
 ملخص معيل

 (2003CRCCS)لمتاحف ل دراسة عن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف 

عداد جونمن  لزيابيث لويج-ا   فرانسوا اكان ولويس غيبو، ابلتعاون مع ا 

ادلويل تعميق الفهم تنظر هذه ادلراسة يف مسأ ةل التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لصاحل املتاحف، من أ جل 
ىل تقييدات مناس بة، واس تطالع مناذج امحلاية القامئة واملقرتحة، والتقدم حنو اتفاق حول اس تثناءات أ و تقييدات لحاجة ل ا 

 . حمددة

ا لعامل صورهتا احلالية،عىل مدار قرون، اختذت متاحف او  وتضم املتاحف يف مجموعاهتا ثروة . ابلرمغ من اختالفها شًلكا وجحما
وختتلف القطع اجملموعة  ،واملتاحف يه حامية محى تراث ال مة الثقايف. صلحة روادهامن املعارف والثقافة تصب يف م

وال فالم  والصور الفوتوغرافية واخلرائط اتم واللوحوالرسو  مفهنا القطع الفنية أ و التقنية والنصوصاملهمة ابختالف 
عت ونمظمت لكها من أ جل الهنوض ابلفن وعمل . والتسجيالت الصوتية خلوقد ُجم  ولتحقيق. ال نسان وعمل الآاثر والعلوم، ا 

ذكل، تنظم املتاحف أ نشطة خمتلفة تامتىش مع القطع اليت تضمها، وتدور معظمها حول اقتناء تكل القطع والقيامة علهيا، 
ا للتعلمي والبحثلوعرضها  ية هائةل، مما وقد أ تت تكنولوجيا املعلومات بتغريات تقنية واجامتع . لجامهري، وتعزيز اس تخداهما دمعا

مجها والتفكري يف رمقنة مجموعاهتا ونرشها عرب ال نرتنت يك تظل املتاحف منسجمة مع الواقع الاجامتعي  ىل موامئة ُنم دفع املتاحف ا 
 .  والثقايف يف القرن احلادي والعرشين

عداد النسخ عن القطع املوجودة يف مجموعاهتا ا ما تنطوي ولية املتحف عىل ا  ىل امجلهورونقلها  وكثريا ولتحقيق ذكل يف . ا 
 حقاملصنفات احملمية حبق املؤلف، حتتاج املتاحف مبدئياا ل ذن من مالك احلقوق، ما مل ينطبق اس تثناء أ و تقييد عىل 

معظم  دلىاملؤلف وأ نشطة املتحف حتدًيا يعوق نشاط املتحف، كام هو احلال  وقد يصبح التقاطع بني قانون حق.  املؤلف
 .  يلمتلني للمصنفات احملمية حبق املؤلفاملس تخدمني احمل 

، ل حتظى ُجيع قطع مجموعة املتحف . خرلآ ومع ذكل، ختتلف قضاًي حق املؤلف اليت تواجه املتاحف من متحف  أ ولا
اكدلراجة يف متحف )حبامية حق املؤلف، ففي بعض احلالت ل تعترب بعض القطع مصنفاا مبوجب قانون حق املؤلف ابلرضورة 

ملل القطع ال ثرية املرصية أ و خمطوطات )، ولكن يف معظم ال حيان تسقط مدة امحلاية مبوجب حق املؤلف ( ملالا تارخيال 
دة اثنياا، تسعى املتاحف جاه. قانون حق املؤلف، جيوز من مث اس تخدام تكل القطع دون قيود ومبوجب(.  شكس بري

. اتفاقات تعاقدية، مع ملكيهتا املادية للمصنفات يف مجموعاهتا ترخيص احلقوق عىل ال قل عربللحصول عىل حق املؤلف أ و عىل 
ولكن يف بعض  .مرصح لها قانوانا القيام ابل عامل الالزمة ذلكل اوس يصعب عىل املتاحف أ ن تفي بوليهتا ما مل تضمن أ ُن

ضافة ا ىل ذكل، قد يلتبس ال مر ابلنس بة لبعض. ال حيان يتعذر عىل املتاحف تأ مني تكل احلقوق القطع اليت اقتناها املتحف  ا 
أ يه للمؤلف ال صيل أ م  هذه القطع؟يف " احلقوق الرمقية"ملن : قبل حلول عرص الش باكت الرمقية، وهنا قد يسأ ل سائل

ن تعذر حتديد املؤلف أ و ماكنه، هل يعد املصنف للمتحف؟    يف هاتني احلالتني؟ " يتمياا"ماذا ا 

الاس تثناءات والتقييدات يف قانون حق املؤلف كام يه الآن مالمئة يك تساعد  له: وتطرح هذه ادلراسة السؤال التايل
ن اكنت ال جابة بال، كيف نضمن أ ل تتعرث املتاحف يف تقدمي خدماهتا وفاءا بوليهتا مع عدم  املتاحف عىل الوفاء بوليهتا؟ وا 

ذن أ حصاب احلقوقغفال مصاحل ُجيع أ حصاب املصلحة؟ ا   ممكن، عرب القانون أ و  عىل أ فضل حنو وكيف نضمن احلصول عىل ا 
جيوز تعديل الاس تثناءات والتقييدات يف واثئق حق املؤلف اخلاصة بأ عضاء احتاد برن بغية التخفيف من  لهو العقود؟ 

 مشالك عدم اليقني القانوين؟
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 البنية واملهنجية

لقانون حق املؤلف والاس تثناءات  تسعى هذه ادلراسة لتحقيق هدف مزدوج، ذلا تصف ادلراسة أ ولا ال وضاع احلالية
والتقييدات ابلنس بة لس تخدام املتاحف ورعاهتا للمصنفات احملمية حبق املؤلف، واثنياا انطالقاا من نتاجئ اجلزء ال ول تنظر 

 .مع معايري قانون حق املؤلف متاش يااادلراسة نظرة معيارية يف س بل تيسري تقدمي اخلدمات يف املتاحف 

طارها النظري والقانوين العام، ويم  Sالفصل أ ما  ،1الفصل عن مقدمة  ههذ تاكن بوصف  Rعين الفصل فيضع املتاحف يف ا 
ىل الفصل  وعود  . اليت اعيلمتدت لصاحل املتاحف النظاميةالاس تثناءات والتقييدات  اذلي يعطي حملة عامة عن تطور  Sا 
مث يصف ولًيت املتاحف  ،كام اس تخدم يف بقية التقرير" املتحف"ف مفهوم َعر   ي  و ، (S.1القسم )املتاحف عىل مدار التارخي 

وعرضه، وكذا دمع التعلمي وادلراسة ونقهل حيازة الرتاث الثقايف وحاميته، وتش يلمتل الولية عىل  .(S.Sالقسم )ال ساس ية 
ت الس يادية عىل حق حبوار مقتضب حول احلمكة الاكمنة وراء اعامتد الاس تثناءات والتقييدا R.Sويأ يت القسم . والبحث

ا حق املواطن يف حتقيق اذلات واملشاركة يف احلياة الثقافية والتعلمي ، املؤلف لصاحل املتاحف ورعاهتا ومن مضهنا أ ساسا
النقاش حول املتاحف وحتقيق أ هدافها يف الس ياق  R.Sويضع القسم . الوطنيةوالبحث وكذا تعزيز س ياسة الرتاث الثقايف 

ذ ينظر يف املعاهدات ادلولية اليت تديرها املنظمة العاملية للملكية الفكرية ويه اتفاقية برن القانوين ادلويل حلق  املؤلف، ا 
منظمة التجارة اذلي تديره املتصةل ابلتجارة ، واتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية حقوق املؤلفالويبو بشأ ن ومعاهدة 

واتفاقية حامية وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف ( SCCR)ي التابعة لليونسكو العاملية، واتفاقية حامية الرتاث الثقايف غري املاد
(SCC5 ) قلميية ذات الصةل  .مللكية الفكرية وحف  الرتاث الثقايفابالتابعة لليونسكو، والتفاقيات ال 

مث حيلل القسامن ، املتاحفأ نشطة يف ؤثر تللمؤلف وكيف قد املعنوية  وقية احلقحام عىلبنظرة موجزة  Rالفصل  ويمس هتل
S.R وR.R  التقييدات احملددة والعامة، و وفاء املتاحف بولًيهتا، ملالا الاس تثناءات بالاس تثناءات والتقييدات ذات الصةل

عادة البيع ل   ماكنية املتاحف . ق بأ نشطة املتاحفلعفامي يتيرد هذا احلق ن وحق ا  عدادوتضم الاس تثناءات احملددة ا   عىل ا 
اتحة عرض املصنفات أ مام امجلهور  النسخ دلواعي احلف ، واس تخدام املصنفات يف كتيبات املعارض، وعرض املصنفات، وا 

وتشمل (. S.Rالقسم )ض ادلواعي ادلراسة أ و البحث يف مباين املتحف، واس تخدام املصنفات اليتمية يف بعض ال غر 
عداد النسخ احلق  ،أ نشطتهممارسة حف لمتل  اليت تكفلالاس تثناءات  عداد النسخ التصويري، ل  يف ا  غراض خاصة، وا 

عادة البيع القامئ  R.4ويصف القسم (.  R.Rالقسم )واس تخدام املصنفات لل حباث التعلميية والعلمية  كيف ميكن لنظام حق ا 
 .أ نشطة املتاحفيف يف العديد من مناطق العامل أ ن يؤثر 

سة، فا ن حتليل الاس تثناءات والتقييدات املنطبقة عىل املتاحف يف القوانني وبسبب قةل املوارد املتاحة ل جراء هذه ادلرا
، SCC8الوطنية دلى أ عضاء احتاد برن يرتكز بشلك أ كرب عىل دراسة موسعة أ جرهتا الويبو حول املكتبات وال رش يف يف 

. SC14ا كينيث كروز يف َثَ د  حَ 
1
 نص فهياي الق لتحديد ادلول اليت طادلراس تان حول املكتبات وال رش يف نقطة الان واكنت 

ننأ  س تثناءات والتقييدات، ابعتبار حق املؤلف رصاحة عىل اس تفادة املتاحف من الاقانون  أ بدى املرشع رغبة يف تنظمي  ه ا 
. اس تخدام املصنفات يف املكتبات يف ماكن ما، فلعهل قد نظم كذكل اس تخدام املصنفات احملمية حبق املؤلف يف املتاحف

يف ترشيع امللكية الفكرية اس تكاملا  (xeL  PIWقاعدة بياانت الويبو القانونية )جري حبث ابس تخدام لكمة مفتاحية يف وأ  
ىل أ حاكم . لهذا البحث ومن . ة املعلومات  الواردة يف دراسات الويبوين ط يف القوانني الو نظامية مث اس تمكلت ال حاةلم املبارشة ا 

عة وطنية ، ل تضم قامئة القوانني المث ل ادلول ااجملم  ويف حالت اندرة، ". املتاحف" ليت تنص فهيا القوانني رصاحة عىلا 
ىل القامئة لوجود أ س ب منطبقاا كذكل عىل  "اجملموعات العامة"عىل اب تفي ابعتبار القانون املنطبق أ ضيفت دول ملل المنسا ا 

دراج دول. مجموعات املتاحف  اليت ل ،اكلولًيت املتحدة والسويد ،أ خرى عىل القامئة ومن هجة أ خرى، نأ ينا بأ نفس نا عن ا 

                                                
1
عداد كينيث كروز، عىل س تثناءات الاتقييدات وال دراسة عن    الفلسفة اصل عىل دكتوراه يف القانون ودكتوراه احلحق املؤلف للمكتبات وال رش يف، ا 
عداد كينيث كروز، مدير عىل س تثناءات الاتقييدات وال ، دراسة عن SC14نومفرب  2003CSCCR ،5، الوثيقة ايواحمل حق املؤلف للمكتبات وال رش يف، ا 
 .  SCC8أ غسطس  2003C1CCS ،S6 ، الوثيقة ف، جامعة كولومبيااملؤل وقحقالاستشاري يف كتب امل 
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ل  اتنص قوانيهن ىل املتاحف املكتبات وال رش يف، دون ال شارة  عىلرصاحة ا  ومع ذكل، قد تكون بعض . من قريب أ و بعيدا 
ا النتاجئ ليس بتحليل حتليل  ، جدير ابذلكر أ نومن هجة أ خرى. القوانني الوطنية اليت تغطي أ نشطة املتاحف قد سقطت سهوا

والترشيعات يض ال ملام ابلتقاليد القانونية ل ن الرشوع يف حتليل القانون املقارن يقت، للقانون املقارن ابملعين احلريف لللكمة
أ ن يعطي حملة عامة عن أ حاكم الترشيعات  Rوعليه، من شأ ن التحليل الوارد يف الفصل  .والاجهتاد القضايئ وتعليقات لك بدل

 .فامي بيهنا كام يهيف لك بدل وأ ن يقارُنا ية املعن 

ا من أ صل  ا يف الويبو يف العامل توجد أ حاكم يف القانون تسمح للمتاحف عىل وجه  188ويف مخس وأ ربعني بدلا ا عضوا بدلا
ذن مس بق من صاحب احلق يف وترد بطاقات البدلان . التحديد ابس تخدام املصنفات يف مجموعاهتا لبعض ال غراض دون ا 

.S لحقامل
2

 

عضاء لجلس املتاحف ادلويلل  أ جرى اس تقصاء و 
3
لالس تطالع عن طبيعة وليهتم ومكوانت مجموعاهتم، وخاصة عن نوع  

وقد طلب من . 1امللحق ترد نسخة من الاس تبيان يف و . ال نشطة اليت يقدموها ابلنظر ا ىل املصنفات املوجودة يف مجموعاهتم
ا  ليه يف صورة ُنمن املصنفات وهل يعلمون امجلهور هبا أ و يوزعو املشاركني أ ن يرشحوا هل يعدون نسخا . أ و رمقية تناظريةا ا 

ويرد حتليل . لوفاء بوليهتاابمة قواعد حق املؤلف يف بدلمه وهل تسمح للمتاحف ء طلب مهنم أ ن يعربوا عن مدى مالكام
.نفسه يف الفصل ةاملدرجاحلالت  ةوهو عامد دراس 4الفصل  نتاجئ هذا الاس تبيان يف

4
 

 .شالك حق املؤلف اليت مت حتديدهاادلراسة بتلخيص أ مه نتاجئ ادلراسة وحتليل الس بل البديةل لتناول م  5الفصل  وخيتمت

ا، ننوه  ىل وأ خريا ىل عدد من املسائل ابلتفصيل بسبب نطاقها احملدودا  ومهنا ال حاكم الترشيعية ، أ ن هذه ادلراسة مل تتطرق ا 
تقرر ولية املتاحف، وال حاكم الوطنية محلاية الرتاث الثقايف أ و الوطين، وخدمات املتاحف من أ جل الوطنية احملددة اليت 

املشاهبة ملعايق البرص، والترشيعات اخلاصة ابلنتفاع ابلبياانت العامة، والقوانني اليت تضبط التحايل عىل Cاحلقوق اجملاورة
 . العام اية التكنولوجية وتعريف املكلتدابري امحل

 التوصيات

طبقة والواجب تطبيقها للوفاء ن امل ابلقواعد  أ ن تملالركزية ال ساس ية لتطوير ال نشطة، ذلا لبد للمتاحف هو اليقني القانوين 
 .  بوليهتا ويه ولية غري جتارية ل غراض هذه ادلراسة وفقاا لتعريف لجلس املتاحف ادلويل

ىل املرشعني   توصيات ا 

ىل امجلهور فامي مهنا يك تفي املتاحف بوليهتا ال ولية امليلمتثةل يف احلف   مفر اجملموعات خطوة ل يبدو أ ن رمقنة .1 والنقل ا 
  .الرتاثية اليت ميكن زًيرهتا ملوارديتعلق اب

ال عامل الفنية املوجودة يف اجملموعة ادلامئة يف املتحف سواء أ اكنت يتمية أ م  ويف هذا املقام ول غراض احلف ، فا ن قواعد رمقنة
وقد تتبع معليةم رمقنة املصنفات غري املنشورة نفَس القواعد اخلاصة ابملصنفات اليتمية . اكس تثناء أ و تقييد وتتفقل قد تتضح 

فقط ل س باب مرشوعة  وال فصاحعىل ال ذن  ملل العناية املس بقة الالزمة لتحديد ماكن صاحب احلق والسعي للحصول

                                                
2
ماجيس تري يف معهد قانون املعلومات يف جامعة أ مسرتدام، ملساعدهتام يف وضع املعلومات  ابحلتانتقدم بوافر الشكر ا ىل ا ميييل اكنيكزن وسفتالان ًيكوفليفا   

 .Sيف جداول امللحق 
3
مكبادرة من  1C46يف  أ نشئ اجمللس.  1C46أ لف متحف همين منذ  RSأ لف متحف وحوايل  SCمتثل ما يزيد عن لجلس املتاحف ادلويل منظمة دولية   

 .1CS6اذلي أ نشأ ته عصبة ال مم يف  السابق لمكتب ادلويل للمتاحفل  اليونسكو خلفاا
4
آن     .طالبتا احلقوق ملساعدهتام يف ا جراء الاس تقصاء وُجع أ جوبة الاس تبيان وعرضها لور دوتوا-والشكر موصول ا ىل شارلوت بوافر وأ
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ىل وقد . تعىن ابلصاحل العام لكرتونية يمنظر ا  ملشاهدة اجملموعات ادلامئة ( مع وجود قيود عىل التحميل)زًيرة مواقع املتاحف ال 
خضاعه والكتيبات وال رش يف   .ةمعياريماكفأ ة دلفع ل ذن صاحب احلق وكتقييد ينبغي ا 

S. قلميية احلقوق والصعوبة املصاحبة ل خيفى عىل كياانت و احلق يف أ قالمي خمتلفة  لتأ منيال دارة امجلاعية حلق املؤلف أ ن ا 
ىل اتفاقات متبادةل مع املنظامت الشقيقة لتيسري ترخيص حق املؤلف ،مس يلمتروضع  طار . ذلا انضمت ا  ومع ذكل، يغيب ا 

املطلوبة للنقل الرمقي، أ ي أ نه يصعب التفرقة بني أ عامل  شامل لرتخيص املعارض ادلولية ويكتنف الالتباسم نطاَق التصارحي
ىل امجلهورالنسخ  ضافة ا ىل ذكل، ل يرد تعريف واحض عن . والنقل ا  ىل "ا  ابلنس بة للمحتوى واملاكن " ال اتحةCامجلهورالنقل ا 
آاثر املنتجات اجلانبية  وال ثر صور، وتداعيات وصالت عىل خدمات البحث عن الصور اليت تعمل ا ىل حد ما كبنوك لس امي أ

 .   ال حاةل ال لكرتونية حنو املصنفات احملمية حبق املؤلف

R.  ا ما ميثل التعلمي والبحث وادلراسة أ نشطة تعاون عابرة للحدودو والرتاخيص ال بداعية املشرتكة لتكل ال غراض . كثريا
ذكل، عىل املتاحف أ ن تعد س ياساهتا اخلاصة  ومع .متاحة وميكن للمتاحف أ ن تس تخدهما لنرش مصنفاهتا احملمية حبق املؤلف

عداد التنقيب نقل يك تضمن أ ن رشوط  مجموعاهتا للبحث وادلراسة تامتىش مع اسرتاتيجيهتا ومتطلبات ال غراض غري التجارية وا 
هذا وميكن جمللس املتاحف ادلويل أ و مجموعة من املتاحف الراغبة يف التصدي ل . عن النص والبياانت عىل سبيل املثال

ا أ دىن تضعالتحدي أ ن   . من املبادئ حدا

ىل لجيلمتع املتاحف  توصيات ا 

عىل املتاحف وأ حصاب احلقوق أ ن يتعاونوا لضامن احلصول عىل عائد عادل يف حاةل اس تخدام ال طراف الثالثة الالحق 
 .لل عامل الفنية

اعية لتحديث لفنانني ومنظامت ال دارة امجلتفاوض مع خمتلف أ حصاب املصلحة لس امي ال اكدمييني واال وعىل املتاحف كذكل 
ا واستباق، وتيسري حيازة التصارحي الرتاخيص والتعريفات ن معلت . الاس تخدامات اجلديدة اليت قد تتطلب تراخيصا وا 

من  نياملرشعقواعد  ت فهياغاب لمواضع اليترمس اخلطوط العريضة ل املتاحف سوًيا ازدادت قدرهتا التفاوضية ومتكنت من
رشادات، ولكهنا لن ال  ولعل بياانت لجيلمتع املتاحف عن الصور املصغرة تأ يت ببعض . التطبيق أ و حيث أ غفلوا الرهاانتأ جل 
 .تغطية ال نسانيات الرمقية والطباعية ثالثية ال بعاد ول ابليلمتويل امجلاعيب تفي 

ىل املتاحف الزميةل برعاية ال رشا قدمتاخلربة أ ن املتاحف ذات ولبد من تشجيع التعاون بني املتاحف وعىل  دات املفيدة ا 
 .لجلس املتاحف ادلويل والرشااكت يف املرشوعات

 

 ]ُناية الوثيقة[


