دراسة حمدثة وحتليل اضايف
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املدقدمة

بعد الانهتاء من دراسة نومفرب  ،2016طلبت ادلول ا ألعضاء يف الويبو توس يع نطاق هذه ادلراسة حىت تتدارس بعض
املسائل الضافية من أأجل تعميق فهمنا ألسالي تطبيق التدقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف يف س ياق مؤسسات
التعلمي .وتشمل هذه املسائل ما ييل:
 تطبيق التدقييدات والاس تثناءات اليت متكن من اس تخدام التحويرات والرتجامت ألغراض ا ألنشطة التعلميية،
مبا يتجاوز نطاق ملحق اتفاقية برن؛
 نطاق ا ألحاكم اليت تدقيد أأو حتد من املسؤولية عن حق املؤلف فامي يتعلق مبؤسسات التعلمي؛
 تطبيق ا ألحاكم اليت حتد من نطاق العدقود اليت تسعى اىل الغاء التدقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف فامي
يتعلق اب ألنشطة التعلميية؛
 نطاق النسخ الرمقي والتعممي الرمقي يف اطار ملحق اتفاقية برن؛
 حتليل ا ألحاكم اليت تتناول مواطن املرونة والتدقييدات والاس تثناءات يف تدابري امحلاية التكنولوجية /املعلومات
املتعلدقة ابدارة احلدقوق ألغراض ا ألنشطة التعلميية ،مع الرتكزي عىل عضوية ادلول ا ألعضاء يف معاهدة الويبو
بشأأن حق املؤلف (' )'WCTومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ('.)'WPPT
ولنئ اكنت ادلراسة السابدقة قد تناولت بعض هذه املسائل (اذ تطرقت مث ًال اىل التدقييدات والاس تثناءات اليت يتس ىن
مبوجهبا اس تخدام التحويرات والرتجامت ل ألغراض التعلميية يف س ياق ملحق اتفاقية برن ،وتناولت أأيضا بعض ا ألحاكم اليت
حتد من مسؤولية مؤسسات التعلمي ونطاق العدقود يف اطار أأنشطة تعلميية حمددة الطابع) ،فان هذا التحديث لدلراسة س يغتمن
هذه املناس بة للتوسع يف الاس تعراض وتعميق حتليل املسائل املذكورة سلفا .وحتدقيدق ًا لهذه الغاية ،تستند هذه ادلراسة احملدثة
اىل اس تعراض جمدد للترشيعات الوطنية اخلاصة حبدقوق املؤلف يف مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو( 191دوةل) ،انطالق ًا من
أأحدث صيغ ترشيعاهتا املتاحة عىل قاعدة بياانت الويبو الدقانونية ( .)WIPOLexوابلنظر اىل أأن عدد ًا من ادلول ا ألعضاء
يف الويبو حدثت أأيض ًا ترشيعاهتا الوطنية منذ ادلراسة السابدقة ،فدقد أأثبتت هذه ادلراسة احملدثة أأهنا رضورية و أأهنا جاءت يف
وقهتا .ويرد فامي ييل التحليل املنقثق من هذه ادلراسة.
وقد طلبت ادلول ا ألعضاء يف الويبو أأيض ًا أأن تشمل ادلراسة اتفاق ابنغي ،وهو اتفاق اقلميي بشأأن امللكية الفكرية يضم الك
من بنن وبوركينا فاسو والاكمريون ومجهورية أأفريدقيا الوسطى وتشاد وجزر الدقمر والكونغو وكوت ديفوار وغينيا الاس توائية
وغابون وغينيا وغينيا-بيساو ومايل وموريتانيا والنيجر والس نغال وتوغو .وابلضافة اىل ذكل ،طلبت ادلول ا ألعضاء يف
الويبو أأيض ًا أأن تبي ادلراسة ما أل الي وضع لك دوةل عضو فامي يتعلق ابلتصديق عىل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف
ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت/الانضامم ايمهام.
وقد ُح ِّدثت مالحق لك دوةل طرف عىل حدة لتجسد اتفاق ابنغي وحال تصديق ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل اتفاقية برن
ومعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت /الانضامم ايمها.
وحتاول هذه ادلراسة اس تعراض ما يوجد يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو من ترشيعات حدقوق املؤلف حىت أأغسطس .2017
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التحويرات والرتجامت

يف ادلراسة السابدقة ،أأجري حتليل ل ألحاكم اليت تتناول التحويرات والرتجامت مبدقارنهتا بأأحاكم الرتخيص اليت يعىن هبا ملحق
اتفاقية برن .و ُطل التوسع يف حتليل ا ألحاكم اليت ل يشملها نطاق ملحق اتفاقية برن.

وخلصت هذه ادلراسة اجلديدة اىل أأن التدقييدات والاس تثناءات اليت تتيح التحويرات والرتجامت ألغراض ا ألنشطة التعلميية
تُطبق وفق ثالثة أأسالي رئيس ية ،من خالل الاس تعانة ابلصيغ الثالث للتدقييدات والاس تثناءات :صيغة "التحوير
أأو الرتمجة" ،وصيغة "املصنف املصدر" وصيغة "الاس تخدام".
أأول ،ميكن لهذه ا ألحاكم ،يف اطار نطاقها ،أأن تتيح حتوير مصنف أأو ترمجت  ،ابلضافة اىل النشاط املس تثىن مثل اس تنساخ
املصنف أأو عرض عىل امجلهور (صيغة "التحوير أأو الرتمجة") ،1ووجدت هذه ادلراسة أأن هذه الصيغة معمتدة يف
 128حكامً ( 66دوةل عضو ًا) .ومعظم هذه ا ألحاكم يه أأحاكم تتيح الاس تخدام اخلاص للمصنفات ( 42حكامً 40 ،دوةل
عضو ًا) ،واس تنساخ املصنفات ألغراض تعلميية ( 36حكامً 23 ،دوةل عضو ًا) واس تخدام املصنفات ألغراض
الاقتباسات ( 24حكامً 21 ،دوةل عضو ًا).
ومن التطبيدقات ا ألخرى الشائعة لصيغة "التحوير أأو الرتمجة" اليت يعمتدها عدد من ادلول ا ألعضاء ادراج أأنشطة مثل
التحويرات والرتجامت والتحويالت مضن التدقييدات والاس تثناءات احلالية.
اثنيا ،ميكن ل ألحاكم أأيضا أأن تتيح اس تنساخ مصنف املصدر املرجع أأو اس تخدام  ،أأو توظيف يف نشاط أخر مس تثىن،
ابلضافة اىل ااتحة النشاط املس تثىن فامي خيص املصنف املرتمج (صيغة "املصنف املصدر") .ووجدت هذه ادلراسة 153
حكام من هذا النوع ( 33دوةل عضو ًا) .ويس تتبع ذكل تطبيق التدقييدات والاس تثناءات لبراء اجلهة املس تفيدة من
مسؤولية حق املؤلف يف الترصف ،ليس ازاء مرتمج املصنف حفس  ،بل أأيض ًا ازاء املؤلف ا ألصيل اذلي تُرمج مصنف .
وعىل غري املتوقعُ ،وجِّ د أأن هذه الصيغة يه الأكرث ذكرا يف ا ألحاكم اليت جتزي الاقتباسات ( 34حكامً 30 ،دوةل عضو ًا)،
لكن هذه الصيغة اعمتدت أأيض ًا يف التدقييدات والاس تثناءات اليت جتزي معليات الاس تنساخ ألغراض البحوث
والتعلمي ( 33حكامً 18 ،دوةل عضو ًا) والاس تخدام اخلاص والشخيص ( 29حكامً 24 ،دوةل عضو ًا).
وميكن اس تخدام صيغة "التحوير أأو الرتمجة" ابلقرتان مع صيغة "املصنف املصدر" ،لتوس يع نطاق التدقييد أأو الاس تثناء.
اثلث ًا ،ينبغي ايمتيزي بي صيغيت "التحوير أأو الرتمجة" و"املصنف املصدر" وا ألحاكم اليت جتزي "اس تخدام" املصنف .فصيغة
"الاس تخدام" مس متدة من لغة املادة  )2(10من اتفاقية برن ،اليت تنص عىل ما ييل:
املادة  .10حرية اس تعامل املصنفات يف بعض احلالت:
 .2التوضيح يف ا ألغراض التعلميية؛
( )2ختتص ترشيعات دول الاحتاد ،والتفاقات اخلاصة املعدقودة أأو اليت قد تعدقد فامي بيهنا ،ويف حدود ما يربره الغرض املنشود،
ابابحة اس تعامل املصنفات ا ألدبية أأو الفنية عىل سقيل التوضيح ل ألغراض التعلميية وذكل عن طريق النرشات والذاعات الالسلكية
والتسجيالت الصوتية أأو البرصية برشط أأن يتفق مثل هذا الاس تخدام وحسن الاس تعامل.

تثناء عىل احلق يف التحوير/الرتمجة ،وصيغة "املصنف
وقد يبدو للوهةل ا ألوىل أأن صيغة "التحوير أأو الرتمجة" ،اليت تنشئ اس ً
املصدر" ،اليت تعفي اجلهة املس تفيدة من الاس تثناء من احلصول عىل موافدقة مس بدقة من مؤلف املصنف ا ألصيل ،ليس تا
مدرجتي يف صيغة "الاس تخدام" .بيد أأن قراءة متأأنية ل ألشغال التحضريية لتفاقية برن (وثيدقة اس تكهومل) ،اذلي انقثدقت
عن اللغة احلالية للامدة  ،10تدقود اىل الاس تنتاج بأأن املندوبي قبلوا بأأن ترسي صيغة "الاس تخدام" الواردة يف املادة )2(10
من اتفاقية برن لنشاء اس تثناء عىل احلق يف التحوير/الرتمجة ،اذا اس توفيت رشوط الاس تثناء ا ألصيل - 2صيغة "التحوير
أأو الرتمجة" .ومع وجود بعض الراء غري املؤيدة ،فدقد ارتأأى املندوبون أأيض ًا أأن نطاق املادة  )2(10ابلصيغة اليت وردت هبا
 1تناولت ادلراسة السابدقة هذه ا ألحاكم لكهنا مل تس تعرضها ألن ذكل ل يندرج مضن ولية ادلراسة السابدقة.
 2حمارض مؤمتر اس تكهومل ،1967 ،الصفحتان  921و 922من النص ا ألصيل ،الفدقرات  1-1565وما يلمها (اليت تشري اىل أأن اللجنة الرئيس ية وافدقت ابلجامع
عىل الفدقرة ( )1من  S/248اليت تنص فامي يتعلق ابلفدقرتي ( )1و( )2من املادة  ،10من مجةل أأمور ،عىل أأن "يبدو من الطبيعي أأن الاس تثناءات املدخةل عىل
أأحاكم احلق يف الاس تنساخ ينبغي أأن ترسي أأيض ًا عىل احلق يف الرتمجة ،مبعىن أأن ينبغي أأن ترسي عىل الصيغة املرتمجة من املصنف").

يتسع مبا يكفي ليشمل اس تخدام مصنف ليس يف صيغت ا ألصلية حفس بل أأيض ًا يف ترمجت  - 3صيغة "املصنف املصدر".
وكام لحظ العديد من املندوبي يف مؤمتر اس تكهومل ،فامي يتعلق ابملادة  ،)2(10فان الفائدة املنشودة من صيغة "الاس تخدام"
س تضيع اىل حد كبري اذا اقترص التدقييد أأو الاس تثناء عىل املصنف املرتمج ،واس متر ايمتسك بطل الذن من مؤلف املصنف
ا ألصيل .4وبعبارات أأخرى ،يس تخلص من مداولت مؤمتر اس تكهومل ،أأن صيغة "الاس تخدام" احلالية يه مزجي جيمع بي
صيغة "التحوير أأو الرتمجة" وصيغة "املصنف املصدر".
وذلكل يلزم الدقيام بفحص دقيق لصيغة "الاس تخدام" .وكام هو مبي يف اجلدول  ،1فان صيغة "الاس تخدام" يه الصيغة
املهمينة يف ا ألحاكم ،ل س امي فامي يتعلق بعمليات الاس تنساخ ألغراض البحوث والتعلمي ( 69حكامً 59 ،دوةل عضو ًا) و أأعامل
البث والتصالت ألغراض التعلمي ( 77حكامً 62 ،دوةل عضو ًا) .ول غرابة يف ذكل ألن هذه الصيغة مس متدة مبارشة من
اللغة املس تخدمة يف املادة  .)2(10وتتدقيد العديد من ادلول ا ألعضاء ابتباع هذه الصيغة يف قوانيهنا.
حورت دول أأعضاء أأخرى صيغة "الاس تخدام" الواردة يف املادة  )2(10يف أأحاكهما.
وقد َّ
وانتدقلت بعض ادلول ا ألعضاء هبذا ايهنج اىل مرحةل متدقدمة ،ابمجلع بي صيغة "التحوير أأو الرتمجة" وصيغة "الاس تخدام"،
أأو بي صيغة "املصنف املصدر" وصيغة "الاس تخدام" ( 24حكامً 10 ،دول أأعضاء).
وذلكل فان صيغة "الاس تخدام" ُطبدقت عىل أأحاكم الاس تخدام اخلاص والشخيص ( 44حكامً 42 ،دوةل عضو ًا) ،و أأحاكم
الاس تنساخ ألغراض التعلمي ( 69حكامً 59 ،دوةل عضو ًا) و أأحاكم البث والتصالت والتسجيل ألغراض التعلمي
( 77حكام 62 ،دوةل عضو ًا).
وعىل الجامل ،تطبق ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل نطاق واسع أأحاكما تتيح الدقيام بتحويرات وترجامت للمصنفات ،وكذكل
اس تخدام املصنفات اليت تكون يف حد ذاهتا حتويرات وترجامت ،وذكل ل ألغراض وا ألهداف التعلميية.
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تدقييد املسؤولية عن حق املؤلف أأو احلد مهنا فامي يتعلق مبؤسسات التعلمي

تتناول املسأأةل املطروحة لالس تعراض هنا ا ألحاكم اليت تدقيد أأو حتد من مسؤولية مؤسسات التعلمي .ومبعىن من املعاين ،فان
خطة التدقييدات والاس تثناءات عىل أأنشطة معينة درس هتا ادلراسة احلالية تعمل ابلفعل عىل تدقييد مسؤولية مؤسسات
التعلمي أأو احلد مهنا ،ابلسامح اب ألنشطة التعلميية اليت تس تلزم خالف ذكل اذ ًان من صاح حق املؤلف .وامنا تسعى ادلراسة
احملدثة اىل الدقيام ب هو اس تعراض وحتليل ا ألحاكم اليت تدقيد أأو حتد معوم ًا من مسؤولية مؤسسات التعلمي .5وابلنظر اىل
اتساع نطاق التدقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ،مفن غري املس تغرب ابلتايل أأل يعرث هذا التحليل سوى عىل 8
أأحاكم عامة يف ترشيعات حق املؤلف يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
وميكن جتميع هذه ا ألحاكم الامثنية عىل النحو التايل :حكامن يعفيان مؤسسات التعلمي من املساءةل عىل التعدي عند قياهما
ابلتخزين التلدقايئ أأو املؤقت ملواد حق املؤلف عىل الش باكت ألغراض التدريس ،وحمك واحد يعفي مؤسسات التعلمي من
مسؤولية ارتاكب جرمية التعدي عىل حق املؤلف عىل املس توى التجاري املس توجبة للعدقاب ،وحمك واحد يعفي مؤسسات
التعلمي من املساءةل عىل أأفعال التعدي والعمل بأأنشطة تع ٍد يرتكهبا هيئة التدريس فمها أأو طلبهتا الباحثون ،و أأربعة أأحاكم حتد
أأو تعفي من دفع التعويضات الدقانونية اليت ينبغي خالف ًا ذلكل أأن تدفعها مؤسسة تعلميية عىل ا ألنشطة املرتبطة بوظائفها
التعلميية.
 3حمارض مؤمتر اس تكهومل ،1967 ،الصفحة  922من النص ا ألصيل ،الفدقرات  1570اىل  ،1581والصفحة  ،926الفدقرة  ،2-1652والصفحة  927من النص
ا ألصيل ،الفدقرة ( 1662اليت تشري اىل أأن اللجنة الرئيس ية وافدقت ابلجامع عىل الضافة  ،S/269مع امتناع صوتي).
 4حمارض مؤمتر اس تكهومل ،1967 ،الصفحة  926من النص ا ألصيل ،الفدقرات  2-1652و 1-1653و1655
 5ميكن الاطالع عىل أأمثةل من التدقييدات والاس تثناءات عىل أأنشطة تعلميية حمددة يف ا ألحاكم اليت تعفي مؤسسات التعلمي من املسؤولية عن الالتفاف عىل
تدابري امحلاية التكنولوجية واستبعاد املعلومات املتعلدقة ابدارة احلدقوق وفدق ًا لأنشطهتا التعلميية.
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الرتاخيص اليت تتجاوز التدقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف

تتعلق املسأأةل املطروحة هنا بتناول رشوط الرتخيص حلق املؤلف اليت تسعى اىل احلد من تطبيق الاس تثناءات والدقيود عىل
حق املؤلف من أأجل ا ألنشطة التعلميية أأو حىت جتاوزها .ويف العديد من ا ألنظمة الدقضائية ،توجد أأحاكم عامة حتدد ا ألحاكم
بناء عىل هذا ا ألساس أأهنا غري
التعاقدية اليت تعد غري قانونية أأو متجاوزة حلدود املعدقول أأو اخالفة للس ياسة العامة أأو اس ُتنتج ً
قابةل لالنفاذ ،وقد ترسي هذه ا ألحاكم العامة عىل تكل ا ألحاكم التعاقدية أأو رشوط الرتخيص.
بيد أأن يف غياب التدخل الدقضايئ ،من البدهييي أأن ميكن ملدقديم احملتوى أأن يوظفوا أأداة الرتخيص حلق املؤلف من أأجل احلد
من اختلف التدقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف .ومن هذا املنطلق ،سنت بعض ادلول ا ألعضاء أأحاكم ًا تنص رصاحة
عىل أأن رشوط الرتخيص اليت تدقيد أأو تتجاوز التدقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف يه رشوط غري قابةل لالنفاذ.
ووجدت هذه ادلراسة  14حكامً من هذا النوع يف قواني حدقوق املؤلف يف  8دول أأعضاء .وتنص هذه ا ألحاكم أأن ل ميكن
لرشوط و أأحاكم الرتخيص اليت تأأذن اب ألنشطة املعفاة يف التدقييدات والاس تثناءات أأن تكون أأضيق أأو أأشد رصامة من
نطاق التدقييدات والاس تثناءات الدقانونية.
وطبدق ًا للمبادئ ذاهتا ،تنص فئة أأخرى من ا ألحاكم يف ترشيعات حدقوق املؤلف عىل أأن لك ا ألحاكم التعاقدية اليت تنايف
التدقييدات أأو الاس تثناءات تعد لغية وابطةل ول ترتت علمها أأي أاثر .وختتلف هذه الفئة من ا ألحاكم عن الفئة السابدقة
ألهنا ل تتناول عىل وج التحديد تدقييد ًا أأو اس تثناء بعين  ،بل لها طابع عام .ورمبا اس توحيت هذه ا ألحاكم من أأحاكم مشاهبة
ترد يف التوجي الصادر عن الاحتاد ا ألورويب بشأأن قواعد البياانت .6والتوجي الصادر عن الاحتاد ا ألورويب بشأأن
الربجميات .7ووجدت هذه ادلراسة مثانية أأحاكم من هذا النوع يف ترشيعات حدقوق املؤلف دلى ادلول ا ألعضاء.
.5

النسخ الرمقي والتعممي الرمقي يف اطار ملحق اتفاقية برن

عىل سقيل الاختصار ،تناولت ادلراسة السابدقة اختلف ا ألحاكم يف الترشيعات الوطنية اخلاصة حبدقوق املؤلف اليت تنص عىل
اس تصدار تراخيص اجبارية للرتمجة والاس تنساخ ل ألغراض التعلميية ،استناد ًا اىل املادتي الثالثة والثانية من ملحق وثيدقة
ابريس يف اتفاقية برن ،تباع ًا .وبوج خاص ،تنص ا ألجزاء ذات الصةل من املادتي الثالثة والثانية عىل ما ييل:
املادة الثانية
تدقييد حق الرتمجة:
( ( )2أأ) مع مراعاة الفدقرة ( ،)3اذا ما اندقضت فرتة ثالث س نوات أأو أأية فرتة أأطول حيددها الترشيع الوطين لدلوةل املذكورة،
اعتبارا من اترخي أأول نرش ملصنف ،دون أأن تنرش ترمجة لهذا املصنف بلغة عامة التداول يف هذه ادلوةل بواسطة صاح حق
الرتمجة أأو بترصحي من  ،فان أأاي من مواطين هذه ادلوةل ميكن احلصول عىل ترخيص برتمجة املصنف اىل اللغة املذكورة ونرش هذه
الرتمجة يف شلك مطبوع أأو يف أأي شلك مماثل أخر من أأشاكل الندقل.
املادة الثالثة
تدقييد حق الاس تنساخ:
( ( )2أأ) فامي يتعلق ابملصنف اذلي تنطبق علي هذه املادة مبوج الفدقرة ( )7وعند اندقضاء:
" "1الفرتة احملددة يف الفدقرة ( )3حمسوبة ابتداء من اترخي أأول نرش لطبعة معينة من هذا املصنف،
" "2أأو أأية فرتة أأطول حيددها الترشيع الوطين لدلوةل املشار ايمها يف الفدقرة ( )1وحمسوبة اعتبارا من نفس التارخي،
 6التوجي رمق  EC/9/96الصادر عن الربملان ا ألورويب وعن اجمللس يف  11مارس  1996بشأأن امحلاية الدقانونية لدقواعد البياانت ،املادة .15
 7التوجي رمق  EC/24/2009الصادر عن الربملان ا ألورويب وعن اجمللس يف  23أأبريل  2009بشأأن امحلاية الدقانونية للربامج احلاسوبية ،املادة .)2(8

اذا مل تكن نسخ من تكل الطبعة قد طرحت للتداول يف هذه ادلوةل من جان صاح حق الندقل أأو بترصحي من تلبية لحتياجات
عامة امجلهور أأو التعلمي املدريس واجلامعي بمثن مدقارب للمثن املعتاد يف ادلوةل املذكورة ابلنس بة ملصنفات مماثةل ،ف ألي من رعااي هذه
ادلوةل أأن حيصل عىل ترخيص لس تنساخ ونرش هذه الطبعة ابلسعر املذكور أأو بسعر يدقل عن تلبية لحتياجات التعلمي املدريس
واجلامعي.

ويتناول حتديث هذه ادلراسة ،فض ًال عن ذكل ،املسأأةل املتعلدقة بنطاق النسخ الرمقي والتعممي الرمقي للمصنفات يف س ياق
أأحاكم الرتاخيص الجبارية يف الترشيعات الوطنية اليت تنفذ املادتي الثانية والثالثة من ملحق اتفاقية برن.
ولس تعراض هذه املسأأةل ،اليت تس تدعي حتلي ًال موضوعيا للدقواني الوطنية يف ادلول ا ألعضاء ،س ُيدقترص حرصا عىل الشارة
اىل أأحاكم التعاريف يف ترشيعات ادلول ا ألعضاء اخلاصة حبق املؤلف ،من أأجل احلسم يف نطاق احلق يف الاس تنساخ،
واحلق يف النرش واحلق يف الندقل اىل امجلهور (واحلق يف ااتحة املصنف ،)8مبعناها ايمتكيين للتعممي الرمقي .ويف هذا
الاس تعراض ،تُدرس التعاريف لبحث اماكنية استيعاب احلدقوق الواردة يف الترشيعات الوطنية لعمليات الاس تنساخ الرمقي
واملنشورات الرمقية ومعليات التعممي الرمقي.
وتوخينا يف هذا الصدد قدرا مدقبول من التحفظ ألن قد تعذر ،يف ظل ظروف هذه ادلراسة احملدثة ،التشاور مع اخلرباء
الدقانونيي لدلول ا ألعضاء .وواهجنا أأيضا صعوابت بسق التفاوت يف التعامل مع الاس تنساخ الرمقي والتعممي الرمقي كام يتضح
يف الترشيعات الوطنية .ففي بعض ادلول ا ألعضاء مث ًال ،يُفهم مضنيا من احلق يف التوزيع تداول النسخ املادية من املصنفات،
بيامن يف دول أأعضاء أأخرى يشمل احلق يف التوزيع احلق يف التعممي ،ومن مث تداول املصنفات وعرضها عىل امجلهور ،دون أأن
يعين ذكل ابلرضورة توزيع النسخ املادية .ومما يزيد من تعدقيدات التحليل أأن تعريف ا ألحاكم يف كثري من ادلول ا ألعضاء
حمدود أأو ل يأأيت عىل ذكر الوسائط الرمقية أأو الندقل الرمقي.
وبذا فان هذه ادلراسة ،يف حدود هذا الاس تعراض الضيق واملفرتض نسقيا ،ومع حرماهنا من مزية احلصول عىل أراء سديدة
من اخلرباء يف ادلول ،س تحاول حل هذه املشالكت اليت تلخصها عىل النحو التايل:




يتاح الاس تنساخ أأو النرش أأو التعممي ابلوسائط الرمقية
جيوز الاس تنساخ أأو النرش أأو التعممي ابلوسائط الرمقية
مع بعض التحفظ ،رمبا يكون من املمكن الاس تنساخ أأو النرش أأو التعممي ابلوسائط الرمقية

وخلصت ادلراسة اىل أأن أأحاكم الرتخيص املستندة اىل ملحق اتفاقية برن فامي يبدو هميأأة معوما لستيعاب الاس تنساخ الرمقي
والنرش الرمقي .مفث ًال ،هناك  31حكامً ( 29دوةل عضو ًا) و 26حكامً ( 24دوةل عضو ًا) بشأأن تراخيص الاس تنساخ تتيح
بوضوح الاس تنساخ الرمقي والتوزيع الرمقي تباع ًا .وابملثل ،فان  35حكامً ( 31دوةل عضو ًا) و 32حكامً ( 28دوةل عضو ًا)
بشأأن تراخيص الرتمجة تتيح بوضوح الاس تنساخ الرمقي والنرش الرمقي تباع ًا .أأما ا ألحاكم اليت رمبا جتزي الاس تنساخ الرمقي أأو
النرش الرمقي ( 16حكامً يف  11دوةل عضو ًا ،و 23حكامً يف  14دوةل عضو ًا ،تباع ًا) فهيي قليةل ،بل ان أأحاكما بعدد أأقل
ل جتزي الاس تنساخ الرمقي أأو النرش الرمقي ( 8أأحاكم يف  7دول أأعضاء ،و 9أأحاكم يف  8دول أأعضاء ،تباع ًا).
بيد أأن السيناريو يتغري فامي يتعلق ابلتعممي الرمقي ،حيث ان أأحاكم الرتخيص يف ادلول ا ألعضاء فامي يبدو ل تس توع متام ًا
الوسائط الرمقية .اذ ل توجد سوى  6أأحاكم ( 6دول أأعضاء) و 5أأحاكم ( 4دول أأعضاء) تتيح التعممي الرمقي لرتاخيص
 8املادة  8من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف (اليت تعرف "احلق يف الندقل اىل امجلهور" بأأن يشمل " ااتحة [مصنفات] للجمهور مبا ميكن أأفرادا من امجلهور من
الاطالع عىل تكل املصنفات من ماكن ويف وقت خيتارهام الواحد مهنم بنفس ") .انظر أأيضا البياانت املتفق علمها بشأأن معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف فامي
يتعلق ابملادتي  6و( 7حيث تنص عىل أأن احلق يف التوزيع يشري حرصا اىل النسخ املثقتة اليت ميكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة) .راجع املادتي  10و14
من معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت.

معليات الاس تنساخ والرتمجة تباع ًا .ول تنص معظم ا ألحاكم ( 28حكامً يف  26دوةل عضو ًا و 38حكامً يف  32دوةل عضو ًا،
تباع ًا) عىل التعممي الرمقي فامي يتعلق برتاخيص الاس تنساخ والرتمجة تباع ًا.
 .6مواطن املرونة أأو التدقييدات أأو الاس تثناءات فامي خيص تدابري امحلاية التكنولوجية واملعلومات املتعلدقة ابدارة
احلدقوق ل ألغراض التعلميية
منذ دراسة عام  ،2016انضم أأعضاء جدد اىل معاهدة الويبو بشأأن حدقوق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل
الصويت .وتس تعرض هذه ادلراسة احملدثة الترشيعات الوطنية لهذه ادلول ا ألعضاء اجلديدة مع مراعاة نتاجئ هذا الاس تعراض.
وقد سنت  63دوةل عضو ًا ( 124 )%33.3حكامً ينص عىل مواطن مرونة أأو تدقييدات أأو اس تثناءات بشأأن حامية تدابري
امحلاية التكنولوجية واملعلومات املتعلدقة ابدارة احلدقوق ل ألغراض التعلميية .وصدقت  48من هذه ادلول ا ألعضاء عىل معاهدة
الويبو بشأأن حق املؤلف و معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت أأو انضمت ايمهام .وذلكل من املثري أأن
جند  15دوةل عضو ًا ليست أأعضاء يف معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت لكهنا
تطبق مع ذكل مواطن املرونة أأو التدقييدات أأو الاس تثناءات يف ترشيعاهتا الوطنية.
ومن بي هذه ا ألحاكم البالغ مجموعها  ،124تتعلق  105أأحاكم من  59دوةل عضو ًا مبواطن املرونة أأو التدقييدات أأو
الاس تثناءات فامي خيص حامية تدابري امحلاية التكنولوجية لتيسري ا ألنشطة التعلميية .و 46من هذه ادلول ا ألعضاء البالغ
عددها  59يه أأيض ًا أأعضاء يف معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت .ويف
املدقابل ،ل يوجد سوى  16من ا ألحاكم 9من  14دوةل عضوا تتيح استبعاد وتغيري املعلومات املتعلدقة ابدارة احلدقوق ل ألغراض
التعلميية .و 11من هذه ادلول ا ألعضاء ا ألربع عرشة يه أأيض ًا أأعضاء يف معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو
بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت .وجتدر الشارة اىل وضع هذه ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق مبعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف
ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،ألن هذه ادلول ا ألعضاء مل تكتف بسن مواطن مرونة أأو تدقييدات أأو
اس تثناءات تتعلق بتدابري حامية التكنولوجيا واملعلومات املتعلدقة ابدارة احلدقوق ،بل قامت بذكل خصيص ًا لتيسري ا ألنشطة
التعلميية ،ابلرمغ من غياب الزتامات رصحية بسن هذه ا ألحاكم يف معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن
ا ألداء والتسجيل الصويت.
وانقثق ذكل يف جزء من من خالل دراسة عدد مواطن املرونة أأو التدقييدات أأو الاس تثناءات اليت سنهتا ادلول ا ألعضاء يف
الويبو .ويصل متوسط عدد هذه ا ألحاكم للك دوةل عضو  ،100.66مما يشري اىل تدين معدل قبول مواطن املرونة والتدقييدات
والاس تثناءات بي ادلول ا ألعضاء يف الويبو .بيد أأن متوسط عدد ا ألحاكم ينتدقل اىل  111.97يف أأوساط ادلول ا ألعضاء
اليت سنت مثل هذه ا ألحاكم .وبعبارات أأخرى ،فان ادلول ا ألعضاء اليت سنت مواطن مرونة أأو تدقييدات أأو اس تثناءات
خبصوص حامية تدابري امحلاية التكنولوجية أأو املعلومات املتعلدقة ابدارة احلدقوق لتيسري ا ألنشطة التعلميية ارتأأت أأن من
الرضوري سن اثنتي من مواطن املرونة أأو التدقييدات أأو الاس تثناءات هذه للك دوةل عضو.
وحبرص هذا التحليل عىل ا ألحاكم اليت تنص بوضوح عىل اس تثناءات فامي يتعلق حبامية تدابري امحلاية التكنولوجية ،يكون
متوسط عدد هذه ا ألحاكم للك دوةل عضو هو ( 1.76الاحنراف املعياري هو  ،1.36واملتوسط هو  .)1ومن املثري لالهامتم
أأن قرص هذا التحليل عىل ا ألحاكم اليت سنهتا ادلول ا ألعضاء يف الويبو اليت يه أأيض ًا أأعضاء يف معاهدة الويبو بشأأن حق
املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ل يؤدي اىل أأي تغيريات يف الحصاءات املذكورة .ويشري ذكل
 9صيغت ا ألحاكم املتبدقية بصورة عامة وليس بصورة تتناول حتديدا تدابري امحلاية التكنولوجية أأو املعلومات املتعلدقة ابدارة احلدقوق ،لكن أأثرها يتيح أأنواعا حمددة
من ا ألنشطة مثل قابلية التشغيل البيين والتشفري وحبوث ا ألمن اليت س تكون غري ممكنة لو طبدقت عىل املصنف تدابري امحلاية التكنولوجية أأو املعلومات املتعلدقة
ابدارة احلدقوق.
 10الاحنراف املعياري هو  ،1.33واملتوسط هو .0
 11الاحنراف املعياري هو  ،1.67واملتوسط هو .1

بشدة اىل أأن ادلول ا ألعضاء هممتة بسن موطن مرونة أأو تدقييد أأو اس تثناء واحد عىل ا ألقل (ويرسي ذكل عىل ا ألنشطة
التعلميية) فامي يتعلق بتدابري امحلاية التكنولوجية ،و أأن هذه الس ياسة اعمتدت برصف النظر عن عضوية ادلول ا ألعضاء يف
معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف أأو معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت.
وتشمل أأغراض مواطن املرونة والتدقييدات والاس تثناءات املبينة يف هذه ا ألحاكم ما ييل :التعلمي ( 7أأحاكم) ،والاس تخدام
اخلاص أأو الشخيص ( 5أأحاكم) ،واختاذ قرارات رشاء وجحز ادلروس التعلميية ( 11حكامً) ،و تشفري البحوث ( 18حكامً)،
واختبار ا ألمان ( 17حكامً) ،وقابلية التشغيل البيين ( 9أأحاكم) ،والنفاذ املرشوع ( 17حكامً) واعامل تدقييدات واس تثناءات
ُسنت ملصلحة املس تفيدين ( 30حكامً).
وهناك تباين يف الطريدقة اليت ينص هبا لك حمك عىل جواز الالتفاف عىل تدابري امحلاية التكنولوجية/املعلومات املتعلدقة ابدارة
احلدقوق ،أأو استبعادها أأو تعطيلها أأو منح النفاذ ايمها .ويُلزم  43حكامً من صاح احلق أأو يدقتيض من رفع تدابري امحلاية
التكنولوجية أأو تغيري مصنفات أأو ااتحة س بل مناس بة لتحدقيق ا ألغراض املنشودة .وتلزم الكثري من هذه ا ألحاكم اجلهة
وخيول  73حكامً اجلهة املس تفيدة
املس تفيدة املترضرة ابلتواصل مع صاح احلق من أأجل التفاوض لجياد اخرج من املعضةلِّ .
أأن تدقوم بقساطة ابللتفاف عىل تدابري امحلاية التكنولوجية أأو املعلومات املتعلدقة ابدارة احلدقوق أأو استبعادها أأو تعطيلها أأو
اتالفها دون التعرض ألي عدقوبة أأو دفع تعويضاتُ .وخت ِّول ا ألحاكم املتبدقية بدرجات متباينة اجلهة املس تفيدة من اس تنساخ
املصنف أأو اجراء أأنشطة علي واعفاءها من املساءةل عىل التعدي.
ويشرتط يف معظم ا ألحيان يف ممارسة هذه ا ألحاكم أأن يكون املصنف املصدر املعين نسخة من املصنف مت احلصول علمها
بس بل قانونية ( 14حكامً) ،و أأن تترصف اجلهة املس تفيدة حبسن نية أأو دون نية للتعدي عىل حق املؤلف ( 28حكامً).
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مواصةل التحليل واس تنتاجات

مل ختلص هذه ادلراسة احملدثة والتحليل املوسع اىل أأي اس تنتاجات ختتلف جوهر ًاي عن اس تنتاجات ادلراسة السابدقة.
واجام ًل ،ترد فامي ييل نتاجئ هذه ادلراسة احملدثة.
أأول ،ابلرمغ من أأن هذه ادلراسة حددت صيغتي منفصلتي وممتزيتي تعمتدهام ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابلتدقييدات
أأو الاس تثناءات اليت تتيح "التحويرات" أأو "الرتجامت" – صيغة "التحوير أأو الرتمجة" وصيغة "املصنف املصدر" – كام
ورد رشح أأعاله ،فان الك الصيغتي تعدان يف واقع ا ألمر جوان ممكةل للصيغة الثالثة – صيغة "الاس تخدام" اليت تعمتدها
الكثري من ادلول ا ألعضاء .وابلتايل فان العدد الجاميل لدلول اليت اعمتدت صيغة "التحوير أأو الرتمجة" وصيغة "املصنف
املصدر" والعدد الجاميل ألحاكم من هذا النوع ( 80دوةل 267 ،حكامً) يساوي تدقريب ًا نفس العدد الجاميل لدلول اليت دلهيا
أأحاكم تعمتد صيغة "الاس تخدام" والعدد الجاميل لهذه ا ألحاكم ( 96دوةل 283 ،حكامً) .وتتناول صيغة "التحوير أأو الرتمجة"
وصيغة "املصنف املصدر" جوان ش ىت من املسائل املتعلدقة ابلتحويرات أأو الرتجامت ،سعى مؤمتر اس تكهمل بوضوح اىل
تناولها عن طريق صيغة "الاس تخدام" .ولعل ادلول ا ألعضاء جتد فائدة يف امعان النظر يف تكل الصيغ لختيار الصيغة جتسد
خري جتس يد اجملموعة الواسعة من ا ألنشطة التعلميية اليت تقتغى اجازهتا ابلس تثناءات والتدقييدات يف ترشيعاهتا.
اثنيا ،دلى عدد قليل جد ًا من ادلول أأحاكم يف ترشيعاهتا اخلاصة حبدقوق املؤلف تدقيد أأو حتد من املسؤولية عن حق املؤلف
فامي يتعلق مبؤسسات التعلمي ( 4دول أأعضاء 8 ،أأحاكم) .ويف هذه ادلول اليت دلهيا هذه ا ألحاكم ،تشمل أأهداف هذه
ا ألحاكم اعفاء مؤسسات التعلمي من مسؤولية التعدي غري املبارش عىل حق املؤلف ،واعفاء مؤسسات التعلمي من املسؤولية
اجلنائية ،واحلد من تعرضها دلفع تعويضات قانونية .ومن بي هذه ا ألحاكم ،يبدو أأن هدف احلد من تعرض مؤسسات التعلمي
دلفع تعويضات قانونية ميثل الشاغل ا ألبرز دلى صناع الس ياسات يف ادلول ا ألعضاء املعنية ،بسق القرار املتأأصل نسقي ًا
ابملسؤولية غري املبارشة عن حق املؤلف وابلتعويضات الدقانونية يف ترشيعات ادلول ا ألعضاء اخلاصة حبق املؤلف.

اثلثا ،يوجد دلى  15دوةل عضو ًا  22حكامً يف ترشيعاهتا املتعلدقة حبق املؤلف تنص عىل أأن ا ألحاكم التعاقدية املنافية
للتدقييدات أأو الاس تثناءات يه غري قابةل لالنفاذ أأو لغية وابطةل .ولنئ اكن عدد هذه ادلول ميثل أأقلية بي ادلول ا ألعضاء
يف الويبو ،فان يبدو أأن سن هذه ا ألحاكم يندرج يف اطار سعي املرشعي اىل حامية التدقييدات والاس تثناءات من تأأثريات
الرتاخيص التعاقدية اليت تتجاوزها .وكثري ًا ما ُ َّتربر هذه التدابري ابعتبارها أأسالي للتشجيع عىل ااتحة املزيد من ادلقة واليدقي
والشفافية يف رشوط الرتخيص ،ل س يام فامي خيص احملتوايت الرمقية ،وهذا موضوع ميكن مواصةل حبث .
رابعا ،واستناد ًا اىل اس تعراض حريف حرص ًاي ألحاكم التعريف يف أأحاكم ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،يف س ياق ملحق اتفاقية
برن ،اس ُتنتج بأأن معظم ا ألحاكم تدقر ابلس تنساخ الرمقي والنرش الرمقي للمصنفات ،برصف النظر عام اذا اكن ذكل يمت وفدق ًا
لرتاخيص الاس تنساخ أأو تراخيص الرتمجة .بيد أأن معظم هذه ا ألحاكم ل تدقر ابلتعممي الرمقي للمصنفات .ورمبا السق يف
ذكل هو أأن ملحق اتفاقية برن مل يرش سوى اىل تراخيص "اس تنساخ/ترمجة" و"نرش" املصنف ،ومل يأأت عىل ذكر "تعممي"
املصنف املذكور ،اذلي ميكن أأن يكون "يف شلك مطبوع أأو أأشاكل نظرية لالس تنساخ" .12ومع ذكل فان ادلول ا ألعضاء
اليت ُوجد أأن أأحاكهما اخلاصة ابلرتاخيص الجبارية تتيح التعممي الرمقي للمصنفات امنا تيرس لها ذكل من خالل الاحنراف عن
املعيار 13وتعريف "النرش" ابعتباره يتضمن "الندقل" .واذا اكن املدقصود من ملحق اتفاقية برن أأن يشمل بصورة ل لقس فمها
التعممي الرمقي للمصنفات املس تنسخة أأو املرتمجة ل ألغراض التعلميية ،فان ينبغي رمبا اعادة النظر يف هذه املسأأةل.
و أأخري ًا ،وكام أأشري الي سلف ًا ،فان  63دوةل عضو ًا يف الويبو سنت أأحاكم ًا يف ترشيعاهتا الوطنية تنص عىل مواطن املرونة
والتدقييدات والاس تثناءات فامي يتعلق حبامية تدابري امحلاية التكنولوجية/املعلومات املتعلدقة ابدارة احلدقوق .ومن بي هذه ادلول
ا ألعضاء البالغ عددها  ،63ارتأأت مجيعها تدقريب ًا ( 59دوةل عضو ًا) رضورة تضمي ترشيعاهتا مواطن مرونة أأو تدقييدات أأو
اس تثناءات فامي يتعلق بتدابري امحلاية التكنولوجية لتيسري ا ألنشطة التعلميية ،بيد أأن قةل ( 14دوةل عضو ًا) فعلت اليشء ذات
فامي يتعلق ابملعلومات املتعلدقة ابدارة احلدقوق .وحتمل هذه الحصاءات دللت غنية ألهنا تبي أأن رمغ غياب ارشادات يف
معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،فان ادلول ا ألعضاء ارتأأت أأن من
الرضوري تضمي ترشيعاهتا مواطن مرونة وتدقييدات واس تثناءات ،ل س امي فامي يتعلق حبامية تدابري امحلاية التكنولوجية (وبدقدر
أأقل فامي يتعلق ابملعلومات املتعلدقة ابدارة احلدقوق) ،مع الشارة اىل اس تخدام املصنفات ألغراض ا ألنشطة التعلميية .ولكام
املتصورة يف معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء
تدخلت الترشيعات الوطنية لسد الثغرات
َّ
والتسجيل الصويت ،فان ذكل يعين أأن رمبا يتبلور توافق يف الراء ادلولية عىل احلاجة اىل مواطن املرونة والتدقييدات
والاس تثناءات املتعلدقة حبامية تدابري امحلاية التكنولوجية واملعلومات املتعلدقة ابدارة احلدقوق ،ول س امي ل ألغراض التعلميية.
ول بد من اجياد دور جديد ملواطن لتكل املرونة والاس تثناءات والتدقييدات خاصة وأأن النارشين يعمدون أأكرث فاكرث اىل
اس تخدام تدابري امحلاية التكنولوجية واملعلومات املتعلدقة ابدارة احلدقوق ل ُيمكن اس تخدام احملتوايت ألغراض تعلميية يف
احمليط الرمقي.
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