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�آل��9 �ملعب<ر عنها في هذ� �ملنشو� هي ;��9 �ملؤلف، �ال تعكس بالضر��) �جهة نظر
�ملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية ��الحتاE �لد�لي للمنظما1 �ملعنية بحقوB �لنسخ.
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مقدمة

يسر �ملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية (�لويبو) ��الحتا� �لد�لي للمنظما� �ملعنية 
بحقو- �لنسخ +* يشا"كا معا� في %صد�" هذ� �ملنشو" �لذ� يعر� �صفا� عاما� 

ملفهو6 �إل��"; �جلماعية ���"ها في مجا8 �لنسخ، �يقد6 حملة عن �إلطا" �لتشريعي 
�مختلف �ملنظما� �لوطنية �ملعنية بحقو- �لنسخ �+نشطتها. 

�قد +عد هذ� �ملنشو" بناF على �تفا- للتعا�* عقدC كل من �الحتا� �لد�لي للمنظما� 
�ملعنية بحقو- �لنسخ ��لويبو في سنة ٢٠٠٣، �يتيح �التفا- �لفرصة للمنظمتني 

للعمل معا� من +جل �لنهو� بأنشطة �لتوعية. 

�قد �ضطلعت �لسيد; (طرجا كوسكينن – +�لسو*)، �لرئيسة �لفخرية لالحتا� 
�لد�لي للمنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ، بأعباF جمع معلوما� هذ� �ملنشو"، علما� 
بأنها خبير; ��لية معترY بها في هذ� �Xا8 بعدما عملت ملد; ثالثة عقو� في خدمة 

�إل��"; �جلماعية. 

�من �ملتوقع +* يفيد هذ� �ملنشو" بال شك كمصد" ق̂يم للمعلوما� �\تصني بحق 
�ملؤلف ��حلقو- �Xا�";، �كذلك جميع �ملعنيني مباشر; باإل��"; �جلماعية في مجا8 

�لنسخ في كل +نحاF �لعالم. 
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�حملتويا�

مقدمة   ١
�لغر� �ملتوخى من هذ� �ملنشو"  ٤
�أل"كا* �لثالثة لنظا6 حق �ملؤلف �لصائب  ٥
�ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ  ٥

١-   �لطباعة ��لنشر  ٦
نبذ; عن �ملعنيني بالطباعة ��لنشر في �ألسو�-  ٦  ١-١
كيف ميا"o حق �ملؤلف في مجا8 �لطباعة ��لنشر؟  ٧  ١-٢
�إل��"; �جلماعية حلق �ملؤلف حل صائب  ٧  ١-٣

� �جلماعية ��لنسخ  ٩���٢-   �إل
�إل��"; �جلماعية حلق �ملؤلف ظاهر; قدمية  ٩  ٢-١

ما هو �ألساo �ملنطقي لإل��"; �جلماعية؟  ١٠  ٢-٢

٣-   �إلطا� �لتشريعي  ١١
�لتشريع �لد�لي  ١١  ٣-١
تشريع �الحتا� �أل�"�بي  ١٢  ٣-٢
�لتشريع �لوطني  ١٣  ٣-٣

٤-   منا12 مختلفة لسير عمل �ملنظما� �ملعنية بحقو' �لنسخ    ١٥
٤-١   خيا"�� مختلفة  ١٥
�لترخيص �لطوعي �جلماعي  ١٥  ٤-٢
نظا6 �لترخيص �لطوعي �لذ� يستند %لى �لتشريع  ١٨  ٤-٣
�لترخيص �لقانوني  ٢٠  ٤-٤
�خلالصة  ٢٥  ٤-٥
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٧-   �لنسخ �لرقمي ��لنشر  ٤٥
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�كتساy �حلقو- �لرقمية  ٤٥  ٧-٢
�التفاقا� �لثنائية  ٤٦  ٧-٣
طر�ئق �مما"سا� �لتر�خيص �حلالية  ٤٧  ٧-٤
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٨-   �الحتا� �لد�لي (IFRRO) ميثل مصالح =صحا; �حلقو'  ٥٠
�الحتا� �لد�لي – �لصلة �لد�لية  ٥٠  ٨-١
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��لغرN �ملتوخى من هذ� �ملنشو

�لغر� �ملتوخى من هذ� �ملنشو" هو �صف مفهو6 ���" �إل��"; �جلماعية في مجا8 
�لنسخ بوجه عا6، �تقدمي نظر; %جمالية عن +نشطة �ملنظما� �ملعنية بحقو- 

�لنسخ كما تسمى منظما� �إل��"; �جلماعية في هذ� �Xا8. 

%* +سو�- �لطباعة ��لنشر هي من بني +هم �لقطاعا� �لثقافية في �Xتمع، �ال 
"يب +* %سهامها في �لصناعا� �لقائمة على حق �ملؤلف، +� �لصناعا� �لتي تقو6 

+نشطتها على �ملو�� �حملمية مبوجب حق �ملؤلف، هو %سها6 مهم للغاية، %~ +نها 
تشمل مجموعة منوعة من �ملنتجا� مثل �لكتب ��لصحف ��لد�"يا� ��Xال�. 

�سو- �لنشر �لسليمة شر� +ساسي لكي يكتب مؤلفو �لكتب �أل�بية، �يستثمر 
�لناشر�* في مجا8 �إلنتا� �لفني �لو�سع �لنطا- ثقافيا�، �في تقدمي �ملنتجا� 

��خلدما�. �لذلك، فمن �ألهمية مبكا* +* تباشر �لسو- عملها على خير �جه ��* 
مو�جهة +عما8 �لقرصنة ���* %عد�� نسخ مصو"; غير مصر� بها. 

�%~� كا* من �لو�جب مكافحة +عما8 �لقرصنة عن طريق �ليا� �إلنفا~ �لقوية 
��لفعالة، %ال +نه يجو� �لترخيص بإعد�� نسخ مصو"; عن بعض �ملو�� ألغر�� ��خلية 

في �ملؤسسا� �لتعليمية ��لتجا"ية مثال�. فقد +نشأ �ملؤلفو* ��لناشر�* ��جلمعيا� 
�لتي متثلهم منظما� تختص بحقو- �لنسخ �متنح �لتر�خيص باإلنابة عنهم 
لتغطية +عما8 �لنسخ �لو�سعة �لنطا- �لتي متا"o في كل قطاعا� �Xتمع. 

�يصف هذ� �ملنشو" �إلطا" �لتشريعي �لذ� تباشر فيه �ملنظما� �ملعنية بحقو- 
�لنسخ عملها، �يركز �ألضو�F على �حللو8 �لتشريعية ��لعملية �لرئيسية �ملعمو8 بها 
في مختلف �لبلد�*، �يسر� +مثلة ��قعية ملموسة حتث على %صد�" تشريعا� متينة 
�فعالة، �%نشاF منظما� تختص بحقو- �لنسخ في �لبلد�* �لتي ال توجد فيها بعد. 

%ننا لنأمل +* يكو* هذ� �ملنشو" +��; %عالمية مفيد; للمشرعني �لذين يسعو*
البتكا" حلو8 تشريعية مالئمة ألعما8 �لنسخ �لو�سعة �لنطا-، �يقد6 نظر; 

%جمالية عن نتائج +ساليب �لعمل �ملتبعة في مختلف بلد�* �لعالم. 

�قد +عد هذ� �ملنشو" +يضا� لبعض �ألطر�Y �ملعنية �ألخر� كد"�سة عامة عن �لنسخ 
��إل��"; �جلماعية، �كدليل للترخيص بإعد�� نسخ مصو"; على +ساo �خلدما� �لتي 

تقدمها �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ. 

طرجا كوسكينن – +�لسو*، �لرئيسة �لفخرية لالحتا� �لد�لي للمنظما� �ملعنية 
بحقو- �لنسخ(١)
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�أل�كاY �لثالثة لنظاV حق �ملؤلف �لصائب

�ملنظما� �ملعنية بحقو' �لنسخ
�ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ، بصفتها ممثلة للمؤلفني ��لناشرين في �لعالم 

+جمع، تخد6 مصلحة +صحاy �حلقو- ��ملستخدمني ��Xتمع بوجه عا6 عن طريق: 

خلق ثقافة متمشية مع مصلحة �[تمع:  من �لسهل على �ملستخدمني +* يحصلو�   –
على تصا"يح حق �ملؤلف �لضر�"ية من مصد" ��حد، +� �ملنظمة �ملعنية بحقو- �لنسخ، 

بغية %عد�� نسخ مصو"; على نطا- ��سع �%جر�F �الستعماال� �لرقمية �لعديد;. 

ضماY سو' مز�هر� للطباعة ��لنشر:  �لترخيص ��إلنفا~ عمال* متساند�*، %~ يحا�8   –
كل منهما بلو� �لهدY عينه بوسائل مختلفة. �ال شك +* نقل منشو"�� بأكملها 
ألغر�� جتا"ية ميثل تعديا� صريحا� على حق �ملؤلف، �يستدعي تد�بير %نفا~ية سريعة. 

�لذلك، فإ* �لتد�بير �لر�مية %لى مكافحة �لقرصنة تعتبر تد�بير تكميلية للترخيص. 

تشجيع �البتكا� �حمايته:  من شأ* ضما* مكافأ; �ملؤلفني +* يشجع �البتكا" �يحفز   –
 Cلناشرين على �الستثما" في منتجا� �خدما� جديد;. �ال "يب +* كل بلد يعتز بتقاليد�
�%جنا��ته �لوطنية في مجا8 �لثقافة ��لعلو6 ��لتربية يقر مبز�يا �فو�ئد �مللكية �لفكرية. 

�لنهوN بالثقافة �لوطنية ��لتنوf �لثقافي: يلحق �لنسخ غير �ملصر� به ��ملنشو"��   –
� بالغا� على �لصعيد �لوطني. �لذلك، ففي �لعديد من �ملناطق �للغوية  �ملقلد; ضر"�

�لصغير; �لنطا-، توفر �لسو- �حمللية ما يكفل معيشة �ملبتكرين �لوطنيني ��لعائد 
�لوحيد الستثما" �لناشرين. كما +* ضما* سو- سليمة شر� +ساسي ال��ها" �لثقافة 

�لوطنية ��ستد�مة �لتنوz �لثقافي. 

�إل��";�إلنفا~�لتشريع

924_int_A_2.indd 5924_int_A_2.indd   5 09.01.2007 14:29:5409.01.2007   14:29:54



٦
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

�لطباعة ��لنشر  -١

نبذ� عن �ملعنيني بالطباعة ��لنشر في �ألسو�'  ١-١

�لطباعة ��لنشر هما من بني +هم �لقطاعا� �لثقافية في �Xتمع، %~ +نهما 
يشمال* مجموعة كبير; من �ملنتجا� ��خلدما�، �يقدما* مو�� �لنصو� في 

+شكا8 مماثلة �"قمية.

لقد كانت �لة �لطباعة تكنولوجيا ثو"ية جديد; حقا� عندما �خترعت في �لقر*
�خلامس عشر. فالكتب كانت تنقل يد�يا� قبل ~لك، �لم يكن هنا� سو- ضخمة 

للمنشو"�� بالتالي. �صد" قانو* حق �ملؤلف �أل�8 في �ململكة �ملتحد; سنة ١٧١٠ 
كر� فعل مباشر آللة �لطباعة. 

+ما �ليو6، فإ* �لطباعة ��لنشر هما +كبر صناعة ثقافية في �لعديد من �لبلد�*، 
فهما يشمال* مجموعة كبير; من �ملنتجا� ��خلدما� �\صصة لكل من 

�ملستهلكني �لألسو�- �لتجا"ية ��ملهنية في +شكا8 مماثلة �"قمية. �لعل �أل"قا6 
�لتالية تعطي فكر; عن حجم تلك �لصناعة �تنوعها: 

ن�شر ما يقرy من ٠٠٠ ٥٠٠ كتاy في �لد�8 �ألعضاF في �الحتا� �أل�"�بي(٢) سنة ٢٠٠٢،   –
�نشر ٠٠٠ ١٢٠ كتاy في �ململكة �ملتحد; �حدها. 

�تنشر �الY �ملقاال� �لعلمية في �Xال� ��لكتب �قو�عد �لبيانا�.  –
�يغطي +كثر من ٠٠٠ ١١٠ مجلة ���"ية +سو�- �ملستهلكني ��ألسو�- �لتجا"ية   –

��ملهنية(٣). 
�في سنة ٢٠٠٣، كا* هنا� +كثر من ٦٠٠ ٦ صحيفة يومية في �لعالم، �بلغ %جمالي   –

عد� �لنسخ �ملبيعة ٣٩٢ مليو* نسخة(٤). 

يصنف �ملؤلفوY في مجا8 �لطباعة ��لنشر ما بني كتاy �لقصص �خليالية �غير 
�خليالية ��ملترجمني ��لصحفيني ��لعلماF �غيرهم من �لكتاy �ملهنيني. �يسهم 

�ملصو"�* ��لرسامو* ��لفنانو* �لتخطيطيو* ��لتصويريو* في جتميل هيئة 
�ملنشو"�� �%بر�� مشاعرها، �يقد6 �لناشر�Y +عمالهم في �لسو- في شكل كتب 

�صحف �مجال� ���"يا�. �يضطلع �مللحنو* �ناظمو �ألغاني �ناشر� �ملوسيقى 
بابتكا" �ملوسيقى �لصحائفية (�لنوتة �ملوسيقية �ملطبوعة) �كتب �ألغاني �تقدميها 

%لى �جلمهو". 
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٧

��ملؤلفو* ��لناشر�* هم =صحا; �حلقو' في مجا8 �لطباعة ��لنشر، فهم ميلكو*
� %لى �لتشريع �/+� �لعقو�.  +� ميا"سو* حق �ملؤلف �ستنا��

كيف ميا�m حق �ملؤلف في مجاh �لطباعة ��لنشر؟   ١-٢ 

�إل��"; �لفر�ية حلق �ملؤلف حالة خاصة �متميز; في مجا8 �لطباعة ��لنشر، +� 
+* �حلقو- تكتسب �متا"o مبوجب عقو� تعقد مباشر; بني �ملؤلفني ��لناشرين. 

�في �لوقت �لر�هن، +صبحت �إل��"; �جلماعية للحقو- شائعة في مجا8 �لنسخ.

 �يبر6 �لكاتب عقد نشر مع +حد �لناشرين في +غلب �ألحو�8، �مينح له �حلق في عر
مصنفه للبيع في �لسو-. �يحصل �لكاتب مقابل ~لك على حصة من سعر �لبيع 

كجعالة، �يستفيد بذلك من جنا� مصنفه من �لناحية �القتصا�ية. 

�%~� عمل صحفي لد� ناشر صحيفة، فإ* حق تأليفه يشمله عا�; عقد �لعمل +� 
�لتشريع. �غالبا� ما يبر6 �لكتاy ��ملصو"�* �لذين يعملو* على مسؤ�ليتهم عقو� 
ترخيص مع �لناشرين. �يجو� أل� عالم +* يعهد %لى ناشر مجلة علمية باحلق في 

نشر مصنفاته. 

�%~� كا* حق �ملؤلف في مجا8 �لطباعة ��لنشر مشموال� بعقو� مباشر; بصو"; 
"ئيسية، %ال +* هنا� حاال� من �ملمكن +* تدبر فيها �حلقو- على نحو +كثر فعالية 
عن طريق منظما� �إل��"; �جلماعية. �تركز هذC �لد"�سة على �إل��"; �جلماعية في 
مجا8 �لنسخ، �هي �حلل �لصحيح �لذ� يسمح قانونا� باحلصو8 على �ملو�� �حملمية 

مبوجب حق �ملؤلف. 

� �جلماعية حلق �ملؤلف حل صائب����إل  ١-٣

�ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ ترخص نسخ �ملو�� �حملمية مبوجب حق �ملؤلف 
%~� كا* من �ملستحيل +� من �ملتعذ" على +صحاy �حلقو- +* يتصرفو� فر�يا�.

تصو" �ملستند�� في كل مكا* في �Xتمع، �ميثل ~لك �ستعماال� مفرطا� للمطبوعا�. 
�%~� تر� تصوير �ملستند�� ��* تعويض �ملؤلفني ��لناشرين ���* �حلصو8 على 
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٨
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

� ملصلحة جميع �لعاملني في مجا8 �لطباعة  مو�فقتهم، فإ* ~لك سيمثل تهديد�
��لنشر. 

�%~� +"�� تصوير %حد� مقاال� منشو" مع̂ني +� +حد فصوله، فإنه سيكو* من �ملتعذ" 
%* لم يكن من �ملستحيل عمليا� +* تطلب �إل~* مباشر; من �ملؤلف ��لناشر في كل 

+نحاF �لعالم. �من +مثلة ~لك �لد�"�� �لد"�سية �جلامعية �مقاال� �لصحف ��Xال� 
��لد�"يا� �ألخر� �لضر�"ية ألغر�� �إلعال6 ��لبحث في �لشركا�. 

��ستجابة للحاجة %لى تصوير �ملستند�� على نطا- ��سع كوسيلة للحصو8 
على �ملصنفا� �لعلمية ��لثقافية �ملطبوعة في �لعالم، +سس �ملؤلفو* ��لناشر�* 

منظما� معنية بحقو- �لنسخ للعمل كوسطاF �تيسير �حلصو8 على %~* حق 
�ملؤلف �لضر�"�. 

�تستمد �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ سلطتها من �التفاقا� �لتي تبرمها مع 
+صحاy �حلقو- +� من �لتشريعا� �لوطنية. �متنح تلك �ملنظما� كل سنة تر�خيص 

ملئا� �آلالY من �ملستخدمني لنقل ماليني �لكتب �ملنشو"; في �لعالم +جمع. 

924_int_A_2.indd   8924_int_A_2.indd   8 09.01.2007   14:29:5409.01.2007   14:29:54



٩

� �جلماعية ��لنسخ����إل  -٢

� �جلماعية حلق �ملؤلف ظاهر� قدمية����إل  ٢-١

بد+� �إل��"; �جلماعية حلق �ملؤلف في نفس �لوقت تقريبا� �لذ� صد"� فيه 
�لقو�نني �لوطنية �أل�لى حلق �ملؤلف، ��تسع نطاقها قرنا� بعد قر* تبعا� للتقد6 

�لتكنولوجي.

بد+� �إل��"; �جلماعية حلق �ملؤلف في +��خر �لقر* �لثامن عشر، �ظهر� أل�8 مر; في 
فرنسا سنة ١٧٧٧ في مجا8 �ملصنفا� �ملسرحية ��أل�بية. ��إل��"; �جلماعية شائعة 

%لى حد كبير في مجا8 �ملوسيقى، فقد تأسست منظمة �إل��"; �جلماعية �أل�لى في 
~لك �Xا8 سنة ١٨٥٠ في فرنسا +يضا�. �تباشر منظما� مماثلة +نشطتها حاليا� في 

+كثر من مائة بلد.

� بالطباعة، ثم �لتسجيل  �Fلتكنولوجيا معا� في �لو�قع، بد�ملؤلف ��قد تطو" حق �
�لصوتي، �صناعة �لسينما، ��إل~�عة، ��ستخر�� نسخ مصو";، ��لنقل �لكبلي 

 .� ��لساتلي، ��لتسجيل بالفيديو، ��إلنترنت منذ عهد قريب جد�

�+صبحت pال� تصوير �ملستند�� مألوفة في +��خر �لستينا� �مطلع �لسبعينا� 
من �لقر* �ملاضي، مما +ظهر �حلاجة %لى %يجا� حلو8 مالئمة ملو�جهة ���يا� تصوير 

�ملستند�� ��* +� تصريح، �حتويل تلك �لظاهر; %لى نشا� قانوني عن طريق ضما* 
حصو8 �ملستخدمني على �ملصنفا� �لضر�"ية لهم �تعويض �ملؤلفني ��لناشرين. 

�في مطلع سنة ١٩٥٥، حكمت محكمة �لعد8 �لفد"�لية في +ملانيا +نه ال يحق 
ملؤسسة صناعية +* تنقل مقالة من مجلة علمية الستخد�مها من قبل موظفيها 

��* مو�فقة +صحاy �حلقو-(٥). �في سنة ١٩٥٧، +نشئت �جلمعية (VG WORT) في 
+ملانيا بصفتها منظمة عامة لتحصيل �حلقو- �أل�بية للمؤلفني ��لناشرين. 

�+نشئت �ملنظمة (BONUS)�(٦)، �هي �ملنظمة �ملتخصصة �أل�لى في �إل��"; �جلماعية 
حلقو- �لنسخ سنة ١٩٧٣ في �لسويد. �في سبتمبر/+يلو8 ٢٠٠٤، كانت �ملنظما� 

�، �تنشأ منظما� جديد; كل سنة.  �ملعنية بحقو- �لنسخ تباشر عملها في ٥٠ بلد�
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١٠
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

�ميثل �لتطو" �لسريع للمنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ في �لعالم خال8 
�لثمانينا� من �لقر* �ملاضي �فيما بعد عمالq جماعياq ناجحاq �ستجابة لتحديا� 

�لتكنولوجيا. كما ميثل تطو" تلك �ملنظما� +هم تطو" عرفه �ملؤلفو* ��لناشر�* 
خال8 �لعقو� �ألخير;. 

� �جلماعية؟���ما هو �ألساm �ملنطقي لإل  ٢-٢

+نشأ +صحاy �حلقو- منظما� مهنية للمحافظة على حقوقهم في �حلاال� 
�لتي كا* من �ملتعذ" +� �ملستحيل عليهم %��"; حق �ملؤلف بأنفسهم.

�تتمثل �ملهمة �لرئيسية للمنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ في ترخيص حقو- 
�لنسخ، +� �ستخر�� نسخ مصو"; عا�ية، باإلنابة عن +صحاy �حلقو-. �نتيجة 

للتطو" �لتكنولوجي، +صبح ترخيص �لنقل �لرقمي ��الستعماال� �لرقمية �ألخر� 
حتديا� %ضافيا� ألصحاy �حلقو- ��ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ. 

�فيما يلي ملخص عاV للمهما� �لتي تباشرها منظما� �إل��"; �جلماعية، مبا فيها 
�ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ:

مر�قبة �ستخد�6 �ملصنفا� (�ملكا* ��لزما* ��ملستخد6)؛  –
��لتفا�� مع �ملستخدمني +� ممثليهم؛  –

�منح �لتر�خيص مقابل مكافأ; مالئمة �بشر�� سليمة؛  –
�حتصيل �ملكافآ�؛  –

�تو�يعها على +صحاy �حلقو-.  –

�بإمكا* �ملؤلفني �لذين يكلفو* �ملنظما� �ملهنية بإ��"; حق �ملؤلف عمليا� +* 
يركز�� جهو�هم على نشاطهم �إلبد�عي �يحصلو� على مكافأ; مقابل �ستخد�6 

مصنفاتهم، ليس في بلدهم فحسب، بل في جميع +نحاF �لعالم. �ينطبق ~لك 
+يضا� على �لناشرين أل* �ملكافأ; �لتي يحصلو* عليها مقابل �ستخر�� نسخ مصو"; 

هي جزF من عائد �الستثما" �لذ� يسمح لهم بعر� كتب جديد; �منشو"�� +خر� 
للبيع في �ألسو�-. 

�تركز �لصفحا� �لتالية �لضوF على مختلف �حللو8 �لتشريعية ��لترتيبا� �لعملية 
للترخيص �حتصيل �ملكافآ� مقابل �لنسخ.
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١١

�إلطا� �لتشريعي  -٣

�لتشريع �لد�لي  ٣-١

�ألساo �لذ� يقو6 عليه قانو* حق �ملؤلف �حلديث هو �تفاقية حماية �ملنصفا� 
�أل�بية ��لفنية (�تفاقية بر*)(٧). �غالبا� ما يقا8 %* حق �لنسخ هو �حلجر 

�ألساسي حلق �ملؤلف.

� �لتاسعة من �تفاقية برY، يتمتع مؤلف �ملصنف �أل�بي +� �لفني بحق ���فقا� للما
�ستئثا"� في �لتصريح بنسخ مصنفه +� حظر نسخه "بأ� طريقة +� بأ� شكل 

كا*". �يجر� �لنسخ +� �لنقل بعد; +شكا8 مختلفة، مثل: 

�لطباعة  –
�لتصوير  –

�ملسح  –
�لنقل �لرقمي (على +قر�� مدمجة +� +قر�� فيديو "قمية مثال�)  –

�لتخزين �إللكتر�ني في قو�عد �لبيانا�.   –

�يجو� +* يكو* �حلق �الستئثا"� في �لتصريح بنسخ مصنف ما +� حظر نسخه 
محل تقييد�� =� �ستثناu�� بناF على �تفاقية بر*، %~ +* �ملا�; ٩(٢) من �التفاقية 
تنص على +* تشريعا� بلد�* �الحتا� تختص بالسما� بنسخ هذC �ملصنفا� في 

بعض �حلاال� �خلاصة، شريطة +ال يتعا"� ~لك �لنسخ مع �الستغال8 �لعا�� 
� بغير مبر" للمصالح �ملشر�عة للمؤلف.  للمصنف، �+ال يسبب ضر"�

�نطا- �الستثنا��F ��لتقييد�� هو +يضا� محل �لتقييد بناF على �تفا' جو�نب 
� (�تفا' تريبس)(٨) �لذ� تديرC منظمة �حقو' �مللكية �لفكرية �ملتصلة بالتجا

�لتجا"; �لعاملية، %~ +* �ملا�; ١٣ من �التفا- تنص على +نه يجو� للد�8 �ألعضاF قصر 
�لتقييد�� +� �الستثنا��F �ملفر�ضة على �حلقو- �الستئثا"ية في بعض �حلاال� 

� بغير مبر"  �خلاصة �لتي ال تتعا"� مع �الستغال8 �لعا�� للمصنف، �ال تسبب ضر"�
ملصالح صاحب �حلق. 

�تنص �ملا�; ١٠ من معاهد� �لويبو بشأY حق �ملؤلف لسنة ١٩٩٦ على �ملبد+ ~�ته. 
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١٢
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

بناF على هذC �ألحكا6 ، يجو� �لنص على �لتقييد�� +� �الستثنا��F فقط %~� 
�ستوفيت شر�x ثالثة (تعرY بعبا"; �ختبا" �خلطو�� �لثال¨)، +� +*: 

�لتقييد�� +� �الستثنا��F ال تخص سو� "�حلاال� �خلاصة"، �يجب عد6 تعميمها؛   –
�يجب +ال تتعا"� مع �الستغال8 �لعا�� للمصنف؛  –

� بغير مبر" للمصالح �ملشر�عة لصاحب �حلق.  �يجب +ال تسبب ضر"�  –

��ملعايير �آلنف ~كرها �لتي تقيد �حلقو- �الستئثا"ية يجب +* تكو* مجتمعة، �يجب 
�ستيفا©ها كي تكو* �لتقييد�� +� �الستثنا��F جائز;. 

�قد تكو* �ثا" تصوير �ملستند�� مختلفة عن �ثا" �لنقل �لرقمي. �نتيجة لذلك، فإ* 
�حلل �لتشريعي �ملالئم قد يكو* مختلفا� بالنسبة لكل حالة.

 

تشريع �الحتا� �أل���بي  ٣-٢

تتنا�8 �لتعليما� �ملتعلقة بتنسيق بعض جو�نب حق �ملؤلف ��حلقو- �Xا�"; في 
مجتمع �ملعلوما�(٩) حق �لنسخ �%مكانية �لنص على �ستثنا��F �تقييد��.

��ملا�تا* ~�� �لصلة هما: 

�ملا�; ٢: حق �لنسخ؛  –
��ملا�; ٥: �الستثنا��F ��لتقييد��.  –

��فقا� ألحكا6 �ملا�; ٢، يجو� للد�8 �ألعضاF +* تنص فيما يخص �حلق �الستئثا"� على 
�لتصريح بالنسخ �ملباشر +� غير �ملباشر �بالنسخ �ملؤقت +� �لد�ئم +� حظر ~لك بأية 

طريقة �بأ� شكل سو�F كا* كليا� +� جزئيا� بالنسبة ملصنفا� �ملؤلفني. 

�تقضي �ملا�; ٥ بأنه يجو� للد�8 �ألعضاF +* تنص على �ستثنا��F +� تقييد�� حلق 
�لنسخ، �فيما يخص جملة +مو" منها �لنسخ على �لو"- +� +� ��سطة مماثلة 

باستخد�6 +� نوz من �لوسائل �لفوتوغر�فية +� +� طريقة +خر� ~�� �ثا" مماثلة، فيما 
عد� �لنوتة �ملوسيقية �ملطبوعة، شريطة +* يحصل +صحاy �حلقو- على تعويض 

عا�8(١٠). 
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١٣

�تربط �لتعليما� مفهو6 �لتعويض �لعا�h باستثنا��F �تقييد�� معينة، مبا في 
~لك �لنسخ. �هذ� +�نى شر� ممكن، ألنه يجو� للد�8 �ألعضاF +* تنص على حق 

�ستئثا"� �ترتيبا� تتعلق بإ��"; �حلقو-(١١). 

�تقد6 �لتعليما� في �لديباجة ٣٥ بعض �لتوجيها� للمشرعني �لوطنيني فيما 
يخص هذ� �ملفهو6 �جلديد للتعويض �لعا�8، %~ تنص على +نه ينبغي +* يحصل 
+صحاy �حلقو- في بعض حاال� �الستثنا��F +� �لتقييد�� على تعويض عا�8 

لتعويضهم بصو"; مناسبة على �ستخد�6 مصنفاتهم، �+نه يتعني على �لد�8 
�ألعضاF +* حتد� شكل ~لك �لتعويض �مستو�C �ترتيباته �لتفصيلية. 

�لتشريع �لوطني  ٣-٣

يجب +* يكو* �لتشريع �لوطني حلق �ملؤلف متناسقا� مع �لقو�عد �لد�لية 
��إلقليمية �ملقبولة عا�;.

 �مبا +* حق �لنسخ حق �ستئثا�z، فإ* �لتقييد�� +� �الستثنا��F ال ينبغي +* تعر
~لك �حلق للخطر في �لتشريع �لوطني. �نتيجة لذلك، ال ينبغي +* تظل +عما8 

تصوير �ملستند�� �لو�سعة �النتشا" ��* تعويض في حالة �ستغاللها �ستغالال� 
مفرطا�. 

�يجو� +* ينص �لتشريع �لوطني على �الستعماh �حلر، +� عد6 �حلصو8 على +� 
مو�فقة �عد6 �فع +� تعويض، �~لك في بعض �حلاال� �خلاصة فقط. فقد تؤ�� 

�ألحكا6 �لعامة �ملتعلقة بحق �النتفاf �ملشر�f +� �لتعامل �ملشر�f %لى +* 
يصبح �لترخيص �/+� �لتعويض مستحيال�. فعلى سبيل �ملثا8، تباشر +عما8 تصوير 

�ملستند�� بصو"; كبير; في �جلامعا� ��ملؤسسا� �لتعليمية �ألخر�. �%~� جر� 
تصوير �ملستند�� في تلك �ملؤسسا� ��* مو�فقة +صحاy �حلقو- �تعويضهم، فإ* 

~لك قد يضر مبصاحلهم �ملشر�عة. 
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١٤
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

ينبغي +* يكو* هنا� تو�|Y بني �ملصلحة �ملشر�عة ألصحاy �حلقو- �مصلحة 
� "ئيسيا� في �Xتمع، %~  �ملستخدمني. �تؤ�� �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ ��"�

تيسر �لنفا~ %لى �ملعلوما� بسرعة �بصو"; قانونية �بطريقة "خيصة �لثمن نسبيا�. 
كما +نها تؤ�� ��" �حلا"o ملناª مالئم لالبتكا" ��إلبد�z، +� تقدمي مكافأ; عا�لة 

ألصحاy �حلقو- �حو�فز البتكا"�� جديد;. 
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١٥

منا12 مختلفة لسير عمل �ملنظما� �ملعنية بحق   -٤
�لنسخ

خيا��� مختلفة  ٤-١

لن يكو* في �سع �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ +* تنجح في ترخيص 
+عما8 تصوير �ملستند�� �حتصيل مكافأ; �ملؤلفني ��لناشرين، لو لم يكن هنا� 

تشريع سليم.

�لذلك، فمن �ألهمية مبكا* +* يقد6 �لتشريع +ساسا� متينا� �جليا� ألعما8 �ملنظما� 
�ملعنية بحقو- �لنسخ إلفا�; +صحاy �حلقو- ��ملستخدمني على �لسو�F. �ينبغي +* 

تقو6 �خليا"�� �\تلفة على +ساo �ملبا�» �لرئيسية �لتالية: 

ينبغي +* تكفل مكافأ; عا�لة على �ألقل للمؤلفني ��لناشرين؛  –
�ينبغي +* يكو* من �لسهل على �ملستخدمني +* يستجيبو� لها.   –

�في �لقسم �ملقبل من هذC �لد"�سة، ستركز �ألضو�F على �خليا"�� �لتشريعية 
 Fلرئيسية �ستوضحها بعض �ألمثلة �مللموسة لنتائج تطبيقها في مختلف +جز��

�لعالم. 

�لترخيص �لطوعي �جلماعي  ٤-٢

بناF على �لترخيص �لطوعي �جلماعي، تصد" �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ 
تر�خيص لنقل �ملو�� �حملمية باإلنابة عن +صحاy �حلقو- �لذين يكلفونها 

بالتصرY باسمهم.

�مبا +* حق �لنسخ هو حق �ستئثا"�، فإ* من �لطبيعي +* تقو6 �إل��"; �جلماعية 
حلقو- �لنسخ على +ساo طوعي. 

�تستمد �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ سلطة �لترخيص من �لتفويضا� �لتي 
مينحها لها +صحاy �حلقو- �لوطنيو*، �تستفيد من �لقائمة �لكاملة للمصنفا� 

�لد�لية �لتي يرخص بها مبوجب �تفاقا� ثنائية مع �ملنظما� �ملماثلة في �لبلد�* 
�ألخر�. �تستند تلك �التفاقا� �لثنائية %لى مبد+ �لتمثيل �ملتبا�8. 
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١٦
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

��لعديد من �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ، �ال سيما في �لبلد�* ~�� �لتقاليد 
�لقانونية �ملستمد; من �لقانو* �الجنلو سكسوني، تباشر +نشطتها عا�; على 

+ساo عقو� طوعية. 

ففي �لواليا� �ملتحد� �ألمريكية، مينح مركز ترخيص حق �ملؤلف (CCC) �لترخيص 
�جلماعي على +ساo عقو� غير �ستئثا"ية فقط. �يحد� �ملؤلفو* ��لناشر�* 

�ملصنفا� �لو�جب %�"�جها في مختلف بر�مج �لترخيص. �بناF على بعض �لبر�مج، 
بإمكا* +صحاy �حلقو- حتديد +سعا" كل مصنف. 

�حتى في حالة �لترخيص �لطوعي، يجو� +* يتضمن تشريع حق �ملؤلف +حكاما� 
 o"متا ،�تنظم +نشطة �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ. ففي �ململكة �ملتحد

�كالة ترخيص حق �ملؤلف �حملد��; (CLA) عملها مبوجب �ألحكا6 �لتالية لقانو* حق 
�ملؤلف: 

تخضع هيئا� �لترخيص، مثل �لوكالة (CLA)، للوالية �لقضائية حملكمة حق   –
�ملؤلف �لتي تفصل في �ملنا�عا� �لقائمة بينها �بني �ملستخدمني. 

في �سع كل ��ير +* يعد مخططا� للترخيص للمؤسسا� �لتعليمية %~� لم يكن   –
هنا� +� مخطط، �+* يوسع نطا- +� مخطط كي يشمل �ملصنفا� �ملستبعد; 

منه بغير مبر". 

�في �لياباY، ينص قانو* حق �ملؤلف على بعض �لتقييد�� على حق �ملؤلف في 
� من  � �عتبا"� �لنسخ. �+صبح �لقانو* �خلا� بشأ* %��"; حق �ملؤلف ��حلقو- �Xا�"; نافذ�
+كتوبر/تشرين �أل�8 ٢٠٠١، �سجل مبوجبه �ملركز �لياباني حلقو- �لنسخ (JRRC) �لذ� 

+صبح يدير �ألعما8 في سنة ٢٠٠٢. 

 (CEDER) في كولومبيا، �عترفت �حلكومة باملركز �لكولومبي حلقو- �لنسخ�
كمنظمة لإل��"; �جلماعية في سنة ٢٠٠٢، �منحت له �إل��"; �لوطنية حلق �ملؤلف 

�لتصريح �لال�6 للعمل سنة ٢٠٠٢، �صر� له بالعمل بالتالي كمنظمة معنية 
بحقو- �لنسخ في كولومبيا. 

 Fحلقو- على %نشا� yثمة عد� من �لبلد�* �لتي يشجع تشريعها بوضو� +صحا�
منظما� تختص بحقو- �لنسخ. فمثال�، قانو* حق �ملؤلف لسنة ١٩٩٣ في جامايكا 
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١٧

يجيز بعض �لتقييد�� ��الستثنا��F بشأ* حق �لنسخ، في �حلاال� �لتي ال يتوفر 
فيها �لترخيص �لطوعي بسرعة. �بعد %نشاF �لوكالة �جلامايكية لترخيص حق 

�ملؤلف (JAMCOPY)، +صبح تصوير �ملستند�� محال� للترخيص.

�جلد�h �أل�h -  �لترخيص �لطوعي �جلماعي: �لبلد، �ملنظمة، سنة �لتأسيس

Argentina: Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA), 2002 

Brasil: Associaçáo Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR), 1992

Canada: The Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 1988
 Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC), 199712

Chile:  Sociedad de Derechos Literarios (SADEL), 2003

Colombia: Centro Colombiano de Derechos Reprográficos (CEDER), 2002

Hong Kong SAR: The Hong Kong Reprographic Rights Licensing Society Limited  
 (HKRRLS), 1995 

Ireland: The Irish Copyright Licensing Agency (ICLA), 1992

Italy: Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’ingegno  
 (AIDRO), 1989 

Jamaica: Jamaican Copyright Licensing Agency (JAMCOPY), 1998

Japan: Japan Reprographic Rights Center (JRRC), 1991

Kenya: The Reproduction Rights Organisation of Kenya (KOPIKEN), 1995

Malta: KOPJAMALT, 1992

Mexico: Centro Mexicano de Protección y Fomenta a los Derechos de Autor  
 (CEMPRO), 1998

New Zealand: Copyright Licensing Ltd (CLL), 1988

South Africa: Dramatic, Artistic and Literary Rights Organisation (Pty) (DALRO),  
 1967 - reprography in 1990

South Korea: The Korea Reprographic and Transmission Rights Centre, 2000

The United Kingdom: The Copyright Licensing Agency Ltd (CLA), 1983 

The United States of America: Copyright Clearance Center (CCC), 1978

Trinidad and Tobago: The Trinidad and Tobago Reproduction Rights Organisation  
 (TTRRO), 2004

Uruguay: Asociación Uruguaya para la Tutela Organizada de los Derechos  
Reprográficos (AUTOR), 2002
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١٨
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

نظاV �لترخيص �لطوعي �لذz يستند �لى �لتشريع  ٤-٣

يستند نظا6 �لترخيص �لطوعي %لى �لتشريع في بعض �لبلد�*. ��لفكر; �ألساسية 
�لتي يرتكز عليها ~لك هي ضما* �لترخيص �لشامل متاماqq للمستخدمني. �مبا +نه 
ليس بإمكا* +� منظمة لإل��"; �جلماعية +* متثل جميع +صحاy �حلقو- في بلدها، 
ناهيك عن كل بلد�* �لعالم، فإ* �ملساند; �لتشريعية تشمل �حلاال� �لتي ال يكو* 
 Fحلقو- ممثلني فيها. �تباشر �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ عملها بنا� yصحا+

على �ليتني للمساند; �لتشريعية، هما �لترخيص �جلماعي �ملوسع ��إل��"; �جلماعية 
�إلجبا"ية. 

٤-٣-١  �لترخيص �جلماعي �ملوسع

يوسع �لترخيص �جلماعي �ملوسع �ثا" ترخيص حق �ملؤلف لكي يشمل +يضا� 
+صحاy �حلقو- �لذين ال متثلهم +� منظمة. �يتعني على �ملنظمة �ملعنية 

 yملكافأ; +يضا� على +صحا� zبحقو- �لنسخ ��لصا�" عنها �لترخيص +* تو�
.Fحلقو- هؤال�

�من �ملهم +* جتر� مفا�ضا� �لترخيص على +ساo طوعي، �يكو* باإلمكا* 
�لتصريح باستخد�6 �ملصنفا� +� حظر �ستخد�مها، أل* ~لك هو ما مييز متاما� طابع 

�حلقو- �الستئثا"ية. غير +نه يجو� +* يكو* من مصلحة �ملستخدمني �ملشر�عة 
حماية موقفهم %��F +صحاy �حلقو- �لذين ال متثلهم +� منظمة. 

 
��با �لشمالية حال� تشريعيا� �= Y�خال8 �لسبعينا� من �لقر* �ملاضي، �عتمد� بلد�
يعرY بعبا"; �لترخيص �جلماعي �ملوسع. �بناF على قو�نني تلك �لبلد�*، يوسع نطا- 

 yمن +صحا � � كبير� �التفاقا� �ملبرمة بني �ملستخدمني ��ملنظما� �لتي متثل عد��
 yحلقو- في فئة معينة من �ملصنفا� مبوجب �لقانو* لكي يشمل جميع +صحا�

�حلقو- في تلك �لفئة. �يو�فق ~لك �لنظا6 �لبلد�* �لتي يكو* +صحاy �حلقو- 
منظمني فيها على +فضل �جه. 

�مميز�� �لترخيص �جلماعي �ملوسع هي كالتالي: 

 oيبر6 �التفا- بني �ملستخد6 ��ملنظمة �ملعنية بحقو- �لنسخ على +سا  –
مفا�ضا� حر;. 
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١٩

يجب +* تتمتع �ملنظمة �ملعنية بحقو- �لنسخ بصفة متثيلية على �لصعيد   –
�لوطني.

�التفا- ملز6 قانونا� ألصحاy �حلقو- غير �ملمثلني.   –
يجو� للمستخد6 +* ينتفع بكل �ملو�� قانونا� ��* +* يكو* عرضة أل� �عو� من   –

�لغير +� أل� جز�F جنائي. 
ألصحاy �حلقو- غير �ملمثلني �حلق في �ملكافأ; مبوجب �لقانو*.   –

بإمكا* +صحاy �حلقو- غير �ملمثلني +* يحظر�� �ستخد�6 مصنفاتهم في +غلب   –
�حلاال�. 

�في �لد�منر�، يجب +* حتظى منظما� �إل��"; �جلماعية مبو�فقة ���"; �لثقافة 
�لد�منركية. �من +جل �كتساy �لصالحية �لشرعية كمنظمة بناF على نظا6 

� من +صحاy �حلقو- في  � كبير� �لترخيص �جلماعي �ملوسع، يتعني عليها +* متثل عد��
نوz معني من �ملصنفا� �ملستخدمة في �لد�منر�. ��التفا- �لذ� يعقدC �ملستخدمو*
مع �ملنظمة �لد�منركية لإل��"; �جلماعية (COPY-DAN) مينح للمستخدمني �حلق في 

�ستغال8 مصنفا� +صحاy �حلقو- �ملمثلني �غير �ملمثلني. 

لقد بد+� هذC �لوسيلة �لقانونية في بلد�* +�"�با �لشمالية في �ألصل، ثم �عتمد� 
+يضا� في مال��(١٣) ��الحتا� �لر�سي �+�كر�نيا، �هي موضع �لنظر حاليا� في كند� من 

بني بلد�* +خر�. 

�في �مبابو�، تستخد6 قرينة قانونية كوسيلة قانونية مطابقة �~�� �ثا" مماثلة. �قد 
�ستهلت �ملنظمة (ZIMCOPY) عملها سنة ١٩٩٥. 

�جلد�h �لثاني -  �لترخيص �جلماعي �ملوسع: �لبلد، �ملنظمة، سنة �لتأسيس

Denmark: Copy-Dan Writing, 1980 

Finland: KOPIOSTO, 1978

Iceland: FJÖLIS, 1984

Malawi: The Copyright Society of Malawi (COSOMA), 199413 

Norway: KOPINOR, 1980

Russia: Russian Rightholders’ Society for Collective Management of  
 Reprographic Reproduction Rights (COPYRUS), 2002

Sweden: BONUS PRESSKOPIA, 1973
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٢٠
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

� �جلماعية �إلجبا�ية���٤-٣-٢  �إل

%��"; حق �لنسخ كحق �ستئثا"� عمل طوعي، غير +نه في حالة �إل��"; �جلماعية 
�إلجبا"ية ال يجو� ألصحاy �حلقو- %قامة �لدعو� على +ساo فر��.

في سنة ١٩٩٥، +�"� �لتشريع في فرنسا أل�8 مر; مفهو6 �إل��"; �جلماعية �إلجبا"ية 
 yفي مجا8 حقو- �لنقل ��لنسخ. �حتى �لو كانت %��"; �حلقو- طوعية، فإ* +صحا

�حلقو- ملزمو* قانونا� بإقامة �لدعا�� عن طريق منظمة لإل��"; �جلماعية فقط. 
�يصو* ~لك موقف �ملستخدمني، حيث %نه ال ميكن لصاحب حق بعينه %قامة 

+� �عو� ضدهم. �ال يجو� سو� ملنظمة تقرها ���"; �لثقافة +* تبر6 �تفاقا� مع 
�ملستخدمني. 

�ينتفع باإل��"; �جلماعية �إلجبا"ية +� �إللز�مية في مجاال� +خر� للترخيص باإلضافة 
%لى �لنسخ. فعلى سبيل �ملثا8، هذC �لوسيلة �لقانونية متثل +ساسا� إل��"; حقو- 

�لنقل �لكبلي في عد� من �لبلد�* �أل�"�بية. 

� �جلماعية �إلجبا�ية: �لبلد، �ملنظمة، سنة �لتأسيس����جلد�h �لثالث -  �إل

�لترخيص �لقانوني  ٤-٤

مينح ترخيص �لنسخ مبوجب �لقانو*، �ال يستدعي �ألمر بالتالي �حلصو8 على 
مو�فقة +صحاy �حلقو-. غير +نه يحق ألصحاy �حلقو- �حلصو8 على مكافأ; 

حتصلها %حد� �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ.

%~� كا* �لتشريع يحد� معد8 �إلتا�;، فإ* ~لك �لنظا6 يعرY بعبا"; "�لترخيص 
�لتشريعي". �%~� كا* بإمكا* +صحاy �حلقو- �لتفا�� بشأ* معد8 �إلتا�; مع 

�ملستخدمني، على �لرغم من عد6 %مكانهم "فض �لتصريح، فإ* عبا"; "�لترخيص 
�إلجبا�z" ميكن �ستخد�مها. �تر� �لتر�خيص �لتشريعية ��إلجبا"ية حتت مسمى 

�لتر�خيص �لقانونية، �تكو* %��"; �حلقو- غير طوعية. 

France : Centre Français du Droit de Copie (CFC), 1984 and Société des  
Editeurs et Auteurs de Musique (SEAM), 1988 
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٢١

��لنسخ ألغر�� �الستخد�V �خلا� حالة خاصة، �لن تكو* +نظمة �لترخيص 
 ��لتقليدية عملية. �تبعا� لتشريع عد� كبير من �لبلد�*، فإ* �لنسخ ألغر�

�الستخد�6 �خلا� هو مجاني. غير +نه ميكن تعويض �لنسخ ألغر�� �الستخد�6 
�خلا� بصو"; غير مباشر;، في حالة نسخ عد� كبير من �ملستند��. ��حلل �لعملي هو 

 .��سوV على �ملعد�� ��ألجهز Nملكافأ; �ملنصفة +� �لتعويض �لعا�8 عن طريق فر�
�عال�; على ~لك، من �ملمكن فر� "سو6 على �ملو�� �ألساسية، +� �"- �لتصوير. 

�من �لشائع على نطا- ��سع �ملكافأ; غير �ملباشر; عن طريق فر� "سو6 على 
�لدعاما� ��ملعد�� في مجا8 �لنسخ �لسمعي ��لسمعي �لبصر� ألغر�� خاصة. 

�قد طبق ~لك �لنظا6 على �لنسخ �لفوتوغر�في منذ سنة ١٩٨٥ عندما جر� �تباعه 
في +ملانيا. �من �ملمكن +* يستكمل نظا6 �لرسو6 بنظا6 ير�عي حجم �لنسخ �لعالي 

�لذ� جتريه مجموعا� معينة من �ملستخدمني. 

٤-٤-١  �لنظاV غير �لطوعي �ملصحو; بترخيص قانوني

يجيز �لقانو* �لنسخ. �ألصحاy �حلقو- �حلق في حتصيل مكافأ; عا�لة +� 
تعويض منصف. �حتصل �ملكافأ; %حد� �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ، 

�تو�عها على +صحاy �حلقو-.

في بعض �لبلد�*، يتعني �ستصد�" ترخيص قانوني ألغر�� �لتعليم ��لنسخ �حلكومي 
فقط. �في بعض �لبلد�* �ألخر�، يشمل �لترخيص �لقانوني كل +عما8 �لنسخ. 

�في =ستر�ليا، �لترخيص �لتشريعي �لتربو� �+حكا6 �لنسخ �حلكومي هي جزF من 
�لقانو* �ألستر�لي حلق �ملؤلف لسنة ١٩٦٨. ��كالة حق �ملؤلف �حملد��; (CAL) هي 

�جلمعية �لرسمية لتحصيل �جلعائل ��ملعنية بإ��"; �لتر�خيص �لتشريعية �لتربوية 
�+حكا6 �لنسخ �حلكومي. �بالنسبة %لى �لقطاعا� �ألخر�، مثل �لشركا� �لتجا"ية، 

تتا� �لتر�خيص �لطوعية. 

�قد �عتمد نهج تشريعي مماثل في هولند�. �+صبح في مقد�" �ملؤسسا� �لتربوية 
��ملكتبا� �لعامة ��لوكاال� �حلكومية �غيرها من �ملؤسسا� �لتي تعمـل 

للمصلحة �لعامـة +* تستخر� نسخا� مصو"; من +جل �الستخد�6 �لد�خلي 
للطلبة �تبا�لها بني �ملكتبا� �لعامة ��ملوظفني �حلكوميني، شريطة �فع تعويض 
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٢٢
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

 .(Stichting REPRORECHT) عا�8 للمنظمة �لوطنية �ملعنية بحقو- �لنسخ
�يحد� �لقانو* "سو6 حق �لنسخ. �في ما"o/�~�" ٢٠٠٢، �عتمد تعديل لقانو* حق 

 ��Fلسنة ١٩١٢، �توسع مبوجبه تأثير �لترخيص �لقانوني. �%ثر %جر� �ملؤلف �لهولند�
تشريعية ��مت بضع سنو��، +صبح �لترخيص �لقانوني يشمل حاليا� �لقطاz �لعا6 

�قطاz �ألعما8 �لتجا"ية. 

�في سويسر�، يشمل �لترخيص �لقانوني �ملد�"o ��ملصالح �لعامة ��ملكتبا� 
�لعامة �محال� �لنسخ ��خلدما� ��لصناعة ��لتجا";. �ال يحد� �لقانو* �لتعرفة، 

 (ProLitteris) حولها بني �ملنظمة �لوطنية �ملعنية بحقو- �لنسخ ��%منا يتم �لتفا�
�جمعيا� �ملستخدمني على +ساo مجموعة من �لقو�عد �ملنصو� عليها في 

قانو* حق �ملؤلف. �تخضع �لتعرفة +يضا� لتصديق جلنة �لتحكيم �لفد"�لية. 

�جلد�h �لر�بع -  �لترخيص �لقانوني: �لبلد، �ملنظمة، سنة �لتأسيس

 Vملرتبطة بنظا�خلا� ��لنسخ �ملدفوعة نظير � �٤-٤-٢  �ملكافأ
Vلرسو�

يضاY "سم �هيد حلق �ملؤلف %لى سعر معد�� �لنسخ، مثل �ال� تصوير 
�ملستند��. �يتحمل منتجو �ملعد�� �مو"��ها مسؤ�لية �فع �لرسو6 

للمنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ �لتي تو�z من ثم �إلير���� �حملصلة على 
+صحاy �حلقو-.

يستخر� �ألفر�� نسخا� مصو"; عديد;. �تكفل �ملكافأ; �ملدفوعة نظير �لنسخ �خلا� 
��ملرتبطة بنظا6 �لرسو6 تعويض +صحاy �حلقو-. �يتكو* نظا6 �لرسو6 غالبا� من 

عنصرين، هما: 

Australia: Copyright Agency Limited (CAL), 1974 

The Netherlands: Stichting REPRORECHT, 1974

Singapore: Copyright Licensing and Administration Society of Singapore  
 Limited (CLASS), 1999

Switzerland: ProLitteris, 1974
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٢٣

�لرسوV �ملفر�ضة على �ملعد�� ��ألجهز; �حلاسوبية، مثل +جهز; �لنسخ   –
��لفاكس ��آلال� �لطابعة ��ملاسحة ��ألجهز; �ملتعد�; �لوظائف �+جهز; تشغيل 

�ألقر�� �ملدمجة �+قر�� �لفيديو �لرقمية؛
��لرسوV �ملفر�ضة على �ملستخدمني، �تدفعها �ملد�"o ��ملعاهد ��جلامعا�   –

��ملكتبا� �لعامة ��ملؤسسا� �حلكومية �مر�كز �لبحث �لتي تستخر� نسخا� 
مصو"; عديد;. 

�في معظم �لبلد�* �لتي تطبق فيها +نظمة �لرسو6، توحد �لرسو6 �ملفر�ضة 
على �ملعد�� ��ملستخدمني. �في عد� قليل من �لبلد�* (مثل �جلمهو"ية �لتشيكية 

��ليونا* �"�مانيا)، يجب �فع �لرسو6 �ملفر�ضة على �ملعد�� فقط. �ثمة بلد�* 
+خر� ينص �لتشريع فيها على �فع �لرسو6 عن �ملو�� �ألساسية، مثل �"- تصوير 

�ملستند�� (�ليونا* �نيجيريا �بولند� من حيث �ملبد+ �ليس عمليا�). 

�في بلجيكا،  �لتي هي مثا8 للبلد �لذ� يفر� تشريعها "سوما� على �ملعد�� 
��ملستخدمني، يسر� �لنظا6 على �لوجه �لتالي: يتعني على �ملنتجني ��ملستو"�ين 

� نظير كل +جهز; تصوير  ��ملشترين ��خل �الحتا� �أل�"�بي +* يدفعو� مبلغا� محد��
�ملستند�� �لتي تدخل �لسو- �لبلجيكية. �هذC �ألجهز; هي �ال� �لنسخ 

��لفاكس ��ال� �لطباعة باأل�فست ��آلال� �ملاسحة. �تطبق �لرسو6 �ملفر�ضة على 
�ملستخدمني على �لنحو �لتالي: يتعني على كل شخص طبيعي +� �عتبا"� ينسخ 
مصنفا� محمية مبوجب حق �ملؤلف على �لة حتت "عايته +� %شر�فه +� مر�قبته +* 
 Fملصنفا�. �هؤال� Cيدفع مقابال� يتناسب مع عد� �لنسخ �لتي يستخرجها من هذ

�ألشخا� �لطبيعيو* +� �العتبا"يو* هم في �لغالب شركا� �محال� للنسخ 
�مؤسسا� حكومية �مد�"o �جمعيا� �عاملو* مستقلو* �مهنيو* �+فر��. 

�في �سبانيا،  ينص �لقانو* على فر� "سو6 على �ملعد�� فقط. فاملا�; ٣١ من 
قانو* حق �ملؤلف �إلسباني تقضي بأنه يجو� نسخ +� مصنف ��* %~* محد� +� 

سابق من صاحب �حلق، %~� جر� �لنسخ ألغر�� خاصة �لم تعد �لنسخ بغر� �لربح 
+� �الستخد�6 �جلماعي. �تنص �ملا�; ٢٥ على �فع مكافأ; %جبا"ية ألصحاy �حلقو- 

كتعويض لالستخد�6 �خلا� لهذC �لنسخ. �يحد� �لقانو* �لرسو6 �لتي تفر� على 
�ال� �لنسخ ��ألجهز; �ملتعد�; �لوظائف ��آلال� �ملاسحة (سبتمبر/+يلو8 ٢٠٠٤). 

�مبا +* �لرسو6 �ملفر�ضة على �ملستخدمني ليست مشمولة في �لتشريع �إلسباني، 
فإ* �ملركز �إلسباني حلقو- �لنسخ (CEDRO) يطبق نظاما� طوعيا� للترخيص خا"� 
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٢٤
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

نطا- �لنسخ �خلا�، �يطبق بالتالي نظاما� مختلطا� ينفذ بالتو���، +� +* �لرسو6 
�ملفر�ضة على �ملعد�� تعو� +صحاy �حلقو- عن �لنسخ �خلاصة �لتي تقع في نطا- 
�الستثناF �ملتعلق بالنسخ �خلا� ��ملنصو� عليه في �ملا�; ٣١ من قانو* حق �ملؤلف، 

 Fيقع خا"� نطا- �الستثنا �لنسخ �لذ� �بينما تتوفر �لتر�خيص �لطوعية ألغر�
�ملنصو� عليه في �ملا�; ٣١، �يخضع بالتالي للترخيص. 

�جلد�h �خلامس -  نظاV �لرسوV: �لبلد، �ملنظمة، سنة �لتأسيس

�قد �عتمد نظا6 �لرسو6 +يضا� في عد� من �لبلد�* �ألخر�، مثل بلغا"يا �%كو���"(١٩) 
�%يطاليا(٢٠) �بير�(٢١) �سلوفينيا(٢٢). 

Austria: Literar-Mechana, 1959 - reprography in 1996 

Belgium: REPROBEL, 1994 

Czech Republic: Divadelní a Literární Agentura (DILIA)14, 1949 -    
 reprography in 1996 

Germany: Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT), 1958 and    
 Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst (VG Bild-Kunst), 1969 

Greece: Greek Collecting Society for Literary Works (OSDEL), 1997 

Hungary: Hungarian Alliance of Reprographic Rights (HARR), 2000

Lithuania: Agency of Lithuanian Copyright Protection Association (LATGA-A)15,  
 1990 

Nigeria: The Reproduction Rights Society of Nigeria (REPRONIG), 2000

Poland: Association of Copyright Collective Administration for Authors of   
 Scientific and Technical Works (KOPIPOL)16, 1995 

Portugal: GESTAUTOR17, 1999 

Romania: CopyRo, 1997 

Slovak Republic: LITA, Society of Authors18, 1942 - reprography in 1998 

Spain: Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), 1988 
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٢٥

�خلالصة  ٤-٥

لقد ثبت +* �إل��"; �جلماعية �لتي تباشرها �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ 
عملية بناF على مختلف �ألنظمة �لقانونية، %~ +* تلك �ملنظما� حصلت 

%ير���� ضخمة لصالح �ملؤلفني ��لناشرين في جميع +نحاF �لعالم.

�خال8 سنة ٢٠٠٣(٢٣)، بلغ �جمالي �إلير���� �لوطنية �لتي حصلتها �ملنظما� 
�ملعنية بحقو- �لنسخ في �لعالم +جمع مقابل �لنسخ �بعض �الستخد�ما� 

�لرقمية ٣٨٠ مليوY يو��. �ير� تفصيلها �فقا� للنظا6 �ملعمو8 به(٢٤) على �لنحو 
�لتالي: 

١٥٦ مليو* يو"� مقابل �لترخيص �لطوعي �جلماعي  –
٨٣ مليو* يو"� مقابل �لترخيص �لطوعي �ملصحوy مبساند; تشريعية   –

١٤١ مليو* يو"� مقابل �لتر�خيص �لقانونية.  –

�+يا� كا* �خليا"، فإ* من شأ* تأسيس منظمة معنية بحقو- �لنسخ +* يساند %لى 
حد كبير �لتشريع �لوطني حلق �ملؤلف، مما يزيد %ير���� +صحاy �حلقو- �لوطنيني 

�يشجع بالتالي %سهامهم �إلبد�عي ��ستثما"�تهم �يدعمها. 
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٢٦
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

�ملسائل �لتنظيمية  -٥

�لوضع �لقانوني �شكله  ٥-١

تتخذ �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ بوصفها منظما� لإل��"; �جلماعية 
 Cشكاال� قانونية مختلفة تبعا� للتشريع �لنافذ في كل بلد. �تباشر +غلب هذ+

�ملنظما� عملها كمنظما� ال تبتغي �لربح.

�تهتم بعض �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ بأعما8 �لنسخ �حدها +� بصفة 
+ساسية، بينما تباشر بعض �ملنظما� �ألخر� +نشطة متعد�; باإلضافة %لى +عما8 

�لنسخ.

�كا* عد� كبير من هذC �ملنظما� �لقدمية منظما� معنية باحلقو- �أل�بية في 
�ألصل، ثم بد+� باالهتما6 بالنسخ فيما بعد كجزF من +نشطتها. �مثا8 ~لك: 

 yفي جنو (DALRO) ملنظمة �ملعنية باحلقو- �ملسرحية ��لفنية ��أل�بية�  –
+فريقيا، �لتي +نشئت سنة ١٩٦٧ �بد+� بتحصيل "سو6 �لنسخ سنة ١٩٩٠. 

�هي منظمة متعد�; �ألغر�� تدير حقو- �أل��F �لعلني ��إل~�عة �حقو- نسخ 
مصنفا� �لفنو* �لتشكيلية. 

��ملنظمة (Literar-Mechana) �لتي +نشئت في �لنمسا سنة ١٩٥٩ �شرعت في   –
حتصيل "سو6 �لنسخ منذ سنة ١٩٩٦. �تشمل بعض مجاال� حتصيلها �ألخر� 

�لتقا� �لبر�مج �إل~�عية من �جلمهو" ��لنقل �لكبلي ��لرسو6 �ملفر�ضة على 
�ألشرطة �خلالية �حقو- �إلعا"; %لى �جلمهو". 

��ملنظمة (ProLitteris) في سويسر� �لتي بد+� باالهتما6 بحقو- %~�عة   –
�ملصنفا� �أل�بية �حقو- �لنسخ منذ %نشائها سنة ١٩٧٤، �تدير �آل* حقو- 

�لنسخ +يضا�.
��ملنظمة (VG WORT) �لتي +نشئت في +ملانيا سنة ١٩٥٨ �+صبحت تهتم   –

بالنسخ سنة ١٩٦٥. �هي تدير +يضا� حقو- �إلعا"; %لى �جلمهو" ��لرسو6 �ملفر�ضة 
على �لنسخ �خلا� �تأجير +شرطة �لفيديو �مختلف حقو- �إل~�عة �لثانوية. 

�ثمة �حتا��� +� منظما� شاملة +خر� تلتف حولها مجموعا� مختلفة من 
+صحاy �حلقو- للمشا"كة في %��"; �الستعماال� �لثانوية �\تلفة. �مثا8 ~لك: 
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٢٧

�ملنظمة (Copy-Dan) �لتي تشمل منظما� مستقلة عديد;، مبا فيها �ملنظمة   –
(Copy-Dan Writing). �تهتم بعض �ملنظما� �لشاملة �ألخر� بالنقل �لكبلي 

��لرسو6 �ملفر�ضة على �ألشرطة �خلالية ��لتسجيال� �لتربوية ��لفنو* 
�لتشكيلية. 

��ملنظمة (KOPIOSTO) في فنلند� �لتي تعلقت +نشطتها في �لبد�ية بأعما8   –
�لنسخ، �تدير حاليا� حقو- �لنقل �لكبلي للمصنفا� �لسمعية �لبصرية 

��لرسو6 �ملفر�ضة على �ألشرطة �خلالية.
 

 ��من �ملمكن +يضا� %�"�� +عما8 �لنسخ كمجا8 محد� في �ملنظما� �ملتعد�; �ألغر�
�لتي بد+� عا�; بإ��"; حقو- �ملصنفا� �ملوسيقية. �ينبغي �لتفكير مليا�، ال سيما 

في �لبلد�* �لصغير;، ملعرفة عد� منظما� �إل��"; �جلماعية �ملالئم في سو- �طنية 
��حد; بالذ��. 

+عد� جمعية حق �ملؤلف في مال�� (COSOMA) مشر�عا� يرمي %لى ترخيص   –
+عما8 �لنسخ بعدما كانت ترخص �ملصنفا� �ملوسيقية بعد; سنو��. �في 

سنة ٢٠٠٤، +برمت �التفا- �أل�8 للترخيص. 
�جمعية حق �ملؤلف في غانا (COSGA) هي مثا8 �خر لبدF منظمة   –

 .��(CopyGhana)(٢٥) بإ��"; +عما8 �لنسخ حتت "عاية منظمة متعد�; �ألغر�

�في بعض �لبلد�* �لصغير;، يجر� �لعمل حاليا� على تطوير بعض �ملبا�"�� 
�إلقليمية �لر�مية %لى �إل��"; �جلماعية ألعما8 �لنسخ. 

ففي بلد�* �لكا"يبي مثل بربا��o �جامايكا �ترينيد�� �توباغو، يجر� �لنظر حاليا�   –
في %مكانية %نشاF شبكة %قليمية للمنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ. 

�باملثل، �بناF على �لتعا�* بني �لويبو �محفل جز" �حمليط �لها�»، يجر� �لنظر   –
حاليا� في �ضع نظا6 %قليمي في جنوy �حمليط �لها�» لد�8 �حمليط �لها�»، مبا 

فيها نا�"� �سامو� �جز" سليما* �تونغا.

�يتعني حتديد +نسب �لهياكل �لتنظيمية في هذ� �لصد� بعد +خذ �لظر�Y ��لبنية 
�لتحتية �لوطنية �\تلفة بعني �العتبا". 
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٢٨
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

�لتفويض  ٥-٢

ال يجو� للمنظمة �ملعنية بحقو- �لنسخ، بصفتها منظمة لإل��"; �جلماعية، 
+* ترخص حقو- +عضائها ما لم يكونو� قد فوضوها للتصرY باإلنابة عنهم. 

�ميثل تفويض +صحاy �حلقو- +�8 �+هم عمل للمنظمة �ملعنية بحقو- �لنسخ.

�يحتا� �ألمر +حيانا� �لتأكد من �عي +صحاy �حلقو- بحقوقهم قبل +* تبد+ �ملنظمة 
�ملعنية بحقو- �لنسخ عملها بصو"; فعالة. �قد يكو* من �لضر�"� تنظيم حمال� 

لتوعية +صحاy �حلقو- بنطا- حقوقهم �لتي ينص عليها تشريع حق �ملؤلف 
�لوطني. 

�من �جلائز +* يصد" �ملؤلفو* ��لناشر�*(٢٦) ملصلحتهم �لفر�ية تفويضا� %لى 
�ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ. �يطبق ~لك في بلد�* عديد;. 

 (CCC) فاملركز �ملعني بترخيص حق �ملؤلف في �لواليا� �ملتحد; �ألمريكية  –
يحتفظ بتفويضا� من +كثر من ٠٠٠ ١٠ ناشر �من مئا� �آلالY من �ملبتكرين 

سو�F بصو"; مباشر; +� من خال8 ناشريهم +� �كالئهم �آلخرين. 
�يضم �ملركز �إلسباني حلقو- �لنسخ في �سبانيا (CEDRO) بني +عضائه ٥٩٦٧   –

 .� مؤلفا� �٩٩٢ ناشر�
.� � �٦٢٤ ناشر� �تضم �ملنظمة (ProLitteris) في سويسر� ٦١٦١ مبتكر�  –

�يحصل عد� كبير من �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ على تفويضاتها من 
منظما� �ملؤلفني ��لناشرين �لتي حتتفظ من جانبها بتفويضا� من +عضائها. �في 
مثل هذC �حلاال�، تكو* منظما� �ملؤلفني ��لناشرين �ملشا"كة +عضاF في �ملنظمة 

�ملعنية بحقو- �لنسخ. 

تضم �ملنظمة �لسويدية (Bonus Presskopia)�١٥ منظمة للمؤلفني ��لناشرين   –
بني +عضائها. 

�تضم �لوكالة �جلامايكية �ملعنية بترخيص حق �ملؤلف (JAMCOPY) عشر   –
جمعيا� بني +عضائها. 

�يضم �ملركز �لياباني �ملعني بحقو- �لنسخ بني +عضائه +"بع منظما� تضم من  –
جانبها �جلمعيا� �لتالية: 
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٢٩

مجلس جمعيا� �ملؤلفني (٤١٥٦ مؤلفا� +�بيا� �٢٠٦٠ مؤلفا� فنيا�   -
�)؛ �٤٩١٧ مصو"�

�مجلس �جلمعيا� �ألكا�ميية �ملعني بحق �ملؤلف (٧٧٧ جمعية للناشرين)؛  -
� للكتب)؛ �مجلس �لناشرين �ملعني بحق �ملؤلف (٢٧٥ ناشر�  -

� للصحف). �مجلس ناشر� �لصحف �ملعني بحق �ملؤلف (٦٣ ناشر�  -
�تضم جمعية نيجيريا �ملعنية بحقو- �لنسخ (REPRONIG) بني +عضائها سبع   –

جمعيا� متثل �ملؤلفني ��لناشرين ��لفنانني ��ملترجمني �+صحاy �لصحف. 

�هنا� تشكيلة متثيلية في بعض �لبلد�*. �في مثل هذC �حلاال�، تكو* منظما� 
 yفي %حد� �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ، �يكو* +صحا Fملؤلفني ��لناشرين +عضا�

�حلقو- �ألفر�� منتسبني %لى تلك �ملنظمة +� يكونو* قد منحو� لها تفويضا� فر�يا�.

تضم �لوكالة �لكندية �ملعنية بترخيص حق �ملؤلف بني +عضائها ٣٥ منظمة   –
للناشرين ��ملبتكرين، �يشمل +صحاy �حلقو- �ملنتسبني %ليها ٥٩٠٠ مبتكر 

� (للصحف ��لكتب  (من بني �لكتاy ��ملصو"ين ��لفنانني ��لرسامني) �٥٤٤ ناشر�
��Xال�). 

حصلت �لوكالة �إليرلندية �ملعنية بترخيص حق �ملؤلف (ICLA) على تفويضاتها   –
� للكتب  من منظما� �ملؤلفني �كذلك من �لناشرين (+كثر من ١٣٥ ناشر�

��لد�"يا�). 
تضم �لوكالة �لفنلندية (KOPIOSTO) بني +عضائها ٤٥ منظمة، �حصلت   –
من خاللها على ٠٠٠ ٤٦ تفويض فر�� من +صحاy �حلقو- (من بني �ملؤلفني 

��ملصو"ين �فناني �أل��F ��لناشرين في كل مجاال� �ألنشطة �البتكا"ية). 
حتتفظ �لوكالة (DALRO) في جنوy +فريقيا بتفويضا� مباشر; من �ملؤلفني   –
��لناشرين، غير +نها مفوضة +يضا� من قبل جمعية جنوy +فريقيا للناشرين 

 .(PASA)

� مع �ملنظمة �حمللية �ملعنية ��في بعض �حلاال�، تتحد هيئا� �لترخيص �ملوجو
بحقو- �لنسخ �تتعا�* معها بصو"; �ثيقة:

 (ALCS) 6نشأ� جمعية �ملؤلفني �حملد��; ��ملعنية بالترخيص �حتصيل �لرسو+  –
�جمعية �لناشرين �حملد��; ��ملعنية بالترخيص (PLS) �كالة ترخيص حق �ملؤلف 

(CLA) في �ململكة �ملتحد;، علما� بأ* �لوكالة �ملذكو"; تباشر عملها +يضا� 
 .(DACS) كوكيل جلمعية �ملصممني ��لفنانني في مجا8 حق �ملؤلف
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٣٠
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

يضم �الحتا� �لهنغا"� �ملعني بحقو- �لنسخ (HARR) بني +عضائه ثال¨ هيئا�   –
 Fلتي متثل �ألعضا� (HUNGART)� (MASZRE)� (ARTISJUS) للترخيص، هي

�ألفر�� في مجاال� مختلفة. 

�عندما تباشر �ملنظمة �ملعنية بحقو- �لنسخ عملها على +ساo ترخيص قانوني، 
فإنها تخد6 عا�; مصلحة جميع +صحاy �حلقو- في مجا8 معني، �لو لم يكونو� 

جميعا� +عضاF فيها. 

�(٢٧) من بينهم  تضم �كالة حق �ملؤلف �حملد��; (CAL) في �ستر�ليا ٧٥٧ ٢٢ عضو�  –
 .�� ٧٨٤١ عضو�

متثل �جلمعية �ألملانية (VG WORT) نحو ٠٠٠ ٣٩٨ مؤلف �٧٥٠٠ ناشر.   –

�من بني �ملها6 �ألساسية للمنظمة �ملعنية بحقو- �لنسخ �لتمثيل �لفعلي 
��لشامل ألصحاy �حلقو- بغض �لنظر عن كيفية حصولها على تفويضا� منهم.

�تستند �لتفويضا� �لتي مينحها +صحاy �حلقو- على �لصعيد �لد�لي %لى �تفاقا� 
ثنائية تبر6 مع �ملنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ في بلد�* +خر� على +ساo مبا�» 

�لتمثيل �ملتبا�8 ��ملعاملة �لوطنية. 

مر�قبة �لشؤ�Y �لد�خلية ��خلا�جية  ٥-٣

تباشر �ملنظمة �ملعنية بحقو- �لنسخ عملها كوصي +� �كيل ألصحاy �حلقو-. 
�تقع مر�قبة �لشؤ�* �لد�خلية على عاتق �ملفوضني، +� �ملؤلفني ��لناشرين 

�ممثليهم. �تختلف �ليا� مر�قبة �لشؤ�* �خلا"جية تبعا� للبلد�*.

ي�عهد باملر�قبة �لد�خلية �سلطة �تخا~ �لقر�"�� �حلاسمة %لى +صحاy �حلقو- عا�;، 
فهم يشا"كو* في �جلمعية �لعامة �يتخذ�* قر�"�تهم فيها �ينتخبو* مجلس 

�إل��"; �"ئيس �ملنظمة �ملعنية بحقو- �لنسخ. �في �لعديد من تلك �ملنظما�، 
ينعكس �لتمثيل �لثنائي للمؤلفني ��لناشرين في عد� متسا� ملمثليهم في مجلس 

 .yإل��";. �في بعض �ملنظما� �ألخر�، ميثل �لرئيس �ملؤلفني +� �لناشرين بالتنا��
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٣١

� باتخا~ �لقر�"�� �لسياسية للمنظمة، �يع̂ني عا�; �لرئيس ����يتكفل مجلس �إل
�لتنفيذz �لذ� يتحمل مسؤ�لية مجمل �لعمليا�. 

 Fفي بعض �لبلد�*، يتكو* مجلس �إل��"; من ممثلني للحكومة ��ملستخدمني سو��
بصفتهم +عضاF +صليني +� بصفتهم مستشا"ين، �مثا8 ~لك: 

في �لواليا� �ملتحد; �ألمريكية، يتكو* مجلس %��"; �ملركز �ملعني بترخيص حق   –
�ملؤلف (CCC) من ناشرين �مبتكرين �مستخدمني.

�يتكو* مجلس %��"; �لوكالة �جلامايكية �ملعنية بترخيص حق �ملؤلف   –
(JAMCOPY) من سبعة ممثلني للمبتكرين �سبعة ممثلني للناشرين �ممثل ��حد 

للحكومة.

�من �ملمكن +* تتخذ مر�قبة �لشؤ�Y �خلا�جية للمنظمة �ملعنية بحقو- �لنسخ 
عد; +شكا8 مختلفة تبعا� للتشريع �لوطني، %~ يجو� %�"�� شر�� تتعلق مبر�قبة 

�لشؤ�* �خلا"جية في تشريع حق �ملؤلف +� في نصو� تشريعية منفصلة تنظم 
+نشطة منظما� �إل��"; �جلماعية. 

��لشر� �ألكثر شيوعا� يقضي بأ* تكو* �ملنظمة �ملعنية بحقو- �لنسخ قد حصلت 
على تصريح =� مو�فقة من �لسلطة �\تصة.

 (Copy-Dan Writing) فقت ���"; �لثقافة �لد�منركية على +* تباشر �ملنظمة��  –
عملها بصفتها �ملنظمة �لوطنية �ملعنية بحقو- �لنسخ؛

���فقت ���"; �لثقافة �لفرنسية على +* يباشر �ملركز �لفرنسي �ملعني باستغال8   –
حق �لنسخ (CFC) عمله بصفته �ملنظمة �لوطنية �ملعنية بحقو- �لنسخ؛

���فقت �إل��"; �لوطنية حلق �ملؤلف، �لتي هي هيئة خاصة لو��"; �لعد8   –
��لد�خلية في كولومبيا، +* تباشر �ملنظمة (CEDER) عملها بصفتها �ملنظمة 

�لوطنية �ملعنية بحقو- �لنسخ. 

�في هولند�، يستلز6 تعيني �ملنظمة (Stichting REPRORECHT) بصفتها منظمة 
مستقلة %شر�فا� ��ئما� من �حلكومة. �قد +نشأ� ���"; �لعد8 محكمة "قابية 

تستشير منذ %نشائها سنة ١٩٨٥ ممثلي +صحاy �حلقو- عد; مر�� في �لسنة عن 
طريق هيئاتهم �ملشتركة. 
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٣٢
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

� �جلماعية حلق �ملؤلف بوجه ����في بعض �لبلد�*، يسر� تشريع خا� بشأY �إل
عا6، مبا في ~لك �لنسخ.

يتكفل مكتب �لبر���F �ألملاني باإلشر�Y على عمل منظما� �إل��"; �جلماعية،   –
�يقتر� +يضا� خدما� مجلس للتحكيم في حالة �الختالY على تعرفة �لرسو6. 

غير +نه يجو� +* تكو* +حكا6 مجلس �لتحكيم محل �الستئناY +ما6 �حملاكم 
�لعا�ية %~� لم تكن �ألطر�Y "�ضية عن قر�" �Xلس. 

� من �أل�8  � �عتبا"� �في �ليابا*، +صبح قانو* %��"; حق �ملؤلف ��حلقو- �Xا�"; نافذ�  –
من +كتوبر/تشرين �أل�8 ٢٠٠١. �ينص ~لك �لقانو* على نظا6 للتسجيل يخد6 

مصلحة �ألشخا� �لذين يضطلعو* بإ��"; حق �ملؤلف بغية ضما* �إلنصاY في 
هذ� �Xا8 �تسهيل �ستغال8 �ملصنفا�. 

�قد +نشئت محاكم مختصة بحق �ملؤلف في بعض �لبلد�*. فبناF على تشريع 
�ململكة �ملتحد;، يجو� للمرخص لهم %حالة +� ترخيص %لى محكمة مختصة بحق 

�ملؤلف في حالة �ستيائهم. غير +نه ال يجو� ملنظما� �إل��"; �جلماعية �تخا~ مثل 
هذC �إلجر���F بنفسها. �تكو* قر�"�� �حملكمة ملزمة لكل من �لطرفني، �لكن يجو� 

�ستئنافها +ما6 محكمة عليا على +ساo بعض �ملسائل �لقانونية. 

�في �الحتا� �أل���بي، +صد"� �للجنة في +بريل/نيسا* ٢٠٠٤ بيانا� بشأ* %��"; حق 
�ملؤلف ��حلقو- �Xا�"; في �لسو- �لد�خلية. ��ستنتج في �لبيا* +نه %~� كا* من 

�لو�جب مو�صلة تطبيق قانو* �ملنافسة على +نشطة منظما� �إل��"; �جلماعية، فإ* 
من �لضر�"� �تخا~ تد�بير تشريعية %ضافية لتحقيق سو- ��خلية حقيقية فيما 
يتعلق باستغال8 �مللكية �لفكرية بصو"; متصلة �بصو"; منفصلة +يضا�. �يبد� 

بالتالي +نه سيتم %عد�� صك تشريعي ينظم بعض جو�نب �إل��"; �جلماعية �%��"; 
�جلمعيا� �ملعنية بتحصيل �لرسو6 في �قت قريب. 
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٣٣

�لتشغيل �لعملي للمنظما� �ملعنية بحقو' �لنسخ  -٦

مجموعا� =صحا; �حلقو'  ٦-١

ينتفع جميع �ملؤلفني ��لناشرين �لذين يجو� نسخ مصنفاتهم باإل��"; �جلماعية 
من حيث �ملبد+. �ينبغي +* يشا"كو� فيها جميعا� لو +"�نا �لكما8.

من مصلحة �ملستخدمني �حلصو8 على %~* لنقل مختلف +نو�z �ملستند��. 
�من مصلحة +صحاy �حلقو- +يضا� �لتصريح بنقل مصنفاتهم بناF على شر�� 

�تقييد�� معقولة. 

�%لى جانب �ملصنفا� �أل�بية، من �ملمكن نقل مصنفا� �لفنو* �لتشكيلية 
��لصو" �لفوتوغر�فية ��لنوتة �ملوسيقية �ملطبوعة. �من مصلحة جميع �ملؤلفني 
��لناشرين �لذين ميكن نقل مصنفاتهم +* تتكفل �ملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- 

�لنسخ باإل��"; �جلماعية للنسخ. 

�جلد�h �لسا�m -  مجموعا� =صحا; حقو' �لنسخ

�ملؤلفو*
مؤلفو �ملصنفا� غير �خليالية، مبن فيهم مؤلفو �ملو�� �لتعليمية  -

مؤلفو �ملصنفا� �خليالية ��ملسرحية  -
�لصحفيو*  -

�ملترجمو*  -
فنانو �لفنو* �لتشكيلية: �لرسامو* ��لنحاتو* �مصممو �لفنو* �لتخطيطية   -

��لرسو6 �لتوضيحية
�ملصو"�*  -

�مللحنو* �ناظمو �ألغاني  -
ناشر�

�لكتب ��Xال� ��لد�"يا� ��لصحف ��لنوتة �ملوسيقية �ملطبوعة  -

�من �ملهم %شر�� +كبر عد� ممكن من مجموعا� +صحاy �حلقو- في عمل �ملنظما� 
�ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ. �غالبا� ما يشرz مؤلفو �ناشر� �ملصنفا� �أل�بية في 
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� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

�ملشا"كة في هذ� �لعمل، �تنضم %ليهم مجموعا� +خر� من +صحاy �حلقو- في 
�قت الحق. �يعتبر �لتمثيل �لو�سع �لنطا- \تلف مجموعا� +صحاy �حلقو- هدفا� 

+ساسيا� للمنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ. 

� مختلف =نو�f �ملنسوخا�����  ٦-٢

٦-٢-١ مصنفا� �لفنوY �ملرئية ��لصو� �لفوتوغر�فية

من �ملعر�Y +* �لعديد من �ملصنفا� �ملرئية تنسخ. �من �لضر�"� �العتما� 
في هذ� �لصد� على مشا"كة +صحاy �حلقو- في مصنفا� �لفنو* �ملرئية 

��لتخطيطية ��لرسو6 �لتوضيحية ��لصو" �لفوتوغر�فية.

�ثمة �سائل عديد; تسمح بإ�"�� �ملصنفا� �ملرئية في برنامج عمل �ملنظما� �ملعنية 
بإ��"; حقو- �لنسخ. �في �لعديد من �لبلد�*، تتكفل منظما� خاصة باإل��"; �جلماعية 

ملصنفا� �لفنو* �ملرئية ��لصو" �لفوتوغر�فية. �قد تكو* تلك �ملنظما� +عضاF في 
�ملنظمة �حمللية �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ +� تنتسب %ليها بطريقة +خر�. 

�من �ملهم �لتحقق من تو�يع �لرسو6 �لتي تدفع مقابل �لنسخ للفنانني ��ملصو"ين 
بصو"; فعالة من حيث �لتكلفة سو�F مباشر; +� عن طريق منظما� متخصصة. 

٦-٢-٢  �ملصنفا� �ملوسيقية

 �تطبق شر�� خاصة على نسخ �ملصنفا� �ملوسيقية، ألنها سريعة �لتع̂ر
للنسخ، %~ من شأ* نسخ صفحة ��حد; +* يصيب �ملصنف بأكمله بالعطب.

�ال يجو� �لتصريح بنسخ �ملصنفا� �ملوسيقية %ال بناF على تقييد�� صا"مة بوجه 
� لسرعة تأثر �لنوتة �ملوسيقية. �حتظر بعض �لتر�خيص نسخ �لنوتة  عا6، نظر�

�ملوسيقية بأ� حا8 من �ألحو�8. 

�تر�عي �لتوجيها� �حلديثة لالحتا� �أل�"�بي(٢٨) �حلالة �خلاصة للنوتة �ملوسيقية، �ال 
تسمح بأ� �ستثناF +� تقييد لنسخها. 
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٣٥

�في بعض �لبلد�*، ترخص منظما� خاصة لإل��"; �جلماعية نسخ �ملصنفا� 
�ملوسيقية، علما� بأ* قو�نينها �ألساسية �+نظمتها �لقانونية قد تكو* مختلفة عن 

قانو* �نظا6 �ملنظمة �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ في نفس �لبلد. 

٦-٢-٣  �لصحف ��ملنشو��� �ملماثلة

تستنسخ �لصحف ��ملنشو"�� �ملماثلة بانتظا6 من قبل مجموعا� معينة من 
�ملستخدمني، �على �ألخص في �لقطاعني �لتجا"� ��لصناعي، بل كذلك في 

�لقطاعا� �ألخر�.

�لذلك، فمن �لضر�"� +* يكو* +صحاy �حلقو- في ~لك �Xا8 ممثلني على نحو 
مناسب في �ملنظمة �لوطنية �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ. �يختلف �لوضع �لقانوني 

� تبعا� للواليا� �لقضائية ��لبلد�*.  ��لتعاقد� للصحفيني �ختالفا� كبير�

�في +غلب �لبلد�* �لتي تر� فيها �لصحف في برنامج عمل �ملنظمة �لوطنية �ملعنية 
بإ��"; حقو- �لنسخ، يشا"� +صحاy �حلقو- في +نشطة تلك �ملنظمة. �في �ململكة 

�ملتحد;، توجد منظمتا* منفصلتا*، هما �لوكالة �ملعنية بترخيص حق �ملؤلف 
(CLA) �لتي يشمل عملها �Xال� ��لد�"يا�، ��لوكالة �ملعنية بترخيص �لصحف 

(NLA) �لتي تهتم بالصحف. 

٦-٢-٤  تسليم �ملستند�� على �لصعيد �لد�لي

تسليم �ملستند�� �لو�"�; من %حد� �ملكتبا� �لعامة +� من %حد� ���ئر تسليم 
�ملستند�� من بلد %لى �خر - �هو ما يسمى بتسليم �ملستند�� عبر �حلد�� - ميثل 

حالة خاصة للتصريحا� �لصا�"; مبوجب حق �ملؤلف.

 Cتنص تشريعا� بلد�* عد; على خدما� �لبحث �لوثائقي، غير +* نطا- كل من هذ
�خلدما� يقتصر على �أل"�ضي �لوطنية للبلد �لذ� ينص تشريعه على هذ� �حلق. 

�ألغر�� تطبيق �ختبا" �خلطو�� �لثال¨ �لو�"� في معاهد�� حق �ملؤلف �لرئيسية، 
يجب +* ينتفع +صحاy �حلقو- بالشر�� �لضر�"ية الستغال8 حقوقهم بصو"; 

فعالة. �لهذ� �لغر�، �ضع �الحتا� �لد�لي للمنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ 
مجموعة من �ملبا�� �ملطبقة على تسليم �ملستند�� على �لصعيد �لد�لي(٢٩). 

�بناF على هذC �ملبا�»، ينبغي تسليم �ملستند�� على �لصعيد �لد�لي بأسعا" يو�فق 
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عليها +صحاy حقو- �ملصنفا� �ملعنية صر�حة، �ليس على +ساo �لتعرفة �لوطنية 
�لتي ميكن تطبيقها. 

=صحا; �حلقو' �ألجانب  ٦-٣

%* قد"; �ملنظمة �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ على ترخيص �لنفا~ %لى �ملصنفا� 
�ألجنبية تكفلها �التفاقا� �لثنائية �لتي تعقدها منظما� من هذ� �لنوz على 

+ساo مبا�» �لتمثيل �ملتبا�8 ��ملعاملة �لوطنية.

� %لى �التفاقا� �لثنائية، متثل كل منظمة معنية بإ��"; حقو- �لنسخ  فاستنا��
مجموعة �ملصنفا� �ألجنبية في +"�ضيها �بالشر�� نفسها �لتي متثل مبوجبها 
 yملكافأ; �\صصة ألصحا� zحلقو- �لوطنيني. �تو�� yمجموعة مصنفا� +صحا

�حلقو- �ألجانب على +ساo هذC �التفاقا� �لثنائية.

�قد �بتكر �الحتا� �لد�لي للمنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ نوعني من �التفاقا� 
�لنمو2جية بشأ* �لتمثيل �ملتبا�8، ميكن �النتفاz بهما كأساo للمفا�ضا� �لثنائية 

�لتي جتريها �ملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ في مختلف �أل"�ضي �لوطنية. 
 Yيتعلق �ألمر في �حلالتني باتفاقا� %طا"ية يجب تكييفها كي تعكس �لظر��

�خلاصة لكل حالة. �يجب كشر� +ساسي حتديد مجموعة �ملصنفا� �لتي يشملها 
� الختالY نطا- �لتمثيل �لوطني للمنظما� �ملذكو";، فإ* �التفا- بالضبط، ألنه نظر�

مجموعة مصنفا� �ملنظمتني �ملتعاقدتني لن تكو* نفسها بالضر�";.

�ينص �التفا- �لنمو~جي �أل�8 على تبا�8 مجموعة �ملصنفا� بني �ملنظما� �حو�لة 
�لرسو6 �حملصلة. فبناF على �التفا- �ملبر6 بني �ملنظمة (CCC) في �لواليا� �ملتحد; 

�ألمريكية ��ملنظمة (CEDRO) في %سبانيا، كل ما حتصله �ملنظمة �ألمريكية 
مقابل نسخ �ملصنفا� �إلسبانية في �لواليا� �ملتحد; �ألمريكية يح̂و8 %لى �ملنظمة 

�إلسبانية �يو�z على +صحاy �حلقو- �إلسبا*، ��لعكس بالعكس.

�تفضل بعض �ملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ %بر�6 �التفا- �لنمو~جي �لثاني 
في �ملرحلة �أل�لية علي �ألخص. �ينص هذ� �التفا- على تبا�8 مجموعة �ملصنفا�، 

غير +نه ال يقضي بتحويل �لرسو6 خالفا� لالتفا- �لنمو~جي �أل�8. �بدال� من ~لك، تتفق 
�ملنظمتا* على +* تظل �لرسو6 في �لبلد �لذ� حصلت فيه. فبناF على �التفا- �ملبر6 
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بني �ملنظمة (KOPIOSTO) في فنلند� ��ملنظمة (FJÖLIS) في %يسلند�، كل �لرسو6 
�لتي حتصل مقابل نسخ �ملصنفا� �إليسلندية في فنلند� تظل في فنلند�، ��لعكس 

بالعكس.

�تستخد6 �تفاقا� منو~جية مختلفة في هذ� �لصد� +يضا�. فعند %نشاF منظمة 
جديد; إل��"; حقو- �لنسخ، يجو� %صد�" تفويض +� توكيل "سمي +� خطاy %عال* عن 

�لنية بغية مساند; +نشطة �ملنظمة �ضما* �لتمثيل �ملالئم.

�بوجه عا6، من �ألهمية مبكا* +* تضمن كل منظمة متثيال� ��سع �لنطا- في +"�ضيها 
�لوطنية، �متثل +صحاy �حلقو- �لوطنيني عن طريق �لتفويضا� من جهة،�تضمن 

متثيل +صحاy �حلقو- �ألجانب من خال8 �التفاقا� �لثنائية من جهة +خر�.

�لتشغيل �لعملي للمنظما� �ملعنية بحقو' �لنسخ  ٦-٤

٦-٤-١  مر�قبة �ستخد�V �ملصنفا�

يتعني على �ملنظمة �ملعنية بحقو- �لنسخ +* حتد� �ملصنفا� �ملستخدمة، 
 Cستخدمها. فهذ� �كذلك تا"يخ �مكا* �ستخد�مها، ��لشخص �لذ�

�ملعلوما� ضر�"ية لتحصيل �لرسو6 �تو�يعها.

تنص �تفاقا� �لترخيص �ملبرمة بني �ملنظمة �ملعنية بحقو- �لنسخ ��ملستخد6 
�فع �لرسوV ��عد�� �لتقا�ير. �من �ملهم  z= ،لرئيسية للمرخص له�ما� �اللتز�على 

مشا"كة �ملستخدمني في هذ� �لصد� كي يد"كو� �لغر� من �فع �لرسو6. �من 
مصلحة +صحاy �حلقو- �لتحقق من +* نطا- +عما8 �لنسخ ال يتجا�� ما هو ضر�"� 

لتلبية �حتياجا� �ملستخد6. �باملثل، من شأ* مر�قبة كمية �لنسخ �ملعد; +* ميكن 
�ملستخد6 من تقييم حجم �لنسخ �خصائص �الستخد�6.

�حتصل �ملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ على بيانا� مهمة عن �الستخد�6 
بعد; �سائل. �تستخد6 �لوسائل �لتالية بوجه عا6:

%عد�� تقا"ير كاملة: يقد6 �ملستخد6 %لى �ملنظمة بيانا� تفصيلية عن �لنسخ   –
�ملعد;  بالفعل؛
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� عن �لنسخ  %عد�� تقا"ير جزئية: تقد6 مجموعة فرعية من �ملستخدمني تقرير�  –
�لتي +عدتها خال8 فتر; معينة؛

%عد�� �"�سا� %حصائية: تقد" عا�; �ملستخدمني على �لنسخ على فتر�� منتظمة.  –

� للخيا"�� �\تلفة �ملتاحة  �ملعلوما� �ملتعلقة باستخد�6 �ملصنفا� مهمة +يضا� نظر�
لتو�يع �لرسو6.

٦-٤-٢  �لترخيص ��لتعرفة

تعد نسخ عديد; في �ملؤسسا� �لتعليمية كل سنة من قبل �حلكوما� 
��لهيئا� �لعامة �ألخر�، �كذلك في �ملؤسسا� �لصناعية ��جلمعيا�، �من قبل 
�ألفر��. �هذ� �الستخد�6 �لضخم للمستند�� �حملمية مبوجب حق �ملؤلف ينبغي 

+* يكو* محل �لترخيص �/+� �ملكافأ;.

�يحد� �لتشريع �لوطني حلق �ملؤلف %مكانا� �لترخيص، أل* من شأ* �ستخد�6 
�ملصنفا� ��* +� ضابط �على نطا- ��سع +� في شكل ملتبس +* يعو- +نشطة 

�ملنظمة �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ، سو�F تعلق �ألمر باستخد�6 مشر�z +� عمل 
مشر�z +� �ستخد�6 ير�عي �لتقييد�� +� �الستثنا��F �حملد�; صر�حة.

�جلد�h �لسابع –  مجاال� �لترخيص �حملتملة

�لتعليم على كل �ملستويا�
�إل��"; �لعامة – على �ملستو� �حلكومي ��إلقليمي ��حمللي

�لتجا"; ��لصناعة
�ملكتبا� �لعامة �مكتبا� �لبحو¨

�ملؤسسا� �لثقافية ��ملؤسسا� �ملماثلة �ألخر�
�ملؤسسا� �لدينية

محال� �لنسخ ��ألماكن �ألخر� �لتي تتا� فيها �ال� �لنسخ للجمهو"

عند حتديد فئة �ملستخدمني �لو�جب �ستهدفها +�ال�، يكو* لنطا- قانو* حق �ملؤلف 
�لنافذ �قانو* �لسو�بق �لذ� يفسرC، �كذلك للبنية �لتحتية �حمللية، ��" مهم. �في 

+غلب �لبلد�* �أل�"�بية، بد+� �ملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ عملها مبنح 
تر�خيص للمؤسسا� �لتعليمية. �في �لبلد�* �لتي يجر� فيها �لنسخ بصو"; كبير; 
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في محال� �لنسخ، من �ملهم +يضا� �لتحقق من +* قانو* حق �ملؤلف يحبذ �لترخيص 
.zفي ~لك �لقطا

�في سنغافو";، +بر6 �تفا- �لترخيص �أل�8 بشأ* �جلامعة �آلسيويـة بني   –
�جلمعيتني (CLASS) �(INSEAD) سنة ٢٠٠٢، �حلقه في سنة ٢٠٠٣ �تفا- بني 

(CLASS) ����"; �لتربية بشأ* مجمل �ملد�"o �لثانوية ��البتد�ئية ��ملد�"o �لتي 
تساعدها �حلكومة.

�في جنوy +فريقيا، بد+� �ملنظمة (DALRO) منح تر�خيص ملؤسسا� �لتعليم   –
�لعالي.

 (COSOMA) ، +بر6 �تفا- �لترخيص �أل�8 سنة ٢٠٠٤ بني �جلمعية�في مال��  –
�كلية مال�� للمحاسبة.

�في جامايكا، +بر6 �لترخيص �أل�8 بشأ* �لنسخ في �لقطاz �لعا6 مع �حلكومة   –
سنة ٢٠٠٢ �ملد; ثال¨ سنو��.

�في �ليابا*، منحت �لتر�خيص أل�8 مر; في قطاz �لتجا"; ��لصناعة سنة   –
١٩٩٢، �تر� +غلبية �إلير���� �لتي يحصلها �ملركز (JRRC) مقابل �لنسخ من ~لك 

�لقطاz حتى �آل*.
�في �أل"جنتني، بد+ �ملركز (CADRA) حتصيل �لرسو6 مـن محـال� �لنسخ سنة   –

 .٢٠٠٢

�يسمح �لترخيص �لذ� متنحه �ملنظمة �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ بنقل جزF من 
منشو" �%عد�� عد� محد�� من �لنسخ الستخد�مها ��خل �ملؤسسا�. �يهدY �لنسخ 
في �ملؤسسا� �لتعليمية %لى �ستكما8 �ملو�� �لتعليمية �لتي تو"� عا�;، �ال يهدY %لى 
�الستعاضة عن �لكتب �ملد"سية ��ملو�� �لتعليمية �ألخر� �لو�جب �حلصو8 عليها. �في 

�إل��"�� ��ملؤسسا�، يتمثل �لغر� من �لنسخ في �إلعال6 ��لبحث ��خليا�.

�هنا� نوعا* "ئيسيا* من �لترخيص هما:
�لترخيص �لعاV =� �لشامل (�ملعر�Y +يضا� بعبا"; �لتصريح �لعا6 باالستغال8)   –

��لذ� يسمح للمستخد6 بالنسخ من كل منشو" ير� ضمن مجموعة مصنفا� 
�ملنظمة �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ تبعا للشر�� �حملد�; في �التفا-. �غالبا ما 

يستخد6 هذ� �لنوz من �لترخيص %~� كا* �لنسخ يشمل قطاعا� كبير;؛
��لترخيص �حملد�� (�ملعر�Y +يضا� بعبا"; �لترخيص �حملد�� مبصنف ��حد +�   –

�لترخيص تبعا� لالستخد�6 +� �لعنو�* +� �لرسم) ��لذ� يسمح للمستخد6 
 �بنسخ مصنفا� معينة. �غالبا� ما يستخد6 هذ� �لنوz من �لترخيص ألغر�

�لد"�سا� �جلامعية +� مجموعة �لد"�سا� �ملماثلة �ألخر�.
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٤٠
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

�يحد� �تفا- �لترخيص +حكا6 �شر�� %عد�� �لنسخ �ملصر� بها. �يحظر بوجه عا6 
نسخ �لكتب ��ملنشو"�� �ألخر� بأكملها. �في حالة نفا� �لكتب، يجو� �التفا- على 

ترتيبا� خاصة شر� مو�فقة +صحاy �حلقو-.

�تختلف �لتقييد�� �ملفر�ضة على �لنسخ من بلد %لى بلد. �مثا8 ~لك ما يلي:
 ،(Bonus Presskopia) على �لقاعد; �لعامة �لتي تطبقها �ملنظمة �لسويدية Fبنا  –

يحظر نسخ +كثر من ١٥٪ من +� منشو"، كما يحظر نسخ +كثر من ١٥ صفحة 
من +� كتاy +� كتيب +� مجلة +� منشو" (�هو ما يعرY بالقاعد; ١٥/١٥). �ال يجو� 

بأ� حا8 من �ألحو�8 نسخ �ملو�� �\صصة الستخد�6 �حيد مثل كتب �لتما"ين 
�ملد"سية. �تطبق قو�عد خاصة على �لنوتة �ملوسيقية �ملطبوعة.

�تشمل هياكل �لتعرفة �لتقليدية �لسعر تبعا� لكل صفحة ��لسعر تبعا� لكل 
طالب +� موظف. �تختلف �لتعرفة عا�; تبعا� لفئة �ملستخدمني (�ملؤسسا� 

�لتعليمية +� �إل��"�� �لعامة +� �لشركا�) 

�حتسب "سو6 �لتر�خيص في مجا8 �لتعليم عمليا� على �لنحو �لتالي:
يوضح تقرير �ملستخدمني ��لد"�سا� �إلحصائية عد� �لصفحا� �ملستنسخة   –

من �ملستند�� �حملمية مبوجب حق �ملؤلف؛
�يقسم عد� �لنسخ تبعا� لعد� �لطلبة، مما يسمح مبعرفة �لرقم �لذ� ميثل عد�   –

�لنسخ تبعا� لكل طالب؛
�يضرy عد� �لنسخ تبعا� لكل طالب بسعر كل صفحة (تعرفة كل صفحة)؛  –

��لنتيجة هي مبلغ �لرسو6 �لو�جب �فعها عن كل طالب.  –

�تر� فيما يلي بعض �ألمثلة على تعرفة �لصفحة(٣٠):

:(KOPINOR) ملنظمة �لنر�يجية�
�لتعرفة �ألساسية للكتب ��Xال� ��لنوتة �ملوسيقية �ملطبوعة هي ٧٫٥٠ سنت   –

يو"� لكل صفحة.
�بناF على �التفاقا� �ألساسية ��لنمو~جية �ملبرمة مع بعض �ملستخدمني، يجو�   –

تخفيض هذC �لتعرفة �ألساسية. �نتيجة لذلك، تصبح �لتعرفة ٤ سنت يو"� 
في �ملد�"o �٤٫٧ سنت يو"� في �جلامعا�.
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٤١

:(ProLitteris) ملنظمة �لسويسرية�
حتصل �ملنظمة ٢٫٤ سنت يو"� مقابل نسخ كل صفحة محمية مبوجب حق   –

�ملؤلف.

�في سويسر�، تفر� �لرسو6 �لتالية على �لطالب:
في �جلامعا�: ١٠٫٥٠ يو"� عن كل طالب �عن كل سنة (على +ساo �"�سة   –

�ستنتج منها +* ٣٥٪ من �ملو�� �ملستنسخة في �جلامعا� تتمتع باحلماية مبوجب 
حق �ملؤلف)؛

oلثانوية �لعليا: ٣٫٠٥ يو"� عن كل طالب �عن كل سنة (على +سا� o"في �ملد��  –
�"�سة �ستنتج منها +* ٣٠٪ من �ملو�� �ملستنسخة في �ملد�"o �لثانوية �لعليا 

تتمتع باحلماية مبوجب حق �ملؤلف).

�تستخد6 �لصو" �ملستنسخة عا�; كمو�� تعليمية تكميلية. �مبقا"نة +سعا" 
�لكتب، ميكن +* نك̂و* فكر; ملموسة عن مبلغ �لرسو6 �حملصلة مقابل �لنسخ. ففي 

+ستر�ليا مثال�، يعا�8 عد� �لصو" �ملستنسخة عن كل طالب �عن كل سنة كتابني، 
�تعد ٤٠٠ صو"; مستنسخة تقريبا لكل طالب في �لسنة.

�٦-٤-٣  تو|يع مبلغ �ملكافأ

بغض �لنظر عن طريقة �لتو�يع، فإ* �لغر� �ملتوخى يظل تو�يع مبلغ �ملكافأ; 
�لناجم عن حتصيل "سو6 �لترخيص على �ألشخا� �لذين �ستنسخت 

مصنفاتهم. ��لغر� من ~لك هو �يا�; �ملبالغ �ملو�عة على +صحاy �حلقو- %لى 
+قصى حد، �تخفيض �لتكاليف %لى +�نى حد، ��حلفاÎ على ~لك بدقة.

�ميثل تو�يع مبلغ �لرسو6 �حملصلة على +صحاy �حلقو- مهمة "ئيسية للمنظما� 
�ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ، %~ +* �ملبد+ �ألساسي لإل��"; �جلماعية حلق �ملؤلف، 

ال سيما في مجا8 �لنسخ، يقضي بتو�يع �ملكافأ; على +صحاy �حلقو- تبعا� 
لالستخد�6 �لفعلي ملصنفاتهم. �بناF عليه، يحصل كل صاحب حق على مكافأ; 

تبعا� لعد� �لصو" �ملستنسخة عن مصنفه بالفعل.

� %لى +نه يستحيل تطبيق هذ� �ملبد+ ألسباy عملية �%��"ية في +غلب  غير +نه نظر�
�ألحيا*، فإنه مت �للجوF %لى حلو8 +خر�. �+صبحت �ملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- 
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٤٢
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

�لنسخ تعتمد على بيانا� �حصائية لتحصيل �تو�يع �لرسو6 �ملفر�ضة على 
�لنسخ، �جتمع تلك �لبيانا� من مجموعة من �ملستخدمني خال8 فتر; �منية محد�;.

�تو�z �لرسو6 �ملفر�ضة على �لنسخ بوجه عا6 بناF على طريقتني �ئيسيتني، هما:

�لتو�يع �لذ� يستند %لى �لعنو�*؛  –
��لتو�يع �لذ� ال يستند %لى �لعنو�*.  –

�يعتمد �لتو|يع �لذz يستند �لى �لعنو�Y على بيانا� +ساسية مختلفة يتم 
�حلصو8 عليها بإحد� �لوسائل �لرئيسية �لتالية:

%عد�� تقا"ير كاملة،  –
%عد�� تقا"ير جزئية،  –

%عد�� �"�سا� �ستقصائية،  –
%تاحة �لنسخ �لفعلي.  –

�ميثل %عد�� تقا�ير كاملة �سيلة مثالية لتو�يع مبلغ �ملكافأ;، �يعني ~لك +نه يتعني 
على �ملستخدمني تسجيل معلوما� مفصلة عن كل مصنف يستنسخونه �يكو*
موضع �حلماية مبوجب حق �ملؤلف. �%~� كانت هذC �لطريقة تتحلى مبز�يا ��ضحة، %ال 
+نها قد تكو* عبئا على �ملستخدمني �تكلف �ملنظمة �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ 

تكاليف باهظة.

يستخد6 �ملركز �ألمريكي (CCC) �سائل مختلفة لتحصيل �ملكافأ; �تو�يعها،   –
�بناF على ما يسمى بإعد�� تقا"ير كاملة، يحتفظ �ملرخص له بسجل يسجل 

 yلعائد�� على +صحا� zفيه كل نسخ. �يعد �ملركز فاتو"; عن كل �ستخد�6، �يو�
�حلقو- بالتالي.

�يشمل �التفا- �ملبر6 بني �لوكالة �لبريطانية (CLA) ��ملكتبة �لعامة �لبريطانية   –
�ألنشطة �لتي تباشرها �ملنظمة �لعاملية �لر�ئد; في مجا8 تو"يد �ملستند��، +ال 
�هي �ملركز �لبريطاني �ملعني بتو"يد مستند�� �ملكتبا� �لعامة. �عندما تقد6 
�ملستند�� %لى منظما� تقو6 باألبحا¨ ألغر�� جتا"ية، فإ* �لرسو6 �ملفر�ضة 

على حق �ملؤلف يحد�ها صاحب �حلق, �تسمح �ملعلوما� �ملتعلقة بعملية 
�لترخيص بتحديد �ملبلغ �لو�جب �فعه لصاحب �حلق.
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٤٣

�بناF على %عد�� تقا�ير جزئية، يقد6 �ملستخدمو* بيانا� عن عد� �لنسخ �لتي 
 oستخرجوها خال8 فتر; معينة. �من �ملمكن +يضا� جمع تلك �لبيانا� على +سا�
��سا� �ستقصائية تستخدV فيها طريقة =خذ �لعينا�. �يستند �لتو�يع في �

تلك �حلالة %لى عينة من �لنسخ �ملستخرجة بالفعل.

في �لد�منر�، يتعني على ٥٪ من %جمالي �ملد�"o �ملشمولة بالترخيص �ملد"سي   –
+* تخطر �ملنظمة (Copy-Dan) بكل نسخ �ملو�� �حملمية مبوجب حق �ملؤلف 

�. �يعد �لتقرير بتقدمي نسخة %ضافية. ��ملستخرجة خال8 ١٢ شهر�
�في �ململكة �ملتحد;، فتر; +خذ �لعينا� �لتي تستخدمها �لوكالة (CLA) هي   –

+قصر من �لفتر; �ملستخدمة في �ملد�"o �لد�منركية، %~ +* �لوكالة �ملذكو"; جتر� 
كل سنة �ملد; عشر; +سابيع �"�سة عن عينة تتكو* من ٢٫٥٪ من مد�"o تابعة 
لعشر %��"�� محلية للتعليم تبعا� لد�"; مدتها ثال¨ سنو�� �بالتنا�y �جلغر�في. 

�خال8 فتر; �"�سة �لعينة، ي�طلب %لى �ملستخدمني %عد�� نسخة %ضافية 
لتحديد كل مستند محمي �مستنسخ، �بيا* عد� �لصفحا� �ملستنسخة 

�عد� �لنسخ �ملستخرجة.

 Fكا* من �ملستحيل عمليا جمع �ملعلوما� من �ملستخدمني، فإ* باإلمكا* %جر� �~%�
�لتو�يع بناF على مبد+ �تاحة �لنسخ �لفعلي. �يعو� �لسبب �جلوهر� لذلك %لى 
+* مجمل �ملو�� �ملتوفر; في �لسو- من �ملمكن نسخها، بل من �حملتمل نسخها 

في �قت معني. �تعو� �ملكافأ; بالتالي من �ملو�� �ملتوفر; في �لسو- �حدها. �يتعني 
على +صحاy �حلقو- +نفسهم %بال� مصنفاتهم �منشو"�تهم للمنظمة �ملعنية 
بإ��"; حقو- �لنسخ. �غالبا ما تستخد6 طريقة �لتو�يع هذC �ملنظما� �لتي تدير 

�لتر�خيص �لقانونية �+نظمة �لرسو6 على �ألخص. �مبا +* من �ملستحيل تقريبا� جمع 
�لبيانا� من �ألفر�� �لعا�يني، فإ* هذC �لطريقة متثل طريقة فعالة من حيث �لتكلفة 

للحصو8 على �لبيانا� �لضر�"ية للتو�يع.

 �+ ،(ProLitteris) حلقو- مصنفاتهم للمنظمة� yفي سويسر�، يبلغ +صحا�  –
�لترقيم �لد�لي �ملوحد للكتب، ��سم �لناشر ��ملؤلف، �عنو�* �لكتاy +� �ملقالة، 
�عد� �لنسخ، �عد� �لصفحا�، ��لسعر، �سنة �لنشر، �نوz �ملصنف (خيالي +� 

غير خيالي، +� علمي، +� كتاy مد"سي)، �لغة �ملصنف. �حتسب �ملكافأ; على 
+ساo تلك �لبيانا�، �يحصل كل مصنف على مكافأ; طو�8 مد; معينة (٢٥ 

سنة للمصنفا� �خليالية �سنة ��حد; للصحف).
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٤٤
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

�في بعض �لبلد�*، �ختا" +صحاy �حلقو- طريقة لتو|يع �ملكافأ� ال تستند �لى 
�لعنو�Y. �تسمح بعض �لد"�سا� �إلحصائية بجمع معلوما� مشتركة عن حجم 

نسخ +نو�z مختلفة من �ملستند�� بدال� من منشو" معني. �جتمع �لبيانا� من 
عد� محد�� من �ملستخدمني �ملنصو� عليه في �التفا- خال8 مد; محد�;. �جتر� 

�لد"�سا� من �قت %لى �خر، كل +"بع +� خمس سنو�� عا�;.

�بناF على هذC �لطريقة، تدفع �ملكافأ; للمؤلفني ��لناشرين بصو"; غير مباشر;. 
 Fملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ �ملكافأ; على �ملنظما� �ألعضا� zتو��

�لتي متثل �ملؤلفني ��لناشرين. �يعو� عا�; %لى جمعيا� +صحاy �حلقو- قر�" حتديد 
معايير �لتو�يع. �ينتفع �ملؤلفو* عا�; بإعانا�، �يجو� لهم متويل +نشطة مشتركة. 

�يجمع �لناشر�* بيانا� عن حصص �لسو-، �يدفعو* �ملكافأ; للناشرين بصو"; 
فر�ية. �تطبق طريقة �لتو�يع هذC على +صحاy �حلقو- �لوطنيني فقط. +ما �حلصة 

�ملستحقة ألصحاy �حلقو- �ألجانب، فإنها حتد� على +ساo نتائج �لد"�سا�.

 zعا�; �"�سا� �ستقصائية عن كل قطا (KOPINOR) ملنظمة� �في �لنر�يج، جتر  –
كل خمس سنو��. �جتر� هذC �لد"�سا� مكاتب مستقلة لإلحصاF، بتكليف 

من �ملنظمة �ملذكو"; ��ملستخد6. �تسمح �لد"�سة بتحديد ١٥ فئة مختلفة من 
�ملنشو"�� (مثل �لكتب �ملد"سية ��Xال� �لعلمية ��لنوتة �ملوسيقية �ملطبوعة 
��لصحف) �١٥ فئة مختلفة من �ملو�� (مثل �لشعر ��لنصو� �لعلمية ��لصو" 

 zلفوتوغر�فية ��لرسو6 �لتوضيحية ��لنوتة �ملوسيقية). �تعالج بيانا� كل قطا�
في شكل جد��8 تستخد6 حلساy �ملكافأ;. 

�ميكن حتديد حصة كل من �ملؤلفني � �لناشرين على �لوجه �لتالي:
يجر� �القتسا6 بناF على +حكا6 �لتشريع �لوطني كما هو �حلا8 في بلجيكا   –

.(CopyRo) مانيا�"� (REPROBEL)
يجر� �القتسا6 بناF على �تفا- بني �ألطر�Y، كما هو �حلا8 في +غلب �لبلد�*،   –

�على �ألخص في +ملانيا (VG WORT) ��لنر�يج (KOPINOR) ��ململكة �ملتحد; 
 .(CLA)

يجر� �القتسا6 بناF على عقو� تبر6 بني �ملؤلفني ��لناشرين.   –

��خلالصة هي +* �ملنظمة �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ مسؤ�لة +ما6 مفوضيها، +� 
+صحاy �حلقو-. غير +نه %لى جانب ~لك، يجب +* تكو* طريقة تو�يعها للحصص 

��ضحة �شفافة �ميكن +* يفهمها بسهولة �ملستخدمو* ��Xتمع بوجه عا6.
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٤٥

�لنسخ �لرقمي ��لنشر  -٧

�ملسائل محل �لنقا�  ٧-١

 �� للتقد6 �لتكنولوجي، +صبح �لنسخ "قميا� +كثر فأكثر +� +صبح يستعا نظر�
عنه متاما� بالنسخ �لرقمي.

خال8 �لسنو�� �لعشر �ألخير;، كانت �ملسائل �ملتعلقة بالتكنولوجيا �لرقمية محل 
نقا} مكثف ��خل �الحتا� �لد�لي للمنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ. �+صبح من 

�ملهم ألصحاy �حلقو- ��ملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ ��الحتا� �لد�لي بصفته 
� ��ليا� �لقيا6 مبا يلي:  منبر�

�"�سة �ملسائل �الستر�تيجية �ملتصلة باالستخد�6 �ملتز�يد للنسخ �إللكتر�ني   –
��لنشر �لرقمي للملكية �لفكرية؛

�توفير محفل لتقاسم �ملعلوما� ��لبيانا� �لتقنية �لتي قد تسمح للمنظما�   –
�ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ بتحسني خدماتها �لتقليدية �تقدمي خدما� جديد; 

%لى �ملبتكرين ��لناشرين ��ملستخدمني؛
�فحص �لوسائل �لتي تساعد �الحتا� �لد�لي على حتسني �ستغالله للخدما�   –

.Fإللكتر�نية �تقدمي بيانا� �معلوما� %لى مجمل �ملنظما� �ألعضا�

�يرخص عد� كبير من �ملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ �ستخد�ما� "قمية 
معينة بناF على تفويضا� من +صحاy �حلقو- +� بناF على نصو� تشريعية 

.� حسبما يكو* �حلا8. �يختلف نطا- �تنوz �خلدما� في هذ� �Xا8 �ختالفا� كبير�

�كتسا; �حلقو' �لرقمية  ٧-٢

�كتساy �حلقو- �لرقمية مسألة +ساسية في مجا8 �لنسخ �لرقمي، �يتطلب 
مشا�"�� �ثيقة مع +صحاy �حلقو-.

شرعت +غلب �ملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ +�8 �ألمر في ترخيص تصوير 
�ملستند��، ��قتصر� تفويضاتها من +صحاy �حلقو- بالتالي على �لنسخ 

�لفوتوغر�في. �يختلف تعريف �لنسخ �لفوتوغر�في، فهو يشمل في عد� من �لبلد�* 
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٤٦
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

بعض +شكا8 �لنسخ �إللكتر�ني، مثل �لنسخ �لرقمية �لتي تعا�8 �لنسخ �ملصو";. 
�في بعض �لبلد�* �ألخر�, تدخل نسخة �ملستند�� �ملطبوعة على �إلنترنت في %طا" 

تر�خيص تصوير �ملستند��. 

�يتطلب �كتساy �حلقو- �لرقمية �لتشا�" مع +صحاy �حلقو- ��ملبتكرين ��لناشرين، 
�يجب �حلصو8 على تفويضا� جديد� في +غلب �حلاال�.

�يترتب على �كتساy �حلقو- �لرقمية %جر�F مناقشا� ��خل �الحتا� �لد�لي للتوصل 
 yحلقو-. �في %طا" عمل �الحتا� �لد�لي، متكن +صحا� Cلى +نسب شكل إل��"; هذ%
�حلقو- ��ملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ من �إلملا6 بالتجا"y �لتي مر�� بها 
��الستفا�; منها ��الستلها6 بالطر�ئق �لعديد; �لتي جربت في مختلف �لبلد�*.

�متثل �إل��"; �لفر�ية للحقو- نقطة �نطال- عا�ية ألصحاy �حلقو- ��ملستخدمني 
عندما يكو* ~لك ممكنا�. �يجابه �لعديد من �ملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ 

� "ئيسيا في %��";  � ألنها تؤ�� ��"� �حتياجا� �متطلبا� �ملستخدمني �ملهمة، نظر�
�حلقو-. فمن �حملتمل +* يكو* +صحاy �حلقو-، �ال سيما ��" �لنشر �لكبير;، قد �ظفو� 
+مو�ال� طائلة في %��"�تهم �خلاصة �يريد�* بالتالي ترخيص مو��هم بصو"; فر�ية كلما 

كا* ~لك ممكنا�. �بإمكا* �لعديد من �لناشرين، �على �ألخص صغا" �لناشرين، +* 
يستفيد�� %لى حد كبير من خدما� �ملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ.

�غالبا� ما تتطو" �أل�ضاz بفضل مختلف �ملشر�عا� �لر�ئد� �لتي تسمح جلميع 
�ألطر�Y �ملعنية باحلصو8 على معلوما� قيمة من +جل تطوير خدما� �لترخيص 

�لرقمي. فقد +ضيفت �حلقو- �لرقمية %لى ~خير; �لعديد من �ملنظما� �ملعنية بإ��"; 
حقو- �لنسخ، بعد تقييم �أل�ضاz �فحصها فحصا� �قيقا�. �%~� كا* من �ملستحيل 

%��"; �حلقو- بصو"; فر�ية +� لم يكن ~لك ممكنا� من �لناحية �لعملية، فإ* من 
�ملستحسن بناF على �لتجربة �للجوF %لى خدما� منظمة معنية بإ��"; حقو- �لنسخ.

�التفاقا� �لثنائية  ٧-٣

من +جل ترخيص �الستخد�ما� �لرقمية على �لوجه �لصحيح، يتطلب �ألمر 
+يضا� �حلصو8 على مجموعة من �ملصنفا� �ألجنبية. ��الستخد�6 �لرقمي في 

حالة �لنقل على �إلنترنت ��لي بطبيعة �حلا8.
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٤٧

�ال تنطبق �التفاقا� �لنمو~جية �حلالية لالحتا� �لد�لي (IFRRO) سو� على �لنسخ 
�لفوتوغر�في. �يجر� �آل* �لعمل على %عد�� مبا�» تعاقدية منو~جية جديد;، +ال �هي 

�ملبا�� �لثنائية �لقابلة للتطبيق على �الستخد�6 �لرقمي. 

�ستمثل �التفاقا� �ملبرمة بني �ملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ بناF على 
�لتفويضا� �لصا�"; من +صحاy �حلقو- �لوطنيني �ألساo للترخيص �لد�لي عبر 
�حلد��. �مثا8 ~لك مجموعة �ملبا�» �ملطبقة على تو"يد �ملستند�� على �لصعيد 

.Cلد�لي ��لو�"� ~كرها +عال�

طر�ئق �مما�سا� �لتر�خيص �حلالية  ٧-٤

تستند �لتر�خيص في �Xا8 �لرقمي عا�; %لى �لترخيص �لتفصيلي �لذ� يسمح 
ألصحاy �حلقو- بتحديد سعر كل مصنف.

�تعطي قائمة �ألمثلة �لو�"�; +�ناC فكر; مقتضبة عن بعض �حللو8 �لسا"ية حاليا� 
� سريعا�  +� �جلا"� �لتفكير فيها في مختلف �لبلد�*، علما� بأ* �لسينا"يو يتطو" تطو"�
�يتطلب �ستجابا� جديد; �فعالة من قبل +صحاy �حلقو- ��ملنظما� �ملعنية بإ��"; 

حقو- �لنسخ.

ففي �لواليا� �ملتحد; �ألمريكية، مينح مركز ترخيص حق �ملؤلف (CCC) تر�خيص 
بشأ* �الستخد�6 �لرقمي للشبكا� �حملد��; �لنفا~ ��ملستغلة ��خليا� في �لشركا� 

��جلامعا�، �كذلك بشأ* �لنشر على �إلنترنت �بالبريد �إللكتر�ني عن طريق %��"ته 
 .(RLS) ;ته �ملعنية بترخيص طبعا� جديد"��%� ،(DPS) ملعنية بالترخيص �لرقمي�
�+نشأ �ملركز +يضا� %��"; تختص مبنح تر�خيص بشأ* �حلقو- �لرقمية �%عا�; �لطبع، 

�تعرY بـ (Rightslink). �تسمح هذC �إل��"; للناشرين �مو"�� �حملتويا� �آلخرين 
بعر� مو��هم �حملمية مبوجب حق �ملؤلف على �خلط، �تقدمي �لتصا"يح ��حملتويا� على 

�لفو"، مع ضما* �ألمن �مر�قبة �ستخد�6 �حملتويا�.

�تقد6 �لوكالة �لكندية �ملعنية بترخيص حق �ملؤلف منذ سنة ١٩٩٩ خدما� 
تهدY %لى مساعد; +ساتذ; �جلامعا� على �حلصو8 على تصريح الستخد�6 

�ملو�� �حملمية مبوجب حق �ملؤلف في نصوصهم �إللكتر�نية. �مينح +غلب �لناشرين 
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٤٨
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

��ملبتكرين حقو- �الستير�� ��لتحويل �لرقمي حاليا� مبوجب تفويض جديد، �يسمح 
نظا6 �لترخيص على �خلط مبنح تر�خيص تفصيلية لالستخد�6 �لرقمي للمصنفا�.

�في +ستر�ليا، تقد6 �لوكالة �ملعنية بترخيص حق �ملؤلف (CAL) ترخيصا� بشأ*
�ستغال8 قصاصا� �لصحف يسمح للوكالة مبسح �ملقاال� �لصحفية �تخزينها 

 "downstream license" بـ Yيعر � �تو�يعها على عمالئها، كما تقد6 ترخيصا� فريد�
�يسمح للحكومة �لعمالF هذC �لوكاال� بنشر �لقصاصا� ��خليا� سو�F بالبريد 

�إللكتر�ني +� على �إلنتر�نت.

�في فرنسا، مينح �ملركز �لفرنسي �ملعني باستغالh حق �لنسخ (CFC) تر�خيص 
للوكاال� �لتي تختص بقصاصا� �لصحف �تنشر عر�ضا� مرقمة للصحف على 
عمالئها، �كذلك للشركا� ��لوكاال� �حلكومية �لتي تنشر هذC �لعر�� �ملرقمة 

على �إلنتر�نت.

�في %سبانيا، يتعا�* �ملركز �إلسباني �ملعني بحقو' �لنسخ (CEDRO) حاليا� مع 
�جلامعة �إلسبانية للتعليم عن بعد في %عد�� مشر�z "�ئد يهدY %لى ترخيص 

�الستغال8 �لرقمي للمصنفا� �ملطبوعة. �قد ��فقت �جلمعية �لعامة �لسنوية 
للمركز �ملذكو" في صيف ٢٠٠٤ على تفويضا� "قمية جديد;.

� (CLA) ترخيصا� ��في �ململكة �ملتحد;، متنح �كالة ترخيص حق �ملؤلف �حملد�
جتريبيا� شامال� بشأ* ترقيم قطاz �لتعليم �لتكميلي. �على +ساo مماثل، منحت 

تر�خيص عامة بشأ* �لترقيم تسمح بضم مستند�� منشو"; �مرقمة %لى �لبريد 
�إللكتر�ني للقطاعني �لتجا"� ��ملهني بغية �ستخد�مها في �لشركا�.

�في +ملانيا، متنح �ملنظمة (Verwertungsgesellschaft WORT) حاليا� تر�خيص بشأ*
�الستخد�6 �ملنفصل (على +قر�� مدمجة) +� �ملتصل ملستند�� قدمية، �كذلك بشأ*

ترقيم ��ستخد�6 مستند�� غير منشو"; في شكل "قمي على �إلنتر�نت، شريطة 
+* ينجز �لناشر �ألصلي هذC �لطبعة �لرقمية �جلديد; بنفسه +� مينح مو�فقته لهذ� 

.��لغر
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٤٩

بعض �حللوh �لتشريعية  ٧-٥

في بعض �لبلد�*، تشمل �ألحكا6 �لتشريعية �لو�"�; في قانو* حق �ملؤلف 
بعض +شكا8 �الستخد�ما� �لرقمية.

�تسع نطا- تعريف �لنسخ ��لنسخ �لفوتوغر�في بناF على �لقانو*، �+صبح يشمل 
بعض �الستخد�ما� �إللكتر�نية. ففي نيو�يلند� مثال�، ينص قانو* حق �ملؤلف على +* 

مصطلح "�لنسخ" يشمل خز* +� مصنف على +� �عامة �بأ� �سيلة كانت �فقا� 
للقو�عد �لد�لية �ملعمو8 بها. �في جامايكا، يعرY قانو* حق �ملؤلف �لنسخ على 

+نه يشمل خز* �ملصنف على +� �عامة بوسائل %لكتر�نية.

�تنطبق =حكاV تشريعية +يضا على �لنسخ �إللكتر�ني في بعض �لبلد�*:

ففي =ستر�ليا، يجيز قانو* حق �ملؤلف في حاال� معينة �لنسخ +� �لنقل �إللكتر�ني 
للمصنفا� ��* �حلصو8 على مو�فقة مسبقة من صاحب حق �ملؤلف. �تدفع 
�ملكافأ; ألصحاy �حلقو- في حالتني هما: ترخيص �لتعليم �لقانوني �+حكا6 

 Fملكافأ; �تو�عها بنا� (CAL) ;حلكومة بشأ* �لنسخ. �حتصل �كالة حق �ملؤلف �حملد���
على هذC �ألحكا6. 

�في سويسر�، ينص �لتشريع على ترخيص قانوني بشأ* �ستخد�6 مقتطفا� من 
 o"إلعال6 ��لتوثيق �لد�خلي في �ملد�� ��ملصنفا� �حملمية مبوجب حق �ملؤلف ألغر�
��جلامعا� ��لشركا� ��ملهن. �تتكفل �ملنظمة (ProLitteris) بإ��"; هذ� �لترخيص 

�لقانوني. 

� تشريعيا� للترخيص  �في �لد�منر�، يشمل �لترخيص �جلماعي �ملوسع بصفته سند�
 (COPY-DAN-WRITING) لطوعي، �لنسخ �لرقمي في �لتعليم. �باشر� �ملنظمة�

�لتي متنح تر�خيص بشأ* �لنسخ �لقياسي لألغر�� �لتعليمية، توسيع نطا- 
�لترخيص في هذ� �Xا8 كي يشمل ترقيم �ملصنفا� �ملنشو"; في شبكا� مغلقة 

مثل �إلنتر�نت، �كذلك بعض �الستخد�ما� �لرقمية في مكتبا� �لبحث �لعامة.

�تشمل �لتر�خيص �لقانونية �ملرتبطة بأنظمة �لرسوV مجموعة من �ملعد�� 
�لتي ميكن �إلشا"; %ليها بعبا"; معد�� "�لنسخ �لفوتوغر�في �لرقمي". �تشمل 
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٥٠
� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

+نظمة �لرسو6 +يضا� هذC �ملعد�� ��لدعاما� مثل �ال� �ملسح ��ألجهز; �ملتعد�; 
�لوظائف ��آلال� �لطابعة ��ال� تسجيل �ألقر�� �ملدمجة �+قر�� �لفيديو �لرقمية 

��حلو�سيب �لشخصية.

�قد كانت مسألة صالحية +نظمة �لرسو6 في �حمليط �لرقمي محل مناقشا� 
مكثفة بسبب بر�� +نو�z من �ألنشطة �لتي تستخد6 +نظمة %��"; �حلقو- �لرقمية. 

�%~� كا* +صحاy �حلقو- ��ملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ �لتي متثلهم 
يساند�* كلية �بتكا" +نو�z جديد; من �ألنشطة في �حمليط �لرقمي، �يحبذ�* بالتالي 

+نظمة %��"; �حلقو- �لرقمية �تطويرها، فإ* هذC �ألنشطة ما هي %ال حل جزئي في 
�لوقت �لر�هن. ففي قطاz �لطباعة ��لنشر خاصة، ما ��لت +غلبية �ملصنفا� تقد6 
 Cعلى �لو"-، �ال تطبق +نظمة %��"; �حلقو- �لرقمية بالتالي، �من �لسهل "قمنة هذ

�ملصنفا� عن طريق �ملسح مثال�، ��ستخد�مها بعدئذ في �لسلسلة �إللكتر�نية. 
�نتيجة لذلك، ينبغي تطبيق +نظمة �لرسو6 �لرقمية �+نظمة %��"; �حلقو- �لرقمية 

بصو"; متو��ية �متكاملة خال8 �لسنو�� �لقا�مة.

�ال تصف �لفقر�� �لو�"�; +عالC سو� بعض �حللو8 �لتشريعية �لتي يجر� تطبيقها 
حاليا� في بلد�* مختلفة.
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�الحتا� �لد�لي (IFRRO) ميثل مصالح =صحا; �حلقو'  -٨

�الحتا� �لد�لي – �لصلة �لد�لية  ٨-١

يقيم �الحتا� �لد�لي للمنظما� �ملعنية بحقو- �لنسخ �لصلة مع جميع 
 yملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ ��جلمعيا� �لوطنية ��لد�لية ألصحا�

�حلقو-.

�ملنظما� �لوطنية �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ هي +عضاF فـي �الحتا� �لد�لي 
�، �يتز�يد عد�ها سنة بعد  (IFRRO)، �هي متو�جد; حاليا� في ما يناهز خمسني بلد�

سنة. �يعو� هذ� �لتطو" �لسريع في �لعديد من �لبلد�* %لى �جلهو� �لتي يبذلها 
�ملؤلفو* ��لناشر�* �لوطنيو*، �يدعمها �الحتا� �لد�لي ��ألعضاF فيه. �قد +ثمر ~لك 

�لتعا�* �لطويل �ألمد في كل �لقا"�� لصالح �ملؤلفني ��لناشرين ��Xتمع �لد�لي.

��جلمعيا� �لوطنية للمؤلفني ��لناشرين هي +عضاF منتسبة %لى �الحتا� �لد�لي. 
��جلمعيا� �لد�لية �لتالية هي +عضاF منتسبة %لى �الحتا� �لد�لي:

(ENPA) لصحف� �جلمعية �أل�"�بية لناشر�  –
(EWC) أل�"�بيني� yمجلس �لكتا  –

(FEP) حتا� �لناشرين �أل�"�بيني�  –
 (FIPP) الحتا� �لد�لي للصحافة �لد�"ية�  –

(FIT) الحتا� �لد�لي للمترجمني�  –
(ICOGRADA) لس �لد�لي جلمعيا� �لرسو6 �لتخطيطيةX�  –

(IFJ) الحتا� �لد�لي للصحفيني�  –
(IPA) الحتا� �لد�لي للناشرين�  –

(STM) ملصنفا� �لعلمية ��لتقنية ��لطبية� �الحتا� �لد�لي جلمعيا� ناشر� –

مهاV �الحتا� �لد�لي �لرئيسية  ٨-٢

تتمثل مهمة �الحتا� �لد�لي �لرئيسية في تقدمي مساند; تشريعية �بناF; %لى 
+عضائه، �توفير معلوما� حديثة عن �لتأثير �إليجابي لنظا6 لإل��"; �جلماعية 

يطبق على �لوجه �لصحيح في �Xتمع.
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� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

+نشئ �الحتا� �لد�لي (IFRRO) سنة ١٩٨٠ كفريق عمل للجنة حق �ملؤلف �لتابعة 
لالحتا� �لد�لي للناشرين ��الحتا� �لد�لي جلمعيا� ناشر� �ملصنفا� �لعلمية ��لتقنية 
��لطبية. �في سنة ١٩٨٤، +صبح �الحتا� �لد�لي محفال� غير "سمي، �بد+ يباشر عمله 
منذ سنة ١٩٨٨ كاحتا� مستقل له برنامج عمل خا� �مؤهل لتمثيل +عضائه +ما6 

�لهيئا� �لوطنية ��لد�لية.

�في سنة ١٩٩٨، �فتتح �الحتا� �لد�لي مكتبني في بر�كسل (بلجيكا) على ثقة من 
� متز�يد �ألهمية في �عم قو�عد عا�لة متماسكة �شفافة في مجا8  +نه سيؤ�� ��"�

�لنسخ، ال سيما في �حمليط �لرقمي �لعاملي �ملتطو".

�ينشد �الحتا� �لد�لي حتقيق ثالثة =هد�£ �ئيسية ميكن �صفها باقتضاy على 
�لنحو �لتالي:

تشجيع %نشاF منظما� معنية بإ��"; حقو- �لنسخ في �لعالم +جمع؛  –
�تسهيل �التفاقا� �لرسمية �غير �لرسمية ��لعالقا� بني +عضائه؛  –

��يا�; �عي �جلمهو" ��ملؤسسا� بحق �ملؤلف ���" �ملنظما� �ملعنية بإ��"; حقو-   –
�لنسخ في حو�لة �حلقو- �تو�يع �جلعائل بني +صحاy �حلقو- ��ملستخدمني.

� حقو' �لنسخ ���٨-٢-١  تشجيع �نشاu منظما� جديد� معنية بإ

تتمثل %حد� �ملها6 �لرئيسية لالحتا� �لد�لي في تشجيع %نشاF منظما� جديد; 
معنية بإ��"; حقو- �لنسخ في �لبلد�* �لتي ال تتو�جد فيها بعد.

�لذلك �لغر�، +نشأ �الحتا� �لد�لي جلاناq �قليمية �صند�قاq للتنمية. �تشمل �للجا*
�إلقليمية مناطق جغر�فية مختلفة على �لنحو �لتالي:

���للجنة �\صصة لبلد�* pسيا ��حمليط �لها  –
�للجنة �\صصة لبلد�* =مريكا �لالتينية ��لكا�يبي  –

جلنة �لتنمية �\صصة  لبلد�* =فريقيا ��لشر' �أل�سط  –
�لفريق �أل���بي �فريق �لعمل �ملعني بالتنمية �أل���بية.  –

�ميو8 صند�' �لتنمية من �ملساهما� �لطوعية لألعضاF في �الحتا� �لد�لي، �لذ� 
يوصي كل منظمة معنية بإ��"; حقو- �لنسخ بتخصيص مبلغ للصند�- يعا�8 
�شتر�كها �لسنو� فيه. �تقر" كل منظمة عضو تخصيص ~لك �ملبلغ لألنشطة 

�لتي تباشر في منطقة معينة +� تتر� حرية �لتصرX Yلس �إل��";.

924_int_A_2.indd 52924_int_A_2.indd   52 09.01.2007 14:30:0309.01.2007   14:30:03



٥٣

��لغر� من �لصند�- هو "صد +� %قر�� �ألمو�8 �لضر�"ية إلنشاF �تطوير منظما� 
 Yجديد; معنية بإ��"; حقو- �لنسخ، �متويل �ملشر�عا� �خلاصة �لتي تلبي �ألهد�

�الجتماعية ��لثقافية لالحتا� �لد�لي. �يتعني على �جه �خلصو� +*:
يدعم كل مشر�z �إل��"; �جلماعية حلق �ملؤلف؛  –

�يتمتع باالكتفاF �لذ�تي على �ألجل �لطويل.  –

�هنا� نظاما* ينصا* على تقدمي �لقر�N ��ملنح بشر�� خاصة.

uألعضا�لقائمة بني �لعالقا� �٨-٢-٢  

تتمثل قو; �الحتا� �لد�لي في تعد� �تنوz +عضائه، +� +صحاy �حلقو- �لذين 
يجمع �الحتا� شملهم.

تنجز مختلف =فرقة عمل �الحتا� �لد�لي �جلانه �لد�ئمة +� �ملؤقتة +عماال� مهمة. 
 � � "�ئد� �بفضل �لد"�ية �لعملية ألفرقة �لعمل �لتقنية ��للجا*، يؤ�� �الحتا� �لد�لي ��"�

في مجاال� مختلفة من �ألنشطة، مثل نسخ �ملو�� �ملرئية ��لصحف ��ملنشو"�� 
�ملماثلة، �حتصيل "سو6 عن �ألجهز; ��ملعد��، ��"�سة �ملسائل �ملرتبطة بالترقيم. 

�ميثل جد�h �لعمل �لرقمي +�لوية كبر� لالحتا� �لذ� �ضع �تفاقا� منو~جية، تستند 
%لى مبا�» �لتمثيل �ملتبا�8 ��ملعاملة �لوطنية، �يد"o حاليا� %مكانية �النتفاz بتلك 

�التفاقا� في �حمليط �لرقمي. �من �ملهم +يضا� �بتكا" معايير ��سائل تعريف بغية 
�ستخد�مها في تبا�8 �حلقو- ��حملتويا� على �لشبكة. �خير مثا8 على ~لك جها� 

�لتعريف باملوضوعا� �لرقمية (DOI)، �لذ� �بتكرC �لناشر�* في �ألصل الستخد�مه 
في محيط �لشبكة، ��ملطبق حاليا� على مجموعة من �ملو�� �حملمية مبوجب حق 

.(DOI) ملؤلف. �يشا"� �الحتا� �لد�لي بنشا� في +عما8 �ملؤسسة �لد�لية�

�%~� �شتركت �ملنظما� �ألعضاF في +نشطة �الحتا� �لد�لي، فإنه بإمكانها +* حتصل 
� %لى +*  على معلوما� حديثة عن تطو" +�ضاz �لنسخ �%��"; �حلقو- �لرقمية، نظر�

�جتماعا� �الحتا� تسمح بتبا�8 �ملعلوما� ��خلبر�� في %طا" ��لي.

٨-٢-٣  نشر �لوعي

 yقت مضى توعية �ملشرعني �+صحا� �حاليا� +كثر من + �لعل من �لضر�"
�حلقو- ��ملستخدمني ��Xتمع ككل باألهمية �ملتز�يد; حلقو- �مللكية �لفكرية.
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� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

ينظم �الحتا� �لد�لي ند��� %قليمية ��طنية �غير ~لك من �ألنشطة �لر�مية %لى 
نشر �لوعي، سو�F بصو"; منفر�; +� بالتعا�* مع منظما� +خر�. �غالبا� ما يأخذ ممثلو 
�الحتا� �لكلمة في �الجتماعا� �لد�لية +� �إلقليمية، مثل تلك �لتي تعقدها �ملنظمة 

�لعاملية للملكية �لفكرية (�لويبو). �قد +ثبتت �لتجربة +* �الجتماعا� �لتي يشا"� 
فيها ممثلو �حلكومة ��لقطاz �خلا� مفيد; لكال �لطرفني.

�ينشر �الحتا� �لد�لي بيانا� بشأ* موقفه �بعض �لوثائق �ملهمة �ألخر� على صفحة 
موطنه، مما ميثل مر�جع مفيد; لإلملا6 باملسائل �ملتعلقة بالنسخ ��لنسخ �لرقمي. 

�تتوفر �ملو�� �لتربوية، مثل هذ� �لكتيب، على �إلنترنت.

�تفا' �لتعا�Y �ملبرV مع �لويبو  ٨-٣

يعمل �الحتا� �لد�لي بالتعا�* مع �ملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية (�لويبو). 
�تعز� �ملنظمتا* حماية حقو- �مللكية �لفكرية في كل +نحاF �لعالم.

�قد تضاعفت تلك �ألنشطة منذ +كتوبر/تشرين �أل�8 ٢٠٠٣ بعدما عقد� �لويبو 
��الحتا� �لد�لي �تفاقا� للتعا�*، يسمح لهما بالعمل معا� في �Xاال� �لرئيسية �لتالية:

�ألنشطة �ملتعلقة بنشر �لوعي: يتعا�* �الحتا� �لد�لي ��لويبو حسب �القتضاF في 
تطوير ��عم �لبنية �لتحتية �لضر�"ية للمنظما� �ملعنية باإل��"; �جلماعية، �كذلك 

في �يا�; �لوعي بحقو- �لنسخ ��لنسخ �لفوتوغر�في، �فو�ئدها �لتي ينتفع بها 
+صحاy حق �ملؤلف ��ملستخدمو* ��Xتمع ككل.

بر�مج �لتد�يب �لتي تسمح للمنظمتني بالقيا6 معا� +� بصو"; منفر�; بعقد ��"�� 
تهدY %لى تد"يب موظفي �ملنظما� �ملعنية باإل��"; �جلماعية في �لبلد�* �لتي يشير 

� �بلد�* �سيا �لوسطى  %ليها �تفا- �لتعا�*، +� �لبلد�* �لنامية ��لبلد�* �ألقل منو�
�بلد�* +�"�با �لوسطى ��لشرقية.

تكنولوجيا �ملعلوما� �لتي تشمل �بتكا" %جر���F تستهدY توثيق �ملعلوما� 
�تعريفها �تبا�لها �%��"تها.
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�حلو�شي

�آل"�F �ملع̂بر عنها في هذ� �ملنشو" هي �"�F �لكاتبة.  (١)
 Publishing Market Watch, Sectoral Report 2:Book Publishing,©2004  (٢)

� في سنة ٢٠٠٢). �للجنة �أل�"�بية (١٥ ��لة عضو�
�الحتا� �لد�لي للصحافة �لد�"ية (FIPP) على �ملوقع  (٣)
  www.magazineworld.org، سبتمبر/+يلو8 ٢٠٠٤.

�لر�بطة �لعاملية للصحف، مايو/+يا" ٢٠٠٤.  (٤)
 Collective Management of Copyright and Related Rights by Dr. 

Mihály Ficsor, WIPO Publication No. 855 (E)
BONUS PRESSKOPIA منذ سنة ١٩٩٩.  (٦)

في يناير/كانو* �لثاني ٢٠٠٥، بلغ عد� �لد�8 �ملنضمة %لى �تفاقية بر* ١٥٧ ��لة.  (٧)
في +كتوبر/تشرين �أل�8 ٢٠٠٤، بلغ عد� �لد�8 �ملنضمة %لى �تفا- تريبس ١٤٨   (٨)

��لة.
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 
22 May 2001.

�ملا�; ٥(٢) (+).   (١٠)
تشير �لفقر; ١٨ من �يباجة �لتوجيها� %لى �لتر�خيص �جلماعية �ملوسعة.  (١١)

حلت �ملنظمة (COPIBEC) محل �ملنظمة (UNEQ) �لتي بد+� تتصرY بصفتها   (١٢)
منظمة معنية بإ��"; حقو- �لنسخ في سنة ١٩٨٤.

شرعت جمعية حق �ملؤلف في مال�� (COSOMA) في منح تر�خيص بشأ*   (١٣)
�لنسخ في سنة ٢٠٠٤.

عضو منتسب %لى �الحتا� �لد�لي.  (١٤)

عضو منتسب %لى �الحتا� �لد�لي.  (١٥)

عضو منتسب %لى �الحتا� �لد�لي.  (١٦)

عضو منتسب %لى �الحتا� �لد�لي.  (١٧)

عضو منتسب %لى �الحتا� �لد�لي.  (١٨)
+نشئت �ملنظمة (AEDRA) في %كو���" سنة ٢٠٠١.  (١٩)

في %يطاليا، تدير �ملنظمة (SIAE) �لتر�خيص �لقانونية للنسخ �خلا� في مر�كز   (٢٠)
�لنسخ.

+نشئت �ملنظمة (PROAUTOR) في بير� سنة ٢٠٠٣.   (٢١)
.(AAS) حتصل �لرسو6 �كالة حق �ملؤلف �لسلوفينية  (٢٢)

(٥)

(٩)
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� �جلماعية في مجاh �لنسخ����إل

تشير �أل"قا6 %لى +* �لسنة ٢٠٠٣/٢٠٠٢ +� ٢٠٠٤/٢٠٠٣ حسب �لسنة �ملالية   (٢٣)
للمنظمة.

تشير �إلير���� %لى نظا6 �لتشغيل �لذ� تر� منه �ملو�"� �لرئيسية.  (٢٤)
 � +صبحت �ملنظمة �ملعنية بإ��"; حقو- �لنسخ في غانا (COPYGHANA) عضو�  (٢٥)

في �الحتا� �لد�لي في +كتوبر/تشرين �أل�8 ٢٠٠٤.
تشير �أل"قا6 %لى �أل�ضاz في صيف سنة ٢٠٠٤.  (٢٦)

في ٣٠ +بريل/نيسا* ٢٠٠٤.  (٢٧)
�ملا�; ٥(٢)(+) من توجيها� �لبرملا* �أل�"�بي ��Xلس "قم CE/29/2001 �لصا�";   (٢٨)

في ٢٢ مايو/+يا" ٢٠٠١.
صدقت على �ملبا�» �جلمعية �لعامة �لسنوية لالحتا� �لد�لي في +كتوبر/تشرين   (٢٩)

�أل�8 ٢٠٠٤.
�لتعرفة في سنة ٢٠٠٤، �جتر� تعديال� عليها كل سنة.  (٣٠)

924_int_A_2.indd 56924_int_A_2.indd   56 09.01.2007 14:30:0309.01.2007   14:30:03



�آل��9 �ملعب<ر عنها في هذ� �ملنشو� هي ;��9 �ملؤلف، �ال تعكس بالضر��) �جهة نظر
�ملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية ��الحتاE �لد�لي للمنظما1 �ملعنية بحقوB �لنسخ.

couverture_924_A.indd  2couverture_924_A.indd   2 09.01.2007 14:30:3409.01.2007   14:30:34



�إل
�	� �جلماعية
في

مجا� �لنسخ

�ملنظمة 
�لعاملية 
للملكية
�لفكرية

ISBN 92-805-1407- (A)924من منشو��1 �لويبو �قم

International
Federation of
Reproduction
Rights
Organisations

couverture_924_A.indd  1couverture_924_A.indd   1 09.01.2007 14:30:3309.01.2007   14:30:33

978- 0

ملزيد من املعلومات االتصال بالويبو على العنوان التالي:  
www.wipo.int

المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
World Intellectual Property Organization

34, chemin des Colombettes 
P.O. Box 18

CH-1211 Geneva 20
Switzerland

الهاتف: 11 91 338 4122+
الفاكس: 28 54 733 4122+



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /WinSoftPro-Bold
    /WinSoftPro-BoldItalic
    /WinSoftPro-Medium
    /WinSoftPro-MediumItalic
    /WinSoftSerifPro-Bold
    /WinSoftSerifPro-BoldItalic
    /WinSoftSerifPro-Medium
    /WinSoftSerifPro-MediumItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /FRA ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice




