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 ملخص معيل

مية ٕاىل املصنفات احمل  لنفاذق املؤلف واحلقوق ا�اورة واالتفا�ل بني حٕاىل اس�تقصاء ٔأو�ه (ا�راسة) دراسة النطاق دف هت
 املصنفات احملمية إال�اقة ا�تلفة ؤأنواع التفا�ل بني ٔأنواعٔأشاكل  راسةا�. و�س�تكشف اتمن قبل أ�ش�اص ذوي إال�اق

تناقش س من املصنفات احملمية. ويف ٔأعقاب ذ�،  ميرسةصيغ  �شاءالٕ التقنيات املس�ت�دمة وتنظر ا�راسة يف . �ىل اختالفها
والتكنولوجيات اليت �س�ت�دم  احملمية إال�اقة وفئات املصنفاتٔأنواع تفا�ل بني نتي�ة ال  حق املؤلفالواقعة �ىل �ر ا�ٓ ا�راسة 
 ٕا�هيا.النفاذ  يف تيسري

ظهور حقوق اس�تئثارية يف فئات املصنفات  عناس�ت�دام تقنيات و�كنولوجيات النفاذ  رسف� راسة ٕاماكنية ٔأن ا� للوحت
�ٓ�ر اليت تتناولها ٔأصال معاهدة مراكش والتقنيات/التكنولوجيات واحلقوق ا�اورة. وال تتناول ا�راسة  احملمية حبق املؤلف

 احلقوق ا�اورة.ٔأو  اليت يُفرتض ٔأال تؤ�ر يف حق املؤلف

 هاوحق املؤلف، سواء يف تنفيذ نفاذال  شأٔن�  متنو�ة من ا�هنج مجمو�ةوضعت ا�ول أ�عضاء  و�لصت ا�راسة ٕاىل ٔأنّ 
محمية ملصنفات  ةتغطيال ا�ول تفاو� �بريا من حيث هنج عاهدة مراكش ٔأو �ريها من �ود ٕاصالح حق املؤلف. وتفاوتت مل

املشمو�  –/الفكرية عرفيةية والسمعية واجلسدية واملالبرص  -فئات إال�اقة ؛ و ؤأعامل مشمو� �الس�تثناءات والتقييداتحمددة 
قوانني واللواحئ الوالتقاطعات مع  النفاذ؛ حق املؤلف املو�ة حنو اتعقبات ٕاصال�حتديد و ؛ ورشوط ٔأخرى تتعلق �ٔ�هلية

 .لنفاذالوطنية املتعلقة �

 اس�تبيان مو�ه ٕاىل ا�ول أ�عضاء

احلا� الراهنة لٔ�طر مبعلومات عن النقاش وٕا�راء  البيا�تمجع ضاء هبدف عا�ٔ  ا�ولوّزع �ىل تعرض ا�راسة نتاجئ اس�تبيان 
 .مبوجب حق املؤلف ةمياحمل ٕاىل املصنفات  اتأ�ش�اص ذوي إال�اقنفاذ ية الوطنية اليت تغطي موضوع القانون 

سة ا�را عّدي. ومل تأٔذن ٔأربع دول ٔأعضاء مل�ىل �س�تبيان هادو� ردود ونوعرش  مخس ، قدمت2017 د�سمرب 18حبلول و 
0Fٕاشارات حمددة ٕاىل ردودمه من ا�راسة ت�ذفٕ���ة ردودمه �لنا، و�� 

 �ىل �س�تبيان.  دردو ال. و�رد ٔأد�ه موجز لنتاجئ 1

 حلق املؤلف يف القوانني الوطنيةالنفاذ معاجلة 

من (ٔأو  ات�اقسامح لٔ�ش�اص ذوي االٕ ٔأ�ابت �ىل �س�تبيان أّٔن قوانيهنا الوطنية تنص �ىل ال ذ�ر ت �البية ا�ول اليت 
هذه حبق املؤلف. ؤأشارت ٔأ�لبية  املصنفات احملميةالنفاذ ٕاىل  تيسريالكيا�ت) �الضطالع بأٔعامل و أ�ش�اص ميثلهم من 

اهدة مراكش و�ريها ٔ�حاكم مع لامتثهيدف بعضها ٕاىل � –ٕاجراء املزيد من التغيريات  ٔأهنا ختطط ٔأو تفكر يفٕاىل ا�ول 
جراءات ) �ٕ ٔأو اكنت �ىل وشك ٔأن تبدأٔ (التغيري معلية اليت بدٔأت من الب�ان قد رشع �دد . و نطاقا وسعا�ٔ من أ�حاكم 

 ذ معاهدة مراكش.اع�د �رشيعات تنفّ �ريم ٕاىل 

                                                
س�تونيا وغوات�ال إ بو�سوا� والربازيل وش�ييل وامجلهورية التش�يكية وٕا�وادور والسلفادور و  :�شلك �لينٔأذنت الب�ان التسعة عرش التالية �س�ت�دام ردودها  1

والوال�ت لربيطانيا العظمى وٕا�رلندا الشاملية  وهندوراس وٕاندونيس�يا ورصبيا وسيشل وس�نغافورة وسلوفا�يا والسويد و�يلند و�ر�يا واململكة املت�دة
 .أ�مر�كية املت�دة
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 ٔأعامل حمددة

ددة نطاق قوانيهنا من حيث أ�فعال احململعاجلة النفاذ، �س�تجيب  قواننيمت�  اليت ،�الس�تبيان ةشاركمجيع ا�ول امل  دت�دّ 
 :ؤأتت النتاجئ كام ييل. املؤلف صنفات احملمية حبقاليت ميكن تنفيذها �ىل امل 

 يف اس�تثناءاهتا وقيودها. �س�تنساخمسأٔ�  بةي ج س�ت القوانني امل ذات ة شاركمجيع ا�ول امل ٔأحاكم غطت  -
 .التوزيعمسأٔ�  العديد من ا�وللت ومش -
 .للجمهورالنقل ٕاىل امجلهور وإال��ة مسأٔ� بعض ا�ول وغطى  -
 .حو�رالتمسأٔ� ا�ول نصف وغطى ما يقرب  -
 .اية التكنولوجيةامحل تصد�ر ٔأو الت�ايل �ىل تدابريوال س�ترياد مسائل � �دة دول غطتو  -

 ةعّينٕا�اقات م 

ؤأتت النتاجئ ة فقط. عّينشار ٕا�هيا ٔأ�اله �ىل ٕا�اقات م ة مدى تطبيق �س�تثناءات والتقييدات امل شاركت معظم ا�ول امل بّين
 :كام ييل

ٔأي نوع من  ا��ن يعانون من أ�ش�اصملصل�ة لتقييدات �س�تثناءات وامن ا�ول ٔأ�لبية �برية  طبقت  -
وحيّد  ،طلوبٕاىل العمل املٕاىل النفاذ  ص� �حلا�ةلٕال�اقة  كون�ٔأن ا�ول  ٔأحاكم بعضقتيض ت ولكن ، إال�اقة
 حق املؤلف.الف خبقوانني ٔأخرى يف  اليت تعطي أ�هلّيةنطاق إال�اقات بعضها 

 :اتأ�ش�اص ذوي إال�اق ملصل�ةا�ول اليت ال تطبق �س�تثناءات والتقييدات  ؤأّما -
ο  إال�اقات البرصيةذوي أ�ش�اص  ملصل�ةوالتقييدات  س�تثناءات� هامجيع  قطبّ فت. 
ο  اقات أ�خرى، مبا يف االٕ ٔأنواع �ىل خمتلف  والتقييدات س�تثناءات�ٔأقل من نصف ا�ول يطّبق و�

 .صعوبة السمع وإال�اقات املعرفية والفكرية أٔو إال�اقة احلر�يةم أٔو الصمذ� 

 فئات املصنفات احملمية حبق املؤلف

تطبيق �س�تثناءات والتقييدات املشار ٕا�هيا ٔأ�اله  نطاقتفاصيل عن اليت رّدت �ىل �س�تبيان ا�ول ٔأكرث من نصف  مقدّ 
 ؤأتت النتاجئ كام ييل:. املؤلف املصنفات احملمية حبق معينة من �ىل ٔأنواع

 ؛مجيع أٔنواع املصنفاتاس�تثناءاهتا وتقييداهتا �ىل  ا�ولبعض تطبق  -
1Fكتوبةامل  املصنفاتتغطي دول ٔأخرى و  -

2. 
ت، مثل املصنفات السمعية البرصية من املصنفا فئات أٔخرى دول�دة يف �س�تثناءات والتقييدات وتغطي  -

 العلمية.والفنية و 
  

                                                
 دبية".املصنفات ا�ٔ  "لٕالشارة ٕاىل ا�راسة �س�تقصائية مصطلح "املصنفات املكتوبة"  تاس�ت�دم 2
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 رشوط �س�ت�دام

، ٔأنوا�ا فئات املصنفات احملمية حبق املؤلفة و عّينل احملددة وإال�اقات امل عاما�ٔ ٕاىل �انب  ول املشاركة،فرضت �البية ا�لقد 
شديدة الت�ديد يف فهيي  ،�بري �شلكالرشوط إالضافية نوع هذه ت ت ة التقييدات و�س�تثناءات. و امرسمل خمتلفة من الرشوط

 بعض الرشوط:نذ�ر درج يف التقر�ر الاكمل. و هو ميت�اوز نطاق هذا املوجز و تعدادها من احلاالت، و  كثري

 ٔ�غراض �ري رحبية؛�س�ت�دام متطلبات روضة �ىل �س�ت�دام الت�اري ٔأو القيود املف -
 ؛صيغ ميّرسة يفاملعنّية  لتوافر الت�اري لٔ�عاملاانعدام و  -
 ؛عي ٔأو بناء �ىل طلبهيطب ٕاما �شلك ، املؤلف حقدفع ٔأجر ملا� و  -
 الثالث؛ طواتاخل��ساق مع اختبار و -
 معلومات ٕادارة حق املؤلف؛�شأٔن متطلبات و  -
 .لمصنفاتل  ق احلاليةلسو � إالرضار�دم و  -

 اتديقي ت اس�ت�دام �س�تثناءات وال  عوائق

بني  ة. ومنتا��س�تثناءات والتقييدات امل ام اس�ت�دٔأمام عوائق �ّدة  قوفو ٕاىل  املشاركة ٔأشار ٔأقل من نصف ا�ول
 :العوائق املشار ٕا�هيا

 ؛اتٕال�اقمع احلكويم لٔ�ش�اص ذوي اا��ام يف  نقص -
 ؛املؤلف خرى اليت تقدم ٔأعامال محمية حبقٔأو الكيا�ت ا�ٔ  نرشدور ال عوبة العمل مع وص -
 معلياهتا �رب احلدود. يدات، مبا يف ذ��س�تثناءات والتقي بوجود  ي�فتقار ٕاىل الوعو -
 .�كو�ن الكفاءاتودية املوارد وقدرات حمد�ة نتئأحصاب املصل�ة املعنيني  و�دم اخنراط -

 وقوانني إال�اقة ذات الص� املؤلفحق �ىل يدات س�تثناءات والتقي �بني  طعاتتقاال 

 بعض�ري ٔأّن  حق املؤلف واحلقوق ا�اورة، �ىل ،ملصنفات احملمية�شأٔن ا ،ا�ول أ�عضاءالقامئة يف ترشيعات ال كرث �ركز أٔ 
ٕاىل ٔأنواع معينة من  نفاذت تفرض رشوطا �ىل ٕاماكنية ال االتصاالإال�اقة و �شأٔن  ولواحئ تنفيذيةٔأيضا �رشيعات وضعت  �ولا

ركز �ىل �تس�تكشف �شلك ٔأدق يف التقر�ر الاكمل، ولكن معظمها س واسعا و اختالفا  املصنفات. وختتلف التفاصيل
 .ةالسمعية البرصي مجاولغة إالشارة للرب  العرض النيص للحواربات متطل 

 [هناية الوثيقة]
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