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 مقدمة أأوًل.

 املؤلف أأس ئةل خبصوص حتديث حق بشأأنمناقشة جرا  لإ  ابقرتاح )اجملموعة( مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبقدم تت 
اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ية للسلع الفكرية احملمية يف البيئة الرمقية يف أأعامل ابلس تخدامات اجلار  املتعلق
 .(اللجنة ادلامئة) التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اجملاورة

ىل اجلهات الفاعةل  ش ىتأأاثرت قد و  جرا  نقاش مسأأةل احلاجة اإ أأنفسهم الأدا  من املبدعني وفناين بد ًا شمل البيئة الرمقية، ي اإ
ىل  َّ املدير العام للويبو فرانسس غري أأكد  . وليس من قبيل املصادفة أأن  اتاحلكوم ممثيلوصوًل اإ  يكالوقت حان  ه قدأأن

بداعاهتم " من أأجل "نقاوم من أأجل املوس يقى" ضامن حصول املوس يقيني اذلين ميتعوننا عىل ماكفأأة عادةل، وضامن تمثني اإ
سها الرئييس  هااكن موضوع و يوم العاملي للملكية الفكرية، ال يف س ياق  ته اليت أألقاهارسال  اكن ذكل يف". و همم الفريد يف حياتناواإ

ننا غري  ل". وقامن أأجل املوس يقى ،اهنض وقاوم"عىل وجه التحديد هو  غفال" نس تطيعل اإ  الأدا  " دور املبدعني وفنايناإ
 1اجلديد. ييف الاقتصاد الرمق

ىل  يالسعيف هدف هذا الاقرتاح يمتثل الاعتبار، يف  هذه اخملاوف وضعمع و  جياد حلول اإ أأحصاب و لصاحل اجملمتع  مشرتكةاإ
 يف البيئة الرمقية.املؤلف  قحبمية الفكرية احمل سلع احلقوق، يف مواهجة التحدايت الناش ئة عن حقوق جديدة تشمل ال 

 يف اللجنة ادلامئة:ناقش اها مل ثالثة جمالت معل  موعةُ اجملتقدم و 

 يف اخلدمات الرمقية.املصنفات  محلايةاملُس تخدمة الأطر القانونية ومناقشة حتليل  .1

ملصنفات احملمية يف البيئة الرمقية وطريقة معلها، اما يف ذكل تنتفع ابحتليل ومناقشة دور الرشاكت واملؤسسات اليت  .2
أأحصاب ش ىت يف املبالغ اليت تُدفع ل املؤلف واحلقوق اجملاورة حق ب س  التحقق من مس توى الشفافية يف العمل ون  

 احلقوق.

دارة حق املؤلف يف البيئة الرمقية، من أأجل التعامل مع املشالك املرتبطة هبذا الأمر،  حتقيق .3 توافق يف الآرا  بشأأن اإ
ىل تقييدات واس تث وصوًل  ونفنانال ن و واملؤلفاليت حيصل علهيا  اخنفاض الأجورمن بد ًا  املؤلف يف  قحنا ات اإ

 البيئة الرمقية.

 معلومات أأساس ية اثنيًا.

نرتنت والتكنولوجيا الرمقية، انقش ة الأوىليموجة الصدم اس تجابًة لل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ت املنظمُة من الإ
 .1996يف عام  واعمتدهتام معاهدة الويبو بشأأن الأدا  والتسجيل الصويتو 

اس تخدام تدابري ويف  ،اتحة"الإ "يُسمى حق جديد اس تئثاري ن يف تصنيف حق املعاهدات به أأخذتاحلل اذلي ويمكن 
نفاذ حق املؤلف يف البيئة الرمقية.عىل مساعدة ل امحلاية التقنية ل   اإ

لهذا احلق اجلديد،  توصيف القانوينوضع ال لمعني من احلرية  بقدر  للقوانني الوطنية الويبو بشأأن حق املؤلف  معاهدةُ  ومسحت
ىل امجلهور أأو حىت مجموعة من احلقوق القامئة ابلفعل. وأأ ف عىل أأنه توزيع صنَّ يُ ي ميكن أأن اذل  نقل اإ

فت ، وخالفًا ملعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف  حق  بأأنه اتحة" الإ "حق   الويبو بشأأن الأدا  والتسجيل الصويت معاهدةُ عرَّ
ىلمن املعاهدة،  15ليه بشأأن املادة فق ع تَّ من خالل بيان مُ و . مس تقل   ر ُأشري اإ ىل قرار  تعذُّ مس توى  بشأأنشامل التوصل اإ
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ىلوال  حقوق البث   فبعدما التسجيالت الصوتية يف العرص الرمقي.  والأدا  ومنتجفنانو أأن يمتتع هبا نبغي ليت ي امجلهور ا نقل اإ
ىل توافق يف الآرا ، قررت أأن جعزت ادلول الأعضا  عن  ىل حل يف املس تقبل. مفتوحاً  ابب املسأأةلرتك تالتوصل اإ  للتوصل اإ

 جوهريةتغيريات مع حدوث  ،ت خدمات أأخرىخدمات جديدة واختف ، ظهرت يف البيئة الرمقيةنياملعاهدتاتني بعد اعامتد هو 
نتاج يف طريقة   السلع الفكرية احملمية وتوزيعها.اإ

ىل هو النفاذ السائد  هااجتاه أأن يبدو من اخلدمات اليت  كبري   يف الوقت احلارض، عدد  يوجد، و  من نقل امللكية  بدلً املصنفات اإ
ىل تراخيص ما حتتاج  عادةً و أأو احليازة.  قامة حيافظ عىل مما حق، من  لأكرثهذه اخلدمات اإ احللول  معمتبادةل عالقة اإ

 ُ مةالتكنولوجية امل  .س تخد 

 اليت اعُتمدتمعاهدة بيجني بشأأن الأدا  السمعي البرصي، فاإن ، مؤخراً  البيئة الرمقيةاذلي شهدته ورمغ التقدم التكنولويج 
 أأتتفنفس صيغة معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن الأدا  والتسجيل الصويت. بعت ات  ، 2012يف عام 

وجه لأ   ربا ر ويري املبالس تخدام امل ابلحق الاس تئثاري يف الترصحي بدياًل لبوصفه لعادل االأجر مك حب أأيضاً معاهدة بيجني 
ىلوال  لبث  ا من أأجليف تثبيتات املصنفات السمعية البرصية  اجملسدة الأدا  مثل معاهدة  متاماً ، مثلها يف ذكل مجلهورا نقل اإ

 .الويبو بشأأن الأدا  والتسجيل الصويت

جانب من  الأدا  يف الوقت احلارض أأوحض وفناينالأياين  يمؤلف و ني وامللحننياملبدعأأجور اخنفاض يعترب يف هذا الس ياق، و
مهية الأ تساؤلت حول  توجدملصنفات احملمية يف البيئة الرمقية. و اب الانتفاعالتأأثري النامج عن التقدم التكنولويج يف جوانب 

التكنولوجيا الرمقية قد رمغ أأن ، ل س امي يف صناعة املوس يقى، ة أأم لاكفيالأدا  وهل يه  املبدعني وفناين هؤل ل ُأوليت اليت 
ىل املوس يقى  نفاذ اجملمتعنطاق زايدة ب تمسح  .عىل حنو  مل يس بق هل مثيلاإ

تقديرها حق قدرها، ذلكل ل بد من ووالتمنية الاقتصادية.  والرتوجي الثقايف وس يةل  أأساس ية  من وسائل الرتفيهاملوس يقى و 
ىل تقدير  بداعها عىل القامئنيمجيع ابلإضافة اإ فامي يتعلق هبذه  الفين الوسطيا  خالل العام املايض است اتضح وقد . هئاوأأدا اإ

نصافاً أأكرث  بأأجراملطالبة واحلراكت  لتظاهراتل  العاملي زتايدال، مع املسأأةل ملصنفات املوس يقية يف البيئة الرمقية، الانتفاع اب عند اإ
 ادلامئة.اجامتعات اللجنة ابلتوازي مع ُأجريت  اليتالأحداث من يوم العاملي للملكية الفكرية ويريه ال يف حدث  اممثل

 الأساس يات اثلثًا.

ن  املبدعني  وىشاك، ول تزال، موضع عىل قضااي خمتلفة اكنت يينطو  تطبيق قانون حق املؤلف يف البيئة الرمقية موضوع  اإ
حدى ن اخلدمات الرمقية ع ةالناجت الأجورتدين يعرت يف هذا الس ياق، و. يف الوقت احلارضمن البدلان كثري وفناين الأدا  يف  اإ

تدين الأجور اليت حيصلون  منمجيع أأحنا  العامل  يفن وفنانال ن و ولحنامل  فيش تيكفامي يتعلق البيئة الرمقية. ذكرًا أأكرث املشالك 
حدى املراتو. البث التدفقياليت تس تخدم تكنولوجيا ل س امي تكل املنصات من املنصات الرمقية،  علهيا د املوس يقار ، أأكَّ يف اإ

سبيل جيسون  ىل  ضف  يُ  مل الإنرتنتالتدفقي عرب  البثَّ أأن اإ املغنية اتيلور سويفت لك  حسبت وكذكل. دخهلشيئًا يُذك ر اإ
حدى اخلمن  أأيانهيا طالق أأخرى عند خدمة  أأبدت اعرتاضها عىلو الرمقية،  يةوس يق ات املدماإ ، جديدةي موس يقبث خدمة اإ

 .اها التجريبية اجملانيةاس تخدام اخلدمة خالل مرحل مقابل الأدا  لمبدعني وفناينل أأجور عدم دفع عىل الرشكة  عزمبسبب 

يرادأأن بالعام  الإحساسمن  السخطُوينبع  ىل صل تاخلدمات الرمقية ل  اتاإ َّط  ، خصوصاً الأدا  امللحنني وفنايناإ اذلين ل تُسل
عىل حد قول لكن، و . املوس يقى الاس اهالكمس تقبل فامي يبدو هو  يتدفقالبثَّ ال  ليس من املس تغرب أأنو . علهيم الأضوا 

ذا اس تخدم  هأأن يرون – جداً  ضئيةل بث تدفقيمقابل لك هذه اخلدمات املالية اليت تدفعها بالغ ، "امل 2املوس يقار ديفيد برين اإ
َّ  غرية من الرمال".الص اتبي تكل احلب شخاص، فسوف ترتام من الأ  اكف   عدد  اخلدمة   ل أأن  ه من الواحض وضوح الشمس أأناإ
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ىل يف املس تقبلالفنانني  ذا اضطروا اإ ن هذه الإيراد الناجت ععىل  حرصايً يكون ياكد الاعامتد بشلك ، عىل حد قوهل، "اإ
بداعي من أأي أأي كوس يةل دلمع  يُطاقل لكه  المنوذج"، لأن "واحد يف غضون عاميصبحون بال معل فس  اخلدمات،  معل اإ

الفنانني الناش ئني وأأولئك بقا   أأكرث من كونه يمكن يف أأمثاهل فناننيال بقا  اخلطر ل يمكن يف ن "أأ رين الس يد ب وأأوحضنوع". 
ل ال  حيققوا ملاذلين   ".قليل من الإجنازاتاإ

ن الوضع يف اهامتم هذه الوثيقة هبيربر وهو الأمر اذلي يف صناعة املوس يقى،  أأكرث وضوحاً  الأجورمسأأةل أأن ورمغ  ذا اجملال، فاإ
اثرة للقلق بسبب الت جم يري تاكد تكون  من أأجور الرمقيةبيئة ال ملصنفات الفكرية يف عن الانتفاع ابما ينتج أأخرى أأكرث اإ

ن ، مصنفاهتمأأدا  مرات عدد ب مقارنةً أأقل مما يس تحقون  يتقاضون أأجوراً فنانو الأدا  ل يزالون ن و وامللحناكن ذا اإ و . موجودة فاإ
الإنصاف ذلكل من و 3الرمقية.املصنفات من مجموعات  %99 تشمل اليتن علهيا صناعة املوس يقى، السوق الرمقية ل تزال هتمي

نأأن يُقال  ماكن ه حىت اإ ثقافية ال الت يف ش ىت اجملللمبدعني  حممتالً  دخل من البيئة الرمقية ل متثل مصدر أأرابححتقيق  يةاإ
 والتصوير الفوتوغرايف. ،والأدب ،السمعي البرصيالأدا  املوس يقى، مثل يري خرى الأ 

جرا  يتطلب  اً دعقَّ مُ  اً يف البيئة الرمقية موضوعاملؤلف حق يُعترب و  طراف ش ىت الأ حوار متعدد الأطراف بني احلكومات و اإ
جياد املعنية.  ىل اإ غفال أأمهية ضامن  ،مناذج الأعامل اجلديدةيشمل  يحل توافقول بد من السعي اإ توازن بني حدوث دون اإ

نصافًا و أأكرث حامية يكون نظام صياية ذه السلع الفكرية، من أأجل املنتفعني هبحقوق امللكية الفكرية و مصاحل أأحصاب   فعاليةً اإ
 يف البيئة الرمقية.

شاكل  أأ(  ملصنفات الفكرية يف البيئة الرمقيةابديدة اجلالانتفاع الإطار القانوين لأ

ليه اذلي احلل يبدو أأن  معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو ملوافقة عىل ، من خالل ا1996يف عام مت التوصل اإ
للتعامل مع التطورات والابتاكرات التكنولوجية اليت يري اكف  ني، يجه معاهدة ب ت، وكرربشأأن الأدا  والتسجيل الصويت

ملصنفات احملمية يف البيئة اباجلديدة لأشاكل الانتفاع  القانوينتصنيف مشالك تتعلق ابل هناك ف ازدهرت يف العرص الرمقي. 
مت التفكري فهيا قد اتحة، حق الإ ، ابس تثنا  لأهنالسلع الفكرية ليست اكفية، اب لنتفاعاباملتعلقة احلالية احلقوق و الرمقية. 

 مية يف البيئة املادية.احمل الاس تغالل الاقتصادي للسلع الفكرية حيدث فيه  واهجة واقع  مل وتصورها

من أأحصاب عرضها املنصات الرمقية عىل كثري ت اليتاجملاورة اتفاقات ترخيص حق املؤلف واحلقوق  تشريهذا الس ياق،  يفو
ىلاحلقوق  م هذا احلق   اتحة،الإ حق  اإ  هيبدو أأنمما حق الاس تنساخ،  انب احلقوق التقليدية الأخرى، اما فهياجب بيد أأهنا تُقد  

 تنشأأ الصعوابتو . الأدا  مصاحل املؤلفني وفناين ضدهذا املوقف مرات عديدة يتكرر و . كثرية دمات رمقيةخلمتامًا  مال ميري 
يض   الن مفهوم "الاس تنساخ عق الاس تنساخ يف البيئة الرمقية حباملتعلقة  غرضه الوحيد هو  اً مؤقت اً اس تنساخيعين  اذلي" ع ر 

ىل اتفاق بشأأن الأحاكم املتعلقة توصل املؤمتر ادلبلومايس من ال ومل يمتكن . ملحوظاً املصنف جعل  أأو  يض   ر  ع  اللس تنساخ اباإ
 4يف معظم اخلدمات الرمقية.موجود ، وهو عنرص املؤقت

ليس سوى معل اثنوي ، يالرمق يف بعض أأنواع البث   الاس تنساخ، ، لأنل ياكد يفي ابلغرضالاس تنساخ حق يبدو أأن و 
س تنساخ لاليف هذه احلالت، ل يكون ويف متناول املس تخدمني. صنف امل يف وضع لعملية التكنولوجية املس تخدمة ُمالز م ل 

 ق حق  طب   يُ  بيان اتفاقب  تأأيتمعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف رمغ أأن و . 5من وهجة نظر اس تغالل املواد احملمية" أأمهية"أأي 
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بفرض أأن تسمح تزال ميكهنا قدة ل الأطراف املتعافاإن البيئة الرمقية،  يفاليت حتدث س تخدامات عىل الاالاس تنساخ 
انعدام  يه املرتتبة عىل ذكل والنتيجة. 6اختبار اخلطوات الثالث بعق ملؤقتاس تنساخ عىل الاتقييدات واس تثنا ات 

 س تنساخ فامي يتعلق البيئة الرمقية.حق الا للتعامل مع أأساليب خمتلفةتنص عىل اليت التنس يق بني الترشيعات الوطنية 

 احلقوق فّسَّ تُ  ،لسلع الفكرية احملمية يف البيئة الرمقيةالانتفاع ابدة بشأأن حدَّ قانون أأو أأحاكم قانونية مُ حاةل عدم وجود يف و
لبيئة املادية. من أأجل االأصل  املوضوعة يفالنظرايت القانونية تقريب مفاهمي  عن طريق القياس أأويف الغالب التقليدية 

وينطبق  من جوانب البيئة املادية يصعب تطبيقه يف البيئة الرمقية.كثري ال  ل أأنَّ تجاهما ي  عىل هذا النحو عادةً احلقوق وتفسري 
 استنفاد احلقوق ومبدأأ الإقلميية.ذكل عىل 

 ننقل يف واقع الأمر عسفر ال يُ و رمقية  ةفكريبشأأن سلعة التفاوض حيامن جُيرى يف البيئة الرمقية سلبي ًا يتأأثر استنفاد احلقوق ف 
نتاج نسخة  نه و . ةالأصليابلسلعة  مقارنةً  يمتيزي نوعأأي بال اإ آخر أأي ، لن حيدث بيع الأولال بعد من مثَّ فاإ عارةأأو بيع أ يف  اإ

ىليمن شأأنه أأن وهو الأمر اذلي يف نسخة يري مادية، بل ، لصيف الأ  امت تثبيت املصنف علهي اليت ة نفسهاماادلع  ؤدي اإ
 .التقليدي املذهيبلتوافُقه  طبقاً اس تحاةل تطبيق مبدأأ استنفاد احلقوق 

قلميية و  ش بكة الإنرتنت،  عربتبادل املعلومات  ميثل مشلكًة يف ل ياكداحلدود املادية  نطاقلأن أأيضًا ي ًا سلب يتأأثر مبدأأ الإ
ملصنفات احملمية حبق املؤلف. نتفع ابملبادرات التجارية العاملية اليت ت ابهناك شكوك بشأأن نطاق القوانني احمللية فامي يتعلق و 

ىل  أأحنا  العاملش ىت من النفاذ مثاًل فميكن  لكرتوين ُأنشئ  حمتوىاإ  .دون ذكلاحلدود املادية أأن حتول  من يرييف بدل ما موقع اإ

مناذج الأعامل تس تفيد أأن  اجلائزمن و د. عقَّ مُ أأمر   ةرمقيال البيئة يك تناسب احلقوق التقليدية املتعلقة ابلبيئة املادية وتعديل
 ُ ةقوق التقليدية اليت تش به احل البيئة الرمقية من بعض احلقوقمة يف صمَّ امل دة اقوق احل ولكنلبيئة املادية. ل  املُعدَّ ش ىت يف ملُحدَّ

كون يأأن  عنيةقوق امل احلمن حق لك ل بد ل، ابلاكمل اخلدمة ليك تعمل ، مما يعين أأنيعمتد بعضها عىل بعضمناذج الأعامل 
دترخيص  موضع    .الأجر الناجتالاس تئثاري يف الترصحي و حق للطبقًا ، ُمحدَّ

ذا اكن  بشأأنخالف فهناك . املعنيةقوق احلخالفات حول توجد ، البث  التدفقي مثالً يف حاةل مناذج الأعامل القامئة عىل و ما اإ
ىل امجلهور أأ  يتضمن ملصنفات احملميةالانتفاع اب ، نفسه عىل النحو. و فقط هذا احلقعىل ينطوي م أأنه ابلرضورة حق النقل اإ

ما  يتدفقالبث ال تصنيف خدمات يف شلكة م توجد  جتارًا يفاإ د املدة لسلع يري مادية وسلع فكرية أأ  ابعتبارها اإ جيارًا ُمحدَّ . اإ
ومتاجر الأسطواانت بني اخلدمات والسلع اليت تقدهما الإذاعة  كون وسطاً يس   اتهذا النوع من اخلدميرى أأن  ن  م  هناك و 

 التقليدية. املسجةل

جيارأأل وهام  –ريفان تعان ال هذ عتربوي  جتار أأم اإ  يفتصنيف هل تأأثري مبا ر فال حبقوق خمتلفة. حيامن يتعلقان  جوهريني – اإ
 حصاب احلقوق.اليت تُدف ع لأ نس بة الأجور من مثَّ يف ذا النوع من اخلدمات، و هاتفاقات ترخيص 

 أأسلوب معلهاو ملصنفات احملمية حبق املؤلف يف البيئة الرمقية تنتفع ابدور الرشاكت واملؤسسات اليت  ب(

ملصنفات الانتفاع اب عىل أأساسجديدة أأعامل الرشاكت اليت تقوم بتطوير مناذج  عدد  يف الوقت احلارض، يزداد يومًا بعد يوم 
 ويل، نظراً ادلوطين و عيدين العىل الص اوف اخملذه الامنذج اجلديدة تثري لكن هاحملمية حبق املؤلف يف املنصات الرمقية. و 

ىل ل  يف مجيع أأحنا  العامل. الأدا  ملؤلفني وفنايناخنفاض أأجور لالشفافية يف هذه الرشاكت والفتقار اإ
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وفيه يشرتك املس تخدم  الأجر مدفوع: منوذج مناذج الانتفاعبعض اخلدمات نوعني من  متتكل، مثالً ، بث  التدفقيحاةل ال  يفو
 وجود يقتيضمما ابلش بكة"، عدم التصال  مقابل بعض املزااي، مثل احلق يف اس تخدام "وضع شهرايً  اخلدمة ويدفع رسامً يف 

يراداتحيُ " ، ومنوذج "جمايننسخة  .تعن طريق الإعالان هقق اإ

عدد ل يزال يف مجيع أأحنا  العامل،  البث التدفقيخدمات  ازدايد"برمييوم". وعىل الرمغ من امس طلق عىل المنوذج الأول ويُ 
ىل ، مما يؤدي نسبياً  قليالً شرتااكت الا لشكوك حول اجلدوى اب أأيضاً بل ويلقي ، الأدا  وفنايناملؤلفني اخنفاض أأجور اإ

 الاقتصادية لبعض هذه اخلدمات.

ىل المنوذج الثاينيُ وعادًة ما  ىل ال  يفاملصدر الرئييس للقلق  يمكن. ويف هذا المنوذج، ابمس "فرمييوم" شار اإ شفافية يف الافتقار اإ
 هذه اخلدماتطريقة حتقيق عدم وجود رقابة عىل ومن دواعي القلق أأيضًا . الإعالانتمن  تقامس عائدات املنصات الرمقية

 للأجورو روط تعويض مايل، وفرض مناذج دفع فكرية محمية دون الانتفاع بسلع عىل  ، اليت تنطوي أأحياانً للأرابح املالية
 .هافهم ملؤلفني والفنانني عىل ايصعب 

صدار الفواتري أأساليب يف  حقيقية، دون شفافية ها قواعدمهؤ والكو "السوق"  تفرض غياب التنظمي الفعال، يفو وزيع تيف واإ
 .ةأأعامل فني ذخريةيف احلالت اليت تنطوي عىل عقود دولية لرتخيص  يصبح الوضع أأكرث تعقيداً بل و . احلقوق أأجور

املوس يقى  النشاط التجاري احلديث يف جمالينطوي و خلل يف ماكفأأة أأحصاب احلقوق يف س ياق هذه العقود ادلولية. ويوجد 
رمغ أأن و الإيرادات.  عىل أأجزا  ضئيةل من حلاأأحصاب املصفهيا صل اليت حي املتناهية الصغراملعامالت عدد كبري من عىل 

ن من الشفافية،  اً ر مزيدوف   تُ ينبغي أأن التكنولوجيات اجلديدة  طار  طبقتقد صناعة املوس يقى فاإ يصعب عىل املبدعني  امً ب  مُ  اً اإ
 .هوالفنانني فهم

متاجر من خالل "املوس يقية  بيعاتامل  اليت تُدفع مقابل الإيراداتنفس نس بة تدفع  البث  التدفقي رمغ أأن خدماتو 
ن "، الإلكرتونية الأسطواانت البياانت املتاحة ما تكون  عادةً و . خماوف جديدةً  يثريانسطا  الو اخنفاض املبالغ املدفوعة وكرثة فاإ

 .7الوسطا يف صاحل  الإهبامذا وراما يكون هفهم املدفوعات واحلساابت اليت يتلقوهنا. ذلكل ل يس تطيعون ، وةً مُمب  للفنانني 

بكثري من تكل اليت  كربأأ  –يف البيئة الرمقية عادًة  – تكونمثاًل  ر احلقوق اجملاورة ملنتجي التسجيالت الصوتيةو نس بة أأجو 
ب واقع الرمقيتعديلها لتناسب الاس تخدام اتفاقات ترخيص قدمية دون ف. فنانو الأدا و ؤلفون صل علهيا املحي ، الواقعيف ، يُكس 

 .امتيازاً  منتجي التسجيالت الصوتية

التوسع يف  السائد حالياً  الاجتاهويمتثل مشالك خطرية يف البيئة الرمقية. ب سب   اتفاقات الرتخيص العاملية تُ  مناذجحىت بل 
خطر س يطرة املنصات فهيا سود ي ، اليت املوس يقية يف العالقات بني اجلهات الفاعةل املوجودة يف سلسةل القمية العاملية العمودي
 السلسةل يف البيئة الرمقية.( عىل لك هذه الرئيس ية رشاكتال ) التسجيل ( و راكتمنصات التشغيلالرمقية )

نتاج املوس يقي، حتت رمحة 8ديفيد برين ذكركام  البث  التدفقي،من خدمات يرخض كثري و  مهنا،  الكربى، ل س امي  راكت الإ
 اليوم. نيالفنانتواجه مشلكة لعل هذه يه أأكرب شفافية، و امزيد من ال مجيع الأطراف متتع دون  الإفشا اتفاقات عدم حتول و 
ع هبا املنصات الرمقية عن  ونلفنانحيامن يسأأل ايل املثال، عىل سب ف هنتالإعالانالناجتة عن املوارد الطريقة اليت تُوزَّ م ل ، فاإ

ن يعرفوا ابلضبط أأ حمامهيم لموس يقيني و ه ل بد لأأنلس يد برين يرى ا ذلكلو. دقيقةأأرقام ب واقعي   ينجحون يف احلصول عىل رد   
ىل ، قبل أأن اذلي حيدثما  نصافًا نظام أأكرث  وضعينتقلوا اإ  .جورالأ دفع يف اإ
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جيادخماطر عن  اقتصادايً  قوىالفاعةل الأ هات اجل ويسفر انتشار  دمات خل قدمنيمك راكت، حول بضع  تمتركز أأعاملمناذج  اإ
(، القةل الرشايئ احتاكر/ احتاكر الرشا ( أأو مكس اهلكني ملصنفات محمية )ةالقةل الرشائي اتاحتاكر / الرشا  اتاحتاكر رمقية )

 احللقة الأضعف يف هذه السلسةل.يكونون يف الغالب  عىل مصاحل املؤلفني وفناين الأدا  اذلين عادةً مما يؤثر 

يف س ياق هذه الامنذج  ملنافسةواملُخةل اباملُجحفة الأخرى لمامرسات خصبًا ل مرتعاً  لموس يقىللرمقية اسوق ال طريقة تنظمي  توفرو 
آليةاب والاس تعانةالتجارية.   ومنتجالتشغيل اليت جيمعها  قوامئ – معينة اس تخدام فهارسمن زائف اليت تزيد بشلك  لربامج ال

ىل  تقودالبحث اليت  وخوارزميات –التسجيالت الصوتية  ىل امتيل  الاجتاه السائداإ  فنيةائر عىل زايدة اس اهالك ذخ حلث  اإ
 .من البدلان كثرييري قانوين يف  معالً  عتربي و ، املُقنَّعة الرشوةش به ي وهو ما معينة، 

قلمييةتُفسح اجملال  الأدا ، ناينف املؤلفني و  تشمل، اليت الفنية اتفاقات الرتخيص العاملية لذلخريةو  اذلي يعد أأحد  خلرق مبدأأ الإ
ض اً كثري . ف املؤلف حق اليت يقوم علهيا الأساس ية املسلامت دون ، بدلان أأخرىعىل ما بدل  يف هذه التفاقات قانونُ  ما يُفر 

 خصوصيات لك منطقة، يف اناهاك واحض لأحاكم اتفاقية برن واتفاق تريبس.مراعاة 

قلميية عىل  أأيضاً نطوي وي  اذلي حتققت  قوق يف البدل نفسهاحلترخيص املتحققة نتيجة الإيرادات تلقي رضورة تطبيق مبدأأ الإ
آخر ن لواحض ليس من الكن . و هذه الإيرادات فيه وليس يف بدل أ وجود ل اً نظر  ،ل كيفية حدوثهوهذا حيدث أأم ل  اكناإ

يعيق مما  من العمةل احمللية، ، بدلً ابدلولر الأمرييكتطلب ادلفع عن طريق بطاقات الئامتن ادلولية وت  كثرية دمات رمقيةخ
قلمي ما أأجرُ أأن يُدف  تداول هذه املوارد ويسمح ب رصد قلمي يف الانتفاع  ع يف اإ آخراإ  فكرية محمية. بسلع أ

ىل ملنافسة املُخةل  اباحملمتةل التحقق من املامرسات أأن نناقش علينا جيب يف هذا الس ياق، و الشفافية يف الأعامل والافتقار اإ
فرض مسأأةل قيام اجلهات الفاعةل الأقوى ب بل وعلينا أأيضًا أأن نناقشيف نطاق مناذج الأعامل الرمقية، جُترى اليت التجارية 

ىل  امرساتيرجع وقوع هذه املو فناين الأدا . عىل د و عقمناذج و  قضايئاختصاص  عدم متاثل املعلومات يف املقام الأول اإ
 تعاقدية.ال عالقة أأطراف الواختالل التوازن الاقتصادي بني 

ن و  جرا ات نطوي ابلرضورة ي سوف  يف البيئة الرمقيةأأجور يتسم امزيد من الإنصاف  نظامأأي من مثَّ فاإ دقيقة لتحديد عىل اإ
صنفات املرتبطة بتكل امل  أأوجه الأدا عن  ، فضالً ع هبايُنتفوالتسجيالت الصوتية اليت احلقوق يف املصنفات أأحصاب 

 والتسجيالت الصوتية.

ن اإ من خالل اعامتد التسجيالت ادلولية، معلية حتديد املصنفات صعوبة توحيد ل اً ونظر  حصاب نشا  قاعدة بياانت عاملية لأ فاإ
ىل جانب ، الأدا أأوجه و  ،والتسجيالت الصوتية ،املصنفاتو ، وققاحل لمعلومات بني احلكومات وأأحصاب للزاي التبادل الإ اإ

من شأأنه أأن ذكل ، لأن لموس يقىل سوق الرمقيةل ل معظم املشالك املرتبطة ابأأن حياحلقوق ومجعيات الإدارة امجلاعية، ميكن 
 بياانت خمتلفة.وجود قواعد اليت تنتج عن  الزناعاتل قل   يُ 

ع هبا الأجور عىل ش ىت  أأن أأيضاً  هذه ميكن عامليةالبياانت ال قاعدة و  وأأن ، وقأأحصاب احلقتزيد من شفافية الطريقة اليت تُوزَّ
بلما مجيع أأن يتعرفوا بأأنفسهم عىل  أأحصاب احلقوق تُسه  ل عىل  يف نيي الهنائ نياملس تخدم حيدث من انتفاع ملصنفاهتم من ق 

 ية.املنصات الرمق 

ن هذا املصدر احملمتل ملؤلفني والفنانني، ادخل من مصادر  حممتل   رمغ أأن السوق الرمقية مصدر  و  عىل أأرض  مل يتحقق بعدُ فاإ
أأهنم يتلقون بوجه عام املؤلفني والفنانني يف مجيع أأحنا  العامل. وأأكد أأحصاب احلقوق الأصلية دلى  اً كبري  استيا ً حُيدث ، مما الواقع

حامية امللكية ول تقترص . الانتفاع امصنفاهتموعدد مرات  يت حيصلون علهيابني الأموال ال التالؤمعدم نظرًا ل، ُمجحفاً  اً أأجر 
 أأجور مساعدة املبدعني والفنانني عىل احلصول عىلعىل أأيضًا نطوي ، بل ت ماكحفة القرصنةعىل الفكرية وصناعة املوس يقى 
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نصافاً أأكرث  ف كثريًا بأأنه  يتدفقال بث  رمغ أأن المنو الّسيع لل و . اإ ن مشلكة ، ئ  ُمطميُوص  يرادات حصة عادةل من الإ منح فاإ
 .9ل تزال قامئة قميةال من سلسةل  جز اً للأشخاص الكثريين اذلي يشلكون 

جر العادل  ج(  الترصحيللحق الاس تئثاري يف  كبديلالأ

ن  ماكنية اإ املنصوص عليه  الترصحياحلق الاس تئثاري يف  بدًل منملصنفات احملمية، الانتفاع ابعادل مقابل  أأجر احلصول عىلاإ
 الأن من شأأهن ؛للبيئة الرمقيةمتاحًا  كون خياراً تني، ميكن أأن يجومعاهدة ب  معاهدة الويبو بشأأن الأدا  والتسجيل الصويتيف 

مناذج أأن تشهدها يت ميكن يناميكية الادلّسعة و مع ال أأن تتنامغ و  ،احملمي يف املنصات الرمقيةصنف الانتفاع ابمل  تُسه  ل أأن
 نرتنت(.الإ عىل ش بكة )ال الأعامل يف 

مقابل أأفضل أأجرًا ضمن يعادل ميكن أأن احلصول عىل أأجر احامتل أأن الأدا ،  فناين عىل الأقل يف حاةلبل والأمه من ذكل، 
ىل امجلهور، لأن ونقلها املثبتة يف تسجيالت صوتية أأوجه الأدا  بث   يري قابل  اً القوانني الوطنية حقعترب يف كثري من يُ ذكل اإ

حداث أأن يضمن الأجر العادل  ميكنو . التسجيالتيف عقود بشأأنه ل ميكن التفاوض فيه وللترصف  قدر أأكرب من التوازن اإ
 .س تئثاريةكام حيدث مع احلقوق الا، التسجيالت يف العالقة بني هؤل  الفنانني و راكت

ىلعادل. ال جرتطبيق الأ قيود عىل توجد ومع ذكل، ل تزال  ضافًة اإ ن  ،معظم القوانني الوطنيةالنص عليه يف عدم  واإ  طبيقهت فاإ
املثبتة يف تسجيالت صوتية. وعالوة عىل ذكل، ل يوجد توافق يف  الأدا أأوجه عىل املس توى املتعدد الأطراف يقترص عىل 

ىل مقابل عادل ال الأجر اعامتدفوائد بشأأن التسجيالت الصوتية  يالأدا  ومنتجالآرا  بني املؤلفني وفناين  بث مصنفاهتم ونقلها اإ
 ، مما يعوق اعامتده يف البيئة الرمقية.س تئثاريحلق الااب احلق يف الأجر العادل، مقارنةً يُطبَّق ما  ، اندراً ذكلللجمهور. وبسبب 

حصول وس يةل لضامن كيل، ادلو صعيدعىل ال من املوضوعات اليت جيب أأن تُناق ش  أأيضاً املوضوع هذا يعترب أأي حال، وعىل 
نصافاً  املنصات انتفاع  عىل اعتبار أأن، ؤلفنيامل وضعهذا احلل فامي يتعلق ببل وميكن مناقشة . فناين الأدا  عىل أأجر أأكرث اإ

يف ومن خالل الترصحي ابلنتفاع ابملصنفات ن خالل التسجيالت الصوتية. كون يف الأساس مي ملصنفاتابالرمقية 
ماكنية ضامن و . س تئثاريهم الاابلفعل حق ميارس املؤلفون التسجيالت الصوتية،  حصول هذا جيعل من املمكن أأن نفكر يف اإ

 أأجر عادل يف البيئة الرمقية.املؤلفني أأيضًا عىل 

 واس تثنا ات حق املؤلف يف البيئة الرمقية تقييدات د(

ذا اكنفأأخرى يف البيئة الرمقية.  مةً هم تقييدات واس تثنا ات حق املؤلف قضيةً تعترب  احلقوق اليت تنطوي عىل  حتديد ش ىت اإ
اليت ميكن وصفها بأأهنا أأوجه الانتفاع  حتديدفاإن الأصعب هو ، اً صعب اً الفكرية احملمية يف البيئة الرمقية أأمر سلع ل الانتفاع اب

 ممارسة هذه احلقوق. عندمقبوةل تقييدات اس تثنا ات أأو 

س تخدام اب، والتسجيل الصويت معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن الأدا  املعاهدات ادلولية، مثلوتقر 
عىل  واحلث  بل  – قليدالت  اماكحفةس امي تكل املتعلقة  ل – س تئثاريةمحلاية ممارسة احلقوق الارضورية تدابري تقنية كآليات 

ىل مقعها أأو  نتاج محمي. مصنفأأي باق عىل قابةل لالنط يري جعلها جترمي الإجرا ات الرامية اإ  أأو اإ

قت وقد   مما ة متعلقة ابلبيئة املادية،يلقنوات جتار اخملصصة املصنفات من  مثبتةهذه التدابري التقنية عىل نسخ س بق أأن ُطب  
أأوجه الانتفاع أأمام ممارسة بعض  عائقاً  تدابرياكنت هذه ال حىت يف البيئة املادية، و الأصلية. ادلعامات نسخ حمتوى  حال دون

َّ حلأأو اس تثنا ات تقييدات عدد من الترشيعات اليت اعتربها   سخ اخلاص.ق املؤلف، مثل الن
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ابلفعل  مبنيةامنذج الأعامل فة. يفعال عىل حنو  اعتيادي أأكرب وامزيد من الالتدابري التكنولوجية فتُس تخدم يف البيئة الرمقية، أأما 
، وهو أأمر مل يتحقق ةالرمقي ةالفكريعىل السلع  س يطرة ش به مطلقةمما يوفر لرمقية، امساعدة حلول تكنولوجية جديدة للبيئة ا

 يف البيئة املادية.قط  

ىلهذه مناذج الأعامل الرمقية اجلديدة  تتحول، –البث التدفقي  مثل –امساعدة التكنولوجيات اجلديدة و  وس يةل للتحمك  اإ
اتحة النفاذ املنطقي يف  ىل السلع الفكريةاإ لهيا وتقييد اإ أأو السلع  لبيعتقليدية التجارية ال  ادليناميكياتوهُتجر ابلتدرجي . النفاذ اإ

جرا ات نقل ملكية أأو حيازة هذه السلع.فور وجود ، هاتأأجري   تغيريات واحضة يف طبيعة اإ

هنا  ،هاتزنيل ، من خالل سلعبيع ال ب مناذج الأعامل اليت تمتزي أأما  ىل حد ما، دقي   تُ فاإ  وترصفاتلكية السلع الرمقية مل قيقي احل  نقل  ال ، اإ
 ،السلعنقل معلية لتطبيق اذلي يدير واب، املنتفع حيصل علهيامن السلع الرمقية اليت  ةمعين بصيغة ترتبطاليت الالحقة  املنتفع

ُ اابلتوصيف و ف حىت أأبسط العمليات، مثل قابلية وق  تُ عىل سبيل املثال، قد  للسع، ةيرمق ال فالصيغة. من قبلل سجَّ مل
 .والأهجزةش ىت الوسائط بني التنقل ، مما يعوق حرية نقلهاوقابلية  هذه السلعل  املتبادلالتشغيل 

ىل نسخ املصنفات ل حيدث فهيا النفاذ كام هو احلال يف اخلدمات اليت  صنفات،تأأجري امل ب يف مناذج الأعامل اليت تمتزي و لاإ  بعد اإ
بل نقل امللكية عىل حتت س يطرة مطلقة  املعامالت التجارية حتدثادلفع،  م مُ من ق  تُنشأأ عىل  يف هذه احلاةل،واخلدمة. قد  

ف نسخة مؤقتة هجاز املس تخدم   ي اخلدمات.قد   عن بعد عن طريق تدابري تكنولوجية، وحتت رقابة صارمة من مُ وحُتذ 

ن ذلكل و لس يطرة ابمتزي ي  مادايً  وفر دعامً مما ييف البيئة الرمقية،  املنتفعنيزي ترصفات حبطبيعة احلال د قي   تُ القيود التكنولوجية فاإ
مةمجيع العمليات املتأأصةل يف اخلدمة  عىلاملطلقة   .املُقدَّ

بوصفها  قبوةلامل عادةل أأو الس تخدامات الايف تعريف أأو حتديد  رئيس ياً  الإمال ات التكنولوجية دوراً تؤدي يف هذا الس ياق، و
 ق املؤلف يف البيئة الرمقية.حلأأو اس تثنا ات  تقييدات

أأو  تقييداتر اخلطوات الثالث يف حتديد شكوك حول فعالية اختبايف البيئة الرمقية توجد ل تزال  وة عىل ذكل،وعال
 .ما يكفي من احلواجز التكنولوجية يف اجملال القانوين يوجدكأنه مل يكن و ، اس تثنا ات حق املؤلف

مع الاس تغالل املوضوع تقييد ال س تثنا  أأو حيامن ينبغي أأل يتعارض الا ختبار،الاوتمكن الصعوبة يف تطبيق اخلطوة الثانية من 
تفق مع املعايري ت امرسات ام يف منظمة التجارة العاملية،يرتبط، " عاديالتفاق عىل ما هو "أأن بالعادي للمصنف. انهيك 

 .القانونية املقبوةل دولياً 

تنص علهيا تدابري تكنولوجية  تطبيقالفكرية من خالل تس تغل السلع  ن مناذج الأعامل اجلديدة يف البيئة الرمقيةلأ  اً ونظر 
ن معاهدات دولية،  زاةل هذه التدابري التكنولوجية أأو تقييدات أأي فاإ تالفهاأأو اس تثنا ات تتطلب اإ ، يري معقوةلتُعترب  راما اإ

 يف البيئة الرمقية. اقتصادايً سلع اس تغالًل س تغالل هذه ال ل" اديةعال" ةالطريقتتعارض مع ا س لأهن

م قدَّ ما تُ  من التدابري التكنولوجية املوجودة يف مناذج الأعامل اجلديدة يف البيئة الرمقية، اليت عادةً  الكً  يه أأنَّ  وخالصة القول
املعيارية لهذه التدابري يف املعاهدات ادلولية، تنبؤات وال  –أأمر ل مناص منه  وهذا – احللول التكنولوجية يفعىل أأهنا متأأصةل 

عىل حق القابةل للتطبيق أأو الاس تثنا ات تقييدات نطاق حتديد ال  قيَّدتثالث، قد اختبار اخلطوات ال تطبيق املرتبطة ب 
 املؤلف يف البيئة الرمقية.

والاس تثنا ات اليت تعترب للتقييدات عامة رمغ لك هذه الصعوابت، أأن نسلط الضو  عىل طابع املصلحة ال، ومع ذكل ينبغي
 الثقافة واملعرفة واملعلومات.والاطالع عىل محلاية احلقوق الأساس ية الأخرى، مثل حرية التعبري  رضوريةً 
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روعالوة عىل ذكل، ل ميكن  ىل أأن يُنظ  ليه عىل أأنه ا، ؤلفامل حقعىل حممتل  تعد   مُ عىل أأنه املس تخدم  اإ ر اإ  شخصل بل يُنظ 
أأوجه ابلرضورة  تتخطىحقوق وهل  يف البيئة الرمقية،بأأمكلها بشلك مبا ر أأو يري مبا ر، سلسةل الأعامل العاملية  ،لمو   اذلي يُ 

طار تقييدات واس تثنا ات حق املؤلف.الانتفاع   املمكنة اليت ميكن النظر فهيا يف اإ

 خامتة رابعًا.

طالق ن اإ معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف و أأل وهام معاهدة الويبو  –الويبو  ديتواملوافقة عىل معاه يجدول الأعامل الرمق اإ
تعددة الأطراف بشأأن تنظمي حق املؤلف يف البيئة يف املناقشة امل تقدم حراز د الطريق لإ همَّ  –بشأأن الأدا  والتسجيل الصويت 

 اكفية. يري –الآن  حىت –احللول املعمتدة  علالتقدم التكنولويج ومناذج الأعامل اجلديدة جتبيد أأن  الرمقية.

جرا  وتربر هذه احلقيقُة الواقعة  جياد من أأجل هذا املوضوع بشأأن مناقشة اإ عكس التطورات احلديثة يحل توافقي يف الويبو اإ
 لها يف التجارة الإلكرتونية. املناظرةيف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت، ومناذج الأعامل 

ننا  جرا  حتليل أأمشل ن أأ درك ناإ توافق يف الآرا  بشأأن كيفية الترصف حتقيق نمتكن من  يكسأأةل، هذه امل بشأأن من الرضوري اإ
 الرمقية عىل املس توى املتعدد الأطراف.املتعلقة ابلبيئة تنظمي القضااي زايدة فعالية من أأجل 

 ا النقاُش هذل سوف يُسه  ة يف البيئة الرمقية. و الفكري ملصنفاتاب وتوازانً  أأكرث عدلً  من أأجل انتفاع رضورية  هذه املناقشة و 
 الفكرية احملمية، مما س يعود ابلنفع عىل أأحصاب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واجملمتع ادلويل كلك.للسلع سوق الرمقية ال تطوير 
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