثال اللتزاماهتا األساسية فيما يتعلق باحلق يف الغذاء والصحة والتعليم      
وامللكية . )٢٧(واملشاركة يف احلياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته أو أي حق آخر مكرَّس يف العهد

ويتعني على الدول األطراف بالتايل أن متنع       . )٢٨( منتوج اجتماعي وهلا وظيفة اجتماعية     الفكـرية يف هناية املطاف    
االرتفـاع املفرط يف تكاليف األدوية األساسية أو بذور النباتات أو الوسائل األخرى إلنتاج األغذية أو الكتب                 

وعالوةً على  . لغذاء والتعليم املدرسية أو مواد التعلم من اإلضرار حبقوق شرائح واسعة من السكان يف الصحة وا             
ذلك، جيب على الدول األطراف منع تسخري التقدم العلمي والتقين ألغراض منافية حلقوق اإلنسان وكرامته، مبا يف 
ذلـك احلـق يف احلـياة والصحة وحرمة اخلصوصيات الشخصية، وذلك باالمتناع، على سبيل املثال، عن منح                  
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ويتحتم على . )٢٩(ويقها سيشكل خطراً على اإلعمال التام هلذه احلقوقتراخـيص التداول للمنتجات إذا كان تس     
الدول األطراف بصفة خاصة النظر يف تأثري الترخيص باالجتار جبسم اإلنسان وبأي جزء منه على التزاماهتا مبوجب 

ء تقييمات  كما يتعني على الدول األطراف التعهد بإجرا      . )٣٠(العهد أو غريه من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان       
لألثر املترتب من وجهة نظر حقوق اإلنسان قبل اعتماد تشريع خاص حبماية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على                 

 . اإلنتاج العلمي أو األديب أو الفين للفرد وبعد فترة من تنفيذ ذلك التشريع

 االلتزامات الدولية

نتباه إىل االلتزام الذي يقع على مجيع الدول األطراف بأن  ، لفتت اللجنة اال   )١٩٩٠(٣يف تعليقها العام رقم      -٣٦
تـتخذ، مبفردها ويف إطار املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما يف اجلانب االقتصادي والتقين، خطوات من أجل                 

هد احملددة   من ميثاق األمم املتحدة وأحكام الع      ٥٦وسرياً على هدِي املادة     . اإلعمال التام للحقوق اليت يقرها العهد     
، يتعني على الدول األطراف اإلقرار مبا للتعاون الدويل )٢٣ واملادة ١٥ من املادة   ٤٤ والفقرة   ٢ من املادة    ١الفقرة  (

من دور أساسي يف إعمال احلقوق اليت يقرها العهد، مبا يف ذلك حق املرء يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية 
علمي واألديب والفين، وجيب عليها الوفاء بالتعهد الذي قطعته باختاذ إجراءات مشتركة وفردية             املترتبة على إنتاجه ال   

 .وينبغي أن خيدم التعاون الثقايف والعلمي الدويل املصلحة املشتركة جلميع الشعوب. من أجل ذلك

 االقتصادية واالجتماعية   وتذكِّر اللجنة بأن التعاون الدويل من أجل حتقيق التنمية وبالتايل إعمال احلقوق            -٣٧
 من ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل الراسخة وأحكام العهد نفسه، ٥٦ و٥٥والثقافية، وفقاً للمادتني 

 .)٣١(من واجب مجيع الدول األطراف، وخباصة القادرة منها على تقدمي املساعدة

، من الالزم أن ييسر أي نظام حلماية املصاحل       وبالـنظر إىل تفاوت الدول األطراف يف مستويات تطوُِّرها         -٣٨
املعـنوية واملاديـة املترتـبة على اإلنتاج العلمي واألديب والفين ويعزز التعاون يف جمال التنمية ونقل التكنولوجيا                  

 .)٣٣( وأن يعري يف نفس الوقت العناية الواجبة لضرورة احلفاظ على التنوع البيولوجي)٣٢(والتعاون العلمي والثقايف

 االلتزامات األساسية

، أكدت اللجنة أن الدول األطراف يقع عليها التزام أساسي بكفالة استيفاء      )١٩٩٠(٣يف تعلـيقها العام رقم       -٣٩
ومتاشياً مع معايري حقوق اإلنسان األخرى      . احلـدود األساسـية الدنيا لكل حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد            

 حبماية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على اإلنتاج العلمي أو األديب أو الفين، ترى              وكذلـك االتفاقات الدولية املتعلقة    
 : من العهد تفرض على األقل االلتزامات األساسية التالية اليت هلا أثر مباشر١٥من املادة ) ج(١اللجنة أن الفقرة 

  ملصاحل املؤلِّفني املعنوية واملادية؛اختاذ خطوات تشريعية وغريها مما يلزم لكفالة احلماية الفعالة )أ( 

ويف أن يعترضوا   هلم بأّنهم أرباب إنتاجهم العلمي واألديب والفين        حق املؤلِّفني يف أن ُيعتَرف      صـون    )ب( 
 ذلك اإلنتاج؛ آخر أو انتقاص من شأنه اإلضرار بشرفهم ومسعتهم يطال على حنو على أي حتريف أو تشويه أو تعديل 
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ية مصاحل املؤلِّفني املادية األساسية املترتبة على إنتاجهم العلمي أو األديب أو الفين             مـراعاة ومحا   )ج( 
 والالزمة لتمكينهم من التمتع مبستوى معيشي الئق؛

كفالـة املسـاواة، وال سـيما للمؤلِّفني املنتمني إىل الفئات احملرومة واملهمشة، يف إتاحة سبل                 )د( 
 غريها من السبل املالئمة اليت متكِّن املؤلِّفني من طلب التعويض واحلصول عليه يف االنتصاف اإلدارية أو القضائية أو

 حالة التعدي على مصاحلهم املعنوية واملادية؛

إقامة توازن كاٍف بني احلماية الفعالة ملصاحل املؤلِّفني املعنوية واملادية والتزامات الدول األطراف               )ه( 
حة والتعليم واحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي            فـيما يتعلق باحلق يف الغذاء والص      

 .وبتطبيقاته أو أي حق آخر يقره العهد

وتـود اللجنة التشديد على أنه يتحتم بصفة خاصة على الدول األطراف واجلهات الفاعلة األخرى اليت                 -٤٠
" والتعاون الدوليني، وخباصة يف اجملال االقتصادي والتقين      املساعدة  "بوسـعها تقدمي املساعدة أن توفر من خالل         

 . أعاله٣٦الوسائل اليت متكِّن البلدان النامية من الوفاء بالتزاماهتا املشار إليها يف الفقرة 

  االنتهاكات-رابعاً 

 للحق يف   لـدى حتديد أي من اإلجراءات اليت اختذهتا الدول األطراف أو امتنعت عن اختاذها يشكل انتهاكاً                -٤١
محاية مصاحل املؤلِّفني املعنوية واملادية، من املهم التمييز بني عجز دولة طرف عن الوفاء بااللتزامات اليت تفرضها عليها                  

 من العهد اليت ُتلزم     ٢ من املادة    ١وُيستنتج هذا من الفقرة     .  وعدم استعدادها للقيام بذلك    ١٥من املادة   ) ج(١الفقرة  
والدولة اليت ليس لديها    . ا يلزم من اخلطوات يف حدود أقصى ما تسمح به املوارد املتاحة هلا            كـل دولة طرف باختاذ م     

اسـتعداد لتخصيص احلد األقصى من مواردها إلعمال حق املؤلِّفني يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة                  
وإذا حالت القيود   . ١٥من املادة   ) ج(١هتا مبوجب الفقرة    عـلى إنتاجهم العلمي واألديب والفين هي دولة ِخملة بالتزاما         

على املوارد دون وفاء دولة طرف الوفاء التام بالتزاماهتا مبوجب العهد، تعني عليها إثبات أهنا بذلت قصارى جهدها يف                  
 .املبيَّنة أعالهسبيل استخدام مجيع املوارد املتاحة هلا من أجل الوفاء، على سبيل األولوية، بااللتزامات األساسية 

إن انـتهاكات احلق يف إفادة املؤلِّفني من محاية مصاحلهم املعنوية واملادية قد تنجم عن إجراءات مباشرة                  -٤٢
ويشكل . تتخذها الدول األطراف أو كيانات أخرى مل تضع الدول األطراف ما يكفي من األنظمة لتأطري نشاطها

 واملدرجة يف   ١٥من املادة   ) ج(١ األساسية املنصوص عليها يف الفقرة       اعتماد أي تدابري رجعية منافية لاللتزامات     
ومن بني االنتهاكات عن طريق الفعل اإللغاء الرمسي أو التعليق غري املربر            .  أعاله انتهاكاً لذلك احلق    ٣٩الفقـرة   

 .للقوانني اليت حتمي املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على اإلنتاج العلمي واألديب والفين

 من خالل امتناع الدول األطرف أو       ١٥من املادة   ) ج(١وميكـن أن حتـدث انتهاكات أحكام الفقرة          -٤٣
ومن بني االنتهاكات . قصورها عن اختاذ ما يلزم من التدابري للوفاء بالتزاماهتا القانونية اليت تنص عليها تلك الفقرة

ئمة من أجل اإلعمال التام حلق املؤلِّفني يف اإلفادة من محاية املتمثلة يف االمتناع عن الفعل عدم اختاذ اخلطوات املال       
املصـاحل املعنوية واملادية املترتبة على إنتاجهم العلمي أو األديب أو الفين وعدم إنفاذ القوانني ذات الصلة أو توفري                   
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أكيد حقوقهم املنصوص   سبل االنتصاف اإلدارية أو القضائية أو غريها من السبل املالئمة اليت متكن املؤلفني من ت              
 .١٥من املادة ) ج(١عليها يف الفقرة 

 أوجه اإلخالل بااللتزام باالحترام

حق تشـمل أوجه اإلخالل بااللتزام باالحترام إجراءات الدول أو سياساهتا أو قوانينها اليت تؤدي إىل انتهاك                  -٤٤
والفين ويف أن يعترضوا على أي حتريف أو تشويه أو           العلمي واألديب    همإنتاجهلم بأهنم أرباب    املؤلِّفـني يف أن ُيعتَرف      

ذلك اإلنتاج؛ واملساس غري املربر مبصاحل املؤلفني آخر أو انتقاص من شأنه اإلضرار بشرفهم ومسعتهم يطال بوجه  تعديل  
إلدارية أو املادية الالزمة لتمكينهم من التمتع مبستوى معيشي الئق؛ وحرمان املؤلفني من االستفادة من سبل االنتصاف ا

القضـائية أو غريها من السبل املالئمة اليت تتيح هلم طلب التعويض واحلصول عليه يف حالة اإلخالل مبصاحلهم املعنوية                   
 .واملادية؛ وممارسة التمييز ضد مؤلفني معينني فيما يتعلق حبماية مصاحلهم املعنوية واملادية

 أوجه اإلخالل بااللتزام باحلماية

خالل بااللتزام باحلماية عن عدم اختاذ الدولة جلميع التدابري الالزمة حلماية املصاحل املعنوية             تنجم أوجه اإل   -٤٥
وتشمل هذه الفئة من االنتهاكات أوجه امتناع من . واملادية للمؤلِّفني اخلاضعني لواليتها من جتاوزات أطراف ثالثة

حق املؤلِّفني يف نتاج العلمي أو األديب أو الفين يتناىف وأو إنفاذ القوانني اليت حتظر أي استخدام لإل/قبيل عدم سّن و
العلمي واألديب والفين ويف أن يعترضوا على أي حتريف أو تشويه أو تعديل هلم بأهنم أرباب إنتاجهم    أن ُيعـتَرف    

ذلك اإلنتاج أو يشكل مساساً ال مربر لـه        بشرفهم ومسعتهم يطال    اإلخالل  آخـر أو انتقاص من شأنه       بوجـه   
صـاحل املادية الالزمة لتمكني املؤلِّفني من التمتع مبستوى معيشي الئق؛ وعدم كفالة منح أطراف ثالثة تعويضاً              بامل

كافـياً للمؤلِّفني، مبن فيهم املؤلفون املنتمون إىل الشعوب األصلية، عن أي ضرر ال معقول يتعرضون لـه نتيجة               
 .والفنيةلالستخدام غري املرخص به آلثارهم العلمية واألدبية 

 أوجه اإلخالل بااللتزام باإلعمال

تقع أوجه اإلخالل بااللتزام باإلعمال عندما ال تقوم الدول األطراف ضمن احلدود اليت تسمح هبا املوارد                 -٤٦
املـتاحة هلـا جبميع اخلطوات الالزمة لتعزيز إعمال احلق يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على          

ومن بني األمثلة على ذلك عدم توفري سبل االنتصاف اإلدارية أو القضائية أو             . نتاج العلمي أو األديب أو الفين     اإل
غريهـا من السبل املالئمة اليت متكِّن املؤلِّفني، ال سيما من ينتمون منهم إىل فئات حمرومة أو مهمشة، من طلب                    

وية واملادية للضرر، أو عدم إتاحة ما يكفي من الفرص          الـتعويض واحلصول عليه يف حالة تعرُّض مصاحلهم املعن        
لـلمؤلفني، أفـراداً ومجاعات، للمشاركة النشطة وعن وعي يف عملية اختاذ القرارات اليت هلا أثر على حقهم يف                   

 .اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على إنتاجهم العلمي أو األديب أو الفين
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 يذ على الصعيد الوطين التنف-خامساً 

 القوانني الوطنية

ستختلف أنسب التدابري إلعمال احلق يف محاية املصاحل املادية واملعنوية للمؤلفني اختالفاً هائالً من دولة                -٤٧
غري أن العهد . فلكل دولة هامش هائل من احلرية يف تقدير أنسب التدابري الحتياجاهتا وظروفها اخلاصة. إىل أخرى

ح على كل دولة اختاذ ما يلزم من اإلجراءات لكفالة املساواة يف االستفادة من اآلليات الفعالة حلماية يفرض بوضو
 .املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على أي إنتاج علمي أو أديب أو فين من صنعه

ف على مبادئ املساءلة    وينـبغي أن تقوم القوانني واألنظمة الوطنية حلماية املصاحل املعنوية واملادية للمؤل            -٤٨
والشفافية واستقالل القضاء على اعتبار أن هذه املبادئ الزمة للتنفيذ الفعال جلميع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك                 

وبغية خلق مناخ مؤاٍت إلعمال ذلك احلق، يتعني على         . ١٥من املادة   ) ج(١احلقـوق املنصوص عليها يف الفقرة       
ئمة لكفالة إدراك ومراعاة القطاع التجاري اخلاص واجملتمع املدين ملا حلق           الـدول األطـراف اختاذ اخلطوات املال      

الشخص يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على إنتاجه العلمي واألديب والفين من آثار على التمتع 
مال احلقوق املنصوص عليها يف وجيب على الدول األطراف يف رصدها للتقدم احملرز يف إع. حبقوق اإلنسان األخرى

 . حتديد العوامل والصعوبات اليت هلا تأثري على تنفيذ التزاماهتا١٥من املادة ) ج(١الفقرة 

 املؤشرات واملعايري

ينـبغي حتديد مؤشرات ومعايري مالئمة على الصعيدين الوطين والدويل لرصد التزامات الدول األطراف               -٤٩
وميكن للدول األطراف احلصول على إرشادات بشأن املؤشرات        . ١٥من املادة   ) ج(١املنصوص عليها يف الفقرة     

 املنظمة العاملية للملكية الفكريةاملالئمة اليت تعاجل خمتلف جوانب احلق يف محاية املصاحل املعنوية واملادية للمؤلف من 
ت والربامج املتخصصة داخل منظومة وغريمها من الوكاال) اليونسكو(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

وينبغي أن تكون هذه املؤشرات مصنفة حسب       . األمـم املـتحدة واملعنية حبماية اإلنتاج العلمي واألديب والفين         
 .العوامل اليت ُيحظَر التمييز على أساسها وأن تغطي إطاراً زمنياً حمدداً

إىل ،  ١٥من املادة   ) ج(١ملتعلقة بأحكام الفقرة    ابعد حتديد املؤشرات املالئمة     الدول األطراف مدعوة،    و -٥٠
الدولة واللجنة  ، ستقوم   وأثناء عملية إعداد التقارير الدورية    . بكل مؤشر فيما يتعلق   وضـع معايري وطنية مالئمة      

ق نظر الدولة الطرف واللجنة معاً يف املؤشرات واملعايري الوطنية، وهو ما            ويشمل التدقي . عملية تدقيق  ب الطـرف 
وخالل تلك  . إىل وضـع األهداف اليت يتوجب على الدولة الطرف حتقيقها خالل فترة اإلبالغ املقبلة             سيفضـي   

. ١٥من املادة   ) ج(١الفـترة، ستسـتخدم الدولة الطرف هذه املعايري الوطنية يف رصد تنفيذها ألحكام الفقرة               
ا إذا كانت األهداف املرسومة قد      وبعدئـذ، وأثـناء عملية اإلبالغ الالحقة، ستنظر الدولة الطرف واللجنة يف م            

 .حتققت ويف أي صعوبات قد تكون الدولة الطرف واجهتها
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 سبل االنتصاف واملساءلة

ينبغي أن يتوىل الفصل يف قضايا حق كل إنسان يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على                   -٥١
فمن املستحيل فعالً ضمان احلماية الفعالة      . ئية وإدارية خمتصة  أي إنتاج علمي أو أديب أو فين هو رّبه هيئات قضا          

ملصـاحل املؤلفـني املعـنوية واملادية املترتبة على إنتاجهم العلمي واألديب والفين دون إمكانية االستفادة من سبل                  
 .)٣٤(االنتصاف اإلدارية أو القضائية أو غريها من السبل املالئمة

ملؤلِّفني الذين وقعوا ضحايا لتجاوز مس املصاحل املعنوية واملادية احملمية          لذلـك، جيـب أن ُتتاح جلميع ا        -٥٢
املترتبة على إنتاجهم العلمي أو األديب أو الفين فرصة االستفادة من سبل االنتصاف اإلدارية أو القضائية أو غريها                  

ة التعقيد أو باهظة التكلفة وأال      وينبغي أال تكون هذه السبل بالغ     . من السبل املالئمة والفعالة على الصعيد الوطين      
وجيب أن يكون من حق األطراف يف       . )٣٥(تسـتغرق فـترات زمنية غري معقولة أو تقع فيها تأخريات ال مربر هلا             

 .)٣٦(إجراءات التقاضي أن تعيد النظر فيها هيئة قضائية أو غريها من اهليئات املختصة

 ١٥من املادة   ) ج(١وق احملمية مبوجب الفقرة     وينـبغي أن يكـون من حق مجيع ضحايا انتهاكات احلق           -٥٣
 .احلصول على تعويض كاٍف

وجيب أن يبت أمناء املظامل الوطنيون وجلان حقوق اإلنسان، حيث ُوِجدت، واجلمعيات املهنية للمؤلِّفني               -٥٤
 .١٥من املادة ) ج(١أو املؤسسات املماثلة يف انتهاكات أحكام الفقرة 

 لفاعلة غري الدول األطراف التزامات اجلهات ا-سادساً 

رغم أن الدول األطراف يف العهد هي وحدها اليت ُتساءل عن االمتثال ألحكامه، فإهنا مع ذلك مدعوة إىل  -٥٥
النظر يف وضع قوانني حتدد املسؤولية اليت تقع على القطاع التجاري اخلاص ومعاهد البحوث اخلاصة وغريها من                 

 . من العهد١٥من املادة ) ج(١علق باحترام احلقوق اليت تقرها الفقرة اجلهات الفاعلة غري الدول فيما يت

وتالحظ اللجنة أن الدول األطراف، بوصفها أعضاء يف منظمات دولية من قبيل املنظمة العاملية للملكية                -٥٦
العاملية، الفكـرية واليونسـكو ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة               

يتوجـب علـيها اختـاذ ما يف وسعها من التدابري لكفالة تطابق سياسات تلك املنظمات وقراراهتا مع التزاماهتا                   
 ٢٢ واملادة ١٥ من املادة ٤ والفقرة ٢ من املادة ١املنصوص عليها يف العهد، وخباصة االلتزامات الواردة يف الفقرة 

 .)٣٧(لَيني خبصوص املساعدة والتعاون الدو٢٣واملادة 

ويـتعني عـلى أجهزة األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة أن تتخذ، يف إطار جماالت اختصاصها ووفقاً                 -٥٧
من ) ج(١ من العهد، التدابري الدولية اليت من شأهنا املسامهة يف التنفيذ الفعال ألحكام الفقرة               ٢٣ و ٢٢للمادتني  
ة واليونسكو ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية        وإن املـنظمة العاملية للملكية الفكري     . ١٥املـادة   

وغريها من وكاالت األمم املتحدة وأجهزهتا وآلياهتا ذات الصلة مدعوة على وجه اخلصوص إىل تكثيف جهودها                
عنوية مـن أجل أخذ املبادئ وااللتزامات املتصلة حبقوق اإلنسان بعني االعتبار يف عملها املتعلق حبماية املصاحل امل                

 .واملادية املترتبة على إنتاج املرء العلمي واألديب والفين بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
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 احلواشي

 ال احلصر، اتفاقية باريس حلماية امللكية       الذكرتشـمل الصـكوك الدولـية ذات الصلة، على سبيل            )١(
صيغتها األخرية املنقحة ب؛ واتفاقية برن حلماية األعمال األدبية والفنية، ١٩٦٧صيغتها األخرية املنقحة يف عام بالصناعية، 
؛ )اتفاقية روما (؛ واالتفاقـية الدولية حلماية فناين األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة             ١٩٧٩يف عـام    

ومعاهدة حقوق املؤلف للمنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ ومعاهدة فناين األداء والفونوغرامات للمنظمة العاملية للملكية            
، واتفاقية التنوع البيولوجي؛ واالتفاقية ")اللوحات الفولكلورية"ة ملن يؤدون اليت، ضمن مجلة أمور، توفر احلماي(الفكرية 

؛ واتفاق املنظمة العاملية للملكية الفكرية املتعلق       ١٩٧١صيغتها األخرية املنقحة يف عام      بالعاملية حلقوق التأليف والنشر،     
 .جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة

من االتفاقية الدولية للقضاء على ` ٥`)د(٥ عالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ واملادة من اإل١٧انظر املادة  )٢(
 من الربوتوكول اإلضايف األول لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان          ١مجـيع أشـكال التمييز العنصري؛ واملادة        

 ٤فاقية األمريكية حلقوق اإلنسان؛ واملادة       من االت  ٢١؛ واملادة   )االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   (واحلريات األساسية   
 ).ميثاق باجنول(من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 

 من العهد الدويل اخلاص     ١٩ من املادة    ٢ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ والفقرة        ١٩انظر املادة    )٣(
 من اإلعالن األمريكي حلقوق     ١٣وق اإلنسان؛ واملادة     من االتفاقية األوروبية حلق    ٥باحلقوق املدنية والسياسية؛ واملادة     

 . من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب٩اإلنسان واملادة 
 ١٣ من املادة ١ الفقرة انظر أيضاً. ن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانـ م٢٦ من املادة    ٢انظر الفقرة    )٤(
 .من العهد

 من ١٤ية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واملادة من االتفاقية الدول ` ٦`   )ه(٥ انظر املادة  )٥(
بروتوكول (الـربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              

 . من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب١٧ من املادة ٢والفقرة ) سان سلفادور
من اتفاقية القضاء ) ج(١٣ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ واملادة  ٢٧ة  انظر املاد  )٦(

 من االتفاقية الدولية حلماية حقوق      ٣١ من اتفاقية حقوق الطفل واملادة       ٣١على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واملادة        
 .مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 .ناه أد٣٢انظر أيضاً الفقرة  )٧(
ــر )٨(  Maria Green, International Anti-Poverty Law Centre, "Drafting history ofانظ

article 15 (1) (c) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", E/C.12/2000/15, 

paragraph 45. 
حقوق اإلنسان "، )٢٠٠١(السابعة والعشرون   جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة        )٩(

، ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩، بيان من إعداد جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          "وامللكـية الفكـرية   
E/C.12/2001/15 ٦، الفقرة. 

 . أدناه٣٢انظر أيضاً الفقرة  )١٠(
 . من العهد٥ من املادة ٢انظر الفقرة  )١١(
 . من العهد٥ و٤انظر أيضاً املادتني .  أدناه٣٥ و٢٣ و٢٢انظر الفقرات  )١٢(
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 )تابع(احلواشي 
، E/CN.4/57جلنة حقوق اإلنسان، الدورة الثانية، تقرير الفريق العامل املعين بإعالن حقوق اإلنسان،              )١٣(

 .١٥، الصفحة ١٩٤٧ديسمرب /كانون األول ١٠
 .اتفاقية برن حلماية األعمال األدبية والفنية مكرر من ٦انظر املادة  )١٤(
حلظر، إىل حد ما، األحكام املتعلقة مبعاملة املواطنني الواردة يف االتفاقيات الدولية حلماية             هذا ا يكرر   )١٥(

 من العهد ال تنطبق على األجانب وحدهم ٣ واملادة ٢ من املادة  ٢امللكية الفكرية، ويتمثل الفرق الرئيسي يف أن الفقرة         
ام رقم ـ، التعليق العاًـانظر أيض"). كل فرد: " العهد من١٥ إىل ٦انظر املواد   (بل كذلك على مواطين الدولة الطرف       

 ١٣،  املسـاواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             بشـأن    )٢٠٠٥(١٦
 .جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة الرابعة والثالثون الذي وضعته ٢٠٠٥مايو /أيار

من املادة ) ج(١تنطبق ضرورة إقامة توازن كاٍف بني احلقوق الواردة يف الفقرة .  أدناه٣٥ر الفقرة انظ )١٦(
من ) أ(١الفقرة ( واحلقوق األخرى املنصوص عليها يف العهد، بصفة خاصة، على احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية   ١٥

ويف ) ١١املادة  (واحلق يف الغذاء    ) ١٥من املادة   ) ب(١الفقرة  (وحق التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته       ) ١٥املادة  
 ).١٣املادة (ويف التعليم ) ١٢املادة (الصحة 

 من االتفاقية ٢١ من املادة ٢ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ والفقرة ١٧ من املادة ٢انظر الفقرة  )١٧(
ول لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات       اإلضايف األ  من الربوتوكول    ١األمريكية حلقوق اإلنسان واملادة     

 .األساسية

بشأن احلق يف التعليم، ) ١٩٩٩(١٣؛ والتعليق العام رقم ٩، الفقرة )١٩٩٠(٣انظر التعليق العام رقم   )١٨(
انظر . ٣٠ الفقرة التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغهبشأن احلق يف ) ٢٠٠٠(١٤ والتعليق العام رقم ٤٣الفقرة 

الفقرتان ) مبادئ ليمربغ(أيضاً مبادئ ليمربغ بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 .١٩٨٦يونيه / حزيران٦-٢، ماسترخيت، ٢٢ و١٦

؛ والتعليق  ٤٤، الفقرة   )١٩٩٩(١٣؛ والتعليق العام رقم     ٩، الفقرة   )١٩٩٠(٣انظر التعليق العام رقم      )١٩(
 .٢١انظر أيضاً مبادئ ليمربغ، الفقرة . ٣١، الفقرة )٢٠٠٠(١٤ رقم العام

 والتعليق  ٤٥، الفقرة   )١٩٩٩(١٣؛ والتعليق العام رقم     ٩، الفقرة   )١٩٩٠(٣انظر التعليق العام رقم      )٢٠(
 .٣٢، الفقرة )٢٠٠٠(١٤العام رقم 

. ٣٣، الفقرة )٢٠٠٠(١٤، والتعليق العام رقم ٤٧ و٤٦، الفقرتني )١٩٩٩(١٣انظر التعليق العام رقم  )٢١(
مبادئ ماسترخيت  (انظـر أيضاً مبادئ ماسترخيت التوجيهية بشأن انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             

 .١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢٦-٢٢، ماسترخيت، ٦، الفقرة )التوجيهية

يل اخلاص باحلقوق املدنية  من العهد الدو٢٧ من العهد مقترنة باملادة      ١٥من املادة   ) ج(١انظر الفقرة    )٢٢(
 ٢٦ يف احلياة الثقافية ومسامهتهم فيها، اليت اعُتمدت يف           التوصية املتعلقة مبشاركة الناس مجيعاً     انظر أيضاً . والسياسـية 
 .اليونسكو، املؤمتر العام، الدورة التاسعة عشرة والصادرة عن )و)(٢(، الفقرة األوىل ١٩٧٦نوفمرب /تشرين الثاين

 جلنة احلقوق ،٩بشأن تطبيق العهد على املستوى الوطين، الفقرة  ) ١٩٩٨(٩ العام رقم    انظـر التعليق   )٢٣(
 ٣ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والفقرة ٨ املادة انظر أيضاً. االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة التاسعة عشرة

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢من املادة 

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٢ من املادة ١انظر أيضاً الفقرة  )٢٤(
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 )تابع(احلواشي 
، بيان من إعداد جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، "حقوق اإلنسان وامللكية الفكرية"انظر  )٢٥(

ية واالجتماعية والثقافية، الدورة     جلنة احلقوق االقتصاد   .٩، الفقرة   E/C.12/2001/15 ،٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩
 .)٢٠٠١(السابعة والعشرون 

 .١٧املرجع نفسه، الفقرة  )٢٦(
 .١٢املرجع نفسه، الفقرة  )٢٧(
 .٤املرجع نفسه، الفقرة  )٢٨(
اتفاق املنظمة العاملية للملكية الفكرية املتعلق جبوانب حقوق امللكية          من   ٢٧ من املادة    ٢انظر الفقرة    )٢٩(

 .الفكرية املتصلة بالتجارة
 رغم أن هذا الصك     العاملي املتعلق باجملني البشري وحقوق اإلنسان     اليونسكو  إعالن   من   ٤ املادة   انظر )٣٠(

لِزماً قانوناً  .ليس بعد ُم
 .١٤، الفقرة )١٩٩٠(٣جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة اخلامسة، التعليق العام رقم  )٣١(
حقوق اإلنسان "، )٢٠٠١(فية، الدورة السابعة والعشرون     جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا     )٣٢(

، ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩، بيان من إعداد جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          "وامللكـية الفكـرية   
E/C.12/2001/15 ١٥، الفقرة. 

ــادة  )٣٣( ــيولوجي) ي(٨انظــر امل ــنوع الب ــية الت ، ٢٠٠١/٢١انظــر أيضــاً القــرار . مــن اتفاق
E/CN.4/Sub.2/Res/2001/21الصادر عن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، االجتماع السادس والعشرون . 

؛ ٩ و ٣، الفقرتني   )١٩٩٨(٩ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ والتعليق العام رقم          ٨انظـر املادة     )٣٤(
 .٢٢ومبادئ ليمربغ، الفقرة 

انظر كذلك املادة ). فيما يتعلق بسبل االنتصاف اإلدارية (٩الفقرة ، )١٩٩٨(٩انظر التعليق العام رقم  )٣٥(
 .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) ١(١٤

 .٩، الفقرة ٩انظر التعليق العام رقم  )٣٦(
، بيان من إعداد جلنة احلقوق االقتصادية     "العوملـة واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     "انظـر    )٣٧(
 .، جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة الثامنة عشرة٥، الفقرة ١٩٩٨مايو / أيار١١عية والثقافية، واالجتما

- - - - - 


