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 ملخص معيل

ادلول ا  وسالساراييييا  الاامة ال ي ايبااها هجو تال يف  للبحثهذه ادلراسة  أأجريتادلول الأعضاء يف الويبو، من طلب ب
 الرمقية.حق املؤلف مع البيئة شأأن ب  ترشيااهتا ، من أأجل مواءمة2016و 2006بني عايم الأعضاء، 

التكنولوجيا الرمقية عىل  وأأثر ؛وسالس تثناءا  يف البيئة الرمقية ا ديقي ت وال  ؛ق املؤلفحل ةقميال ويغطي ادلراسة سلسةل 
دارة حق املؤلف ةاحملمي نصفاا امل   .اجلديدة ةالرمقياجلها  الااعةل و  ؛وعىل اإ

ا ادلول الأعضاء، ودحدد هتعمتداط" مشارك يف سالساراييييا  ال ي يرد وصف "من ،لك موضوع من هذه املواضيعيف و
ضافيةتشمل قد . و لك دوةلترشياا  حق املؤلف يف "خنصوصيا "  ه يعمتدا حمدد هنجذكرًا لأأو  ،اخلنصوصيا  يوضيحا  اإ

 ادلول الأعضاء عفد يفظمي املوضوع احملدد.

ىل البيئة الرمقيةومبارشة احة ادلراسة هو الاركزي عىل الأحاكم ال ي تشري ص من  غرضالو  عىل القوانني الوطفية حلق و  ،اإ
القوانني املتالقة حبق ف ول ائية واملتاددة الأطراالسوابق القضائية أأو اليااقا  الثفادلراسة املؤلف فقط. ومل يدرج يف 

 املؤلف )مثل ترشياا  التجارة الإلكارونية(.

ىل  2006من الاارة يف املتالقة حبق املؤلف هنا نيعدلت قواأأو و/ ممن وضاتدوةل عضوا  94ادلراسة   وحدد ، وترد 2016اإ
 .1دلراسةلمللحق الأول قامئة هبا يف ا

ىل أأن   التقنية مثل  افاصال يغطية ة، هبدف اهجة دحداي  البيئة الرمقياعمتد  أأحاكما ملو أأغلبية ادلول الأعضاء  وجتدر الإشارة اإ
دارة احلقوق الرمقية التقييدا  و  ليمهورل حاتحة الإ و  سالس تنساخيغطية حقوق وكذكل  ،برامج احلاسوب وقواعد البياان  واإ

 وسالس تثناءا ، مبا يف ذكل سالس تنساخ املؤقت، يف البيئة الرمقية.

حق سالس تنساخ يف البيئة " 1"بشأأن  خمنصنصةأأحاكما    ادلراسةسلسةل قمية حق املؤلف، حدديف عىل سبيل املثال و 
)مبا يف ذكل اجلوانب ليمهور ل حاتحة /أأو الإ ول صواتحق ال و  "2"الأرشاة والتخزين الإلكارونيني و/أأو الرمقيني(، الرمقية )مثل 
حقوق الأجور " و 4"عىل برامج احلاسوب(،  ةطبقيكل امل  )ول س اميحق التوزيع وحق الإجيار " و 3"ية(،التااعلية والان 

ىل منحها جيوز ل ي الإضافية لالينصال  الرمقية )ا ىل أأن   لاة من أأحصاب احلقوق(.واحدة أأو فئا  خمتفئة اإ  :وخلنصت ادلراسة اإ

 حق سالس تنساخ فامي يتالق ابلتكنولوجيا الرمقية؛اإىل صاحة  أأشار ( دوةل 56)الأعضاء % من ادلول 60 -

فامي يتالق لليمهور  حاتحةالإ أأو صل و/واتحق ال  مةواءدوةل( أأحاكما مل 51) الأعضاء % من ادلول54ت سن  و  -
 لبيئة الرمقية؛اب

 البيئة الرمقية؛مع أأو الإجيار /دوةل( حق التوزيع و 33)الأعضاء % من ادلول 35وواءمت  -

 بيئة الرمقية.ليفاسب ال دول( احلق يف الأجر الاادل  9)الأعضاء % من ادلول 10واءمت و  -

احملمية من قبل  عالالأ و خدام املنصفاا  س تاب اصةعىل الأحاكم اخل   ادلراسةوسالس تثناءا ، ركز وع التقييدا  موض ويف
أأنشطة الإعارة  ادلول الأعضاء للتاامل معأأيضا يف الأحاكم ال ي اعمتدهتا   الميية يف البيئة الرمقية، ونظر املؤسسا  الت 

تقييدا  لل  ليالوأأجر  ادلراسة دح . املنصفاا  احملمية ا  يف احلااظ عىلدور يكل املؤسسو  الإلكارونية يف املكتبا 
احملتوى اذلي يس تحدثه املس تخدم وبشأأن مسأأل ي  عضاء يف البيئة الرمقية،وسالس تثناءا  الاامة ال ي اعمتدهتا ادلول الأ 

ىل أأن  خلنصت ادلر طية سالس تنساخ املؤقت. و عىل الأحاكم املامتدة لتغ ادلراسة   ، ركز مااتراج البياان . وخ واس تخ  :اسة اإ

                                                
1
ن  رمغ درج سالدحاد الأورويب يف اإحنصاءا  ادلول الأعضاء، أ  لأغراض هذه ادلراسة،    .وليس دوةل عضوهيئا  الويبو الرئاس ية جزء من  هأأ
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عىل  اإىل حد ما،ال ي يارضها،  س تثناءا سالوالتقييدا  دوةل(  40) الأعضاء % من ادلول43ات كي   -
 ؛2الرمقية البيئة

 .بشأأن سالس تنساخ املؤقت اأأحاكم دوةل( 49)الأعضاء % من ادلول 52ووضات  -

دارة حق املنصفف التكنولوجيا الرمقية عىل بتأأثري لحظت ادلراسة، فامي يتالق و باض  أأن  املؤلف واحلقوق اجملاورة، احملمي واإ
ج احلاسوب )مع نطاق حاية برام "1: "يفادلراسة   الرمقية. ونظر  ادلول الأعضاء اختار  اعامتد يااريف يقنية خاصة ابلبيئة

تثناءا  املطبقة عىل التقييدا  وسالس  " و 2؛ "احلاسوباملنصفاا  املس تحدثة عرب ضاء لها( و ادلول الأع ا يارياالاركزي عىل 
وحقوق أأو دراس ته واحلق يف ينصحيح برانمج  النسخ سالحتياطيةو  فك التشاريو  احلاسوب )قابلية التشغيل البيين برامج

دارة احلقوق الرمقية )" و 4؛ "حاية قواعد البياان " و 3؛ "املؤلف املافوية( لتقييدا  ابدابري امحلاية التقنية وعالقاها ياإ
دارة احلقوق(. و الوما  وسالس تثناءا ، وم ىل أأن  اإ  :خلنصت ادلراسة اإ

 بشأأن برامج احلاسوب؛ اأأحاكم وضات دوةل( 90) الأعضاء % من ادلول96 -

س تثناءا  والتقييدا  اخلاصة بشأأن سال اأأحاكم دوةل( 76) الأعضاء % من ادلول81ووضات  -
 ؛احلاسوب ربامجب

 حاية قواعد بياان  حق املؤلف؛ بشأأن اأأحاكمدوةل(  68) الأعضاء % من ادلول72ووضات  -

دارة احلقوق الرمقية اأأحاكم دوةل( 67) الأعضاء % من ادلول71ووضات  -  .بشأأن اإ

 أأن   ا يف ذكل وسطاء الإنارنت. ورمغ، مباجلديدة ةالرمقيابجلها  الااعةل حاكم املتالقة للأ  دحلياليف اخلتام، أأجر  ادلراسة و
ة اصترشياا  اخلال حق املؤلف )ول س امي يف هذا املوضوع خارج نطاق قانون أأن بش اأأحاكموضات ماظم ادلول الأعضاء 
وقد نظر  املتالقة حبق املؤلف.   ترشيااال باض ادلول الأعضاء هذه الأحاكم يف قد أأدرجت ابلتجارة الإلكارونية(، ف

ىل  الإخطارا  املضادة.و  ا نطاق املسؤولية ونظم الإخطار و   ياريف وسطاء الإنارنتيفادلراسة  وخلنصت ادلراسة اإ
 بشأأن وسطاء الإنارنت. اأأحاكم وضات( دوةل 21)% من ادلول الأعضاء 22 أأن  

 يفظر فيه الليفة. هو يوفري أأساس، راسةهذه ادلل  الأوليةس تنتاجا  والغرض من سال
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 يكل اخلاصة بربامج احلاسوب.ل ل تشمل هذه الائة التقييدا  وسالس تثناءا  املتالقة ابلس تنساخ املؤقت و 



SCCR/35/4 
4 
 

 سالس تنتاجا 

 واءمةل ي اختذهتا ادلول الأعضاء ملا  الاامة اهجو عىل الت دراسة الفطاق، ركز  حق املؤلف ة ال ي منحاها جلفةوفقا للولي
من الوثيقة هو وصف الرئييس  غرضال اكنيف الس فوا  الارش املاضية. و ترشيااهتا املتالقة حبق املؤلف مع البيئة الرمقية 

  دال ي حد ،ترشيااهتا املتالقة حبق املؤلف مع البيئة الرمقية ملواءمةل ي اعمتدهتا ادلول الأعضاء ا  وسالساراييييا  اهجو تال 
 مع أأمانة الويبو.ابلتااون جوانهبا 

ثت ةل من ادلول الأعضاء قد اعمتد  و/أأو ما يقرب من مائة دو ادلول الأعضاء يف الويبو أأن  جرد وكشات  قوانيهنا حد 
 .2016و 2006القة حبق املؤلف بني عايم املت

ب برامج احلاسو  خاصة يف جماليئة الرمقية، و لب دحداي  ا ملواهجةى من ادلول الأعضاء أأحاكما اعمتد  الغالبية الاظمو 
دارة احلقوق الرمقية. فاىل سبيل املثال،  والتقييدا  وسالس تثناءا   :دوةل عضو 94من بني و واإ

 بشأأن برامج احلاسوب؛ اأأحاكم ادلولهذه من  %96 وضات -

دارة أأحاكم املااهدا  ال ي يديرها الويبو فامي يتاادلول صياغا  ياكس هذه من  %71ووضات  - لق ابإ
 ؛مهنا أأو تس تلهم ،احلقوق الرمقية

ةل أأن التقييدا  وسالس تثناءا  أأحاكما بشادلول هذه من % 43اعمتد  و  - خنصينصا للبيئة الرمقية، مانص 
من  دوةل 23. وتركز ، عىل سبيل املثالللمكتبا  أأو التالمي عرب الإنارنت ةالإلكاروني عارةيتناول أأنشطة الإ و 

ىل قابلية الأعضاء عىل يقييد امحلاية من التحايل عىل يدابري امحلاية التقنية. وتشري هذه الإعااادلول  ءا  اإ
الشخنصية وسالس تخدام ودراسة الايوب وحاية البياان  البحوث وتشاري  التشغيل البيين لربامج احلاسوب

وسالس تثناءا   ا ديقي ت من ال  ةا  واملؤسسا  التالميياملكتبا  ودور احملاوظ اس تاادةو  لمنصف اا اخلاص ل 
 .فحها القانوني ال ي 

 ية، مثل حق سالس تنساخ يفاحلقوق سالقتنصادية مع البيئة الرمق  واءمةمل ةنصنصأأحاكما خماض ادلول الأعضاء قد صاغت بو 
حاتحاها لليمهور يف ش باك  يااعلية. صيغ  الأرشاة الرمقية  أأل يمس ،عىل سبيل املثالهذه الأحاكم، يتناول و رمقية واإ

بنصورة يااعلية، أأو يكوانن  صل والإحاتحة لليمهورواتل اأأن يوّض  أأن   باض ادلول الأعضاء وسالس تنساخ املؤقت. وقد اختار 
 ز عىل اجلوانب الإلكارونية أأو التكنولوجية.أأو يرك   ،عن طريق ش بكة الإنارنت

ل و حنصوذكل بأأن مضفت دا  ال ي يديرها الويبو، اهاملايتجاوز أأحاكم  ال من ادلول الأعضاء أأحاكمضئيعدد وضع و 
، حسب مقتىض متفح لالينصال  الرمقيةماي فة  أأجوردحديد  عن طريق البيئة الرمقية،أأحصاب احلقوق عىل أأجر مناسب يف 

 منتيي التسييال  النصويية.احلال، للمؤلاني وفناين الأداء و 

ىل  ا،تاموخ  ها املااهدا  يغط   ول الأعضاء اندرا ما ياا ج املوضوعا  ال ي ملقوانني حق املؤلف يف ادل أأن  خلنصت ادلراسة اإ
احملتوى اذلي يس تحدثه املس تخدم مسائل و  ملوضوعا  مسؤولية وسطاء الإنارنتال ي يديرها الويبو. وتشمل هذه ا

 احلاسوب.واملنصفاا  املس تحدثة عرب  راج البياان واس تخ

 .هو يوفري أأساس يفظر فيه الليفة، راسةهذه ادلوالغرض من سالس تنتاجا  الأولية ل 

 ]هناية الوثيقة[


