A

CWS/4/3

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 4 :أأبريل 4102

اللجنة املعنية مبعايري الويبو
الدورة الرابعة

جنيف ،من  04اإىل  01مايو 4102

اقرتاح بشأن توسيع أنشطة اللجنة املعنية مبعايري الويبو لتشمل حق املؤلف يف نطاق معيار
الويبو ST.96

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .0يف  2فرباير  ،4102أأودع مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ( )UKIPOاقرتاح ًا يف ا ألمانة العامة لتوس يع
أأنشطة اللجنة املعنية مبعايري الويبو ( )CWSلتشمل حق املؤلف للمصنفات اليتمية يف نطاق معيار الويبو  .ST.96و ُأبلغت
ا ألمانة بقرار مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية بشأأن ترخيص املصنفات اليتمية احملمية مبوجب حق املؤلف يف القريب
العاجل .وترغب حكومة اململكة املتحدة يف توفري خدمة تساعد ا ألفراد والهيئات امل ُ ِقمية يف اململكة املتحدة عىل اس تغالل
املصنفات اليتمية اس تغال ًل جتار ًاي بطريقة مرشوعة .وابلتايل سوف تكون هناك حاجة لبدء تبادل وحفظ البياانت من أأجل
دمع ا ألنشطة التجارية .وحيث إان معيار الويبو  ST.96هو النسق املقبول للبياانت يف س ياق تنفيذ اإجراءات الرباءات
والتصاممي الصناعية والعالمات التجارية ،يقرتح مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية توس يع ذكل املعيار ليشمل حق
املؤلف للمصنفات اليتمية( .انظر مرفق هذه الوثيقة).
 .4وجتدر الإشارة اإىل اقتصار معل اللجنة املعنية مبعايري الويبو ،ومن قبلها الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئق
( ،)SDWGعىل توحيد معايري الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية فقط .وذلكل ،ووفق ًا ألنشطة اللجنة ومن
قبلها ( ،)SDWGل يوفر معيار الويبو  ST.96حالي ًا سوى توصيات بشأأن ا ألنواع الثالثة املذكورة من أأنواع امللكية الفكرية
يف لغة الرتمزي املوسعة (.)XML
 .3كام جتدر الإشارة أأيض ًا اإىل طلب توضيح التلكيف الصادر اإىل اللجنة املعنية مبعايري الويبو ،واذلي قُ ِدم اإىل امجلعية
العامة للويبو ،يف دورهتا ا ألربعني املنعقدة يف شهر سبمترب ( 4100انظر الوثيقة  ،)WO/GA/40/17واذلي عىل أأساسه
مت تقدمي التوضيحات التالية:
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"و أأكدت امجلعية العامة للويبو قرارها و أأوحضته فامي يتعلق ابإنشاء اللجنة املعنية مبعايري الويبو ( )CWSوالتلكيفات
الصادرة اإلهيا يف دورهتا الثامنة والثالثني لس نة  ،4112كام ورد نصه يف الفقرة  422من الوثيقة .WO/GA/38/20
و أأكدت امجلعية العامة للويبو و أأوحضت أأن التلكيف ا ألسايس للجنة املعايري هو الوارد يف الفقرات من  00اإىل  01من
الوثيقة "... ،WO/GA/38/10
والآيت بعد هو التلكيف ا ألسايس الوارد يف الوثيقة املذكورة أأعاله:
"ومن املقرتح أأن تواصل اللجنة املعنية مبعايري الويبو العمل عىل مراجعة ما خيص املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية
من معايري الويبو وتطويرها .وسوف تضطلع اللجنة معلي ًا بذات العمل اذلي اكن يؤديه الفريق العامل املعين ابملعايري
والتوثيق ،ولكن بتسمية خمتلفة( ".انظر الفقرة  03من الوثيقة .)WO/GA/38/10
 .2من املفهوم أأن تعريف امللكية الفكرية يتضمن حق املؤلف ،وذكل عىل الرمغ من اختالف متطلبات توثيق حق
املؤلف ابملقارنة بتوثيق براءات الاخرتاع والعالمات التجارية ،حيث ل يكون التسجيل والإجراءات الشلكية ا ألخرى
رشوط ًا محلاية حق املؤلف .وابلتايل ،يرى "املكتب ادلويل" اإماكنية النظر يف املواضيع املتعلقة مبعايري معلومات حق املؤلف
يف اإطار تلكيف اللجنة املعنية مبعايري الويبو تلبي ًة للطلب الثاين ملكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية (انظر الفقرة ( 5ب)
من مرفق هذه الوثيقة).
 .5وذلكل ،يقرتح "املكتب ادلويل" ،قبل طرح طلب مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية للمناقشة املوضوعية ،قيام
اللجنة املعنية مبعايري الويبو ابلتأأكيد عىل أأن أأنشطهتا تغطي مسأأةل معايري معلومات حق املؤلف.
 .1واثني ًا ،يقرتح "املكتب ادلويل" قيام اللجنة املعنية مبعايري الويبو بدراسة مدى احلاجة لتبين اقرتاح مكتب اململكة
املتحدة للملكية الفكرية وا ألسس املوضوعية لتنفيذه .ويف هذا الصدد ،يرى "املكتب ادلويل" أأن الاقرتاح املذكور يتسم
ابلوضوح ويتضمن معلومات وافية تؤكد عىل أأن توحيد املعايري عىل الصعيد ادلويل س يؤدي اإىل تسهيل تبادل البياانت بني
البدلان ا ألخرى املهمتة بشأأن حق املؤلف للمصنفات اليتمية .ويف هذا الصدد ،يشلك ما اندى به "توجيه الاحتاد ا ألورويب"
وتضمنته "الالحئة" بشأأن اإنشاء قواعد بياانت وطنية و ُأولك اإىل مكتب مواءمة السوق ادلاخلية ( )OHIMهممة اإنشاء
قاعدة بياانت أأوروبية حلق املؤلف للمصنفات اليتمية حتس با لتبادل البياانت بني ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب ،تعزيز ًا
لر أأيه اذلي يؤيد اقرتاح مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية.

.7
اإىل:

اإن اللجنة املعنية مبعايري الويبو مدعوة

( أأ) النظر يف الاقرتاح املقدم من
اململكة املتحدة ،املشار اإليه يف الفقرة  0واملرفق
هبذه الوثيقة؛
(ب) والنظر يف اإعداد معايري ملعلومات
الت أأليف والنرش حلق املؤلف للمصنفات اليت مية
وا ألتأكيد عىل اإدراهجا مضن أأنشطة اللجنة املعنية
مبعايري الويبو؛
(ج) والتلكيف مبهمة جديدة بغرض
"اإعداد قاموس بياانت وخمططات لغة الرتمزي
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املوسعة  XMLلإدراج حق املؤلف للمصنفات
اليت مية يف معيار الويبو "ST.96؛
(د) وتلكيف "فرقة معل "XML4IP
ابلضطالع بتنفيذ املهمة اجلديدة بعد دعوة
أأعضاء اللجنة املعنية مبعايري الويبو لرتش يح خرباء
متخصصني يف معلومات حقوق الت أأليف والنرش
لالنضامم اإىل "فرقة العمل".
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

اقرتاح لتغيري معيار الويبو  ST.96لإدراج حق املؤلف للمصنفات اليتمية
وثيقة من اإعداد مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ()UKIPO
 .1سوف يبدأ مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية قريب ًا يف تسجيل حقوق ملكية فكرية محمية مبوجب حق املؤلف.
وعىل هذا النحو ،نسعى يف اإدراج حق املؤلف يف املصنفات اليتمية يف نطاق معل اللجنة املعنية مبعايري الويبو (.)CWS
" .2حيدد توجيه الاحتاد الورويب /22/2112الاحتاد الورويب قواعد مشرتكة بشأن رمقنة ما يسمى ابملصنفات اليتميية
وعرضها عىل ش بكة الإنرتنت .يُقصد ابملصنفات اليتمية يف تكل احلاةل ،العامل مثل الكتب ومقالت الصحف والفالم اليت ل
تزال محمية مبوجب حق املؤلف ولكن ليس من املعروف من مه مؤلفهيا أو من مه أحصاب احلقوق الآخرين ،أو يتعذر حتديد
أماكهنم أو التصال هبم للحصول عىل تراخيص حق املؤلف .تُشَ ل ِّك املصنفات اليتمية جزء ًا من اجملموعات املُحتفظ هبا يف
املكتبات الوروبية اليت قد تظل مبنأى عن أي قواعد مشرتكة جتعل من املمكن رمقنة تكل املصنفات أو عرضها عىل ش بكة
الإنرتنت بطريقة مرشوعة" .هذه الفقرة مأخوذة من املوقع الالكرتوين "ملفوضية الاحتاد الورويب".
 .3ترغب حكومة اململكة املتحدة يف توفري خدمة جيدة ذات صةل بتكل املصنفات؛ تسامه هذه اخلدمة يف متكني الفراد
والهيئات املقمية يف اململكة املتحدة من الاس تغالل التجاري للمصنفات اليتميية بطريقة مرشوعة.
 .4ومبا أن الإجراءات السابقة تؤدي اإىل جعل حق املؤلف من احلقوق املسجةل عىل حنو جزيئ ،ومن مث ظهور احلاجة
اإىل بدء تبادل وحفظ البياانت .ومبا أن معيار الويبو  ST.96هو نسق البياانت املقبول للحقوق املسجةل املرتبطة برباءات
الاخرتاع والتصاممي الصناعية والعالمات التجارية ،فنقرتح توس يع اإطار املعيار  ST.96ليشمل حق املؤلف.
.5

يقرتح مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية النظر يف الآيت بعد وإاقراره من قبل الهيئة املعنية مبعايري الويبو:
(أ) توس يع نطاق قاموس البياانت وخمططات لغة الرتمزي املوسعة  XMLلتشمل اكفة احلقوق املسجةل؛ و
(ب) حتديد مكوانت خمططات لغة الرتمزي املوسعة  XMLاملرتبطة واذلي س يقترص يف البداية عىل حق املؤلف
للمصنفات اليتميية.

.6

كام يقرتح مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية عىل اللجنة املعنية مبعايري الويبو الآيت:

(أ) الإحاطة بترشيعات الاحتاد الورويب واململكة املتحدة ،والإشارة اإىل مسودة مرشوع الرتخيص كام هو مبني
يف امللحق الول؛
(ب) اإقرار احلاجة اإىل توس يع نطاق احلقوق املسجةل لتشمل حق املؤلف؛
(ج) النظر يف واملوافقة عىل توس يع نطاق "فرقة معل  "XML4IPليشمل اكفة احلقوق املسجةل؛
(د) النظر يف واملوافقة عىل اإدراج بياانت حق املؤلف يف اإطار معيار الويبو ST.96؛
(ه) النظر يف اخملطط املقرتح والوارد يف "امللحق  "3يف اإطار "فرقة العمل ."XML4IP
[ييل ذكل امللحق الول]
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املرفق ،امللحق الول

امللحق الول :خمطط ترخيص اململكة املتحدة للمصنفات اليتمية
الس ياق
يف الوقت احلارض ،مينع قانون اململكة املتحدة أي متحف أو أي اكتب من عرض أو نرش نسخة من مصنف يف حاةل عدم
القدرة عىل العثور عىل صاحب احلقوق .ومن يرغب يف ذكل ،فسوف يكون هذا العرض أو النرش عىل حساب اخملاطرة
حبق املؤلف.
وأصدرت احلكومة ترشيع ًا أساس ي ًا يقيض ابس تحداث نظام حميل لرتخيص املصنفات يتمية املؤلف يف اململكة املتحدة .1يسمح
هذا النظام ابلس تخدام التجاري وغري التجاري لي نوع من أنواع املصنفات اليتمية ،بواسطة أي خشص يطلب هذا
الاس تخدام ،برشط التعهد ابلبحث اجلا ِد وادلقيق عن أحصاب احلقوق غري املعروفني وسداد رسوم الرتخيص .ويعد هذا
المر منفص ًال ،ولكنه ممكل ل إالجراءات اليت تتخذها اململكة املتحدة يف س ياق تنفيذ "توجيه الاحتاد الورويب" بشأن بعض
الاس تخدامات املسموح هبا للمصنفات اليتمية .ويسمح "التوجيه" دلور احملفوظات العامة املتاحة للجمهور برمقنة بعض
املصنفات بغرض عرضها عىل مواقعها ا إللكرتونية عىل ش بكة الإنرتنت وإااتحهتا عرب مجيع بدلان الاحتاد الورويب .وجيب تنفيذ
هذا الترشيع اكس تثناء من قانون حق املؤلف.

ترخيص اس تخدام املصنفات اليتمية حملي ًا يف اململكة املتحدة
ُو لض َعت تعلاميت النظام احمليل لرتخيص املصنفات اليتمية يف أعقاب مشاورات كتابية ومناقشات واسعة النطاق ابلشرتاك مع
املنظامت والفراد ،فض ًال عن دراسة أنظمة املصنفات اليتمية املعمول هبا يف اخلارج ،وبعد عقد تسعة اجامتعات لفريق معل
أحصاب املصلحة.
وس بق الإعالن عن بعض مبادئ معينة خاصة ابلكيفية اليت سوف يعمل هبا النظام سواء يف الترشيع امل ُ َع ِلدل "لقانون حق
املؤلف والتصاممي الصناعية والرباءات" ( )CDPAأو يف اإطار الس ياسة احلكومية بشأن "حتديث حق املؤلف" .ونورد
فامي ييل مزيد من التفاصيل عن كيفية معل النظام.
وكام ُذكر أعاله ،يسمح النظام احمليل برتخيص اس تخدام املصنفات اليتمية فقط داخل اململكة املتحدة نظر ًا لحامتل رغبة بدلان
أخرى يف معامةل تكل املصنفات بطريقة خمتلفة .وعىل الرمغ من اإدراك "احلكومة" مبا قد يسببه هذا التقييد املاكين من تأثري
سليب عىل جاذبية النظام وجتريده من بعض املمزيات ،عىل املدى الطول ،اإل أن هناك فرص ًا لإبرام اتفاقيات متبادةل مع
البدلان الخرى اليت دلهيا أنظمة متوافقة أو اليت ترشع يف اس تحداث أنظمة متوافقة ،ل س امي مع البدلان الناطقة ابللغة
الإنلكزيية .ميكن أن تتيح مثل هذه التفاقيات اس تخدام املصنفات اليتمية املرخص ابس تخداهما يف بدل واحد لغرض حمدد يف
بدلان أخرى من أطراف التفاقية دون احلاجة اإىل اإيداع طلبات منفصةل يف لك اإقلمي عىل حدة .ومع ذكل ،مل نتشاور حول
هذا المر لعدم وضوح الرؤية حول الوقت املناسب لظهور مثل هذه الفرص ،و ما يه الرشوط اليت ميكن تأسيس تكل
التفاقيات عىل أساسها.

هجة الرتخيص
س يعمل النظام من خالل هيئة ،ت ُِعني من قبل "الويير اخملتص" ،لإصدار تراخيص اس تخدام املصنفات اليتمية .ويتعني عىل
أي خشص يرغب يف اس تخدام أحد املصنفات اليتمية اإيداع طلب يف تكل الهيئة .وقد ُأعلن أثناء مترير قانون املؤسسات
1

.http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/24/contents
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والإصالح التنظميي بأن اجلهة املاحنة للرتخيص سوف تكون هيئة عامة ،ومن احملمتل أن تكون من بني الهيئات القامئة
ابلفعل .وقد تقرر أن يكون "مكتب امللكية الفكرية" هو تكل اجلهة املاحنة للرتخيص بعد تقيمي عدة هجات مرةحة حممتةل
واملفاضةل بيهنا.

البحث ادلقيق
عندما يريد خشص ما اس تخدام أي مصنف محمي بطريقة مرشوعة ،يتعني عليه البحث عن أحصاب احلقوق املعنيني
والتواصل معهم بغرض احلصول عىل اإذن لهذا الاس تخدام .و ابملثل ،تتطلب الالحئة من طالب الرتخيص التعهد ابلقيام
ببحث دقيق بشأن مصنف ي ُشتَبه يف كونه من املصنفات اليتمية .يف الوقت احلارض ،ويف حاةل عدم المتكن من العثور عىل
صاحب احلقوق ،لن يمتكن أحد من اس تخدام هذا املصنف اس تخدام ًا مرشوع ًا؛ مما ينتج عنه اإهدار فعيل للموارد
املس تخدمة يف س ياق البحث عن صاحب احلقوق .ويُ َع ِ لرف البعض معلية البحث عن صاحب احلقوق هذه ،واليت يقوم هبا
كثري من الفراد ابلفعل ،ابلبحث ادلقيق أو بذل العناية الواجبة.
وسوف يتعني عىل أي فرد يرغب يف اإيداع طلب للحصول عىل ترخيص لنسخ أحد املصنفات اليتمية ،موافاة هجة الرتخيص
بتفاصيل ما قام به من حبث جاد ودقيق .ويف حاةل تعدد أحصاب احلقوق ،يتطلب المر القيام ببحث دقيق عن لك صاحب
حق مىت اكن هذا احلق ذي صةل ابلغرض من الاس تخدام املقرتح واملطلوب احلصول عىل ترخيص يف شأنه.
وسوف حيتاج طالبو الاس تخدام احلصول عىل اإذن من أي صاحب حق معروف ذي صةل هبذا العمل ،وذكل هو احلال مع
أي مصنف أآخر من املصنفات احملمية حبق املؤلف .وميكن ملودع الطلب موافاة هجة الرتخيص لبن ُ َسخْ من املصنف اليتمي
مكرفق ُم ِ لمكل للطلب املُقدَّم .وتبع ًا لنوع العمل ،ميكن أن ت ُِو لفر نسخ العمل املرفقة تكل دلي ًال ملساعدة هجة الرتخيص يف تقيمي
مدى احامتلية الرضر اذلي يسببه الاس تخدام امليسء عىل صاحب أو أحصاب احلقوق اجملهولني .ولن يُطلب احلصول عىل
املوافقة املس بقة من مجيع أحصاب احلقوق املعروفني كرشط مس بق للحصول عىل ترخيص ملصنفات يتمية ،حيث ل يتسبب
يف بطء اإجراءات اس تصدار الرتخيص بدون داع.
ويف حاةل معرفة ماكن تواجد صاحب احلق ،ولكنه أآثر عدم الاس تجابة ،فلن يمت يف هذه احلاةل اعتبار املصنف يتمي .وتمتتع
كندا بنظام مس تقر متام ًا للمصنفات اليتمية ،وقد مت الاقتداء به يف التعامل مع حاةل أحصاب احلقوق اذلين فضَّ لوا عدم
الاس تجابة ،وقد ثبتت فعالية هذا النظام.
وتنص الالحئة عىل ثالث متطلبات عامة يلزم توفرها يف البحث ادلقيق:




جيب أن يكون مناس ب ًا للمصنف اليتمي أو للحق اليتمي؛
وجيب أن يتصف بواثقة الصةل ابحلقوق يف املصنف املعين أو ابحلق املقرتح اس تخدامه من قبل املرخص هل؛
وجيب أن يتضمن بذل هجد معقول لتحديد صاحب احلقوق يف املصنف أو يف احلق.

وسيمت اإعداد توجيه بشأن البحث ادلقيق مبجرد التفاق عىل الالحئة .ولن تتضمن الالحئة هذا املس توى من التفصيل عىل
أساس اإماكنية حتديث التوجيه بسهوةل أكرب من حتديث الترشيعات ملواكبة التغريات يف السوق أو غري ذكل من املس تجدات
الخرى .ونظر ًا لختالف املصادر احملددة املطلوب التحقق مهنا من قطاع لقطاع أآخر وفقا لنوع املصنف ،يعكف حالي ًا
"مكتب امللكية الفكرية" عىل وضع اإرشادات توجهيية للمامرسة اجليدة اخلاصة بّك قطاع معني ابلشرتاك مع ممارسني يف لك
قطاع معين يك يتس ىن الاتساق مع الالحئة .ول يوجد نص يف الالحئة مينع طالب الرتخيص من اس تخدام نتاجئ حبث دقيق
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سابق .بل عىل اجلانب الآخر ،يُقرتح أن يتضمن التوجيه الصادر نصاحئ اإىل مودعي طلبات الرتخيص بشأن الفرتة الزمنية
املعقوةل املتوقع اس تغراقها لإمتام البحث ادلقيق قبل اإيداع أي طلب يعمتد عىل هذا البحث.
كام يُقرتح أيضا اإماكنية اعامتد نظام الرتخيص يف اململكة املتحدة لنتاجئ البحث ادلقيق املُنَفَّذ يف اإطار "توجيه الاحتاد
الورويب" لغراض اإيداع طلب احلصول عىل ترخيص اس تخدام ،اإذا ما اكن هذا حبث ًا عن صاحب احلقوق ذي الصةل .فعىل
سبيل املثال ،ميكن أن ينصب البحث يف اإطار "التوجيه" عىل البحث عن حقوق الرمقنة واليت غالب ًا ما يمت الاحتفاظ هبا من
قبل املؤلفني ،بيامن جيوي أن يكون النارش هو صاحب احلق يف نرش املصنف مطبوع ًا .وعىل أي حال ،س يخضع البحث
لإجراءات هجة الرتخيص اليت تس هتدف الوفاء ابملتطلبات السارية من حيث جودة أي أحباث دقيقة دامعة للطلب امل ُ ُودع.
ويرسد "التوجيه" عددا من املصادر اليت يتعني حبهثا كحد أدىن .وعىل الرمغ من أن هذه القامئة ل تغطي سوى نوعية
املصنفات اليت يشملها "التوجيه" ،اإل أهنا نقطة مرجعية مفيدة لبعض أنشطة البحث ادلقيق يف س ياق الامتثال لنظام
الرتخيص يف اململكة املتحدة أيضا .وذلكل ،تشري مسودة الالحئة التنفيذية لنظام الرتخيص يف اململكة املتحدة اإىل القامئة
الواردة يف "التوجيه" واليت مت اإدراهجا عىل حنو حصيح يف لحئته التنفيذية.

جسل املصنفات اليتمية
سيمت اإنشاء جسل للمصنفات اليتمية ومتابعته من قبل مكتب امللكية الفكرية بصفته هجة الرتخيص ،وسوف يتضمن هذا
السجل تفاصيل املصنفات اليت خضعت للبحث ادلقيق ،واملصنفات اليت مت الرتخيص يف شأهنا مكصنفات يتمية ،واملصنفات
اليت ُرفض منح تراخيص يف شأهنا ،واملصنفات اليت ظهر لها صاحب حقوق يف مرحةل لحقة بعد أن اكن جمهو ًل .وسوف
يساعد هذا السجل عىل تنفيذ حبث دقيق وجاد من خالل توفري مصدر اإضايف للبحث ،فضال عن توفري جسل لطلبات
احلصول عىل تراخيص اس تخدام مصنفات يتمية .كام س يوفر أيضا مصدر ًا للمعلومات اليت قد تساعد يف ربط بعض املصنفات
بأحصاب احلقوق املعنيني.

رشوط الرتخيص
جلهة الرتخيص سلطة منح ترخيص ابس تخدام مصنف يتمي يف حاةل التأكد من تنفيذ متطلبات البحث ادلقيق .وتعد
الرتاخيص املمنوحة مبوجب نظام املصنفات اليتمية تراخيص اس تخدام غري حرصية وترسي فقط داخل اململكة املتحدة.
ومبقتىض الالحئة ،لن ي ُسمح ابلرتخيص من الباطن .ول يعين هذا عدم القدرة عىل تغطية مجموعة من الاس تخدامات يف اإطار
الرتخيص ،بل ميكن توس يع جمال الرتخيص برشط قيام املرخص هل بسداد مقابل لاكفة احلقوق بأسعار مناس بة .ويف حاةل
رغبة املرخص هل ،يف مرحةل لحقة ،يف اس تخدام املصنف يف أغراض مل يشملها الرتخيص احلاصل عليه ،ميكنه اإيداع طلب
لمتديد نطاق الرخصة ،برشط ،مرة أخرى ،سداد الرسوم املرتبطة .ويتفق هذا الإجراء مع ما يمت تنفيذه يف حالت املصنفات
ذات أحصاب احلقوق املعروفة ،طاملا مل يمت الرتخيص ابس تخدام احلقوق بصفة دامئة أو مل يمت التنايل عهنا .ونورد فامي بعد مزيد
املفصل بشأن اإعداد تراخيص املصنفات اليتمية من خالل أفرقة العمل املعنية بقطاعات معينة.
من العمل َّ
وبصفة عامة ،ل ُ َّحت ِول ملكية حقوق تراخيص املصنفات معروفة املؤلف ،حيث إاهنا حقوق ًا غري قابةل للتحويل .وابملثل ،ووفقا
ملا مت تضمينه يف مسودة الالحئة ،لن ي ُسمح بتحويل ملكية ترخيص املصنفات اليتمية .وهتدف هذه املشاورات اإىل التعرف
عىل وهجات نظر بشأن ما اإذا اكن جيدر معامةل تراخيص املصنفات اليتمية بطريقة خمتلفة عن املصنفات معروفة املؤلف
والسامح بتحويل حقوق اس تخداهما.
وبغية خلق عنرص جذب للراغبني يف احلصول عىل تراخيص وتشجيعهم عىل اس تخدام النظام ،ممن قد يستمثرون يف صناعة
منتج جديد أو قد يرغبون يف تقدمي خدمة جديدة تنطوي عىل اس تخدام مصنف يتمي (كتاب مث ًال أو خدمة من خدمات
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الإنرتنت) ،فسوف يكون من الرضوري توفري اليقني املطلوب من جانهبم فامي يتعلق ابس تدامة أنشطهتم التجارية والتأكيد عىل
اس مترارمه يف بيع املنتج حىت يف ظل الظروف غري احملمتةل واليت يظهر فهيا صاحب احلق ،عىل القل لفرتة معقوةل من الزمن.
وعىل اجلانب ال آخر ،مفن املرحج عدم سعادة أحصاب احلق العائدين للظهور عند علمهم بنبأ ترخيص أعامهلم ،وقد يرغبون يف
توقيف الاس تخدام يف أرسع وقت ممكن.
وتُظهر املشاورات والتعليقات الواردة حالي ًا من املتاحف واملكتبات ودور احلفظ ندرة فرص ظهور صاحب احلقوق يف حاةل
اخملاطرة ابس تخدام مصنفات يتمية ،وحىت يف حاةل ظهوره ،فاإن احامتل مطالبته بتوقيف الاس تخدام أو املطالبة بتعويض
تكون أكرث ندرة .ويف الغالب ،قد يكون هذا هو الهنج املتوقع اتباعه يف حاةل الاس تخدام غري التجاري يف اإطار نظام
املصنفات اليتمية ،ول س امي مع الالزتام بتنفيذ البحث ادلقيق وعىل حنو سلمي.
وسوف يأخذ مكتب امللكية الفكرية كجهة مسؤوةل عن منح تراخيص الاس تخدام يف اعتباره معايري الصناعة ورشوط
الرتخيص ذات الصةل .وحيث إانه يمت الرتخيص بطباعة مصنف معروف مؤلفه من خالل دورة طباعة واحدة ،بدل من
الرتخيص ابس تخدامه لفرتة حمددة ،فسوف يمت تضمني هذا يف رشط ترخيص اس تخدام املصنفات اليتمية املامثةل .وجيب
أل تتعدى أطول فرتة للرتخيص (برصف النظر عن املقياس املس تخدم) عن س بع س نوات ،واليت تتفق مع أطول فرتة قياس ية
وجدانها ،هذا برصف النظر عن حالت الرتاخيص ادلامئة.
كام ميكن أيضا تضمني فرتات حمددة ل إالشعارات يف النظام ،حيث تشّك تكل الإشعارات املعيار املعمول به ابلنس بة
للمصنفات املامثةل معروفة املؤلف ،مثل فرتات احلد القىص للمدة الزمنية اليت يتعني خاللها حسب مصنف ما من التداول.
ويتعاون حالي ًا مكتب امللكية الفكرية مع ممارسني يف جمال الصناعة يف القطاعات اخملتلفة لوضع توجهيات بشأن مدة الرتاخيص
وأي فرتات اإشعار.
كام ا ُقرتح أيضا وجوب تبس يط الإجراءات عند السامح بتجديد ترخيص اس تخدام املصنفات اليتمية دون احلاجة اإىل استيفاء
الإجراءات الاكمةل الاليمة ملنح ترخيص لطلب جديد .ومع ذكل ،سوف يتطلب المر القيام ببحث جديد دقيق يف حاةل
طلب جتديد الرتخيص( .البند الثامن من الالحئة).

احلقوق املعنوية
س ُيفرتض تأكيد صاحب املصنف اليتمي عىل املطالبة حبقوقه املعنوية ،وذلكل يتوجب اإس ناد املصنف اليتمي اإىل صاحبه (حيام
يكون معروف ًا) عند اإعادة اإنتاج املصنف ،جنبا اإىل جنب مع بيان التفاصيل املقدَّمة من اجلهة املرخصة .ويؤكد هذا الإجراء
عىل مرشوعية الاس تخدام كام يزيد من فرص اإعادة ربط املصنف بصاحبه .وميكن تنفيذ ذكل من خالل الروابط ا إللكرتونية
لش بكة الإنرتنت .ونظر ًا لعدم اإماكنية معرفة هل مت تطبيق أحد الاس تثناءات القانونية يف س ياق اإس ناد العمل اإىل صاحبه
من عدمه يف مجيع احلالت ،فسوف يُفرتض رضورة الإشارة اإىل فضل صاحب العمل لاكفة املصنفات اليتمية اليت مت التعرف
عىل أحصاهبا.
ويمتثل الافرتاض يف تطبيق نظام احلقوق املعنوية يف "قانون حق املؤلف والتصاممي الصناعية والرباءات" الساري يف حالت
املعامةل املسيئة والتصدي لها ،وسوف حيتفظ أحصاب املصنفات الصليون ابحلق يف اإقامة دعاوى حال تعرض املصنفات
ملعامةل مسيئة .وتقرتح احلكومة أيضا وجوب ختويل هجة الرتخيص احلق يف رفض منح ترخيص تأسيس ًا عىل قناعهتا بتوفر
ش هبة معامةل مسيئة من جراء الاس تخدام املقرتح للمصنف اليتمي .وسوف تمتتع هجة الرتخيص أيضا بسلطة تقديرية عامة يف
رفض منح ترخيص بسبب تعارضه مع اعتبارات املصلحة العامة ،وهو ما يُ َّم لكن من تغطية احلالت اليت ُحيمتل أن يتضمن فهيا
الاس تخدام املقرتح عىل أمور غري مالءمة.
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حقوق صاحب املصنف اليتمي بعد ظهوره والتعرف عليه
يف حاةل ظهور ماكل املصنف اليتمي بعد اإصدار ترخيص الاس تخدام ،سيتوفر لهذا املاكل اإماكنية املطالبة بتعويض نظري
اس تخدام احلق ذي الصةل .وس يحتاج صاحب احلق اإىل موافاة هجة الرتخيص مبا يثبت ملكيته .ومن املتوقع أن يُرتك هذا اإىل
الإثبات املدين ،مبعىن ،تأسيس القرار عىل تواين الاحامتلت.
ومبجرد التعرف عىل ماكل املصنف ،سيتوقف عىل الفور اإدراج املصنف ذي الصةل مضن املصنفات اليتمية .ويس متر رساين
ترخيص الاس تخدام القاو  وغري احلرصي حىت هناية مدته املتبقية ،مع مراعاة أي فرتة اإشعار منصوص علهيا يف الرتخيص
الصيل ،مع تويل صاحب احلقوق سلطة الرتخيص بد ًل من هجة الرتاخيص .وبطبيعة احلال ،س يكون صاحب احلق هو
املسؤول عن الاس تخدامات املس تقبلية للمصنف.

الطعون
س تخضع هجة الرتخيص يف معلها اإىل القانون العام ،شأهنا يف ذكل شأن أي هيئة عامة ،ولهذا سوف َختضع اإىل املراجعة
القضائية ،وإاىل "قانون حرية املعلومات" وغري ذكل من الترشيعات املرتبطة .وعالوة عىل ذكل ،مفن املقرتح وضع نظام أو
نظامني لسري اإجراءات الطعن عىل قرارات تكل اجلهة.
ومن املرحج أن تمتثل أقوى دعاوى للطعن يف تكل ادلعوى اليت يرفعها صاحب املصنف اذلي صدر ترخيص ابس تخدام معهل
بصفته مصنف ًا يتاميً عىل حنو خمالف للحقيقة ويكون من الواحض عدم وجوب منح هذا الرتخيص ،أو عندما يمت الرتخيص نظري
أتعاب غري متناس بة مع العمل بشّك واحض .وذلكل ،تقرتح احلكومة اإاتحة الفرصة أمام أحصاب احلقوق العائدين اإىل الظهور
ومتكيهنم من الطعن؛ وتشّك الس باب احملمتةل لهذا النوع من الطعن جزء ًا من هذه املشاورات.
وس يكون املسار احملمتل للطعون هو حممكة ادلرجة الوىل ()FtT؛ ويه جزء من نظام احملامك يف اململكة املتحدة .و ُأنشئت
تكل احملامك يف اإطار قانون تنظمي الهيئات القضائية للمحامك وإانفاذ القانون لعام  .2112وختتص حممكة ادلرجة الوىل ابلنظر يف
والتعامل مع طائفة واسعة من القضااي اليت ميكن أن تشّك الس باب اجلوهرية لإقامة الطعون .ومن املرحج أن تسكل
الطعون يف اإطار البند  14من الالحئة اإجراءات التقايض (حممكة ادلرجة الوىل) (القواعد التنظميية العامة) لعام  2112واليت
توفر مرونة للتعامل مع احلالت الفردية .ويف حاةل اإذا ما أسفر الطعن املقدَّم من صاحب احلقوق عن يايدة يف املبلغ املدفوع
نظري اس تخدام املصنف اليتمي ،فسوف تقع املسؤولية عىل هجة الرتخيص وليس عىل املرخص هل .وحيق لي طرف من
أطراف ادلعوى الطعن يف احلمك أمام احملمكة العليا بشأن نقاط قانونية واردة يف حيثيات قرار "حممكة ادلرجة الوىل" .ولن
يتس ىن ممارسة هذا احلق اإل بعد احلصول عىل اإذن من "حممكة ادلرجة الوىل" أو من "احملمكة العليا".
وهناك أيضا اإماكنية ملنح مودعي الطلبات الراغبني يف احلصول عىل تراخيص اس تخدام للمصنفات اليتمية احلق يف الطعن
أمام "حممكة حق املؤلف" مىت ظهرت احلاجة اإىل ذكل فامي يتعلق برسوم الرتخيص احملددة من قبل هجة الرتخيص .ويؤكد هذا
المر عىل احلق القاو  للمرخص هلم واملرخصني احملمتلني لإحاةل مثل تكل املنايعات اإىل "حممكة حق املؤلف".

اس تثناء املصنفات اليتمية يف الاحتاد الورويب
يتعلق هذا اجلزء من املشاورات بتفاصيل تنفيذ "التوجيه  "2012/28/EUبشأن بعض اس تخدامات املصنفات اليتمية
املسموح هبا .ودخل "التوجيه" حزي التنفيذ يف  25أكتوبر  ،2112ويتعني عىل ادلول العضاء تنفيذ أحاكمه قبل 22
أكتوبر  .2114ويسمح هذا "التوجيه" للمنظامت الثقافية واملهمتة ابملواد الرتاثية واليت تمتتع مبصداقية قانونية ابس تنساخ
املصنفات اس تنساخ ًا رمقي ًا والاحتفاظ هبا مضن مجموعاهتا وإااتحهتا إاىل امجلهور (خالل ش بكة الإنرتنت/عند الطلب) بعد تنفيذ
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حبث دقيق ،وذكل بغرض الاس تخدام غري التجاري .وختضع اس تخدامات املصنفات اليتمية املعاد اس تنساخها وإااتحهتا
للجمهور العام اإىل املواد  2و 3من "التوجية  "2001/29/ECبشأن تنس يق بعض اجلوانب اخلاصة حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة يف جممتع املعلومات.
وتقترص أنواع املصنفات اليتمية عىل الكتب وادلورايت والصحف واجملالت أو املطبوعات الخرى ،واملصنفات السيامنئية
أو السمعية البرصية والتسجيالت الصوتية الخرى .ول يدخل مضن هذا النطاق اس تخدام املصنفات الفنية مثل الصور
الفوتوغرافية املنفردة أو الرسوم التوضيحية أو اللوحات ،ولكن يُسمح ابلعامل الفنية امل ُتَضَ ِمنة كعنارص جزئية يف مصنفات
أخرى .وتقترص الهيئات املعنية اليت ي ُسمح لها ابس تخدام املصنفات اليتمية عىل املنظامت الثقافية والرتاثية املتاحة للجمهور
واليت تس هتدف املصلحة العامة ،مثل:







املكتبات؛
واملؤسسات التعلميية؛
واملتاحف؛
ودور احملفوظات؛
ومنظامت الفالم أو الوسائط السمعية الرتاثية؛
وهيئات الإذاعة املعنية ابخلدمة العامة.

ويتعني عىل الكياانت املعنية البحث عن أحصاب احلقوق يف املصادر املناس بة املنصوص علهيا يف "التوجيه" ،كحد أدىن ،بغية
العثور عىل أحصاب احلقوق ،مبا يشمل لك ما ورد ذكره يف مرفق التوجيه .وينص "التوجيه" عىل رضورة تنفيذ البحث
ادلقيق اجلاد يف ادلوةل العضو اليت شهدت أول نرش أو بث للمصنف ذي الصةل ،واذلي يشمل تكل املنصوص علهيا يف
"مرفق التوجيه" .ويف حاةل توفر دليل يشري اإىل توفر معلومات ذات صةل بشأن أحصاب احلقوق يف بدلان أخرى ،يتعني
الرجوع اإىل مصادر تكل املعلومات أيضا .وي ُسمح لدلول العضاء ابإضافة مصادر مناس بة ،ولكن ل يسمح لها حبذف أي
مصدر .وتقع مسؤولية جدية البحث ودقته عىل الهيئة املعنية املس تفيدة من تكل املصنفات .ويف حاةل ظهور أحصاب حقوق
رصح ابس تخداهما.
بعد الانهتاء من البحث اجلاد وادلقيق ،حيق هلم احلصول عىل تعويض عادل نظري اس تخدام أعامهلم اليت ُ ِل
ويف أعقاب تنفيذ البحث اجلاد ،تلزتم اجلهات املعنية بتسلمي املعلومات التالية اإىل اجلهة املعنية يف اململكة املتحدة:






بياانت السلطة الوطنية اخملتصة؛
ونتاجئ البحث؛
والاس تخدام اذلي سوف تقوم به املنظمة للمصنف؛
وأي تغيري يف حاةل املصنف؛
وبياانت التصال ذات الصةل.

وسوف حتيل السلطة الوطنية اخملتصة يف اململكة املتحدة هذه املعلومات اإىل مكتب مواءمة السوق ادلاخلية (،)OHIM
واذلي يدير قاعدة بياانت للمصنفات اليتمية اجلاري اس تخداهما ،ويه قاعدة بياانت متاحة للجمهور .وسيمت اس تكامل لك هذه
الإجراءات من خالل تطبيق حاسويب للتعامل مع قاعدة بياانت املصنفات اليتمية مت اإعداده بواسطة هذا املكتب .OHIM
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ومن املرحج أن تكون السلطة الوطنية الربيطانية اخملتصة يه نفسها هجة الرتخيص يف نظام ترخيص املصنفات اليتمية حملي ًا يف
اململكة املتحدة ،أي ،مكتب امللكية الفكرية.
وي َ ْس َمح "التوجيه" ابلعرتاف املتبادل عرب بدلان الاحتاد الورويب ،وابلتايل ،فاإن البحث ادلقيق املُنجز يف اإحدى ادلول
العضاء سيمت الاعرتاف به يف بدلان الاحتاد الورويب مجيعها .وسوف يؤدي هذا اإىل جتنب تكرار البحث مىت امتلكت
اجلهة املعنية نسخة ورقية من املصنف اليتمي مضن مجموعهتا تؤكد ابلفعل اس تكامل البحث ادلقيق يف شأهنا من قبل هيئة
معنية أخرى.
[ييل ذكل امللحق الثاين]
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املرفق ،امللحق الثاين

امللحق الثاين :مسودة ترخيص اس تخدام مصنفات يتمية
رخصة غري حرصية صادرة اإىل [ ] لس تخدام مشاهد فيلمية مصورة ،وإاعادة نسخها والداء العلين لها [وصف
للعمل]
املرخص هل[ :امس وبياانت املرخص هل]
مع ًال بأحاكم البند  6بشأن حق املؤلف (ترخيص املصنفات اليتمية) من الالحئة الصادرة يف عام  ،2114متنح [هجة
الرتخيص] ترخيص اس تخدام لصاحل[ ] عىل النحو التايل:
ُ ِختول الرخصة حق اس تخدام مشاهد فيلمية مصورة لـ [وصف املشاهد املصورة ،مبا يف ذكل أي من التفاصيل املعروفة مثل
مبدع العمل/النارش ،س نة الإنتاج ،اخل] يف الفيمل الواثئقي بعنوان [ ] من اإنتاج [ ].
داء علني ًا أو عرضه عىل امجلهور
كام جيزي الرتخيص أيضا اإعادة نسخ املشاهد الفيلمية عىل أقراص  ،DVDوأداء املصنف أ ً
من خالل وسائل التصالت السلكية والالسلكية كجزء من حق اس تغالل الفيمل الواثئقي.
الرشوط والحاكم
()1
الالحئة].

مدة "الرتخيص"  2س نوات وتنهتيي يف [ ] .وجيوي جتديده وفقا للحاكم املبينة يف [الإشارة اإىل بند

()2

"الرتخيص" غري حرصي.

()3

يرسي "الرتخيص" داخل اململكة املتحدة فقط .ويسود قانون لك بدل معين فامي يتعلق ابلبدلان الخرى.

()4

ل جيوي "للمرخص هل" الرتخيص من الباطن "للمواد املرخصة" لصاحله واملنصوص علهيا يف هذا "الرتخيص".

( )5ل ي َ ْع لفي هذا "الرتخيص" "املرخص هل" من وجوب حصوهل عىل اإذن نظري أي اس تخدام أآخر مل يُنص عليه
حتديد ًا يف هذا "الرتخيص".
( )6ل ي َ ْع لفي هذا "الرتخيص" "املرخص هل" من وجوب حصوهل عىل اإذن من أي صاحب حقوق أآخر يف
هذا املصنف.
( )2ي ُشرتط لبدء رساين هذا "الرتخيص" تعهد "املرخص هل" ابللزتام ابلرشوط املنصوص علهيا يف الفقرات ()5
و( )6أعاله.
()2

يسدد "املرخص هل" مبلغ ًا وقدره [ ] لصاحل "هجة الرتخيص".

( )2يتعني أن يرتافق مع اس تخدام "املواد املرخصة" الإشارة اإىل صاحب العمل الصيل وإاس ناد الفضل هل
مىت اكن معروف ًا ،أو [الإشارة اإىل عنوان املوقع ا إللكرتوين للجهة ماحنة الرتخيص] يف حاةل عدم معرفة صاحب
العمل الصيل.
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()11

لن تؤول ملكية أي "مواد مرخصة" أو حق املؤلف اإىل "املرخص هل" نتيجة اإصدار هذا "الرتخيص".

( )11ل يعد "املرخص هل" مسؤول عن أي أرضار أو الزتامات أو تاكليف نظري انهتاك حق املؤلف من جراء أي
معل يقوم به طرف اثلث ،رشيطة الزتام "املرخص هل" ابس تخدام "املواد املرخصة" وفقا للرشوط والحاكم املنصوص
علهيا يف هذا "الرتخيص".
( )12ل تعد [هجة الرتخيص] مسؤوةل عن أي أرضار أو الزتامات أو تاكليف تنجم عن مطالبة أي طرف اثلث يف
احلالت اليت تنشأ من قيام "املرخص هل" ابلقيام بأي أعامل أو اإجراءات ل تتفق مع الرشوط والحاكم املنصوص علهيا
يف هذا "الرتخيص" ،أو يف احلالت اليت ل تتأسس فهيا مطالبة الطرف الثالث عىل أساس انهتاك حق املؤلف.
( )13جيوي اإهناء "الرتخيص" دون ر ِد قميته املادية من قبل "هجة الرتخيص" يف حالت اس تخدام "املواد املرخصة"
بأسلوب مل يُنص عليه رصاحة يف "الرتخيص".
تعاريف
"املرخص هل" هو الشخص أو الكيان احملدد عىل هذا النحو يف "الرتخيص".
"املواد املرخصة" يه املواد احملددة يف الفقرة ( )1أعاله.
"الرتخيص" يشري هذا املصطلح اإىل هذه التفاقية ،مبا يف ذكل الرشوط والحاكم املنصوص علهيا يف منت التفاقية.
[ييل ذكل امللحق الثالث]
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املرفق ،امللحق الثالث

امللحق الثالث :مرشوع خمطط ترخيص املصنفات اليتمية

[هناية املرفق والوثيقة]

