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أأو ًل .مقدمة
تتقدم مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب (اجملموعة) ابقرتاح إلجرا مناقشة بشأأن أأس ئةل خبصوص حتديث حق املؤلف
املتعلق ابلس تخدامات اجلارية للسلع الفكرية احملمية يف البيئة الرمقية يف أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (اللجنة ادلامئة).
وقد أأاثرت ش ىت اجلهات الفاعةل مسأأةل احلاجة اإىل اإجرا نقاش يشمل البيئة الرمقية ،بد ًا من املبدعني وفناين ا ألدا أأنفسهم
وصو ًل اإىل ممثيل احلكومات .وليس من قبيل املصادفة أأن أأكد املدير العام للويبو فرانسس غري أأن َّه قد حان الوقت يك
"نقاوم من أأجل املوس يقى" من أأجل "ضامن حصول املوس يقيني اذلين ميتعوننا عىل ماكفأأة عادةل ،وضامن تمثني اإبداعاهتم
وإاسهاهمم الفريد يف حياتنا" .واكن ذكل يف رسالته اليت أألقاها يف س ياق اليوم العاملي للملكية الفكرية ،واكن موضوعها الرئييس
عىل وجه التحديد هو "اهنض وقاوم ،من أأجل املوس يقى" .وقال غري اإننا ل نس تطيع "اإغفال" دور املبدعني وفناين ا ألدا
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يف الاقتصاد الرمقي اجلديد.
ومع وضع هذه اخملاوف يف الاعتبار ،يمتثل هدف هذا الاقرتاح يف السعي اإىل اإجياد حلول مشرتكة لصاحل اجملمتع و أأحصاب
احلقوق ،يف مواهجة التحدايت الناش ئة عن حقوق جديدة تشمل السلع الفكرية احملمية حبق املؤلف يف البيئة الرمقية.
وتقدم اجملموع ُة ثالثة جمالت معل ملناقش اها يف اللجنة ادلامئة:
 .1حتليل ومناقشة ا ألطر القانونية املُس تخدمة محلاية املصنفات يف اخلدمات الرمقية.
 .2حتليل ومناقشة دور الرشاكت واملؤسسات اليت تنتفع ابملصنفات احملمية يف البيئة الرمقية وطريقة معلها ،اما يف ذكل
التحقق من مس توى الشفافية يف العمل ونسب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف املبالغ اليت تُدفع لش ىت أأحصاب
احلقوق.
 .3حتقيق توافق يف الآرا بشأأن اإدارة حق املؤلف يف البيئة الرمقية ،من أأجل التعامل مع املشالك املرتبطة هبذا ا ألمر،
بد ًا من اخنفاض ا ألجور اليت حيصل علهيا املؤلفون والفنانون وصو ًل اإىل تقييدات واس تثنا ات حق املؤلف يف
البيئة الرمقية.

اثني ًا .معلومات أأساس ية
اس تجاب ًة للموجة الصدمية ا ألوىل من الإنرتنت والتكنولوجيا الرمقية ،انقشت املنظم ُة معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف
ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألدا والتسجيل الصويت واعمتدهتام يف عام .1996
ويمكن احلل اذلي أأخذت به املعاهداتن يف تصنيف حق اس تئثاري جديد ي ُسمى حق "ا إلاتحة" ،ويف اس تخدام تدابري
امحلاية التقنية للمساعدة عىل اإنفاذ حق املؤلف يف البيئة الرمقية.
ومسحت معاهد ُة الويبو بشأأن حق املؤلف للقوانني الوطنية بقدر معني من احلرية لوضع التوصيف القانوين لهذا احلق اجلديد،
اذلي ميكن أأن يُصنَّف عىل أأنه توزيع أأو نقل اإىل امجلهور أأو حىت مجموعة من احلقوق القامئة ابلفعل.
وخالف ًا ملعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلفَّ ،عرفت معاهد ُة الويبو بشأأن ا ألدا والتسجيل الصويت حق "ا إلاتحة" بأأنه حق
مس تقل .ومن خالل بيان ُمتَّفق عليه بشأأن املادة  15من املعاهدةُ ،أشري اإىل تع ُّذر التوصل اإىل قرار شامل بشأأن مس توى
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حقوق البث والنقل اإىل امجلهور اليت ينبغي أأن يمتتع هبا فنانو ا ألدا ومنتجو التسجيالت الصوتية يف العرص الرمقي .فبعدما
جعزت ادلول ا ألعضا عن التوصل اإىل توافق يف الآرا  ،قررت أأن ترتك ابب املسأأةل مفتوح ًا للتوصل اإىل حل يف املس تقبل.
وبعد اعامتد هاتني املعاهدتني ،ظهرت يف البيئة الرمقية خدمات جديدة واختفت خدمات أأخرى ،مع حدوث تغيريات جوهرية
يف طريقة اإنتاج السلع الفكرية احملمية وتوزيعها.
ويوجد ،يف الوقت احلارض ،عدد كبري من اخلدمات اليت يبدو أأن اجتاهها السائد هو النفاذ اإىل املصنفات بد ًل من نقل امللكية
أأو احليازة .وعاد ًة ما حتتاج هذه اخلدمات اإىل تراخيص لأكرث من حق ،مما حيافظ عىل اإقامة عالقة متبادةل مع احللول
التكنولوجية امل ُس تخدمة.
ورمغ التقدم التكنولويج اذلي شهدته البيئة الرمقية مؤخر ًا ،فاإن معاهدة بيجني بشأأن ا ألدا السمعي البرصي ،اليت اع ُتمدت
يف عام  ،2012اتبعت نفس صيغة معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألدا والتسجيل الصويت .فأأتت
معاهدة بيجني أأيض ًا حبمك ا ألجر العادل بوصفه بدي ًال للحق الاس تئثاري يف الترصحي ابلس تخدام املبا ر ويري املبا ر ألوجه
ا ألدا اجملسدة يف تثبيتات املصنفات السمعية البرصية من أأجل البث والنقل اإىل امجلهور ،مثلها يف ذكل متام ًا مثل معاهدة
الويبو بشأأن ا ألدا والتسجيل الصويت.
ويف هذا الس ياق ،يعترب اخنفاض أأجور املبدعني وامللحنني ومؤلفي ا ألياين وفناين ا ألدا يف الوقت احلارض أأوحض جانب من
جوانب التأأثري النامج عن التقدم التكنولويج يف الانتفاع ابملصنفات احملمية يف البيئة الرمقية .وتوجد تساؤلت حول ا ألمهية
اليت ُأوليت لهؤل املبدعني وفناين ا ألدا وهل يه اكفية أأم ل ،ل س امي يف صناعة املوس يقى ،رمغ أأن التكنولوجيا الرمقية قد
مسحت بزايدة نطاق نفاذ اجملمتع اإىل املوس يقى عىل حنو مل يس بق هل مثيل.
واملوس يقى وس يةل أأساس ية من وسائل الرتفيه والرتوجي الثقايف والتمنية الاقتصادية .وذلكل ل بد من تقديرها حق قدرها،
ابلإضافة اإىل تقدير مجيع القامئني عىل اإبداعها و أأداهئا .وقد اتضح خالل العام املايض استيا الوسط الفين فامي يتعلق هبذه
املسأأةل ،مع الزتايد العاملي للتظاهرات واحلراكت املطالبة بأأجر أأكرث اإنصاف ًا عند الانتفاع ابملصنفات املوس يقية يف البيئة الرمقية،
مثلام حدث يف اليوم العاملي للملكية الفكرية ويريه من ا ألحداث اليت ُأجريت ابلتوازي مع اجامتعات اللجنة ادلامئة.

اثلث ًا .ا ألساس يات
اإن تطبيق قانون حق املؤلف يف البيئة الرمقية موضوع ينطوي عىل قضااي خمتلفة اكنت ،ول تزال ،موضع شاكوى املبدعني
وفناين ا ألدا يف كثري من البدلان يف الوقت احلارض .ويف هذا الس ياق ،يعرت تدين ا ألجور الناجتة عن اخلدمات الرمقية اإحدى
أأكرث املشالك ذكر ًا فامي يتعلق البيئة الرمقية .فيش تيك امللحنون والفنانون يف مجيع أأحنا العامل من تدين ا ألجور اليت حيصلون
علهيا من املنصات الرمقية ،ل س امي تكل املنصات اليت تس تخدم تكنولوجيا البث التدفقي .ويف اإحدى املرات ،أأكَّد املوس يقار
جيسون اإسبيل أأن َّ
البث التدفقي عرب الإنرتنت مل يُضف شيئ ًا يُذكر اإىل دخهل .وكذكل حسبت املغنية اتيلور سويفت لك
أأيانهيا من اإحدى اخلدمات املوس يقية الرمقية ،و أأبدت اعرتاضها عىل خدمة أأخرى عند اإطالق خدمة بث موس يقي جديدة،
بسبب عزم الرشكة عىل عدم دفع أأجور للمبدعني وفناين ا ألدا مقابل اس تخدام اخلدمة خالل مرحلاها التجريبية اجملانية.
وينبع السخطُ من الإحساس العام بأأن اإيرادات اخلدمات الرمقية ل تصل اإىل امللحنني وفناين ا ألدا  ،خصوص ًا اذلين ل تُسلَّط
علهيم ا ألضوا  .وليس من املس تغرب أأن َّ
البث التدفقي فامي يبدو هو مس تقبل الاس اهالك املوس يقى .ولكن ،عىل حد قول
املوس يقار ديفيد برين" ،2املبالغ املالية اليت تدفعها هذه اخلدمات مقابل لك بث تدفقي ضئيةل جد ًا – يرون أأنه اإذا اس تخدم
اخلدمة عدد اكف من ا ألشخاص ،فسوف ترتام تكل احلبيبات الصغرية من الرمال" .اإل أأن َّه من الواحض وضوح الشمس أأن
http://www.theguardian.com/music/2013/oct/11/david-byrne-internet-content-world 2

SCCR/31/4
4

الفنانني يف املس تقبل ،عىل حد قوهل" ،اإذا اضطروا اإىل الاعامتد بشلك ياكد يكون حرص ًاي عىل الإيراد الناجت عن هذه
اخلدمات ،فس يصبحون بال معل يف غضون عام واحد" ،ألن "المنوذج لكه ل يُطاق كوس يةل دلمع أأي معل اإبداعي من أأي
نوع" .و أأوحض الس يد برين أأن "اخلطر ل يمكن يف بقا الفنانني أأمثاهل أأكرث من كونه يمكن يف بقا الفنانني الناش ئني و أأولئك
اذلين مل حيققوا اإل القليل من الإجنازات".
ورمغ أأن مسأأةل ا ألجور أأكرث وضوح ًا يف صناعة املوس يقى ،وهو ا ألمر اذلي يربر اهامتم هذه الوثيقة هبذا اجملال ،فاإن الوضع يف
جمالت أأخرى أأكرث اإاثرة للقلق بسبب ما ينتج عن الانتفاع ابملصنفات الفكرية يف البيئة الرمقية من أأجور تاكد تكون يري
موجودة .وإاذا اكن امللحنون وفنانو ا ألدا ل يزالون يتقاضون أأجور ًا أأقل مما يس تحقون مقا نر ًة بعدد مرات أأدا مصنفاهتم ،فاإن
السوق الرمقية ل تزال هتمين علهيا صناعة املوس يقى ،اليت تشمل  %99من مجموعات املصنفات الرمقية 3.وذلكل من الإنصاف
أأن يُقال اإنه حىت اإماكنية حتقيق أأرابح من البيئة الرمقية ل متثل مصدر دخل حممت ًال للمبدعني يف ش ىت اجملالت الثقافية
ا ألخرى يري املوس يقى ،مثل ا ألدا السمعي البرصي ،وا ألدب ،والتصوير الفوتوغرايف.
ويُعترب حق املؤلف يف البيئة الرمقية موضوع ًا ُمعقَّد ًا يتطلب اإجرا حوار متعدد ا ألطراف بني احلكومات وش ىت ا ألطراف
املعنية .ول بد من السعي اإىل اإجياد حل توافقي يشمل مناذج ا ألعامل اجلديدة ،دون اإغفال أأمهية ضامن حدوث توازن بني
مصاحل أأحصاب حقوق امللكية الفكرية واملنتفعني هبذه السلع الفكرية ،من أأجل صياية نظام حامية يكون أأكرث اإنصاف ًا وفعالي ًة
يف البيئة الرمقية.

أأ) الإطار القانوين ألشاكل الانتفاع اجلديدة ابملصنفات الفكرية يف البيئة الرمقية
يبدو أأن احلل اذلي مت التوصل اإليه يف عام  ،1996من خالل املوافقة عىل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو
بشأأن ا ألدا والتسجيل الصويت ،وكررته معاهدة بيجني ،يري اكف للتعامل مع التطورات والابتاكرات التكنولوجية اليت
ازدهرت يف العرص الرمقي .فهناك مشالك تتعلق ابلتصنيف القانوين ألشاكل الانتفاع اجلديدة ابملصنفات احملمية يف البيئة
الرمقية .واحلقوق احلالية املتعلقة ابلنتفاع ابلسلع الفكرية ليست اكفية ،ألهنا ،ابس تثنا حق ا إلاتحة ،قد مت التفكري فهيا
وتصورها ملواهجة واقع حيدث فيه الاس تغالل الاقتصادي للسلع الفكرية احملمية يف البيئة املادية.
ويف هذا الس ياق ،تشري اتفاقات ترخيص حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت تعرضها املنصات الرمقية عىل كثري من أأحصاب
احلقوق اإىل حق ا إلاتحة ،بيد أأهنا تُقدم هذا احلق جبانب احلقوق التقليدية ا ألخرى ،اما فهيا حق الاس تنساخ ،مما يبدو أأنه
يري مال م متام ًا خلدمات رمقية كثرية .ويتكرر هذا املوقف مرات عديدة ضد مصاحل املؤلفني وفناين ا ألدا  .وتنشأأ الصعوابت
املتعلقة حبق الاس تنساخ يف البيئة الرمقية عن مفهوم "الاس تنساخ العريض" اذلي يعين اس تنساخ ًا مؤقت ًا غرضه الوحيد هو
جعل املصنف ملحوظ ًا .ومل يمتكن املؤمتر ادلبلومايس من التوصل اإىل اتفاق بشأأن ا ألحاكم املتعلقة ابلس تنساخ العريض أأو
4
املؤقت ،وهو عنرص موجود يف معظم اخلدمات الرمقية.
ويبدو أأن حق الاس تنساخ ل ياكد يفي ابلغرض ،ألن الاس تنساخ ،يف بعض أأنواع البث الرمقي ،ليس سوى معل اثنوي
ُمالزم للعملية التكنولوجية املس تخدمة يف وضع املصنف يف متناول املس تخدمني .ويف هذه احلالت ،ل يكون لالس تنساخ
" أأي أأمهية من وهجة نظر اس تغالل املواد احملمية" .5ورمغ أأن معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف تأأيت ببيان اتفاق يُطبق حق
 3الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ( .)2015( )CISACتقرير التحصيل العاملي لعام  .2015متاح عىلhttp://www.cisac.org/Cisac- :
University/Publications/CISAC-publishes-new-Global-Collections-Report
 .WIPO/CR/KRT/05/7 4حق املؤلف يف احمليط الرمقي :معاهدة الويبو بش أأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بش أأن ا ألدا والتسجيل الصويت .من اإعداد:
ادلكتور ميخايل فيكشور ،مدير مركز تكنولوجيا املعلومات وامللكية الفكرية ( )CITIPيف بودابست.
 .WIPO/CR/KRT/05/7 5حق املؤلف يف احمليط الرمقي :معاهدة الويبو بش أأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بش أأن ا ألدا والتسجيل الصويت .من اإعداد:
ادلكتور ميخايل فيكشور ،مدير مركز تكنولوجيا املعلومات وامللكية الفكرية ( )CITIPيف بودابست ،ص .10

SCCR/31/4
5

الاس تنساخ عىل الاس تخدامات اليت حتدث يف البيئة الرمقية ،فاإن ا ألطراف املتعاقدة ل تزال ميكهنا أأن تسمح بفرض
تقييدات واس تثنا ات عىل الاس تنساخ املؤقت عقب اختبار اخلطوات الثالث .6والنتيجة املرتتبة عىل ذكل يه انعدام
التنس يق بني الترشيعات الوطنية اليت تنص عىل أأساليب خمتلفة للتعامل مع حق الاس تنساخ فامي يتعلق البيئة الرمقية.
فّس احلقوق
ويف حاةل عدم وجود قانون أأو أأحاكم قانونية ُمح َّددة بشأأن الانتفاع ابلسلع الفكرية احملمية يف البيئة الرمقية ،تُ َّ
التقليدية يف الغالب عن طريق القياس أأو تقريب مفاهمي النظرايت القانونية املوضوعة يف ا ألصل من أأجل البيئة املادية.
وتفسري احلقوق عىل هذا النحو عاد ًة ما يتجاهل أأ َّن الكثري من جوانب البيئة املادية يصعب تطبيقه يف البيئة الرمقية .وينطبق
ذكل عىل استنفاد احلقوق ومبد أأ ا إلقلميية.
فيتأأثر استنفاد احلقوق سلبي ًا يف البيئة الرمقية حيامن ُجيرى التفاوض بشأأن سلعة فكرية رمقية وي ُسفر النقل يف واقع ا ألمر عن
اإنتاج نسخة بال أأي متيزي نوعي مقا نر ًة ابلسلعة ا ألصلية .ومن َّمث فاإنه بعد البيع ا ألول ،لن حيدث أأي بيع أآخر أأو اإعارة يف
ادلعامة نفسها اليت مت تثبيت املصنف علهيا يف ا ألصل ،بل يف نسخة يري مادية ،وهو ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يؤدي اإىل
اس تحاةل تطبيق مبد أأ استنفاد احلقوق طبق ًا لتوافُقه املذهيب التقليدي.
ويتأأثر مبد أأ ا إلقلميية سلبي ًا أأيض ًا ألن نطاق احلدود املادية ل ياكد ميثل مشلك ًة يف تبادل املعلومات عرب ش بكة الإنرتنت،
وهناك شكوك بشأأن نطاق القوانني احمللية فامي يتعلق ابملبادرات التجارية العاملية اليت تنتفع ابملصنفات احملمية حبق املؤلف.
فميكن مث ًال النفاذ من ش ىت أأحنا العامل اإىل حمتوى موقع اإلكرتوين ُأنشئ يف بدل ما من يري أأن حتول احلدود املادية دون ذكل.
وتعديل احلقوق التقليدية املتعلقة ابلبيئة املادية يك تناسب البيئة الرمقية أأمر ُمعقَّد .ومن اجلائز أأن تس تفيد مناذج ا ألعامل
امل ُص َّممة يف البيئة الرمقية من بعض احلقوق اليت تش به احلقوق التقليدية املُعدَّة للبيئة املادية .ولكن احلقوق املُحدَّدة يف ش ىت
مناذج ا ألعامل يعمتد بعضها عىل بعض ،مما يعين أأن اخلدمة ليك تعمل ابلاكمل ،ل بد للك حق من احلقوق املعنية أأن يكون
موضع ترخيص ُمحدَّد ،طبق ًا للحق الاس تئثاري يف الترصحي وا ألجر الناجت.
ويف حاةل مناذج ا ألعامل القامئة عىل البث التدفقي مث ًال ،توجد خالفات حول احلقوق املعنية .فهناك خالف بشأأن ما اإذا اكن
الانتفاع ابملصنفات احملمية يتضمن ابلرضورة حق النقل اإىل امجلهور أأم أأنه ينطوي عىل هذا احلق فقط .وعىل النحو نفسه،
توجد مشلكة يف تصنيف خدمات البث التدفقي اإما ابعتبارها اإجتار ًا يف سلع فكرية أأو اإجيار ًا ُمحدَّد املدة لسلع يري مادية.
وهناك من يرى أأن هذا النوع من اخلدمات س يكون وسط ًا بني اخلدمات والسلع اليت تقدهما الإذاعة ومتاجر ا ألسطواانت
املسجةل التقليدية.
ويعترب هذان التعريفان – أأل وهام اإجتار أأم اإجيار – جوهريني حيامن يتعلقان حبقوق خمتلفة .فالتصنيف هل تأأثري مبا ر يف
اتفاقات ترخيص هذا النوع من اخلدمات ،ومن َّمث يف نس بة ا ألجور اليت تُدفع ألحصاب احلقوق.

ب) دور الرشاكت واملؤسسات اليت تنتفع ابملصنفات احملمية حبق املؤلف يف البيئة الرمقية و أأسلوب معلها
يف الوقت احلارض ،يزداد يوم ًا بعد يوم عدد الرشاكت اليت تقوم بتطوير مناذج أأعامل جديدة عىل أأساس الانتفاع ابملصنفات
احملمية حبق املؤلف يف املنصات الرمقية .ولكن هذه الامنذج اجلديدة تثري اخملاوف عىل الصعيدين الوطين وادلويل ،نظر ًا
لالفتقار اإىل الشفافية يف هذه الرشاكت ولخنفاض أأجور املؤلفني وفناين ا ألدا يف مجيع أأحنا العامل.

 .WIPO/CR/KRT/05/7 6حق املؤلف يف احمليط الرمقي :معاهدة الويبو بش أأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بش أأن ا ألدا والتسجيل الصويت .من اإعداد:
ادلكتور ميخايل فيكشور ،مدير مركز تكنولوجيا املعلومات وامللكية الفكرية ( )CITIPيف بودابست.
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ويف حاةل البث التدفقي ،مث ًال ،متتكل بعض اخلدمات نوعني من مناذج الانتفاع :منوذج مدفوع ا ألجر وفيه يشرتك املس تخدم
يف اخلدمة ويدفع رسامً شهر ًاي مقابل بعض املزااي ،مثل احلق يف اس تخدام "وضع عدم التصال ابلش بكة" ،مما يقتيض وجود
نسخة ،ومنوذج "جماين" ُحيقق اإيراداته عن طريق الإعالانت.
ويُطلق عىل المنوذج ا ألول امس "برمييوم" .وعىل الرمغ من ازدايد خدمات البث التدفقي يف مجيع أأحنا العامل ،ل يزال عدد
الاشرتااكت قلي ًال نسبي ًا ،مما يؤدي اإىل اخنفاض أأجور املؤلفني وفناين ا ألدا  ،بل ويلقي أأيض ًا ابلشكوك حول اجلدوى
الاقتصادية لبعض هذه اخلدمات.
وعاد ًة ما ي ُشار اإىل المنوذج الثاين ابمس "فرمييوم" .ويف هذا المنوذج ،يمكن املصدر الرئييس للقلق يف الافتقار اإىل الشفافية يف
تقامس عائدات املنصات الرمقية من الإعالانت .ومن دواعي القلق أأيض ًا عدم وجود رقابة عىل طريقة حتقيق هذه اخلدمات
ل ألرابح املالية ،اليت تنطوي أأحيا ًان عىل الانتفاع بسلع فكرية محمية دون دفع تعويض مايل ،وفرض مناذج و روط ل ألجور
يصعب عىل املؤلفني والفنانني فهمها.
ويف غياب التنظمي الفعال ،تفرض "السوق" ووالكؤها قواعدمه ،دون شفافية حقيقية يف أأساليب اإصدار الفواتري ويف توزيع
أأجور احلقوق .بل ويصبح الوضع أأكرث تعقيد ًا يف احلالت اليت تنطوي عىل عقود دولية لرتخيص ذخرية أأعامل فنية.
ويوجد خلل يف ماكفأأة أأحصاب احلقوق يف س ياق هذه العقود ادلولية .وينطوي النشاط التجاري احلديث يف جمال املوس يقى
عىل عدد كبري من املعامالت املتناهية الصغر اليت حيصل فهيا أأحصاب املصاحل عىل أأجزا ضئيةل من الإيرادات .ورمغ أأن
التكنولوجيات اجلديدة ينبغي أأن تُوفر مزيد ًا من الشفافية ،فاإن صناعة املوس يقى قد طبقت اإطار ًا ُمبامً يصعب عىل املبدعني
والفنانني فهمه.
ورمغ أأن خدمات البث التدفقي تدفع نفس نس بة الإيرادات اليت تُدفع مقابل املبيعات املوس يقية من خالل "متاجر
ا ألسطواانت الإلكرتونية" ،فاإن اخنفاض املبالغ املدفوعة وكرثة الوسطا يثريان خماوف جديد ًة .وعاد ًة ما تكون البياانت املتاحة
للفنانني ُمبم ًة ،وذلكل ل يس تطيعون فهم املدفوعات واحلساابت اليت يتلقوهنا .وراما يكون هذا الإهبام يف صاحل الوسطا .7
ونس بة أأجور احلقوق اجملاورة ملنتجي التسجيالت الصوتية مث ًال تكون – يف البيئة الرمقية عاد ًة – أأكرب بكثري من تكل اليت
حيصل علهيا املؤلفون وفنانو ا ألدا  .فاس تخدام اتفاقات ترخيص قدمية دون تعديلها لتناسب الواقع الرمقي يُكسب ،يف الواقع،
منتجي التسجيالت الصوتية امتياز ًا.
بل حىت مناذج اتفاقات الرتخيص العاملية ت ُسبب مشالك خطرية يف البيئة الرمقية .ويمتثل الاجتاه السائد حالي ًا يف التوسع
العمودي يف العالقات بني اجلهات الفاعةل املوجودة يف سلسةل القمية العاملية املوس يقية ،اليت يسود فهيا خطر س يطرة املنصات
الرمقية (منصات التشغيل) و راكت التسجيل (الرشاكت الرئيس ية) عىل لك هذه السلسةل يف البيئة الرمقية.
ويرخض كثري من خدمات البث التدفقي ،كام ذكر ديفيد برين ،8حتت رمحة  راكت الإنتاج املوس يقي ،ل س امي الكربى مهنا،
وحتول اتفاقات عدم الإفشا دون متتع مجيع ا ألطراف امزيد من الشفافية ،ولعل هذه يه أأكرب مشلكة تواجه الفنانني اليوم.
فعىل سبيل املثال ،حيامن يسأأل الفنانون املنصات الرمقية عن الطريقة اليت ت َُّوزع هبا املوارد الناجتة عن الإعالانت ،فاإهنم ل
ينجحون يف احلصول عىل رد واقعي بأأرقام دقيقة .وذلكل يرى الس يد برين أأنه ل بد للموس يقيني وحمامهيم أأن يعرفوا ابلضبط
ما اذلي حيدث ،قبل أأن ينتقلوا اإىل وضع نظام أأكرث اإنصاف ًا يف دفع ا ألجور.
 7انظر" :املوس يقى العادةل :الشفافية وتدفع املدفوعات يف صناعة املوس يقى" ،من معهد بريلكي لرايدة ا ألعامل الإبداعية.
http://davidbyrne.com/open-the-music-industrys-black-box 8
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ويسفر انتشار اجلهات الفاعةل ا ألقوى اقتصاد ًاي عن خماطر اإجياد مناذج أأعامل تمتركز حول بضع  راكت ،مكقدمني خلدمات
رمقية (احتاكرات الرشا  /احتاكرات القةل الرشائية) أأو مكس اهلكني ملصنفات محمية (احتاكر الرشا  /احتاكر القةل الرشايئ)،
مما يؤثر عاد ًة عىل مصاحل املؤلفني وفناين ا ألدا اذلين يكونون يف الغالب احللقة ا ألضعف يف هذه السلسةل.
وتوفر طريقة تنظمي السوق الرمقية للموس يقى مرتع ًا خصب ًا للمامرسات ا ألخرى املُجحفة واملُخةل ابملنافسة يف س ياق هذه الامنذج
التجارية .والاس تعانة ابلربامج الآلية اليت تزيد بشلك زائف من اس تخدام فهارس معينة – قوامئ التشغيل اليت جيمعها منتجو
التسجيالت الصوتية – وخوارزميات البحث اليت تقود اإىل الاجتاه السائد متيل اإىل احلث عىل زايدة اس اهالك ذخائر فنية
معينة ،وهو ما يش به الرشوة املُقنَّعة ،ويعترب مع ًال يري قانوين يف كثري من البدلان.
واتفاقات الرتخيص العاملية لذلخرية الفنية ،اليت تشمل املؤلفني وفناين ا ألدا  ،تُفسح اجملال خلرق مبد أأ ا إلقلميية اذلي يعد أأحد
نون بدل ما عىل بدلان أأخرى ،دون
املسلامت ا ألساس ية اليت يقوم علهيا حق املؤلف .فكثري ًا ما يُفرض يف هذه التفاقات قا ُ
مراعاة خصوصيات لك منطقة ،يف اناهاك واحض ألحاكم اتفاقية برن واتفاق تريبس.
وينطوي أأيض ًا تطبيق مبد أأ ا إلقلميية عىل رضورة تلقي الإيرادات املتحققة نتيجة ترخيص احلقوق يف البدل نفسه اذلي حتققت
هذه الإيرادات فيه وليس يف بدل أآخر .ولكن ليس من الواحض اإن اكن هذا حيدث أأم ل ول كيفية حدوثه ،نظر ًا لوجود
خدمات رمقية كثرية تتطلب ادلفع عن طريق بطاقات الئامتن ادلولية وابدلولر ا ألمرييك ،بد ًل من العمةل احمللية ،مما يعيق
جر الانتفاع يف اإقلمي أآخر بسلع فكرية محمية.
رصد تداول هذه املوارد ويسمح بأأن يُدفع يف اإقلمي ما أأ ُ
ويف هذا الس ياق ،جيب علينا أأن نناقش التحقق من املامرسات احملمتةل املُخةل ابملنافسة والافتقار اإىل الشفافية يف ا ألعامل
التجارية اليت ُجترى يف نطاق مناذج ا ألعامل الرمقية ،بل وعلينا أأيض ًا أأن نناقش مسأأةل قيام اجلهات الفاعةل ا ألقوى بفرض
اختصاص قضايئ ومناذج عقود عىل فناين ا ألدا  .ويرجع وقوع هذه املامرسات يف املقام ا ألول اإىل عدم متاثل املعلومات
واختالل التوازن الاقتصادي بني أأطراف العالقة التعاقدية.
ومن َّمث فاإن أأي نظام أأجور يتسم امزيد من الإنصاف يف البيئة الرمقية سوف ينطوي ابلرضورة عىل اإجرا ات دقيقة لتحديد
أأحصاب احلقوق يف املصنفات والتسجيالت الصوتية اليت يُنتفع هبا ،فض ًال عن أأوجه ا ألدا املرتبطة بتكل املصنفات
والتسجيالت الصوتية.
ونظر ًا لصعوبة توحيد معلية حتديد املصنفات من خالل اعامتد التسجيالت ادلولية ،فاإن إانشا قاعدة بياانت عاملية ألحصاب
احلقوق ،واملصنفات ،والتسجيالت الصوتية ،و أأوجه ا ألدا  ،اإىل جانب التبادل ا إللزاي للمعلومات بني احلكومات و أأحصاب
احلقوق ومجعيات الإدارة امجلاعية ،ميكن أأن حيل معظم املشالك املرتبطة ابلسوق الرمقية للموس يقى ،ألن ذكل من شأأنه أأن
يُقلل الزناعات اليت تنتج عن وجود قواعد بياانت خمتلفة.
وقاعدة البياانت العاملية هذه ميكن أأيض ًا أأن تزيد من شفافية الطريقة اليت ت َُّوزع هبا ا ألجور عىل ش ىت أأحصاب احلقوق ،و أأن
تُسهل عىل أأحصاب احلقوق أأن يتعرفوا بأأنفسهم عىل مجيع ما حيدث من انتفاع ملصنفاهتم من قبل املس تخدمني الهنائيني يف
املنصات الرمقية.
ورمغ أأن السوق الرمقية مصدر حممتل من مصادر دخل املؤلفني والفنانني ،فاإن هذا املصدر احملمتل مل يتحقق بعدُ عىل أأرض
الواقع ،مما ُحيدث استيا ً كبري ًا دلى املؤلفني والفنانني يف مجيع أأحنا العامل .و أأكد أأحصاب احلقوق ا ألصلية بوجه عام أأهنم يتلقون
أأجر ًا ُمجحف ًا ،نظر ًا لعدم التالؤم بني ا ألموال اليت حيصلون علهيا وعدد مرات الانتفاع امصنفاهتم .ول تقترص حامية امللكية
الفكرية وصناعة املوس يقى عىل ماكحفة القرصنة ،بل تنطوي أأيض ًا عىل مساعدة املبدعني والفنانني عىل احلصول عىل أأجور
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أأكرث اإنصاف ًا .ورمغ أأن المنو الّسيع للبث التدفقي يُوصف كثري ًا بأأنه ُمطمئ ،فاإن مشلكة منح حصة عادةل من ا إليرادات
ل ألشخاص الكثريين اذلي يشلكون جز ًا من سلسةل القمية ل تزال قامئة.9

ج) ا ألجر العادل كبديل للحق الاس تئثاري يف الترصحي
اإن اإماكنية احلصول عىل أأجر عادل مقابل الانتفاع ابملصنفات احملمية ،بد ًل من احلق الاس تئثاري يف الترصحي املنصوص عليه
يف معاهدة الويبو بشأأن ا ألدا والتسجيل الصويت ومعاهدة بيجني ،ميكن أأن تكون خيار ًا متاح ًا للبيئة الرمقية؛ ألن من شأأهنا
أأن تُسهل الانتفاع ابملصنف احملمي يف املنصات الرمقية ،و أأن تتنامغ مع الّسعة وادليناميكية اليت ميكن أأن تشهدها مناذج
ا ألعامل يف الش بكة (عىل ا إلنرتنت).
بل وا ألمه من ذكل ،عىل ا ألقل يف حاةل فناين ا ألدا  ،أأن احامتل احلصول عىل أأجر عادل ميكن أأن يضمن أأجر ًا أأفضل مقابل
بث أأوجه ا ألدا املثبتة يف تسجيالت صوتية ونقلها اإىل امجلهور ،ألن ذكل يُعترب يف كثري من القوانني الوطنية حق ًا يري قابل
للترصف فيه ول ميكن التفاوض بشأأنه يف عقود التسجيالت .وميكن أأن يضمن ا ألجر العادل اإحداث قدر أأكرب من التوازن
يف العالقة بني هؤل الفنانني و راكت التسجيالت ،كام حيدث مع احلقوق الاس تئثارية.
ومع ذكل ،ل تزال توجد قيود عىل تطبيق ا ألجر العادل .وإاضاف ًة اإىل عدم النص عليه يف معظم القوانني الوطنية ،فاإن تطبيقه
عىل املس توى املتعدد ا ألطراف يقترص عىل أأوجه ا ألدا املثبتة يف تسجيالت صوتية .وعالوة عىل ذكل ،ل يوجد توافق يف
الآرا بني املؤلفني وفناين ا ألدا ومنتجي التسجيالت الصوتية بشأأن فوائد اعامتد ا ألجر العادل مقابل بث مصنفاهتم ونقلها اإىل
للجمهور .وبسبب ذكل ،اندر ًا ما يُط َّبق احلق يف ا ألجر العادل ،مقا نر ًة ابحلق الاس تئثاري ،مما يعوق اعامتده يف البيئة الرمقية.
وعىل أأي حال ،يعترب هذا املوضوع أأيض ًا من املوضوعات اليت جيب أأن تُناقش عىل الصعيد ادلويل ،كوس يةل لضامن حصول
فناين ا ألدا عىل أأجر أأكرث اإنصاف ًا .بل وميكن مناقشة هذا احلل فامي يتعلق بوضع املؤلفني ،عىل اعتبار أأن انتفاع املنصات
الرمقية ابملصنفات يكون يف ا ألساس من خالل التسجيالت الصوتية .ومن خالل الترصحي ابلنتفاع ابملصنفات يف
التسجيالت الصوتية ،ميارس املؤلفون ابلفعل حقهم الاس تئثاري .وهذا جيعل من املمكن أأن نفكر يف اإماكنية ضامن حصول
املؤلفني أأيض ًا عىل أأجر عادل يف البيئة الرمقية.

د) تقييدات واس تثنا ات حق املؤلف يف البيئة الرمقية
تعترب تقييدات واس تثنا ات حق املؤلف قضي ًة همم ًة أأخرى يف البيئة الرمقية .فاإذا اكن حتديد ش ىت احلقوق اليت تنطوي عىل
الانتفاع ابلسلع الفكرية احملمية يف البيئة الرمقية أأمر ًا صعب ًا ،فاإن ا ألصعب هو حتديد أأوجه الانتفاع اليت ميكن وصفها بأأهنا
اس تثنا ات أأو تقييدات مقبوةل عند ممارسة هذه احلقوق.
وتقر املعاهدات ادلولية ،مثل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألدا والتسجيل الصويت ،ابس تخدام
تدابري تقنية كآليات رضورية محلاية ممارسة احلقوق الاس تئثارية – ل س امي تكل املتعلقة اماكحفة التقليد – بل واحلث عىل
جترمي الإجرا ات الرامية اإىل مقعها أأو جعلها يري قابةل لالنطباق عىل أأي مصنف أأو اإنتاج محمي.
وقد س بق أأن ُطبقت هذه التدابري التقنية عىل نسخ مثبتة من املصنفات اخملصصة لقنوات جتارية متعلقة ابلبيئة املادية ،مما
حال دون نسخ حمتوى ادلعامات ا ألصلية .وحىت يف البيئة املادية ،اكنت هذه التدابري عائق ًا أأمام ممارسة بعض أأوجه الانتفاع
اليت اعتربها عدد من الترشيعات تقييدات أأو اس تثنا ات حلق املؤلف ،مثل الن َّسخ اخلاص.
 9الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ) .)2015( (CISACتقرير التحصيل العاملي لعام  .2015متاح عىلhttp://www.cisac.org/Cisac- :
University/Publications/CISAC-publishes-new-Global-Collections-Report
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أأما يف البيئة الرمقية ،فتُس تخدم التدابري التكنولوجية عىل حنو اعتيادي أأكرب وامزيد من الفعالية .فامنذج ا ألعامل مبنية ابلفعل
امساعدة حلول تكنولوجية جديدة للبيئة الرمقية ،مما يوفر س يطرة ش به مطلقة عىل السلع الفكرية الرمقية ،وهو أأمر مل يتحقق
قط يف البيئة املادية.
وامساعدة التكنولوجيات اجلديدة – مثل البث التدفقي – ،تتحول مناذج ا ألعامل الرمقية اجلديدة هذه اإىل وس يةل للتحمك
املنطقي يف اإاتحة النفاذ اإىل السلع الفكرية وتقييد النفاذ اإلهيا .وهتُ جر ابلتدرجي ادليناميكيات التجارية التقليدية لبيع السلع أأو
تأأجريها ،فور وجود تغيريات واحضة يف طبيعة اإجرا ات نقل ملكية أأو حيازة هذه السلع.
أأما مناذج ا ألعامل اليت تمتزي ببيع السلع ،من خالل تزنيلها ،فاإهنا تُقيد ،اإىل حد ما ،النقل احلقيقي مللكية السلع الرمقية وترصفات
املنتفع الالحقة اليت ترتبط بصيغة معينة من السلع الرمقية اليت حيصل علهيا املنتفع ،وابلتطبيق اذلي يدير معلية نقل السلع،
وابلتوصيف امل ُس َّجل من قبل .فالصيغة الرمقية للسع ،عىل سبيل املثال ،قد تُوقف حىت أأبسط العمليات ،مثل قابلية
التشغيل املتبادل لهذه السلع وقابلية نقلها ،مما يعوق حرية التنقل بني ش ىت الوسائط وا ألهجزة.
ويف مناذج ا ألعامل اليت تمتزي بتأأجري املصنفات ،كام هو احلال يف اخلدمات اليت ل حيدث فهيا النفاذ اإىل نسخ املصنفات اإل بعد
ادلفع ،حتدث املعامالت التجارية حتت س يطرة مطلقة عىل نقل امللكية من قبل ُمقدم اخلدمة .ويف هذه احلاةل ،تُنشأأ عىل
هجاز املس تخدم نسخة مؤقتة ُوحتذف عن بعد عن طريق تدابري تكنولوجية ،وحتت رقابة صارمة من ُمقدي اخلدمات.
وذلكل فاإن القيود التكنولوجية تُقيد بطبيعة احلال حزي ترصفات املنتفعني يف البيئة الرمقية ،مما يوفر دعامً ماد ًاي يمتزي ابلس يطرة
املطلقة عىل مجيع العمليات املتأأصةل يف اخلدمة املُقدَّمة.
ويف هذا الس ياق ،تؤدي الإمال ات التكنولوجية دور ًا رئيس ي ًا يف تعريف أأو حتديد الاس تخدامات العادةل أأو املقبوةل بوصفها
تقييدات أأو اس تثنا ات حلق املؤلف يف البيئة الرمقية.
وعالوة عىل ذكل ،ل تزال توجد يف البيئة الرمقية شكوك حول فعالية اختبار اخلطوات الثالث يف حتديد تقييدات أأو
اس تثنا ات حق املؤلف ،و أكنه مل يكن يوجد ما يكفي من احلواجز التكنولوجية يف اجملال القانوين.
وتمكن الصعوبة يف تطبيق اخلطوة الثانية من الاختبار ،حيامن ينبغي أأل يتعارض الاس تثنا أأو التقييد املوضوع مع الاس تغالل
العادي للمصنف .انهيك بأأن التفاق عىل ما هو "عادي" يرتبط ،يف منظمة التجارة العاملية ،امامرسات تتفق مع املعايري
القانونية املقبوةل دولي ًا.
ونظر ًا ألن مناذج ا ألعامل اجلديدة يف البيئة الرمقية تس تغل السلع الفكرية من خالل تطبيق تدابري تكنولوجية تنص علهيا
معاهدات دولية ،فاإن أأي تقييدات أأو اس تثنا ات تتطلب إازاةل هذه التدابري التكنولوجية أأو اإتالفها راما تُعترب يري معقوةل،
ألهنا ستتعارض مع الطريقة "العادية" لس تغالل هذه السلع اس تغال ًل اقتصاد ًاي يف البيئة الرمقية.
وخالصة القول يه أأ َّن ً
الك من التدابري التكنولوجية املوجودة يف مناذج ا ألعامل اجلديدة يف البيئة الرمقية ،اليت عاد ًة ما تُق َّدم
عىل أأهنا متأأصةل يف احللول التكنولوجية – وهذا أأمر ل مناص منه – والتنبؤات املعيارية لهذه التدابري يف املعاهدات ادلولية،
املرتبطة بتطبيق اختبار اخلطوات الثالث ،قد قيَّدت نطاق حتديد التقييدات أأو الاس تثنا ات القابةل للتطبيق عىل حق
املؤلف يف البيئة الرمقية.
ومع ذكل ينبغي ،رمغ لك هذه الصعوابت ،أأن نسلط الضو عىل طابع املصلحة العامة للتقييدات والاس تثنا ات اليت تعترب
رضوري ًة محلاية احلقوق ا ألساس ية ا ألخرى ،مثل حرية التعبري والاطالع عىل الثقافة واملعرفة واملعلومات.
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وعالوة عىل ذكل ،ل ميكن أأن يُنظر اإىل املس تخدم عىل أأنه ُمتعد حممتل عىل حق املؤلف ،بل يُنظر اإليه عىل أأنه الشخص
اذلي يُمول ،بشلك مبا ر أأو يري مبا ر ،سلسةل ا ألعامل العاملية بأأمكلها يف البيئة الرمقية ،وهل حقوق تتخطى ابلرضورة أأوجه
الانتفاع املمكنة اليت ميكن النظر فهيا يف اإطار تقييدات واس تثنا ات حق املؤلف.

رابع ًا .خامتة
اإن اإطالق جدول ا ألعامل الرمقي واملوافقة عىل معاهديت الويبو – أأل وهام معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو
بشأأن ا ألدا والتسجيل الصويت – َّهمد الطريق إلحراز تقدم يف املناقشة املتعددة ا ألطراف بشأأن تنظمي حق املؤلف يف البيئة
الرمقية .بيد أأن التقدم التكنولويج ومناذج ا ألعامل اجلديدة جتعل احللول املعمتدة – حىت الآن – يري اكفية.
وتربر هذه احلقيق ُة الواقعة اإجرا مناقشة بشأأن هذا املوضوع من أأجل اإجياد حل توافقي يف الويبو يعكس التطورات احلديثة
يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،ومناذج ا ألعامل املناظرة لها يف التجارة الإلكرتونية.
اإننا ندرك أأن من الرضوري اإجرا حتليل أأمشل بشأأن هذه املسأأةل ،يك نمتكن من حتقيق توافق يف الآرا بشأأن كيفية الترصف
من أأجل زايدة فعالية تنظمي القضااي املتعلقة ابلبيئة الرمقية عىل املس توى املتعدد ا ألطراف.
وهذه املناقشة رضورية من أأجل انتفاع أأكرث عد ًل وتواز ًان ابملصنفات الفكرية يف البيئة الرمقية .وسوف ي ُسهل هذا ُ
النقاش
تطوير السوق الرمقية للسلع الفكرية احملمية ،مما س يعود ابلنفع عىل أأحصاب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واجملمتع ادلويل كلك.
[هناية الوثيقة]

