التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ألغراض ا ألنشطة التعلميية
ملخص معيل
ال خيتلف اثنان يف ا ألمهية اليت يكتس هيا التعلمي يف لك اجملمتعات .وحىت يف احلاالت اليت تسعى فهيا ترشيعات حق املؤلف
واملعاهدات ادلولية اىل حامية حقوق املؤلفني املرتبطة مبصنفاهتم وابداعاهتم الفكرية ،اح ُتفظ ابلوضع اخلاص الس تخدام
املصنفات من أأجل تعزيز التعلمي وتيسريه.
ويف هذا الس ياق حتديدا ،تس تعرض هذه ادلراسة التقييدات والاس تثناءات املرتبطة ابلترشيعات الوطنية اليت تتناول
ا ألنشطة التعلميية ،من أأجل حتسني فهم الطريقة اليت وازنت هبا السلطات الترشيعية الوطنية بني املصلحة العامة يف الهنوض
1
ابلتعلمي ومصاحل املؤلفني والفنانني املتعلقة اببداعاهتم الفكرية .ويركّز الاس تعراض عىل ما دلى لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو
وعددها  189دوةل عضوا من ترشيعات حق املؤلف تتصل اب ألنشطة التعلميية.
وتركّز هذه ادلراسة عىل مثاين فئات من التقييدات والاس تثناءات املرتبطة اب ألنشطة التعلميية .ويه ا ألحاكم املتعلقة
ابالس تخدام اخلاص أأو الشخيص (لبلورة اجلانب الفردي والتثقيفي اذلايت من التعلمي والبحث ألغراض خشصية)،
والاقتباسات ( ألن التعمل والتحصيل ينطواين عىل رضب ا ألمثةل وتقدمي احلجج واالحاةل املرجعية والتعليق والنقد)،
واس تخدام النُسخ ألغراض تعلميية (مبا يف ذكل النسخة الواحدة والنُسخ املتعددة ،سواء بوسائل النسخ التصويري أأو وسائل
النسخ غري التصويري ،مع ترخيص جامعي أأو دونه) ،واملنشورات التعلميية (مثل املواد ادلراس ية املوهجة لالس تخدام يف
املقررات التعلميية) ،والتبليغات التعلميية
املؤسسات التعلميية) ،وا ألداء الفين يف املدارس (للمتكني من ا ألداء الفين كجزء من ّ
(اليت تشمل أأعامل البث ،ومعليات االرسال الكبيل ،واعداد تسجيالت لتكل التبليغات و أأوجه ا ألداء ،والتعمل االلكرتوين
عن بعد من خالل حق "االاتحة") ،والرتاخيص االجبارية لنسخ املصنفات وترمجهتا ألغراض تعلميية (ويه أأحاكم خاصة
لفائدة البدلان النامية تستند اىل املادتني ا ألوىل والثانية من ملحق اتفاقية برن) ،والقيود عىل صون تدابري امحلاية التكنولوجية
واملعلومات الرضورية الدارة احلقوق (يف احلاالت اليت ّ
يتعني فهيا تفادي ادارة احلقوق الرمقية ملصلحة الاضطالع بأأنشطة تعلمية).
ومن أأصل  1 723حكام مس تخرجا من ّ 2 048نصا من ترشيعات حق املؤلف املُطبقة يف  189دوةل عضوا ،اكن 1 553
مهنا تقييدات واس تثناءات تدخل مضن الفئات الست ا ألوىل املذكورة أنفا .و 77حكام يتعلق ابلرتاخيص االجبارية للنسخ
والرتمجة ،و 93حكام يتعلق بتقييد ادارة احلقوق الرمقية ألغراض مهنا ا ألغراض التعلميية .ومن بني مجموع ا ألحاكم املذكورة البالغ
عددها  1 553حمك اس تثناء ،يتعلق  332حكام من  189دوةل عضوا ابالس تخدام اخلاص والشخيص ،ويتعلق  251حكام
من  183دوةل عضوا ابالقتباسات ،ويتعلق  379حكام من  154دوةل عضوا ابلنُسخ التعلميية ،ويتعلق  149حكام من
 127دوةل عضوا ابملنشورات التعلميية ،ويتعلق  189حكام من  123دوةل عضوا بعروض ا ألداء التعلميية ،ويتعلق  257حكام
من  135دوةل عضوا بأأعامل البث والتبليغات والتسجيالت التعلميية .ويؤكّد العدد الكبري ل ألحاكم املرتبطة ابالس تخدام
اخلاص والشخيص أأمهيهتا ابعتبارها أأحاكما جتزي املنظور التعلميي اخلاص ابلتثقيف اذلايت والتحصيل الشخيص .وابملثل ،فان
الاختالف الواسع بني الصياغات اخلاصة بأأحاكم النُسخ التعلميية البالغ عددها  379حكام و أأحاكم التبليغات التعلميية البالغ
تنوع ا ألنشطة التعلميية اليت ميكن وصفها ابلنُسخ والتبليغات .ولكن ما دامت ا ألنشطة تنطوي عىل
عددها  257حكام ّيبني ّ
يرض بصورة غري معقوةل ابملصاحل املرشوعة ملؤلفي تكل املصنفات ،فان كثريا من
اعداد نُسخ متعددة من املصنفات مبا قد ّ
تكل ا ألحاكم املتعلقة ابلنسخ خيضع لرش أأهلية مال ي حق املؤلف للحصول عىل ماكفأأة عادةل.
ومن ا ألحاكم املهمة أأيضا تكل اليت جتزي الاقتباس ،ألن التعلمي ُُيرى غالبا عن طريق رضب ا ألمثةل وتقدمي احلجج واالحاةل
املرجعية والتعليق والنقد.
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وا ألحاكم ا ألقل اس تخداما يه أأحاكم الرتاخيص االجبارية للرتمجة والنسخ ( 77حكام من  37دوةل عضوا) ،اليت تس تخدهما
البدلان النامية الاتحة املصنفات وتيسري النفاذ الهيا ألغراض تعلميية .ويشكَّك أأيضا يف وضع العديد من هذه ا ألحاكم وفائدهتا
احلالية ألن العديد من ادلول ا ألعضاء تركت اعالانهتا مبوجب املادة ا ألوىل من ملحق اتفاقية برن تسقط.
وال توجد سوى بعض ا ألحاكم ( 93حكام من  49دوةل عضوا) اليت تقيد حامية ادارة احلقوق الرمقية يف حاالت حمددة مهنا
ا ألنشطة التعلميية ،غري أأن تكل ا ألحاكم قد تطورت ابلنظر اىل التوجهيات احملدودة من املعاهدات ادلولية.
ومن الصعب دلراسة حمدودة املوارد وشامةل ملصادر متنوعة هبذا الشلك أأن ختلص اىل اس تنتاجات هنائية عن وضع
التقييدات والاس تثناءات املرتبطة اب ألنشطة التعلميية عىل الصعيد ادلويل .ولكن ابلطبع ميكن ابداء بعض املالحظات استنادا
اىل التحليل الواسع النطاق لهذه ا ألحاكم من أأجل ارشاد ادلول ا ألعضاء وواضعي الس ياسات يف اصالح القوانني عىل
الصعيدين الوطين وادلويل .وميكن تقس مي املالحظات اىل مخس نقا ييل بياهنا.
أأوال ،لن تكمتل أأي مناقشة عن التقييدات والاس تثناءات التعلميية دون ايالء العناية الواجبة ألحاكم الاس تخدام اخلاص
أأو الشخيص فضال عن أأحاكم الاقتباس.
اثنيا ،أأحاكم الاقتباس واملنشورات التعلميية وا ألداء الفين املدريس تنفَّذ عامة بطريقة موحدة يف ادلول ا ألعضاء عن طريق
اقرارها يف الترشيعات الوطنية لدلول ا ألعضاء املمتتعة بتكل ا ألحاكم وحتديد تفاصيل تنفيذها .وال تُشرت املاكفأأة عادة لقاء
الاقتباس وا ألداء الفين املدريس ولكن وضعت بعض ادلول ا ألعضاء أأحاكما تنص عىل ماكفأأة املصنفات ا ألصلية املدجمة يف
املنشورات التعلميية .وملا اكنت تكل الفئات من ا ألحاكم غري مطبقة عىل نطاق واسع مثل الفئات ا ألخرى ،فميكن لدلول
ا ألعضاء أأن تصلح قوانيهنا الوطنية لتنفيذ تكل ا ألحاكم.
اثلثا ،يتباين تنفيذ التقييدات والاس تثناءات ألغراض النُسخ التعلميية و أأعامل البث والتبليغات والتسجيالت التعلميية تباينا
كبريا .ولكن الغرض املعلن لتكل ا ألحاكم واحض عادة (التدريس والتعلمي والتوجيه والعلوم والبحث) .وفامي خيص النُسخ
التعلميية ،فان القيد ا ألسايس هو عدم تسخري النسخ ألغراض جتارية أأو رحبية أأو عدم وجود ترخيص جتاري أأو عدم العمل
بتوافره ألغراض النسخ التعلميي .وملا اكن نطاق حق النسخ مرهتنا بتوفر الرتاخيص التجارية ونطاقها ،فان املسأأةل تس تحق
املزيد من البحث مبا يتجاوز نطاق هذه ادلراسة .وتنص أأحاكم النسخ أأيضا عىل حدود نوعية ومكية وتضع قيودا واس تثناءات
عىل النُسخ التعلميية .أأما ا ألحاكم املتعلقة بأأعامل البث والتبليغات والتسجيالت التعلميية ،ففهيا اختالفات تنفيذية أأكرث
اذ يس تخدم عدد قليل من ادلول ا ألعضاء صيغة "عىل سبيل التوضيح" أأو بدائلها من املادة  )2(10من اتفاقية برن يف
ا ألحاكم املرتبطة بأأعامل البث والتبليغات والتسجيالت التعلميية.
وال تقتيض غالبية ا ألحاكم املرتبطة بأأعامل البث والتبليغات والتسجيالت التعلميية سداد ماكفأأة عادةل للمؤلفني ومال ي
احلقوق .وعىل الرمغ من أأن أأحاكم النُسخ التعلميية تنص عىل ماكفأأة عادةل تس هتدف أأساسا ااتحة نُسخ متعددة واس تخدام
معدات النسخ ونسخ الغري للمصنفات ا ألصلية ،فمل تُرصد أأي أأمنا واحضة ابلنس بة اىل ا ألحاكم اليت تقتيض ماكفأأة عادةل
لقاء أأعامل البث والتبليغات والتسجيالت التعلميية.
رابعا وفامي خيص مسأأةل التعمل الش ب ي عن بعد ،وضع عدد قليل فقط من ادلول ا ألعضاء أأحاكما خاصة تتناول رصاحة مسأأةل
توزيع احملتوايت الش بكية ألغراض تعلميية .ولكن ال يعين ذكل أأن ادلول ا ألعضاء ا ألخرى تفتقر ألحاكم تعاجل املسأأةل .وتظ ّل
مسأأةل ادراج النرش الش ب ي للمحتوى الرمقي مضن حق "النقل اىل امجلهور" وحق "االاتحة" مسأأةل ُحتسم أأساسا يف نطاق
القانون املوضوعي للك دوةل عضو عىل حدة .وفضال عن ذكل ،ينطوي التعمل الش ب ي عن بعد مضنا عىل شلك من أأشاكل
نسخ املصنف ا ألصيل املنقول نظرا اىل اس تخدام دعامة الكرتونية؛ ومن مثُ ،يب عىل ا ألحاكم اليت جتزي التعلمي الش ب ي عن
بعد أأن تراعي تكل املسأأةل.
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خامسا و أأخريا ،ينبغي النظر يف سبب عدم جتديد ادلول ا ألعضاء اعالانهتا مبوجب املادة ا ألوىل من امللحق .ويشار يف الوقت
ذاته اىل أأن انفاذ ا ألحاكم يف القوانني الوطنية لدلول ا ألعضاء اليت تنص عىل اس تثناءات لتدابري امحلاية التكنولوجية
ري ابالهامم.
واملعلومات الرضورية الدارة احلقوق ألغراض تعلميية مبارشة أأو غري مبارشة ،يد ّل عىل تو ّجه ح ّ
دانييل سينغ
س نغافورة
أأكتوبر 2016

