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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  41اإىل  42مايو 4141

ُ
ملخص التحليل املقارن للنهج الوطنية املتعلقة بالتخلي عن حق املؤلف

من اإعداد ادلكتور أأندريس غواداموس ،أأحد كبار احملارضين يف قانون امللكية الفكرية ،جامعة ساسكس ،اململكة املتحدة

1

 .4انقشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) ،يف دورهتا التاسعة املعقودة يف مايو  ،4144الوثيقة املعنونة
"احلالت احملمتةل واخليارات املمكنة بشأأن التوصيات (4ج) و(4و) و (4أأ) الواردة يف دراسة النطاق بشأأن حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة واملكل العام" ( .)CDIP/9/INF/2وفامي خيص التوصية (4ج) ،اكن من املتوقّع أأن تُقدم اإىل دورة اللجنة
التالية مواصفات مقرتحة خبصوص دراسة مقارنة بشأأن التخيل عن حق املؤلف.
 .4وانقشت اللجنة املواصفات املذكورة ( )CDIP/10/14يف دورهتا العارشة املعقودة يف نومفرب  4144وطلبت من
ا ألمانة امليض يف اإجراء ادلراسة ،مع أأخذ تعليقات ادلول ا ألعضاء يف احلس بان.
 .2وبناء عليه حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص التحليل املقارن للُنُ ج الوطنية املتعلقة ابلتخيل عن حق املؤلف،
اذلي أأعده ادلكتور أأندريس غواداموس ،أأحد كبار احملارضين يف قانون امللكية الفكرية يف جامعة ساسكس ابململكة املتحدة.

 .1اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]

 1اإن الآراء ّ
املعرب عُنا يف هذه ادلراسة يه أ آراء املؤلف وحده ول تعكس ابلرضورة أآراء أأمانة الويبو أأو أأية دوةل من ادلول ا ألعضاء يف املنظمة.
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املرفق

ملخص معيل
هذا التقرير هو مثرة العمل اذلي تقوم به اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) ،وهو منبثق حتديدا عن تقرير حيلّل
خمتلف جوانب حق املؤلف واملكل العام أأعدّته ا ألس تاذة س يفرين دوسولييه (.)CDIP/4/3/REV./STUDY/INF/1
ونتيجة للقضااي املثارة يف ذكل التقرير ،طلبت املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) اإجراء هذه ادلراسة للتثبّت من القضااي
القانونية احمليطة ابلتنازل عن حق املؤلف.
وينظر التقرير ،أأ ّول ،يف املسأأةل املتعلقة بكيفية تربير حق املؤلف ،اإذ ميكن أأن تؤثّر تكل املسأأةل يف اإماكنية سام ب د ما
ملؤلف ما ابإصدار اإعالن طوعي يؤدي اإىل انهتاء حقوقه .وميكن وصف حق املؤلف بطرق عدة مُنا أأنه حق طبيعي وماكفأأة
للمبدعني وحمفّز ل إالبداع وحق من حقوق امللكية وماكفأأة اقتصادية وجزء من املصلحة العامة .وهناك ُم ّربران اثنان
املربر املعنوي وجود امللكية الفكرية نتيجة طبيعية حلق املبدع
املربر املنفعي .ويعترب ّ
املربر املعنوي و ّ
يس تكشفهام التقرير وهام ّ
لكن وجود احلقوق
يف أأي يشء ينتجه .وقد فسح العنرص املعنوي من حق املؤلف الطريق أأمام العنرص الاقتصادي ،و ّ
املعنوية ،اليت تكتيس أأمهية خاصة يف الولايت القضائية املعمتدة عىل القانون املدين ،ل يزال ميث ّل بقوة عنارص حق املؤلف
ابعتباره حقا من حقوق الشخصية.
مربر يقيض بوجود حامية لغرض منفعي وهو تشجيع
املربر املنفعي حلق املؤلف فميكن تعريفه ،يف غالب ا ألحيان ،بأأنه ّ
أأم ّا ّ
الإبداع مباكفأأة املؤلفني واخملرتعني من خالل اسرتداد استامثراهتم .وعىل الرمغ من انتشار هذه الفلسفة عىل نطاق واسع فاإن
احلقوق الاقتصادية تكتيس عادة أأمهية أأكرب.
ويس تكشف التقرير بعد ذكل قضية املكل العام من املنظورين السليب والإجيايب عىل حد سواء ،أأي ما اإذا ميكن اعتبار املكل
نتفاء حلق املؤلف ،أأو ما اإذا ميكن اعتباره أأمرا ل ينبغي السعي اإىل ضامنه وحاميته حفسب ،بل اعتباره جمال ميكن ملاليك
العام ا ً
حق املؤلف اإدراج مصنفاهتم فيه طوعا ،اإذا ما رغبوا يف ذكل.
2
جمرد حق يترصف فيه
وهذا الانقسام هو يف مصمي القضية املتعلقة ابلتخيل عن حق املؤلف .وإاذا ما اعتربان حق املؤلف ّ
يترصف أأحصاب احلقوق يف ملكيهتم اخلاصة ابلطريقة اليت
املؤلف أأو املاكل حس امب يالمئه ،فاإن من املنطقي توقّع اإماكنية أأن ّ
تناس هبم ،مبا يف ذكل احامتل نزوعهم طوعا اإىل التنازل عن تكل امللكية .واملشلكة املطروحة يه عدم اتساق القانون يف هذا
الصدد .ففي كثري من الولايت القضائية ل ي ُسمح بتكل املامرسة ،يف حني تش متل ولايت قضائية أأخرى عىل ترشيعات
تتضمن أأحاكما تسمح هبا ،كام يتناوهل ابلتفصيل ازجزء الثاين من التقرير .وسبب هذا الغموض ينمن ابدلرجة ا ألوىل يف
الطبيعة احلقيقية حلق املؤلف واملكل العام اليت نوقشت يف الفقرات السابقة .فاإذا اكن حق املؤلف حقا اقتصاداي أأقرب اإىل
امللكية مبعناها التقليدي ،فس يكون ممكنا ملالكيه تأأجريه أأو بيعه أأو حىت اإسقاطه .أأ ّما اإذا اكن حق املؤلف أأقرب اإىل حق
الشخصية الثابت ،فاإنه سيتع ّذر اإسقاطه ،عىل غرار حقوق الإنسان.
وتُعترب احلقوق املعنوية أأكرب العقبات اليت حتول دون الإعالن عن دخول املصنفات يف نطاق املكل العام .ويف حني توجد بضع
ولايت قضائية ميكن التنازل فهيا عن احلقوق املعنوية ،فاإن تكل احلقوق تُعد حقوقا اثبتة يف معظم الب دان .وهنا ينمن تأأثري
طبيعة حق املؤلف .ففي بعض الولايت القضائية يكتيس حق املؤلف طبيعة أأحادية ،أأي أأن احلقوق الاقتصادية واملعنوية
يتجز أأ من حق املؤلف .بيامن تعترب ولايت قضائية أأخرى حق املؤلف حقا ثنائيا وتتعامل مع احلقوق
عىل السواء تُعترب جزء ًا ل ّ
املعنوية والاقتصادية بشلك منفصل .وابلتايل ل ميكن ،يف الولايت القضائية اليت تتّبع الُنج ا ألحادي ،سوى ترخيص حق

 2من ا ألمهية مباكن وضع مالحظة جانبية صغرية خبصوص املصطلحات املس تخدمة يف هذا التقرير .فقد ينطوي مصطلحا "التنازل" و"التخيل" عن دللت
سلبية ،ل س امي ابلنس بة ملن هيمتون بتوس يع نطاق املكل العام .وعليه يُفضّ ل ،يف بعض ادلوارر ،اس تخدام مصطلح "تسخري" ،مثل "تسخري مصنف للمكل
العام" .ويسعى التقرير اإىل جتاوز هذه الإشاكلية ابس تخدام لك من املصطلحات الثالثة دون التفريق بيُنا.
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فترص
املؤلف ول ميكن التنازل عنه بأأي شلك من ا ألشاكل .غري أأن معظم الولايت القضائية متيل اإىل ات ّباع الُنج الثنايئّ ،
الترصف ازجزيئ أأو التام يف
ابلتعامل مع احلقوق املعنوية مبعزل عن عنرص ا ألصول وتسمح ،بناء عىل ذكل ،بلك أأشاكل ّ
احلقوق ،مبا يف ذكل نقلها بشلك اكمل .ويف اإطار ال ُنظم اليت تتّبع الُنج الثنايئ ميكن ّ
التخيل طوعا عن احلقوق اإذا ما اكن
القانون يسمح بذكل.
ويتناول التقرير بعد ذكل مسأأةل عدم القابلية ل إاللغاء .مفن دواعي قلق البعض كون معليات تسخري املصنفات للمكل العام
معليات هنائية غري قابةل ل إاللغاء ولزوم اعتبارها ،اإىل حد ما ،عقبة حتول دون اإماكنية التخيل عن حق املؤلف .وينهتيي التقرير
اإىل أأن ذكل ل يطر مشلكة يف ا ألساس ،ألن معظم البيّنات املس تقاة من املامرسة تشري اإىل أأن املؤلفني يتخذون قرارات
مس تنرية للغاية؛ وعليه ف إان مشلكة تغيري القرار لحقا ل تظهر اإل يف حالت اندرة.
وينظر ازجزء التايل من التقرير يف تسع ولايت قضائية للتثبّت ّمما اإذا اكن قانوهنا اخلاص حبق املؤلف يسمح بعمليات التسخري
للمكل العام .ومن أأصل الب دان التسعة املشموةل ابدلراسة ،تسمح أأربعة ب دان ابلتخيل عن حق املؤلف عىل حنو ل لبس
فيه ،بيامن تظ ّل املسأأةل غامضة يف الب دان امخلسة املتبقية وتفتح اجملال ابلتايل أأمام التفسري .ول ميكن ،من هجة أأخرى ،التنازل
عن احلقوق املعنوية يف معظم الب دان ،ممّا ير ّجح الكفة لصاحل النظرية الثنائية اخلاصة حبق املؤلف.
ازجدول
الب د
الربازيل
ش ييل
الصني
كولومبيا
مرص
فرنسا
الهند
كينيا
مجهورية كوراي

هل ي ُسمج ابلتخيل طوعا عن حق
املؤلف؟
غري واحض
نعم
غري واحض
نعم
غري واحض
غري واحض
نعم
نعم
غري واحض

هل ميكن التنازل عن احلقوق املعنوية؟
ل
ل
ل
ل
ل
ل
غري واحض
ل
ل

ويتناول ازجزء ا ألخري من التقرير القضااي العملية املتصةل ابلتخيل عن حق املؤلف .وابلنظر اإىل الغموض اذلي حييط ابلوضع
القانوين لعملية التنازل عن ذكل احلق ،قد يفضّ ل املؤلفون املهمتون بتسخري مصنفاهتم ،بأأي شلك من ا ألشاكل ،للمكل العام
جتاوز ذكل الغموض وانهتاج خيار الرتخيص اذلي تنجم عنه أآاثر مماثةل للآاثر اليت قد تنشأأ مع انقضاء مدة امحلاية مبوجب
حق املؤلف .وميكن حتقيق ذكل ابس تخدام خمططات الرتخيص املفتو  .ويس تكشف التقرير ابلتفصيل شلكني من الرتخيص،
وهام املشاع الإبداعي صفر ،والتسخري والرتخيص ألغراض املكل العام يف مشاع البياانت املفتوحة .ولك من الرتخيصني
املذكورين يس تويف وظيفة ثنائية .أأ ّول ،الكهام يسخّر املصنف بشلك رصحي للمكل العام .واثنيا ،الكهام حيتوي عىل رشوط
للرتاجع يف حال ّ
تعذر التخيل عن حق املؤلف .ومتنح تكل الرشوط ترخيصا بشأأن املصنف هل أأثر يعادل ا ألثر النامج عن
اإدراج املصنف يف املكل العام.
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وينهتيي التقرير برسد عدة أأمثةل عىل التخيل عن حق املؤلف يتجىل معظمها يف اإدراج مؤسسات عامة لبياانت وبعض
املصنفات يف املكل العام ،وذكل ابللجوء أأساسا اإىل معلية التسخري للمكل العام الواردة يف املشاع الإبداعي صفر.
وخيلص التقرير اإىل أأنه يف حني يظ ّل الغموض يكتنف القضااي القانونية احمليطة بعمليات التسخري للمكل العام ،فاإن احللول
اليت يتيحها الرتخيص ،من قبيل املشاع الإبداعي ،تنشئ وضعا تفقد فيه تكل القضااي من أأمهيهتا .والنتيجة يه اإماكنية تقامس
املصنفات حبرية مع الغري ممّا يُعد ،ابلنس بة مجليع ا ألغراض العملية ،مماثال ملا اكن قد حيدث يف حال متكّن املؤلف من تسخري
املصنف للمكل العام.
[هناية املرفق والوثيقة]

