التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ألغراض ا ألنشطة التعلميية
ملخص معيل
ال أأحد جيهل ا ألمهية اليت يكتس هيا التعلمي يف لك اجملمتعات .وحىت يف ااحاالت اليت سعى فهيا رشيعات حق املؤلف
واملعاهدات ادلولية ذات الصةل اىل حامية حقوق املؤلفني املرتبطة مبصنفاهتم وابداعاهتم الفكرية ،اح ُتفظ ابلوضع اخلاص املمتث ّل
يف اس تخدام املصنفات من أأجل تعزيز التعلمي وتيسريه.
ويف هذا الس ياق حتديدا ،س تعرض هذه ادلراسة تقييدات واس تثناءات الترشيعات الوطنية اليت تتناول ا ألنشطة التعلميية،
وذكل بغرض حتسني فهم الطريقة اليت وا نزت هبا السلطات الترشيعية الوطنية بني املصلحة العامة يف الهنوض ابلتعلمي وبني
مصاحل املؤلفني والفنانني املتعلقة اببداعاهتم الفكرية .ويركّز الاس تعراض عىل ما دلى لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو وعددها
 188دوةل عضوا من رشيعات حق املؤلف ذات الصةل اب ألنشطة التعلميية .غري أأنه ابلنرر ملشتالت النفاذ اىل ررمامت
دقيقة وحمدثة لترشيعات ادلول ا ألعضاء ،س يعرض مرشوع ادلراسة هذا حتليهل واس تنتاجاته خبصوص رشيعات حق املؤلف
اليت تطبقها  136دوةل عضوا فقط( .وس تعرض هذه ادلراسة ،عند اس تكاملها ،رشيعات لك ادلول ا ألعضاء).
ورركّز هذه ادلراسة عىل مثاين فئات من التقييدات والاس تثناءات املرتبطة اب ألنشطة التعلميية .ورمتث ّل يف ا ألحاكم املتعلقة
ابالس تخدام اخلاص أأو الشخيص (لبلورة اجلان الفردي والتثقيفي اذلاي من التعلمي والبحث ألغراض خشصية)،
والاقتباسات ( ألن التعمل والتحصيل ينطواين عىل االيضاح وتقدمي ااحجج واالحاةل املرمعية والتعليق والنقد) ،واس تخدام
النُسخ ألغراض تعلميية (مبا يف ذكل النسخة الواحدة والنُسخ املتعددة ،سواء بوسائل النسخ التصويري أأو وسائل النسخ غري
التصويري ،مع ررخيص مامعي أأو دونه) ،واملنشورات التعلميية (مثل املواد ادلراس ية املوهجة لالس تخدام من قبل املؤسسات
التعلميية) ،و أأداء املصنفات يف املدارس (للمتكني من أأداء املصنفات يف اطار املناجه التعلميية) ،والتبليغات التعلميية (اليت
شمل أأعامل البث ،ومعليات االرسال الكبيل ،واعداد سجيالت لتكل التبليغات و أأشاكل ا ألداء ،والتعمل االلكرتوين عن
بعد من خالل حق "االاتحة") ،والرتاخيص االمبارية لنسخ املصنفات وررمجهتا ألغراض تعلميية (ويه أأحاكم خاصة لفائدة
البدلان النامية ستند اىل املادتني ا ألوىل والثانية من ملحق اتفاقية برن) ،والاس تثناءات عىل تنفيذ تدابري امحلاية التكنولومية
واملعلومات الرضورية الدارة ااحقوق (يف ااحاالت اليت ّ
يتعني فهيا تفادي ادارة ااحقوق الرمقية ملصلحة الاضطالع بأأنشطة
تعلمية).
ومن أأصل  1 120حكام مس تخرجا من  2 844مزءا من رشيعات حق املؤلف املُطبقة يف  136دوةل عضوا ،يث ّل 10 70
مهنا تقييدات واس تثناءات تدخل مضن الفئات الست ا ألوىل املذكورة أأعاله .وهناك فقط  52حكام يتعلق ابلرتاخيص
االمبارية للنسخ والرتمجة ،و 30حكام يتعلق بتفادي ادارة ااحقوق الرمقية ألغراض تعلميية .ومن بني مجموع ا ألحاكم املذكورة
البالغ عددها  10 70حكام ،يتعلق  227حكام من  130دوةل عضوا ابالس تخدام اخلاص والشخيص ،ويتعلق  188حكام من
 132دوةل عضوا ابالقتباسات ،ويتعلق  220حكام من  111دوةل عضوا ابلنُسخ التعلميية ،ويتعلق  226حكام من  96دوةل
عضوا بأأعامل البث والتبليغات والتسجيالت التعلميية .ويؤكّد العدد الكبري ل ألحاكم املرتبطة ابالس تخدام اخلاص والشخيص
أأمهيهتا ابعتبارها أأحاكما جتزي املنرور التعلميي اخلاص ابلتثقيف اذلاي والتحصيل الشخيص .كام أأن الاختالف الواسع بني
الصياغات اخلاصة بأأحاكم الن ُسخ التعلميية البالغ عددها  220حكام و أأحاكم التبليغات التعلميية البالغ عددها  226حكام يعكس
تنوع ا ألنشطة التعلميية اليت يكن وصفها ابلن ُسخ والتبليغات .ولكن ما دامت ا ألنشطة تنطوي عىل اعداد نُسخ متعددة من
ّ
أ
يرض بصورة غري معقوةل ابملصاحل املرشوعة ملؤلفي تكل املصنفات ،فان كثريا من تكل الحاكم املتعلقة
املصنفات مبا قد ّ
لتعل
ابلنسخ ال يسمح سوى ابعداد تكل النُسخ استنادا اىل عدم توافر أأية رراخيص مامعية ممنوحة للمؤسسات ا ميية ،أأو أأنه
خيضع لرش ط سديد ماكفأأة عادةل ملاليك حق املؤلف.
ومن ا ألمور املهمة أأيضا ا ألحاكم اليت جتزي الاقتباسات ،ألن التعلمي غالبا ما ُجيرى عن طريق االيضاح وتقدمي ااحجج واالحاةل
املرمعية والتعليق والنقد .كام ركتيس أأحاكم الاس تثناءات عىل املنشورات التعلميية و أأداء املصنفات يف املدارس قدرا مماثال
من ا ألمهية.
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وا ألحاكم ا ألقل اس تخداما يه أأحاكم الرتاخيص االمبارية للرتمجة والنسخ ( 52حكام من  29دوةل عضوا) ،اليت س تخدهما
البدلان النامية الاتحة املصنفات وتيسري النفاذ الهيا ألغراض تعلميية .وال توجد أأيضا سوى بضعة أأحاكم ( 30حكام من
 23دوةل عضوا) جتزي تفادي ادارة ااحقوق الرمقية عندما يتعلق ا ألمر بأأنشطة تعلميية ،ولع ّل ذكل رامع اىل انعدام االرشادات
املس متدة من املعاهدات ادلولية يف هذا اخلصوص.
ويف هذه املرحةل من ادلراسة ،كون ادلراسة مل ُس تمكل بعد ،ليس من املناس تقدمي اس تنتاجات هنائية استنادا اىل النتاجئ
اجلزئية لهذه ادلراسة .ولكن مرشوع ادلراسة هذا لن يكون مفيدا اذا مل متكّن النتاجئ اجلزئية اليت توصل الهيا حىت الآن من
تقدمي بعض الاس تنتاجات املبدئية .ويكن القول ،رهنا اباحصيةل الهنائية لدلراسة ،ان ما ب ّينته ادلراسة هو أأن ادلول ا ألعضاء
اليت مشلها الاس تعراض والبالغ عددها  136دوةل عضوا أأظهرت فهام وتطبيقا ميدين ملا هو مسموح به يف املعاهدات ادلولية
من تقييدات واس تثناءات عىل رشيعاهتا الوطنية ألغراض ا ألنشطة التعلميية .وعىل وجه اخلصوصّ ،تقر التقييدات
والاس تثناءات الوطنية عىل حد سواء ابلطبيعة املتنوعة اليت يكتس هيا التعلمي مبختلف أأشاكهل ،سواء اكن حتصيال خشصيا
أأو نسخا تصويراي أأو منشورا تعلمييا أأو تعلام عن بعد أأو أأداء ملصنف يف املدرسة ،وتتقبّل تكل الطبيعة .وعىل الرمغ من أأن
ا ألحاكم املتعلقة ابلتعلمي والواردة يف املعاهدات ادلولية صيغت قبل جميء ركنولوميا االتصاالت ااحديثة ودخول التغريات
اجلذرية عىل التعلمي االلكرتوين ،فان تكل ا ألحاكم تبدو مالمئة مبا يكفي وال رزال توفر ارشادات مفيدة للسلطات الترشيعية
الوطنية.
وتر ّل ا ألحاكم املتعلقة ابلرتاخيص االمبارية ومهية ابلنس بة اىل عدد ضئيل من ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،وتربز تفاصيل
تنفيذها يف الترشيعات الوطنية فوائد مجموعة مفصةل من القواعد العامتدها .ولكن يف املقابل ،حترى الاس تثناءات املتعلقة
ابلتعلمي فامي خيص تدابري امحلاية التكنولومية واملعلومات الرضورية الدارة ااحقوق بنطاق أأضيق من حيث تقبّلها ومس توى
أأدىن من حيث ا ساق تنفيذها .ولع ّل ذكل من ا ألمور اليت قد ررغ ادلول ا ألعضاء يف الويبو النرر فهيا ،يف غياب
ارشادات عىل الصعيد ادلويل.
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