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ملخص معيل للتقرير املرا َجع بشأن ممارسات حق املؤلف والتحدايت املطروحة أمام املتاحف
القراء الرجوع اإىل النص الإنلكزيي الصيل لالطالع
مالحظة :هذه ترمجة للجزء الول فقط من التقرير املرا َجع .ويُرىج من ّ
عىل التقرير املرا َجع الاكمل اذلي يتضمن أيض ًا اجلزأين الثاين والثالث واحلوايش.
جيب أن تراعي املتاحف مبادئ حق املؤلف عند الاضطالع مبهاهما ،عندما حتصل عىل تراث برشي ملموس وغري ٍ
ملموس،
وحتافظ عليه وتبحث بشأنه وتنقهل و/أو تعرضه ،وقد يكون خاضع ًا للحامية مبوجب حق املؤلف .ومع ذكل ،جيب تأكيد
ما ييل:
  -تتعلق هذه املهام ابملصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف (مثل التسجيالت املوس يقية والصوتية ،واللوحاتالتشكيلية احلديثة واملصنفات الدبية) ،اإضافة اإىل املصنفات غري احملمية مبوجب حق املؤلف (مثل العينات أو
البياانت الوقائية والوصفية الفردية) ومصنفات املكل العام (مثل الكتب أو اللوحات القدمية)؛
 وقد تكون املتاحف يف الوقت نفسه من مس تخديم حق املؤلف (مث ًال ،عندما يقوم متحف ما برمقنة مجموعتهلغراض احلفظ واحملفوظات) ومن ماليك حق املؤلف (مث ًال ،عندما يقوم متحف ابإعداد كتالوج للمعرض ،وهو ما
يُ َعدّ ً
معال محمي ًا مبوجب حق املؤلف ،وإانشاء قاعدة بياانت جملموعته أو حمفوظاته) .وابلتايل ،اإذا اكنت املتاحف
تنشغل مبرشوعية اس تخدام حقوق املؤلف اليت ميلكها الآخرون ،فاإنه من اجلدير أن هتمت ابإدارة حقوق املؤلف
اخلاصة هبا وحقوق امللكية الفكرية الخرى وإادارة اس تخدامات الغري احملمتةل.
ومن مضن  37مقابةل ومناقشات أخرى غري رمسية مع متخصيص املتاحف ،ميكن الاس تدلل ابلنصاحئ الشخصية التالية:
بشلك عام ،تبدو الشواغل التالية متكررة:
 يبدو أن هناك قةل وعي دلى أوساط املتاحف حبق املؤلف بوجه عام ومبامرسات الرتخيص (مثل املشاع الإبداعي)وابلس تثناءات بوجه خاص؛
 وعدم الفهم اجليد أحيا ًان لالس تثناءات رمغ أهنا قامئة أو عدم اس تخداهما نظر ًا لعدم اليقني القانوين (مث ًال ،وضع احلداملرصح هبا)؛
املرصح هبا وغري ّ
الفاصل بني الاس تخدامات ّ
 وعدم اليقني القانوين فامي خيص ملكية بعض املواد (الفيديوهات أو الصور الفوتوغرافية) وفامي خيص رمقنة اجملموعات(مث ًال ،وضع حق املؤلف فامي خيص الش ياء الرمقية وقواعد البياانت ،ونطاق الاس تثناءات لغراض احلفظ)؛
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 واس تخدام التكنولوجيات بوجه عام ورمقنة املواد املوجودة أص ًال بوجه خاص ،هام سببان يف تفامق عدم اليقنيالقانوين فامي يتعلق مث ًال مبلكية بعض املواد (الفيديوهات أو الصور الفوتوغرافية) وفامي خيص رمقنة اجملموعات (مثل
وضع حق املؤلف فامي خيص الش ياء الرمقية وقواعد البياانت ،ونطاق الاس تثناءات لغراض احلفظ)؛
 وقيام الزوار بنرش صور اإلكرتونية ل ميكن تتبعها.ودلى احلصول عىل املصنفات الفنية و/أو ملكية حقوق املؤلف املرتبطة هبا ،حيدث ما ييل:
 توجد ممارسات ترخيص متنوعة ملواد الغري .مفعظم من أجريت معهم املقابالت يتفاوضون بشأن اتفاق ترخيص عىلأساس لك حاةل عىل حدة ،سواء مبارشة عند احلصول عىل مصنف أو يف اإطار احلصول عىل اإذن لحق (ل س امي
فامي خيص املشاريع الرمقية) .وعادة ما يتعلق موضوع الرتخيص بقطع فردية (واندر َا ما يتعلق مبصنفات متعددة جملموعة
مع ّينة) .وعادة ما يرتبط نطاق الرتخيص بأغراض غري جتارية ،مضن نطاق واسع يغطي عىل القل الاس تخدامات
لغراض العرض ولغراض تعلميية وتروجيية وعلمية ،واندر ًا ما يغطي الاس تخدامات الرمقية .وجيري التفاوض بشأن
الرتاخيص معوم ًا مع الفنانني مبارشة (أو من ميثلهم) واندر ًا ما جيري مع منظامت الإدارة امجلاعية.
 و ُأشري اإىل بعض الصعوابت فامي يتصل مبدة حقوق املؤلف (أساس ًا ابلنس بة اإىل متاحف الفالم والصور) ووضعحق املؤلف يف النسخ الرمقية للمصنفات الصلية (بشلك رئييس لتحديد اإماكنية حامية النسخة الرمقية للمصنف
الصيل مبوجب حق املؤلف أيض ًا) .وخبالف ذكل ،فاإن املتاحف قادرة عىل حتديد أحصاب احلق بفضل العالقات
اجل ّيدة مع الفنانني وممارسات املوظفني ذوي اخلربة.
 وفامي خيص املصنفات غري املنسوبة ملؤلف ،حني يتوفر نظام حمدد للتقييدات والاس تثناءات ،ل يس تخدم أحد تقريب ًاممن ُأجريت معهم املقابالت مثل هذا النظام ،وقد يكون سبب ذكل هو اعتبار فرصة النجاح عىل أهنا ضئيةل
ابلنظر اإىل ما يلزم من وقت وموظفني وموارد مالية.
 وعادة ما يوافق الفنانون عىل رشوط الرتخيص .فعند اإبرام ترخيص تُوا َجه بعض الصعوابت وفقاً ملا ورد ،فامي خيصنطاق الرتخيص (مث ًال ،حني ل يوجد بند واحض فامي يتعلق حبق املؤلف) أو مدة الرتخيص (مث ًال ،حني يضطلع
املتحف جبهود من أجل الرمقنة ،وهيدد صاحب احلق ابإهناء الرتخيص) .وميكن حل هذه الصعوابت من خالل وضع
بند واحض يف العقد .وميكن حتديد مزيد من الصعوابت اليت تواهجها املتاحف اليت حتتوي عىل مواد حمفوظات شامةل
للحصول عىل ختليص حق املؤلف (حتديد وضع حق املؤلف ،مث احلصول عىل مجيع حقوق املؤلف املطلوبة مع
املؤلفني أو منظامت الإدارة امجلاعية) .ويبدو أن هذا هو احلال عىل وجه اخلصوص ابلنس بة ملتاحف الفالم والصور
(عىل سبيل املثال ،مجموعات حتتوي عىل مصنفات ذات طبيعة خمتلفة ،مثل الكتب والتسجيالت اليت حتتوي عىل
املصنفات اخملتلفة احملمية حبق املؤلف).
 عندما تكون املتاحف من املبدعني (تس تحدث مصنفات فنية أو مواد رمقية أو غريها) ،ميكن حتديد املامرساتالشائعة التالية فامي يتعلق ابإدارة حقوق املؤلف للمجموعات الإلكرتونية وقواعد بياانت احملفوظات :الرتخيص املفتوح
للغراض غري التجارية (مثل ُرخص املشاع الإبداعي للمصنفات املشموةل احملمية مبوجب حق املؤلف ،أو رخصة
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امللكية العامة للبياانت الوقائعية والوصفية) ،رشيطة أن ميتك املتحف حق املؤلف يف الصورة و/أو املصنفات
الرئيس ية؛ والرتاخيص اخملصصة للغراض التجارية ونقل الصور عالية الاستبانة مينحها املتحف أحيا ًان بشلك مبارش
أو من خالل منظامت الإدارة امجلاعية حني تتوافر هذه احللول.
 ول تُثار قضااي كبرية بشأن املواد اخلاصة ابملوظفني ،حيث أن حقوق املؤلف املرتبطة هبا تنتقل عادة مبوجب عقودإاىل املتحف أو ميتلكها املتحف تلقائي ًا من الناحية القانونية (مث ًال ،يف النظمة القانونية اليت تنص عىل مبدأ اإعداد
املصنفات ابلستئجار) .ومع ذكل ،حتددت بعض الصعوابت فامي يتعلق بتخصيص حقوق املؤلف ،ل س امي
للمنشورات العلمية أو الكتالوجات اليت ي ُشارك يف تأليفها حمافظو املتاحف أو انرشون أآخرون ،نظر ًا لن العديد
من أحصاب املصلحة واملشاركني يف املنشور قد حياولون املطالبة حبقوق امللكية.
 و ُأشري اإىل أنه اندر ًا ما تنشأ منازعات وإاذا نشأت ،فاإن معظم من أجريت معهم املقابالت جيدون ح ًال لتسويهتا .ومليذكر أي ممن أجريت معهم املقابالت أن دليه خربة يف الطرق البديةل لتسوية املنازعات ،لتسوية منازعات ما.
 وقد جيدر اإجراء مزيد من التحليل للعقود المنوذجية و/أو خدمات منظامت الإدارة امجلاعية.وحني تسعى املتاحف اإىل احلفاظ عىل املصنفات ،تشري املقابالت اإىل حدوث ما ييل:
 ل تثري مسأةل احلفاظ عىل سالمة املصنفات املعروضة (من قبيل التدابري املتخذة أثناء عرض املصنفات وإاعارهتاوتأميهنا) مشالكت حمددة.
 واندر ًا ما تُثار نزاعات فامي خيص استبدال املصنفات أو ترمميها (مث ًال ،املصنفات اليت قد تتدهور حالهتا مبرور الزمن)مع الفنان أو من ميثهل ،نظر ًا لن للمتاحف والفنانني مصلحة مشرتكة يف ترممي واستبدال املصنفات بأمانة ،ونظر ًا لن
معظم من أجريت معهم املقابالت يضطلعون هبذه املهام بعد التشاور املس بق مع الفنان.
 ومعظم اذلين أجريت معهم املقابالت حيفظون املصنفات ويوثقوهنا ،بصورة رئيس ية يف شلك قواعد بياانت .وينطبقذكل عىل من أجريت معهم املقابالت يف أنظمة قانونية دون اس تثناءات لغراض احلفظ ،ذلا يبدو أن من أجريت
معهم املقابالت ل ميتثلون مجيعهم بشلك صارم للقانون املنطبق علهيم .ومع ذكل ،اندراً ما تثري هذه املامرسة منازعات
نظر ًا لن للمبدعني واملتاحف مصلحة مشرتكة يف توثيق املصنفات وحفظها واحلفاظ عىل سالمهتا بأمانة.
 وهناك تنوع كبري يف نوع ومك ّ املعلومات الواردة يف قواعد البياانت (املتاحة وغري املتاحة للعامة) .فعىل سبيل املثال،يف حني أن املتاحف الصغرية ل متتكل سوى املعلومات الساس ية عن الش ياء الرمقية ،فاإن املتاحف الكربى عادة
ما متيل اإىل اإنشاء قواعد بياانت خضمة تتضمن معلومات ومواد اإضافية.
 وميكن مواصةل اس تكشاف أفضل املامرسات حلفظ املصنفات وتوثيقها (مث ًال ،يف شلك عقود منوذجية تنص عىلرشوط واحضة للرمقنة لغراض الصون والتوثيق واحلفظ).
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وفامي خيص عرض املصنفات يف مباين املتحف ،أفاد من أجريت معهم املقابالت مبا ييل:
 معظم من أجريت معهم املقابالت يسمحون للزوار ابلتقاط صور ،ويكون ذكل دون قيود ابلنس بة للمصنفاتاملشموةل حبق املؤلف ويقترص عىل أغراض الاس تخدام الشخيص .ولكن التصوير الفوتوغرايف املهين خيضع للحصول
عىل اإذن مس بق من املتحف .وحىت أن بعض ممن أجريت معهم املقابالت يدعون الزوار اإىل وضع صور عىل
ش باكت التواصل الاجامتع لغرض الرتوجي؛ وأآخرون يفرضون رسوم ًا عىل التقاط صور (حىت ملصنفات املكل
العام) .وختتلف الرشوط التعاقدية اليت تنظم التقاط الصور (مثل الرشوط العامة لالس تخدام أو القواعد املطبقة
عىل الزوار) اختالف ًا كبري ًا من متحف لآخر (مث ًال ،يصف بعض اذلين أجريت معهم املقابالت نطاق الاس تخدام
اخلاص ،وأآخرون يستبعدون رصاحة ش باكت التواصل الاجامتعي).
 يبدو أن عرض املصنف الصيل يف املوقع ل يثري أية مشالكت كبرية لنه يعترب اإحدى املهام الساس ية للمتحف،لكن القليل من الولايت القضائية تعرتف ابحلقوق احلرصية للمؤلف لعرض املصنف يف املوقع .ومع ذكل ،يف تكل
جزءا من احلق احلرصي ملاكل حق املؤلف ،قد يثري
الولايت القضائية القليةل جد ًا اليت يكون فهيا احلق يف العرض ً
العرض يف املوقع مشالكت معقّدة (مث ًال ،ما اإذا اكن ابإماكن املتاحف عرض العمل الصيل أو ل دون موافقة
رصحية من ماكل حق املؤلف ،أو يف حاةل الإعارة عرب احلدود ،قد ل يعرف املتحف املعري واملتحف املتلقي القانون
اذلي جيب تطبيقه وما اإذا اكن املعرض مسمو ًحا به أم ل).
 وقد جيدر اإجراء املزيد من التحليل خملتلف النظمة القانونية وأفضل املامرسات (مث ًال فامي خيص العقود المنوذجية).وفامي يتعلق ابلإبالغ عن أنشطة املتاحف ،ختلص املقابالت اإىل النتاجئ التالية:
 ل يثري عرض مواد محمية مبوجب حق املؤلف يف املوقع وعىل أهجزة أي مشالكت كبرية ،نظر ًا لن معظم من أجريتمعهم املقابالت ُخيضعون هذا الاس تخدام للرتخيص ،مع اعتبار أن بعض من أجريت معهم املقابالت قد يس تفيدون
من تقييدات واس تثناءات معينة (ل س امي الاس تخدام لغراض تعلميية والاقتباس) وعدد ضئيل ممن أجريت معهم
مقابالت يف الولايت املتحدة يس تخدمون هذه املصنفات دون ترخيص لكن اتساق ًا مع مبدأ الاس تخدام املنصف
فامي يتعلق ابلس تخدام عىل الهجزة وفق ًا للحق ادلس توري للعرض يف املوقع.
 وقد تثري اجملموعات املعروضة عىل الإنرتنت وقواعد بياانت احملفوظات اعتبارات فامي يتعلق حبق املؤلف ،حيث أناإاتحة الاس تنساخ الرمقي للمصنفات احملمية يعادل النقل اإىل امجلهور .ورمغ أن بعض النظمة القانونية تسمح ابإاتحة
املصنفات (أو أجز ًاء مهنا) عرب الإنرتنت ،فاإن معظم من أجريت معهم املقابالت ل يعرفون اإىل أي مدى ميكن أن
تقوم املتاحف بذكل .فاملتاحف متتنع عن القيام بذكل أو تقدم عىل ذكل فقط ابإذن من صاحب احلق ،أو تعمتد
تدابري تكنولوجية للحفاظ عىل مصاحل أحصاب احلقوق (مث ًال ابس تخدام صور مصغرة و/أو صور ذات استبانة
منخفضة أو ابإاتحة الاطالع فقط للباحثني والطالب) .ونبدي أيض ًا املالحظات التالية:
o

هناك اجتاه واحض حنو العرض عىل الإنرتنت (أي نرش أش ياء رمقية ،بشلك رئييس من خالل النفاذ احلر)،
حىت بدون ختليص حق املؤلف .لكن هذا التوجه يبدو مؤكد ًا يف املتاحف الكبرية ،يف حني أن معظم من
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أجريت معهم املقابالت قاموا برمقنة جزء صغري فقط من مجموعاهتم بسبب عدم اليقني القانوين (يف غياب
اس تثناء واحض) وبسبب نقص املوارد.
o

وهناك تفاوت كبري يف نوعية ومك ّ املعلومات الواردة يف قواعد البياانت ،فبعض املتاحف تضع القليل من
البياانت الوقائعية (املصدر وكيفية احلصول عىل املصنف ومن هو الفنان) وتضع متاحف أخرى ّمكً كبري ًا من
املعلومات املتعلقة ابحلفظ (مثل التحليالت الالزمة للمدوانت والكتالوجات واملقالت العلمية) ،حيث
تتاح للجمهور أو تقترص عىل املوظفني أو الباحثني.

وقد تكون اخلربات وأفضل املامرسات يف هذا اجملال تس تحق اإجراء املزيد من التحليالت يف شلك مبادئ توجهيية لزمة
جلعل بعض التعاريف دقيقة أو توحيد البياانت الوصفية أو قواعد البياانت.
 املنشورات ذات الطابع التعلميي (مثل كتالوجات العرض أو املواد التعلميية أو الكتيبات الإرشادية للمجموعات) قدتثري اعتبارات فامي يتعلق حبق املؤلف .فالبعض ممن أجريت معهم مقابالت راضون عن الإطار القانوين القامئ وحلول
الرتخيص املتاحة ل س امي يف البدلان اليت ميكن أن تس تنسخ فهيا املتاحف حبرية املصنفات يف كتالوجات أو اليت
تتيح فهيا منظامت الإدارة امجلاعية تراخيص معقوةل بشلك فعال .غري أن بعض من أجريت معهم املقابالت يعارضون
ماكفأة أحصاب احلقوق ويدعون اإىل اإجراء اس تثناء واحض لفائدة املتاحف ،حيث ينبغي اعتبار هذه الاس تخدامات
جزء ًا من هممة املتحف والهنوض ابلفنانني .ول يصدر أحد ممن أجريت معهم املقابالت كتالوجات أو منشورات
أخرى عرب الإنرتنت بدون اإذن صاحب حق املؤلف ،رمغ بعض املرونة اليت يتسم هبا القانون ،ابس تثناء بعض
املتاحف اليت تعمتد أحيا ًان عىل اس تثناء الاس تخدام املنصف .وقد يكون اإذاكء الوعي بشأن الاس تثناءات القامئة
وحلول الرتخيص املتاحة و/أو تعممي تراخيص منظامت الإدارة امجلاعية أمر ًا مفيد ًا لبعض املتاحف.
 املنشورات ذات الطابع الرتوجيي (مثل النرشات الإعالمية وامللصقات داخل وخارج املتحف والإعالانت يفالصحف وعىل املواقع الإلكرتونية للمتاحف وعىل ش باكت التواصل الاجامتعي) ختضع للحصول عىل اإذن من
أحصاب احلقوق يف معظم النظمة القانونية .وحىت وإان اكنت الزناعات بني املتاحف وأحصاب احلقوق يف س ياق
املعارض اندر ًا ما حتدث كام ذكر ،فاإن ذكل قد يكون من اجملالت اليت جيدر اس تكشافها ،حىت يتس ىن للمتاحف
وغريها من أحصاب املصلحة التنبؤ ابجلوانب القانونية عىل نطاق أوسع.
 وفامي خيص الاس تخدامات التجارية (مثل تسويق سلع لبيعها يف حمالت بيع التذاكرات أو عرب الإنرتنت أو من خاللقنوات توزيع أخرى ،مبا يف ذكل امللصقات والبطاقات الربيدية والعالمات املرجعية للكتب والقمصان وأحيا ًان
ابلتشارك مع عالمات توس مي والعاملني يف جمال ادلعاية) ،مل حندد أي اس تثناءات معينة قد تسمح بشلك واحض
للمتاحف بتسويق صور مس تنسخة ذات جودة عالية وبتسويق مصنفات محمية .والإدارة امجلاعية وغري ذكل من
حلول الرتخيص للمتاحف لتخليص احلقوق والتفاق عىل رشوط وأحاكم لإنتاج نسخ رمقية ذات جودة عالية
للمصنفات الواردة يف مجموعاهتا قد تشلك موضوع ًا مفيد ًا إلجراء املزيد من التحليل ملصادر ادلخل الإضافية املمكنة
سواء للمتاحف أو لحصاب احلقوق.
]هناية الوثيقة]

