ملخص معيل
دراسة عن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف للمتاحف ()2003CRCCS
من اعداد جون-فرانسوا اكان ولويس غيبو ،ابلتعاون مع الزيابيث لويج
تنظر هذه ادلراسة يف مسأةل التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لصاحل املتاحف ،من أجل تعميق الفهم ادلويل
للحاجة اىل تقييدات مناس بة ،واس تطالع مناذج امحلاية القامئة واملقرتحة ،والتقدم حنو اتفاق حول اس تثناءات أو تقييدات
حمددة.
وعىل مدار قرون ،اختذت متاحف العامل صورهتا احلالية ،ابلرمغ من اختالفها ا
شًلك وجح اما .وتضم املتاحف يف مجموعاهتا ثروة
من املعارف والثقافة تصب يف مصلحة روادها .واملتاحف يه حامية محى تراث المة الثقايف ،وختتلف القطع اجملموعة
ابختالف املهمة مفهنا القطع الفنية أو التقنية والنصوص والرسوم واللوحات والصور الفوتوغرافية واخلرائط والفالم
والتسجيالت الصوتية .وقد مُجعت ون مظمت لكها من أجل الهنوض ابلفن وعمل النسان وعمل الآاثر والعلوم ،اخل .ولتحقيق
ذكل ،تنظم املتاحف أنشطة خمتلفة تامتىش مع القطع اليت تضمها ،وتدور معظمها حول اقتناء تكل القطع والقيامة علهيا،
وعرضها للجامهري ،وتعزيز اس تخداهما د امعا للتعلمي والبحث .وقد أتت تكنولوجيا املعلومات بتغريات تقنية واجامتعية هائةل ،مما
دفع املتاحف اىل موامئة ُنم مجها والتفكري يف رمقنة مجموعاهتا ونرشها عرب النرتنت يك تظل املتاحف منسجمة مع الواقع الاجامتعي
والثقايف يف القرن احلادي والعرشين.
وكثريا ما تنطوي ولية املتحف عىل اعداد النسخ عن القطع املوجودة يف مجموعاهتا ونقلها اىل امجلهور .ولتحقيق ذكل يف
ا
املصنفات احملمية حبق املؤلف ،حتتاج املتاحف مبدئ ايا لذن من مالك احلقوق ،ما مل ينطبق اس تثناء أو تقييد عىل حق
حتدًي يعوق نشاط املتحف ،كام هو احلال دلى معظم
املؤلف .وقد يصبح التقاطع بني قانون حق املؤلف وأنشطة املتحف ا
املس تخدمني احمليلمتلني للمصنفات احملمية حبق املؤلف.
ومع ذكل ،ختتلف قضاًي حق املؤلف اليت تواجه املتاحف من متحف ل آخر .أ اول ،ل حتظى ُجيع قطع مجموعة املتحف
ابلرضورة حبامية حق املؤلف ،ففي بعض احلالت ل تعترب بعض القطع مصن افا مبوجب قانون حق املؤلف (اكدلراجة يف متحف
التارخي ا
ملال) ،ولكن يف معظم الحيان تسقط مدة امحلاية مبوجب حق املؤلف (ملل القطع الثرية املرصية أو خمطوطات
شكس بري) .ومبوجب قانون حق املؤلف ،جيوز من مث اس تخدام تكل القطع دون قيود .اثن ايا ،تسعى املتاحف جاهدة
للحصول عىل حق املؤلف أو عىل ترخيص احلقوق عىل القل عرب اتفاقات تعاقدية ،مع ملكيهتا املادية للمصنفات يف مجموعاهتا.
وس يصعب عىل املتاحف أن تفي بوليهتا ما مل تضمن أُنا مرصح لها قانوانا القيام ابلعامل الالزمة ذلكل .ولكن يف بعض
الحيان يتعذر عىل املتاحف تأمني تكل احلقوق .اضافة اىل ذكل ،قد يلتبس المر ابلنس بة لبعض القطع اليت اقتناها املتحف
قبل حلول عرص الش باكت الرمقية ،وهنا قد يسأل سائل :ملن "احلقوق الرمقية" يف هذه القطع؟ أيه للمؤلف الصيل أم
للمتحف؟ ماذا ان تعذر حتديد املؤلف أو ماكنه ،هل يعد املصنف "يتمياا" يف هاتني احلالتني؟
وتطرح هذه ادلراسة السؤال التايل :هل الاس تثناءات والتقييدات يف قانون حق املؤلف كام يه الآن مالمئة يك تساعد
وفاء بوليهتا مع عدم
املتاحف عىل الوفاء بوليهتا؟ وان اكنت الجابة بال ،كيف نضمن أل تتعرث املتاحف يف تقدمي خدماهتا ا
اغفال مصاحل ُجيع أحصاب املصلحة؟ وكيف نضمن احلصول عىل اذن أحصاب احلقوق عىل أفضل حنو ممكن ،عرب القانون أو
العقود؟ وهل جيوز تعديل الاس تثناءات والتقييدات يف واثئق حق املؤلف اخلاصة بأعضاء احتاد برن بغية التخفيف من
مشالك عدم اليقني القانوين؟
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البنية واملهنجية
تسعى هذه ادلراسة لتحقيق هدف مزدوج ،ذلا تصف ادلراسة أ اول الوضاع احلالية لقانون حق املؤلف والاس تثناءات
والتقييدات ابلنس بة لس تخدام املتاحف ورعاهتا للمصنفات احملمية حبق املؤلف ،واثن ايا انطالقاا من نتاجئ اجلزء الول تنظر
ادلراسة نظرة معيارية يف س بل تيسري تقدمي اخلدمات يف املتاحف متاش ايا مع معايري قانون حق املؤلف.
اكنت هذه مقدمة عن الفصل  ،1أما الفصل  Sفيضع املتاحف يف اطارها النظري والقانوين العام ،ويمعين الفصل  Rبوصف
الاس تثناءات والتقييدات النظامية اليت اعيلمتدت لصاحل املتاحف .وعود اىل الفصل  Sاذلي يعطي حملة عامة عن تطور
املتاحف عىل مدار التارخي (القسم  ،)1.Sوي َعرف مفهوم "املتحف" كام اس تخدم يف بقية التقرير ،مث يصف ولًيت املتاحف
الساس ية (القسم  .)S.Sوتش يلمتل الولية عىل حيازة الرتاث الثقايف وحاميته ،ونقهل وعرضه ،وكذا دمع التعلمي وادلراسة
والبحث .ويأيت القسم  R.Sحبوار مقتضب حول احلمكة الاكمنة وراء اعامتد الاس تثناءات والتقييدات الس يادية عىل حق
ساسا حق املواطن يف حتقيق اذلات واملشاركة يف احلياة الثقافية والتعلمي
املؤلف لصاحل املتاحف ورعاهتا ،ومن مضهنا أ ا
والبحث وكذا تعزيز س ياسة الرتاث الثقايف الوطنية .ويضع القسم  R.Sالنقاش حول املتاحف وحتقيق أهدافها يف الس ياق
القانوين ادلويل حلق املؤلف ،اذ ينظر يف املعاهدات ادلولية اليت تديرها املنظمة العاملية للملكية الفكرية ويه اتفاقية برن
ومعاهدة الويبو بشأن حقوق املؤلف ،واتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة اذلي تديره منظمة التجارة
العاملية ،واتفاقية حامية الرتاث الثقايف غري املادي التابعة لليونسكو ( )SCCRواتفاقية حامية وتعزيز تنوع أشاكل التعبري الثقايف
( )SCC5التابعة لليونسكو ،والتفاقيات القلميية ذات الصةل ابمللكية الفكرية وحف الرتاث الثقايف.
وي مس هتل الفصل  Rبنظرة موجزة عىل حامية احلقوق املعنوية للمؤلف وكيف قد تؤثر يف أنشطة املتاحف ،مث حيلل القسامن
 S.Rو R.Rالاس تثناءات والتقييدات ذات الصةل بوفاء املتاحف بولًيهتا ،ا
ملال الاس تثناءات والتقييدات احملددة والعامة،
وحق اعادة البيع لن هذا احلق يرد فامي يتعلق بأنشطة املتاحف .وتضم الاس تثناءات احملددة اماكنية املتاحف عىل اعداد
النسخ دلواعي احلف  ،واس تخدام املصنفات يف كتيبات املعارض ،وعرض املصنفات ،وااتحة عرض املصنفات أمام امجلهور
دلواعي ادلراسة أو البحث يف مباين املتحف ،واس تخدام املصنفات اليتمية يف بعض الغراض (القسم  .)S.Rوتشمل
الاس تثناءات اليت تكفل للمتحف ممارسة أنشطته ،احلق يف اعداد النسخ لغراض خاصة ،واعداد النسخ التصويري،
واس تخدام املصنفات للحباث التعلميية والعلمية (القسم  .)R.Rويصف القسم  4.Rكيف ميكن لنظام حق اعادة البيع القامئ
يف العديد من مناطق العامل أن يؤثر يف أنشطة املتاحف.
وبسبب قةل املوارد املتاحة لجراء هذه ادلراسة ،فان حتليل الاس تثناءات والتقييدات املنطبقة عىل املتاحف يف القوانني
الوطنية دلى أعضاء احتاد برن يرتكز بشلك أكرب عىل دراسة موسعة أجرهتا الويبو حول املكتبات والرش يف يف ،SCC8
َحدثَ َا كينيث كروز يف  1 .SC14واكنت ادلراس تان حول املكتبات والرش يف نقطة الانطالق لتحديد ادلول اليت ينص فهيا
قانون حق املؤلف رصاحة عىل اس تفادة املتاحف من الاس تثناءات والتقييدات ،ابعتبار أنه ان أبدى املرشع رغبة يف تنظمي
اس تخدام املصنفات يف املكتبات يف ماكن ما ،فلعهل قد نظم كذكل اس تخدام املصنفات احملمية حبق املؤلف يف املتاحف.
وأجري حبث ابس تخدام لكمة مفتاحية يف قاعدة بياانت الويبو القانونية ( )xeL PIWيف ترشيع امللكية الفكرية اس ا
تكامل
لهذا البحث .مث اس تمكلت الحا مةل املبارشة اىل أحاكم نظامية يف القوانني الوطنية املعلومات الواردة يف دراسات الويبو .ومن
مث ،ل تضم قامئة القوانني الوطنية اجملمعة ال ادلول اليت تنص فهيا القوانني رصاحة عىل "املتاحف" .ويف حالت اندرة،
أضيفت دول ملل المنسا اىل القامئة لوجود أس باب تفي ابعتبار القانون املنطبق عىل "اجملموعات العامة" منطبقاا كذكل عىل
مجموعات املتاحف .ومن هجة أخرى ،نأينا بأنفس نا عن ادراج دول أخرى عىل القامئة ،اكلولًيت املتحدة والسويد ،اليت ل
1
دراسة عن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف للمكتبات والرش يف ،اعداد كينيث كروز ،احلاصل عىل دكتوراه يف القانون ودكتوراه الفلسفة
واحملاي ،الوثيقة  5 ،2003CSCCRنومفرب  ،SC14دراسة عن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف للمكتبات والرش يف ،اعداد كينيث كروز ،مدير
املكتب الاستشاري يف حقوق املؤلف ،جامعة كولومبيا ،الوثيقة  S6 ،2003C1CCSأغسطس .SCC8
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تنص قوانيهنا رصاحة ال عىل املكتبات والرش يف ،دون الشارة اىل املتاحف من قريب أو بعيد .ومع ذكل ،قد تكون بعض
سهوا .ومن هجة أخرى ،جدير ابذلكر أن حتليل النتاجئ ليس بتحليل
القوانني الوطنية اليت تغطي أنشطة املتاحف قد سقطت ا
للقانون املقارن ابملعين احلريف لللكمة ،لن الرشوع يف حتليل القانون املقارن يقتيض الملام ابلتقاليد القانونية والترشيعات
والاجهتاد القضايئ وتعليقات لك بدل .وعليه ،من شأن التحليل الوارد يف الفصل  Rأن يعطي حملة عامة عن أحاكم الترشيعات
املعنية يف لك بدل وأن يقارُنا فامي بيهنا كام يه.
عضوا يف الويبو يف العامل توجد أحاكم يف القانون تسمح للمتاحف عىل وجه
ويف مخس وأربعني ابدلا من أصل  188ابدلا ا
التحديد ابس تخدام املصنفات يف مجموعاهتا لبعض الغراض دون اذن مس بق من صاحب احلق .وترد بطاقات البدلان يف
2
امللحق .S
وأجرى اس تقصاء لعضاء لجلس املتاحف ادلويل 3لالس تطالع عن طبيعة وليهتم ومكوانت مجموعاهتم ،وخاصة عن نوع
النشطة اليت يقدموها ابلنظر اىل املصنفات املوجودة يف مجموعاهتم .وترد نسخة من الاس تبيان يف امللحق  .1وقد طلب من
املشاركني أن يرشحوا هل يعدون نسخاا من املصنفات وهل يعلمون امجلهور هبا أو يوزعوُنا اليه يف صورة تناظرية أو رمقية.
كام طلب مهنم أن يعربوا عن مدى مالءمة قواعد حق املؤلف يف بدلمه وهل تسمح للمتاحف ابلوفاء بوليهتا .ويرد حتليل
4
نتاجئ هذا الاس تبيان يف الفصل  4وهو عامد دراسة احلالت املدرجة يف الفصل نفسه.
وخيتمت الفصل  5ادلراسة بتلخيص أمه نتاجئ ادلراسة وحتليل الس بل البديةل لتناول مشالك حق املؤلف اليت مت حتديدها.
خريا ،ننوه اىل أن هذه ادلراسة مل تتطرق اىل عدد من املسائل ابلتفصيل بسبب نطاقها احملدود ،ومهنا الحاكم الترشيعية
وأ ا
الوطنية احملددة اليت تقرر ولية املتاحف ،والحاكم الوطنية محلاية الرتاث الثقايف أو الوطين ،وخدمات املتاحف من أجل
احلقوق اجملاورةCاملشاهبة ملعايق البرص ،والترشيعات اخلاصة ابلنتفاع ابلبياانت العامة ،والقوانني اليت تضبط التحايل عىل
تدابري امحلاية التكنولوجية وتعريف املكل العام.

التوصيات
اليقني القانوين هو الركزية الساس ية لتطوير النشطة ،ذلا لبد للمتاحف أن تمل ابلقواعد املنطبقة والواجب تطبيقها للوفاء
بوليهتا ويه ولية غري جتارية لغراض هذه ادلراسة وفقاا لتعريف لجلس املتاحف ادلويل.

توصيات اىل املرشعني
 .1يبدو أن رمقنة اجملموعات خطوة ل مفر مهنا يك تفي املتاحف بوليهتا الولية امليلمتثةل يف احلف والنقل اىل امجلهور فامي
يتعلق ابملوارد الرتاثية اليت ميكن زًيرهتا.
ويف هذا املقام ولغراض احلف  ،فان قواعد رمقنة العامل الفنية املوجودة يف اجملموعة ادلامئة يف املتحف سواء أاكنت يتمية أم
نفس القواعد اخلاصة ابملصنفات اليتمية
ل قد تتضح وتتفق اكس تثناء أو تقييد .وقد تتبع معلي مة رمقنة املصنفات غري املنشورة َ
ملل العناية املس بقة الالزمة لتحديد ماكن صاحب احلق والسعي للحصول عىل الذن والفصاح فقط لس باب مرشوعة
2
نتقدم بوافر الشكر اىل اميييل اكنيكزن وسفتالان ًيكوفليفا ابحلتا ماجيس تري يف معهد قانون املعلومات يف جامعة أمسرتدام ،ملساعدهتام يف وضع املعلومات
يف جداول امللحق .S
3
لجلس املتاحف ادلويل منظمة دولية متثل ما يزيد عن  SCألف متحف وحوايل  RSألف متحف همين منذ  .1C46أنشئ اجمللس يف  1C46مكبادرة من
اليونسكو خل افا للمكتب ادلويل للمتاحف السابق اذلي أنشأته عصبة المم يف .1CS6
4
الاس
والشكر موصول اىل شارلوت بوافر وأآن-لور دوتوا طالبتا احلقوق ملساعدهتام يف اجراء الاس تقصاء وُجع أجوبة تبيان وعرضها.
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تعىن ابلصاحل العام .وقد يمنظر اىل زًيرة مواقع املتاحف اللكرتونية (مع وجود قيود عىل التحميل) ملشاهدة اجملموعات ادلامئة
والكتيبات والرش يف كتقييد ينبغي اخضاعه لذن صاحب احلق ودلفع ماكفأة معيارية.
 .Sول خيفى عىل كياانت الدارة امجلاعية حلق املؤلف أن اقلميية احلقوق والصعوبة املصاحبة لتأمني احلق يف أقالمي خمتلفة
وضع مس يلمتر ،ذلا انضمت اىل اتفاقات متبادةل مع املنظامت الشقيقة لتيسري ترخيص حق املؤلف .ومع ذكل ،يغيب اطار
نطاق التصارحي املطلوبة للنقل الرمقي ،أي أنه يصعب التفرقة بني أعامل
شامل لرتخيص املعارض ادلولية ويكتنف
الالتباس َ
م
النسخ والنقل اىل امجلهور .اضافة اىل ذكل ،ل يرد تعريف واحض عن "النقل اىل امجلهورCالاتحة" ابلنس بة للمحتوى واملاكن
والثر لس امي أآاثر املنتجات اجلانبية عىل خدمات البحث عن الصور اليت تعمل اىل حد ما كبنوك صور ،وتداعيات وصالت
الحاةل اللكرتونية حنو املصنفات احملمية حبق املؤلف.
كثريا ما ميثل التعلمي والبحث وادلراسة أنشطة تعاون عابرة للحدود .والرتاخيص البداعية املشرتكة لتكل الغراض
 .Rو ا
متاحة وميكن للمتاحف أن تس تخدهما لنرش مصنفاهتا احملمية حبق املؤلف .ومع ذكل ،عىل املتاحف أن تعد س ياساهتا اخلاصة
يك تضمن أن رشوط نقل مجموعاهتا للبحث وادلراسة تامتىش مع اسرتاتيجيهتا ومتطلبات الغراض غري التجارية واعداد التنقيب
عن النص والبياانت عىل سبيل املثال .وميكن جمللس املتاحف ادلويل أو مجموعة من املتاحف الراغبة يف التصدي لهذا
التحدي أن تضع حدا ا أدىن من املبادئ.

توصيات اىل لج يلمتع املتاحف
عىل املتاحف وأحصاب احلقوق أن يتعاونوا لضامن احلصول عىل عائد عادل يف حاةل اس تخدام الطراف الثالثة الالحق
للعامل الفنية.
وعىل املتاحف كذكل التفاوض مع خمتلف أحصاب املصلحة لس امي الاكدمييني والفنانني ومنظامت الدارة امجلاعية لتحديث
اخيصا .وان معلت
الرتاخيص والتعريفات ،وتيسري حيازة التصارحي واستباق الاس تخدامات اجلديدة اليت قد تتطلب تر ا
سوًي ازدادت قدرهتا التفاوضية ومتكنت من رمس اخلطوط العريضة للمواضع اليت غابت فهيا قواعد املرشعني من
املتاحف ا
أجل التطبيق أو حيث أغفلوا الرهاانت .ولعل بياانت لجيلمتع املتاحف عن الصور املصغرة تأيت ببعض الرشادات ،ولكهنا لن
تفي بتغطية النسانيات الرمقية والطباعية ثالثية البعاد ول ابليلمتويل امجلاعي.
ولبد من تشجيع التعاون بني املتاحف وعىل املتاحف ذات اخلربة أن تقدم الرشادات املفيدة اىل املتاحف الزميةل برعاية
لجلس املتاحف ادلويل والرشااكت يف املرشوعات.
[ُناية الوثيقة]

