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 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 األربعونالدورة 
 2020 نومفرب 20اإىل  16جنيف، من 

ز علىاقرتاح 
ّ
اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف اإلعارة للجمهور يف جدول أعمال حق  إدراج دراسة ترك

 املقبلويف عملها  واحلقوق اجملاورة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(
عداد  بامن ومجهورية سرياليون مجهورية من اإ
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 )جلنة حق املؤلف(، خالل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،اقرتحت سرياليون

عارة للجمهور الويبو  تفّوضأأن  جراء دراسة تركز عىل نظم حق الإ جناح  وكيفيةانتفاع املبدعني هبا،  وس بل يف أأحناء العامل،اإ اإ

جيايب من تكل النظم  جلنة حق املؤلف،العديد من ادلول الأعضاء واملراقبني. وأأشار رئيس . وحظي هذا الطلب بدمع اإ

ىل أأن موضوع ، مرشوع تقريره يف ىل أأن اللجنة اإ عارة للجمهور أأثري بوصفه بندًا حممتاًل من بنود جدول الأعامل واإ حق الإ

الاقرتاح اذلي  هبذا وبامن ونسرتحب ابقرتاح رمسي بشأأن هذا املسأأةل خالل اجامتع للجنة يف املس تقبل. ذلا تتقدم سريالي

ىل جدول الأعامل أأن ت مسياً ر  تطلب فيه  وتقدمالويبو  تدمعها دراسة   يف املس تقبل هاقامئة أأعامل و  جلنة حق املؤلفضاف اإ

عارة للجمهور، لعامتدمعلومات أأكرث تفصياًل بشأأن خمتلف الس بل املمكنة  كيفية النفاذ وبشأأن التقييدات واحللول، و  حق الإ

ىل  عارة للجمهور.مليض قدمن أأجل امع وتكوين الكفاءات ادلخدمات اإ  مًا يف خمطط حق الإ

عارة للجمهور هو حق للمؤلف، وهو يرد يف معاهدات الويبو ادلولية. و  هو حق قانوين بس يط وزهيد التلكفة يسمح و حق الإ

، والأجناس الأدبية، املهنتدمع املؤلفني ومبدعي الفنون البرصية وغريمه من أأحصاب احلقوق من مجيع للحكومات بأأن 

عارة كتهبم يف املكتبات. واللغويةواخللفيات الثقافية  ، وبأأن تعرتف يف الوقت عينه ابلقمية اليت يقدموهنا للمجمتع من خالل اإ

عارة للجمهور عاماًل حمفزًا حقيقيًا لقطاعاتنا الإبداعية. ويستند حق الإ  طار حق الإ عارة وميكن أأن تشلك املبالغ املدفوعة يف اإ

نسان اذلي ينص عىل أأن  للجمهور عىل قاعدة أأن "ل اس تخدام بدون دفع"، ويه قاعدة مكّرسة يف الإعالن العاملي حلقوق الإ

 اء أأي اس تخدام ملصنفاهتم. يتلقون دخاًل لقاملؤلفني

عارة للجمهور. وتقع معظم  35يمتتع  ويف الوقت احلارض، ان يف أأورواب حيث ُألزمت البدل تكلبدلًا يف أأحناء العامل بنظم حق الإ

عار  حتراكت يف عدد مزتايد من  حالياً  ، لكن هناك1992ة للجمهور منذ عام بدلان الاحتاد الأورويب قانونيًا ابلعرتاف حبق الإ

نظم حلق  وضعوالولايت املتحدة الأمريكية، من أأجل الوي وجنوب أأفريقيا وتركيا أأحناء العامل، مثل م البدلان يف خمتلف

عا ماكنية تكييالإ عارة للجمهور مبرونته واإ ثالثة لكن هناك، حىت الآن،  فه مع الظروف احمللية؛رة للجمهور. ويتسم نظام حق الإ

ج   راخسة لتنفيذه.هنه

عارة للجمهور يف قانون حق املؤلف ابعتباره حقًا  دراج حق الإ آخر ملصنفأأوًل، ميكن اإ  اس تئثاراًي شأأنه شأأن أأي اس تخدام أ

عارة للجمهور املؤلف. ولكن يف ذكل دفع مبالغ  يرتتب عىلقد املؤلف، و  يف قانون حق ابلرضورة الأساس، ل يندرج حق الإ

عارة للجمهور قانونه اخلاص. وذكل  هو للمؤلفني من بدلان أأخرى وفقًا ملبدأأ املعامةل الوطنية. واثنيًا، ميكن أأن يكون حلق الإ

ث احتفل املؤلفون الس نة املاضية ابذلكرى الس نوية الأربعني عىل اعامتد قانون احلال يف اململكة املتحدة عىل سبيل املثال، حي

عارة للجمهور جزءًا من اسرتاتيجية البدل دلمع ثقافته بشأأن  1979 عام عارة للجمهور. واثلثًا، ميكن أأن يكون حق الإ حق الإ

عارة للجمهور فقط  ،والرنوج من البدلان الأوروبية )ادلمنارك والسويد ولغته. ففي العديد عىل سبيل املثال(، يهدفع حق الإ

عارة للجمهور يف ادمع نظاللغات الوطنية يف البدل. وي للمؤلفني اذلين يكتبون ابللغة أأو أأسرتاليا وكندا أأيضًا لك من م حق الإ

 ذكلالكتاب احملليني. ويسهم  . ويؤدي ذكل دورًا همامً يف الرتوجي للكتابة ابللغات احمللية، وبأأقالمالبدلاملؤلفني من مواطين 

 الإبداع يف التثقيف والرتفيه، ويعزز التنوع اللغوي والثقايف، ويعطي زخامً لالقتصاد.

عارة للجمهور: ومكةومثة هنجان فامي يتعلق حب  حق الإ

دارة جامعية أأو غريها من منظامت أأحصاب احلقوق اليت أأولً  عارة للجمهور عن طريق منظمة اإ دارة حق الإ تهعىن  مكن اإ

 حبقوق جماورة خاضعة للرتخيص مثل النسخ الضويئ.
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عارة للجمهور وختصص هل قانواًن. اثنياً  دارة حق الإ  ميكن أأيضًا أأن تتوىل احلكومة اإ

عارة للجمهور دون املساس مبزيانيات املكتبات العامة.  فضىل املامرسات ادلولية الراخسة، متّول احلكومة مبارشةً ووفقًا ل حق الإ

عارة للجمهور ل هيدّ وجيدر اب د موارد المتويل الثقايف احليوية الأخرى يف البدلان النامية عىل غرار املكتبات. ذلكر أأن حق الإ

عارة للجمهور يتفق طبيعيًا مع املكتبات ويامتىش مع مع  . وعادًة ما يوّزع حق هذا احلقلها يف البدلان اليت تكّرس حفق الإ

عارة للجمهور عىل املؤلفني يف عارة املكتبات ملصنفاهتمشلك دفعات متناس ب الإ ، أأو مع عدد نسخ كتهبم اليت تقتنهيا ة مع مدى اإ

عارة للجمهور يف ولكن عندما ل متكل املكتبات نظامً لرصد الاس تخدام، مياملكتبات.  تكل  منحشلك كن أأن يهدفع حق الإ

عارة للجمهور لتوفري كن أأن يهس تخدموميأأو غري ذكل دلمع مساعهيم الأدبية.  للمؤلفني مساعدات دراس ية أأو  متويل حق الإ

عارة للجمهور للكتّ  معاشات تقاعدية اب حرصًا، بل ميكن أأن ينتفع للمؤلفني، كام هو احلال يف فرنسا ويف أأملانيا. وليس حق الإ

آخرون يف الكتب مثل مبدعي الفنون البرصية، واملرتمج ويف العديد من ن؛ رين، واملصّوريني، واحملرّ به أأيضًا مسامهون أ

عارة للجمهور مع املؤلفني.  البدلان، يتشارك النارشون مبالغ حق الإ

عارة للجمهور يف العديد من البدلان عىل الكتب املطبوعة وعىل فئة من املواد السمعية البرصية )مبا فهيا  حالياً  ويهطبّق حق الإ

لالناطقة"الكتب  عارة الكتب الإ مسة متنامية برسعة يف نشاط املكتبات العامة  فتشلككرتونية "( اليت تهعريها املكتبات. أأما اإ

ماكنية  –يه ادلمنارك وكندا واململكة املتحدة  –بدلان  ةيف أأحناء العامل، وقد اعمتدت ثالث عارة دفع مبالغ عناإ الكتب  معليات اإ

عارة للجمهور. لكرتونية يف خمططاهتا حلق الإ  الإ

 الإعارة للجمهور يف جدول أأعامل اللجنة وخطة معلهاحق دراسة عن لإدراج  املنطقية الأس باب

ماكانت حيالاهامتمًا هائاًل  خمتلف بقاع العامل منتبدي البدلان  عارة للجمهور  اإ عىل معيشة املؤلفني  من حيث تأأثريهاحق الإ

بداعهم، كام تبدي  آحاد عارة للجمهور ليتالءم مع احتياجاترغبة كبرية يف معرفة كيف ميكن تكييف حق الإ واإ . ادلول أ

عارة للجمهور الأكرث مالءمة مطروح وهو ادلراسة عىل سؤال  تكلوس تجيب  كيف ميكن للبدلان أأن حتدد هنج حق الإ

ىل أأي هجات علهيا أأن تلجأأ للحصول عىل ادلمع واخلربة لعامتد ؟ لحتياجاهتا  ذكل احلق؟واإ

ىل ما ييل: تكلرتيم سو   ادلراسة أأيضًا اإ

عارة للجمهور، مبا يف ذكل تفاصيل عن أأساسها  "1" تقدمي املعلومات بشأأن طرق معل خمتلف الامنذج حلق الإ

دارة. ما يه ادلروس اليت ينبغي  عامتد جت لاس تخالصها من خمتلف الطرق اليت انته القانوين، والمتويل، واحلومكة، والإ

عارة للجمهور؟  حق الإ

عارة للجمهور.حتديد املنافع العائدة للمؤلفني وغري "2"  مه من أأحصاب احلقوق من املشاركة يف خمططات حق الإ

عارة للجمهور يف بدل انٍم. دلى اعامتدمواهجتا  املتوقّعحتديد املسائل  "3"  حق الإ

ىل دراسات الاستناد "4" عارة للجمهور عىل الس ياسات الوطنية ل  حالت اإ لدلمع الثقايف تقيمي تأأثري حق الإ

 .واللغوي

عارة للجمهور للمرة أأوجه ادلمع حتديد  "5" وتكوين الكفاءات الالزمة ملساعدة البدلان النامية عىل اعامتد حق الإ

 الأوىل.
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 حتديد فضىل املامرسات من خالل العمل مع واكلت ثقافية أأخرى اكملكتبات العامةل يف اجملال نفسه. "6"

عار  "7"  ة للجمهور.دراسة الاحتياجات احملددة خملتلف فئات أأحصاب احلقوق عند وضع خمطط حلق الإ

 ]هناية الوثيقة[
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