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A @لى كثر7  في @طا� �ألنشطة �ملرتبطة باإل7��I �جلماعية حلق �ملؤلف ��حلقوC� Dا��7 �نظر�
�ملسائل �ملتعلقة بإنشاN منظما� �طنية تكو% مسؤ�لة عن @7��I تلك �حلقوD في مجا� 
� �لويبو �% تضع �هن �لد�� �ألعضاN، في شكل كتيب، �ثيقة بعنو�% �Vملوسيقى، فقد قر�
“@نشاN جمعيا� جديد7 إل7��I حق �ملؤلف: جتا�� ��فكا�” كا% �لدكتو� ��لريخ ��ختنهاغن 

.�قد �عدها قبل بضع سنو�

� ��لشر�] ��ملعايير �Nحتتو_ �لوثيقة على شر�^ مقتضبة بشأ% مختلف �إلجر��
�لضر��ية إلنشاN منظمة تتولى �إل7��I �جلماعية للمصنفا� �ملوسيقية. �حتتو_ �لوثيقة 

�يضاA على خطة عمل مفيد7 ترتب في @طا� 8مني مختلف �ملر�حل �لضر��ية لتحقيق 
�لهدb �ملرجو.

��آل��N �لو��7I في هذ� �لكتيب هي N��c مؤلفه فقط �ال تعبر بالضر��7 عن N��c �لويبو.

2006 ��kc/mما�
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١ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف
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٣ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

مقدمة

عندما يقر
 �لبلد "8 ينشئ هيئة للر��يو "5 تلفزيو8 "5 خطوطاb 5طنية   - ١
للطير�8 "5 "8 يدخل في مجاg تقني "5 ���
< غريب عنه، فإنه يبد" باالستفا�	 

د  iمماثلة في �لسابق ثم ميه +
من �خلبر�� �ملكتسبة في �لبلد�8 �لتي مر� بتجا
ملوظفيه �حملتملني كي يحصلو� على �لتد
يب �ألساسي في تلك �لبلد�8. فاملهن 

�لتقنية مثل مهندu �لر��يو "5 مصو
 �لكامير� "5 
با8 �لطائر	 "5 ميكانيكي 
g قبل �حلصوg على �لشها���  iق 5مطو iيب معم
�لطير�8 كلiها تقتضي �تباv تد

�5ملؤهال� �لالXمة ملما
ستها.

 	
5كلw iلك صحيح "يضا في حاg �نشا� جمعية حلق �ملؤلف. فاإل��  - ٢
�جلماعية حلقو% �ملؤلفني مهنة تتطلب تد
يبا قانونيا "ساسيا 5كفا��� ���
ية 

5معرفة موثوقة بالتعريفا� 5�
�ية باملبا�y �ألساسية �لتي تنظم حتصيل 
 
�إلتا��5 )"5 �ملكافآ� �ملدفوعة لقا� �النتفاv باملصنفا�( �5طالعا على "مو

�لتوثيق �5لتوXيع �5حملاسبة �5ملدفوعا� 5معاجلة �لبيانا� �5لرعاية �الجتماعية. 
 NXيب �ملهني �لال
5كلi من حاg5 �نشا� جمعية حلق �ملؤلف �85 �كتسا+ �لتد

يعر^ مشر5عه للفشل �w يسند ���
	 مشرv5 مهني �لى شخص من غير "هل 
�ملهنة. 5"ماN تكر�
 تلك �ملشكلة صا
 من �ملهم �لتأكيد "8 �لنجاZ في �نشا� 

 v5يب �ملهني �لذ< ميلكه مدير �ملشر
جمعية حلق �ملؤلف يعتمد "ساسا على �لتد
5موظفو�.

5يعتقد �ملؤلفو8(*) "حيانا "نهم قا�
85 على ���
	 حقوقهم 5حقو% Xمالئهم   - ٣
 gتها. 5قد �تضح من خال
"يضا أل8 لديهم فكر	 �5ضحة عن حقوقهم 5سبل ���
�لتجا
+ �لسابقة في مجاg �إل��
	 �جلماعية "8 �ملؤلف �لذ< يفتقر �لى �لتد
يب 

�ملهني في ���
	 �حلقو% ال يزيد كفا�	 في �ملوضوv عن "< شخص �خر. 5سرعا8 ما 
 Zجمعيا� حق �ملؤلف بنجا 	
يد
a �ملؤلفو8 �لذين يرغبو8 في �إلشر�� على ���

"8 �لسبيل �لسليم �5لوحيد نحو حتقيق "هد�فهم ال بدi "8 ميرi5" iال 5قبل كلi شي� 
عبر �كتسا+ �ملعا
� �لالXمة لذلك.

.bلك مناسباw 8ما كاiكل ،bنني "يضا iتشمل كلمة “�ملؤلفو8” �مللح  (*)
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف٤     

�لشر!# �أل!4لية إلنشا� جمعية ����� حق �ملؤلف  - ١

ال ميكن للشجر	 "8 تؤتي "كلها �ال ��w كا8 "صلها ثابت في "
^ خصبة   - ٤
5فرعها يستقبل نو
� كافيا 5كانت تسقى بقد
 مالئم 5حتمى من هجما� 

 .	� iلطفيليا�. 5كذلك جمعيا� حق �ملؤلف، فهي تعتمد على “شر5\” محد�
 
5ال بدi "8 يتناg5 �خلبر�� تلك �لشر5\ �ألi5لية بالبحث �5لتمحيص قبل �تخاw قر�

بإنشا� �جلمعية. 5ير� فيما يلي موجز عن "همi تلك �لشر5\.

�لتشريعا�  ( ) )

ال ميكن ���
	 حقو% �ملؤلفني جماعيا �ال ��w كانت مضمونة مبوجب �لقانو8   - ٥
بشكل سليم. فال ��عي �لى �لتفكير في ���
	 حقو% �إل�wعة مثال ��w لم يكن 

من �ملؤكد "8 محطا� �لر��يو �5لتلفزيو8 ملزمة فعال بدفع �إلتا��5 �لى مؤلفي 
�ملصنفا� �ملذ�عة.

5ال ميكن لإل��
	 �جلماعية حلق �ملؤلف "8 تكلiل بالنجاZ �ال ��w كانت   - ٦
د  iتعه �w�5 ملصنفا� �لوطنية �5ألجنبية مشمولة باحلماية بالطريقة نفسها�

�لبلد مبعاملة مصنفا� �ملؤلفني �لوطنيني 5مصنفا� �ملؤلفني �ألجانب سو�سية 
بانضمامه �لى �التفاقيا� �لد5لية. 5في حاg ظلت �ملصنفا� �ألجنبية �85 حماية 

فإ8 �ملنتفعني سو� يرفضو8 �اللتز�N بدفع �إلتا��5 لقا� �النتفاv باملصنفا� 
�لوطنية. "ما ��w كانت �ملصنفا� �لوطنية تفتقر �لى �حلماية فإ8 جمعيا� حق 

�ملؤلف لن تكو8 سو� هيئا� متثل �ملصالح �ألجنبية 5لن تستطيع في تلك �حلالة 
"8 حتظى باالعتر�� �لكامل في �لبلد �لذ< تعمل فيه.

جمع �حلقو7  (:)

"ثبتت �لتجا
+ عبر عقو� من �لزمن "8 �إل��
	 �جلماعية حلق �ملؤلف ال ميكن   - ٧
"8 تز�هر ��w لم تنجح �جلمعية في "8 تضع حتت تصرiفها جميع �حلقو% �لو�قعة 
في مجاg قانوني �5حد بالنسبة �لى فئة معيiنة من �ملصنفا�، كأ8 جتمع مثال 
بني كل حقو% �أل��� �لعلني للمصنفا� �ملوسيقية. 5على �جلمعية "8 تدير ما 

 (”World Repertoire“ إلنكليزية� 	
يسمى “��موعة �لعاملية” ("5 ما يعر� بالعبا
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٥ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

للموسيقى "5 �أل�+ "5 �ملصنفا� �ملسرحية 5غير wلك. 5ميكن �عد�� تلك ��موعة 
�لعاملية �ما مبنح صفة �حتكا
ية قانونية جلمعية حق �ملؤلف في بلدها �5ما من 

خالg �حتا� جميع "صحا+ �حلقو% �لوطنيني �5ألجانب بشكل عفو< مما يفضي 
.>
بالضر5
	 �لى 5ضع �حتكا

5غالبا ما ي�عتر^ على �لوضع �الحتكا
< جلمعية حق �ملؤلف بأنها ال تتو�فق   - ٨
�5حلرية �لدستو
ية لتأسيس �جلمعيا�. �5لر�i على wلك هو "8 �ملؤلفني لهم 

حرية �نشا� "< عد� يريد85 من �جلمعيا� شريطة "ال تعنى باإل��
	 �جلماعية حلق 
�ملؤلف. w5لك �لشر\، �لذ< يسير في مصلحة �لصفة �الحتكا
ية، �منا يؤثر في 

حرية �الجتا
 5ال "ثر له في حرية �نشا� �جلمعيا�. 5على "
^ �لو�قع، يضع كل بلد 
�ستثنا��� �ستو
ية على حرية �لتجا
	 5تقع كلها ضمن مفهوN “�لتجمعا� 

�ملفيد	” مثل مر�فق �لنقل "5 �لكهربا� "5 �لبريد "5 �ملا�. 5ينبغي "8 تند
0 جمعيا� 
حق �ملؤلف "يضا ضمن تلك �لتجمعا� �ملفيد	 5ينبغي "8 تتاZ لها "يضا �مكانية 

.>
�كتسا+ 5ضع �حتكا

ملا�w ال ميكن �نشا� جمعية لإل��
	 �جلماعية حلق �ملؤلف بصو
	 حسنة �85   - ٩
منح صفة �حتكا
ية قانونية "5 فعلية للجمعية؟ �لسبب في wلك هو صعوبة 

 	
�لتمييز بوضوZ بني "نشطة كلi جمعية في حاg 5جو� عد	 جمعيا� تتولى ���
�حلقو% �wتها في �لبلد. فعلى سبيل �ملثاg، من سيتولى ���
	 �حلقو% في مصنiف 
�شترa في �بد�عه "كثر من مؤلف �5حد 5كا8 "حد �ملؤلفني ينتمي �لى �جلمعية 

“"لف” �5آلخر �لى �جلمعية “با�”؟ "5 في حاg كا8 مؤلف �ملوسيقي إلحد� �ألغاني 
عضو� في �جلمعية “"لف” 5كا8 ناظم �لكلما� عضو� في �جلمعية “با�”؟ "5 في 

حاg كا8 �ملصنف من �بد�v مؤلف عضو في �جلمعية “"لف” فنشر� ناشر ينتمي 
�لى �جلمعية “با�”؟

�w�5 سأg "حد �ملنتفعني جمعية حق �ملؤلف: “ما هي �ملصنفا� �لتي   -١٠
متثلونها؟” لن تستطيع �جلمعية �إلجابة على هذ� �لسؤ�g بدقة. 5هناa جو�+ 

�5حد سليم 5هو: “منثiل جميع �ملصنفا� �لتي قد تستعملها”، 5هو جو�+ ال ميكن 
"8 تعطيه �ال جمعية �5حد	 بشأ8 حق معنيi 5فئة معيiنة من �ملصنفا� في 

 � i< تعد�بالقانو8 "5 بالفعل. 5يؤ >
بلد معنيi 5يكو8 لها تبعا لذلك 5ضع �حتكا
 	
جمعيا� حق �ملؤلف للحقو% �wتها �5ملصنفا� �wتها في �لبلد �لو�حد �لى �ثا
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف٦     

 iلك من شأنه "8 يشلw 8" +
�لشكوa �5الختالفا� �5ملناXعا�. 5قد "ثبتت �لتجا

 �إل��
	 �جلماعية حلق �ملؤلف. iتطو

5يتضح من خالg �لتجا
+ �لسابقة "8 �لكثير من �ملؤلفني ينقلو8 �لعديد   -١١
من حقوقهم �ملند
جة في ��اg �لذ< تعمل فيه جمعيا� ���
	 حق �ملؤلف �لى 

�لناشر بنا� على عقو� �لنشر. 5ال ميكن بالتالي "8 حتتفظ جمعية ���
	 حق 
�ملؤلف بوضع �حتكا
< �ال ��w كانت تقبل �لناشرين من بني "عضائها �w�5 نقل 
�لناشر85 �حلقو% �ملكتسبة من �ملؤلفني �لى جمعية ���
	 حق �ملؤلف. 5يتمتع 

�لناشر85 بحق �لعضوية �لكاملة في كل �جلمعيا� �أل5
5بية إل��
	 حق �ملؤلف 

غم "8 �ملؤلفني في "طر�� "خر� من �لعالم، 5ال سيما في "مريكا �لالتينية، ما 
�Xلو� متر�يني في فتح با+ جمعيا� ���
	 حق �ملؤلف "ماN �لناشرين. �5جلمعيا� 
�لتي ال تقبل �لناشرين كأعضا� فيها تغفل "هم �حلقو%. 5يحاg5 �لناشر85 "8 

يتولو�، 5لو بأساليب غير متطو
	، مما
سة �حلقو% �لتي يتناgX عنها �ملؤلفو8 لهم 
مما يؤ�< �لى �إلضر�
 باإل��
	 �جلماعية. 5عندما يتولى �لناشر85 "نفسهم مما
سة 
حق �ملؤلف بالنيابة عن �ملؤلفني، يبقى �ملؤلفو8 فا
غي �أليد< في �لغالب. فعند 

�نشا� جمعيا� إل��
	 حق �ملؤلف، يوصى بأ8 يقوw Nلك على "ساu �لشر�كة بني 
�ملؤلفني �5لناشرين.

 vفي قطا ���5ينبغي "يضا تسوية مسألة �لتعايش بني �ملؤلفني 5فناني �أل  -١٢
�ملوسيقى قبل �تخاw "< �جر��. فمن �ملمكن "8 تتولى جمعيتا8 ���
	 حق �ملؤلف 
مبو��X	 مع ما يسمى باحلقو% ��ا5
	. �w�5 كا8 على �جلمعيتني �لتعامل مع �لفئة 

�wتها من �ملنتفعني فإنهما ستو�جها8 معا
ضة شديد	. فأ5لئك �ملنتفعو8 
قة 5هو مطلب معقوg في  يطالبو8 بأ8 تكو8 ���
	 �لنوعني من �حلقو% منسَّ

�لو�قع. فقد "�� تلك �لتجا
+ �لى �
سا� "طر للتعا85 في عد	 بلد�8. 5على سبيل 
�ملثاg، تتولى جمعية ���
	 حق �ملؤلف في بعض �لبلد�8 توXيع �إلتا��5 �حملصلة 

 	
g �ملبالغ �ملتأتية من �حلقو% ��ا5
	 �لى جمعية ��� iمن �حلقو% بنوعيهما ثم حتو
حقو% فناني �أل���، 5في بلد�8 "خر� تتفق �جلمعيتا8 على �نشا� �لية مشتركة 

للترخيص �5لتحصيل.
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٧ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

�الكتفا� �ملالي  (?)

حتتا0 جمعية ���
	 حق �ملؤلف �لى �حملافظة على قد
 "�نى من �لعائد��   -١٣
 	
إلجناX "عمالها بكفا�	 5فعالية مهما قلiت نفقاتها �إل��
ية. 5يسر< wلك بصو

خاصة عندما تشمل �حلقو% �لتي تديرها �جلمعية مجموعة كبير	 من �ملصنفا� 
�لد5لية مما يقتضي �جر���� مكثiفة للتوXيع �5لدفع 5ما يترتب على wلك من 

تكاليف ���
ية. 5ال ميكن جلمعية ���
	 حق �ملؤلف "8 تؤ�< مهماتها ��w كانت غير 
قا�
	 على �ستكماg �جر���� �لتوXيع على نحو مالئم ألسبا+ مالية.

كيف يحسب �الكتفا� �ملالي؟ حتسب �لعائد�� �ملقد
	 جلمعية ���
	 حق   -١٤
�ملؤلف �ما بتقدير �إلتا��5 �ملرتقب حتصيلها على "ساu متوسط �لتعريفا� 

�5ما باالستنا� �لى �خل �لفر� �ملفتر^ في �لبلد���w 8 �لظر�5 �ملماثلة. 5ينبغي 
بعد wلك حتديد عد� �ملوظفني �لضر5
يني جلمع �لوثائق 5تدقيقها ألغر�^ �لتوثيق 

�5لتوXيع �5لدفع، 5تقدير مرتباتهم 5تقييم �لنفقا� �لعامة �ملتوقعة بنا� على 
wلك. 5ميكن �عتبا
 "8 لإل��
	 �كتفا� مالي 5"نها قا�
	 على �الستمر�
 ��w ظلت 

�لتكاليف في حد5� ٣٠٪ من �لعائد�� �حملصلة من ���
	 حقو% �أل��� �5إل�wعة "5 
في حد5� ٢٥٪ من �لعائد�� �حملصلة من ���
	 حقو% �الستنسا¦.

�!� �حلكومة  (�)

يعدi موقف �حلكومة من �ألهمية مبكا8 في �لبلد �لذ< يعتزN �نشا� جمعية   -١٥
إل��
	 حق �ملؤلف. 5قد تذهب سد� كل �جلهو� �5حملا5ال� �لر�مية �لى �نشا� جمعية 

إل��
	 حق �ملؤلف ��w لم تتعا85 �حلكومة في wلك "5 لم تبد على �ألقل مساv في 
wلك �الجتا�. �5لسبب 5
�� �حلاجة �لى �عم حكومي �5ضح 5هو "8 "نشطة جمعية 


	 حق �ملؤلف تشمل مهما� تقع "يضا حتت مسؤ5لية �لد5لة. �w يتعنيi على ���
�لد5لة 5جمعية ���
	 حق �ملؤلف على �لسو�� "8 يضمنا مما
سة �حلقو% �لفر�ية 

�ملنصو§ عليها قانونا. 5مر�w iلك "8 "نشطة تلك �جلمعيا� لها 5قع على �لعديد 
من مؤسسا� �لد5لة مثل هيئا� �لر��يو �5لتلفزيو8 �لوطنية �5لبر�مج �لثقافية 

5سجال� �لد5لة �5لقو�نني �5للو�ئح (مثل قو�نني مكافحة �الحتكا
 �5إلجر���� 
�ملدنية �5جلنائية 5قو�نني تد�g5 �لعمال�). �w�5 لم ميكن موقف �لد5لة لصالح 
"نشطة جمعية ���
	 حق �ملؤلف في تلك ��اال� كلiها فإw 8لك قد يؤ�< �لى 
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف٨     

شلi "عماg �جلمعية. 5حتى ال يحد© wلك يجب �حلر§ منذ �لبد�ية على "8 تكو8 
�لد5لة متفقة مع مبد" �إل��
	 �جلماعية حلق �ملؤلف 5"8 توضع جمعية ���
	 حق 

�ملؤلف حتت مظلة �لد5لة.

5يكتسي �ملنهج �لذ< تتبعه هيئا� �لر��يو �5لتلفزيو8 �لوطنية "همية   -١٦

فضت �ملو�فقة على �تفا% سريع 5معقوg، فإw 8لك  gخاصة "يضا. ففي حا

من شأنه "8 يبعث �شا
�� سلبية يكا� يصبح من �ملستحيل جتاX5ها. فكيف 
ميكن �قناv صاحب فند% مثال بدفع �تا��5 "5 مكافآ� لقا� �ستقباg �لبر�مج 

�ملوسيقية 5هيئة �إل�wعة �لوطنية �wتها ترفض �فع �تا��5 لقا� ��wعة تلك 
�لبر�مج �ملوسيقية؟ 5يوصى بالتالي بتأجيل "< �نفا% للمو�
� في 5ضع �جلو�نب 

 
�ألكثر تكلفة من ���
	 حق �ملؤلف، مثل �ألجهز	 �لتكنولوجية �5ستئجا
�ملكاتب 5تعيني �ملوظفني، �لى "8 تختم �التفاقا� 5تبرN �لعقو� مع هيئا� �لر��يو 

�5لتلفزيو8 �لوطنية.

 
5تقع جمعية ���
	 حق �ملؤلف في نطا% تطبيق قانو8 مكافحة �الحتكا  -١٧
كنتيجة إل��
	 مجموعة �ملصنفا� �لعاملية، كما سبق wكر�، 5ما يترتب على wلك 

من 5ضع �حتكا
< بالقانو8 "5 بالفعل. 5تكو8 لذلك �لقانو8 في حاg تطبيقه 
على �إل��
	 �جلماعية حلق �ملؤلف �ثا
 5خيمة 5ال بدi من تفا�< wلك بكلi �لوسائل. 

�5حللi في تلك �حلالة هو "8 تقع جمعية ���
	 حق �ملؤلف حتت حتكم �لد5لة مبوجب 
.
تشريع خا§ فيتسنى �خر�جها من نطا% �لقو�عد �لعامة ملكافحة �الحتكا

5يجد
 �لتذكير في هذ� �لصد� بأ8 5ضع �جلمعية حتت حتكم �لد5لة ليس   -١٨
�85 “مقابل”. فال ميكن �حلصوg على تأييد �لد5لة �ال ��w كانت �جلمعية تدير حق 
�ملؤلف على نحو سليم 5منصف �5قتصا�<. 5معنى wلك منح �لد5لة �مكانية 

�لتفتيش �5إلشر�� على �ملعامال�. 5ينبغي تنبيه �ملؤلفني �5لناشرين �لى 
عدN محا5لة تفا�< wلك �إلشر��، على �ألقل ما لم متا
uª عليهم "ية ضغو\ 

سياسية. 5من �ملفيد جد� "8 تصد
 سلطا� �لد5لة بيانا مفا�� "8 معامال� 
جمعية ���
	 حق �ملؤلف قد "جنز� على نحو جيiد 5"8 "مو
ها �ملالية في 5ضع 

سليم. �w�5 كانت �لد5لة تسهم من خالg �شر�فها في �حلدi من �ملصالح �خلاصة 
�موعا� فر�ية من �ملؤلفني "5 �لناشرين ملا يخدN �لصالح �لعاN، فإw 8لك "يضا 

ع على �لتماu �شر�� �لد5لة 5قبوله. iيشج
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٩ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

Aملؤهلو� Aملوظفو� (ه) 

�إل��
	 �جلماعية حلق �ملؤلف، كما سبق wكر� في �ملقدمة، مهنة ت�علَّم   -١٩
كغيرها من �لوظائف. �5لنجاZ في هذ� �ملهنة يتطلب �ختيا
 مرشحني 

للمناصب �لتنفيذية في جمعيا� ���
	 حق �ملؤلف ممن يستوفو8 �لشر5\ 
�لصا
مة �wتها �لتي ت�طلب في �ملناصب �إل��
ية من نفس �ملستو� في سائر 

ية في �لقطاv �لعاN �5لقطاv �خلا§ على �لسو��. 5بالنسبة  iملؤسسا� �جلد�
�لى �ملو�صفا� �ملطلوبة في �ملرشحني إل��
	 �جلمعية، من �ملهم بصو
	 خاصة 

5ضع معيا
 "ساسي يجمع بني �لكفا�	 على �لتحليل �لقانوني �5لقد
	 على حل 
�ملشكال� �لعملية �5ملعرفة با�اg �لثقافي.

�5حلاجة �لى تلك �ملؤهال� كلiها غنية عن "< تفسير، �w يتعنيi على “�لفنا8”   -٢٠
� على تكريس قسط �5فر من 5قته إلجر�� �لعمليا� �حلسابية �5لتخطيط،  iلتعو�

"ما “�حملامي” فيكتشف "8 �ملؤلفني �5لناشرين ال يتبعو8 ��ئما حتليله �لقانوني 
5قد يفضلو8 "حيانا �تباv مناهج “غير عقالنية” ال تتمشى 5"سلوبه �ملنطقي. 

5يتبنيi لكل �5حد منهما "8 عليه، عاجال "N �جال، �العتما� على نفسه أل��� 
b من �الستعانة بأشخا§ شجعا8  �w� عمله 5ال يجد "حيانا "حد� يساعد�. فال بد

لة 5يتحلو8 بالصبر �لكافي 5يتسلحو8 باملثابر	  ال يتر��85 "ماN �ملهما� �ملتبدِّ
�لالXمة إلمتاN عملهم 
غم ما قد يو�جهونه من صعوبا�، "5لئك �ألشخا§ �لذين 

8�5 كانت لديهم "هد�� محد�	 بوضوZ ال يستغنو8 عن �
�� �لغير فيستمعو8 
�لى تلك �آل
�� مبر5نة 5يأخذ85 بها مما يعو� بالنفع على ��تمع قاطبة.
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف١٠     

(هد�' �ملشر!&  - ٢

تؤ�< جمعيا� ���
	 حق �ملؤلف �5
� مهما في �حليا	 �لثقافية لكل �لبلد�8   -٢١
 vلعائد�� �حملصلة من �النتفا� Nحيث يتطلع �ملؤلفو8 �5لناشر85 �لى �قتسا

مبصنفاتهم. 5يتعني على �جلمعية �لتي تقدN �خلدما� �لى "عضائها "8 تر�عي 
مكانتها في �لسو% حسب �لظر�5 �لسائد	 في �لبلد 5"8 تبحث باستمر�
 عن 

سبل حتسني عملها.

�لتدبير �إل���F �لناجح  ( ) )

"همi عمل تنجز� جمعية ���
	 حق �ملؤلف هو تسديد مبالغ متكافئة   -٢٢
للمؤلفني �5لناشرين لقا� �النتفاv مبصنفاتهم. 5لن تستطيع �جلمعية "8 تؤ�< 

تلك �ملهمة ��w لم تسد� تلك �ملدفوعا� بل �كتفت بجمع �ألمو�g 5تكوين 
�الحتياطا� �5ستعملت تلك �ملو�
� لتحقيق "هد�� "خر�.

5ينبغي �لرجوv �لى طريقة حسا+ �لتعريفا� للتأكد من "8 �ملبالغ   -٢٣
�ملدفوعة متكافئة، فذلك هو �ألساu �لذ< ي�عتمد عليه في حسا+ �إلتا��5 "5 

�ملكافآ� �لتي يدفعها �ملنتفعو8. 5ميكن �السترشا� في wلك باملما
سا� �لوطنية 
�5ملعايير �لد5لية، مثل �لقو�عد �لتالية:

شر من �جمالي  قاعد	 ١٠٪: تقضي بأ8 �ملؤلفني �5لناشرين لهم �حلق في �لع�   
�لعائد�� �لتي يحققها �ملنتفعو8 بحق �ملؤلف من خالg �ستغالg �ملصنفا�؛

5قاعد	 �لتناسب �لزمني: تقضي بتطبيق تخفيض تناسبي على حصة    
 gستغال� gللمؤلفني �5لناشرين في حا �في �ملائة �لتي تعو 	لعشر�

�ملصنفا� �حملمية �5ملصنفا� غير �حملمية معا؛

5قاعد	 “�لباليه”: تقضي بتطبيق تخفيض تناسبي "يضا على حصة    
�لعشر	 في �ملائة �لتي تعو� للمؤلفني �5لناشرين في حاg �ستغالg عد	 

مصنفا� في �8 �5حد؛
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١١ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

ح "ال تستطيع �جلمعية في مر�حلها �أل5لى تطبيق تعريفا� تخضع  i5من �ملرج
لتلك �ملعايير برمتها في كلi حالة من �حلاال�. 5تكو8 �لتعريفا� باألحر� موضع 

تفا5^ مع جمعيا� �ملنتفعني �لرئيسية (كجمعيا� "صحا+ �لفنا�% مثال) 
5تنتهي تلك �ملفا5ضا� عموما �لى حل توفيقي بني مطالب جمعية ���
	 حق 
�ملؤلف �5قتر�حا� �ملنتفعني فيما يتعلق باملدفوعا�. 5ينبغي "8 تكو8 �لقو�عد 

�5ملعايير �ملعتر� بها �5ليا �لدليل �لذ< يسترشد به في كل �جلهو� �لتي تبذلها 
جمعية ���
	 حق �ملؤلف �لى "8 تصل تد
يجيا �لى �لتعريفا� �ملناسبة.


تها ناجحة” �ال ��w "بقت على ��8 “�� g5ال ميكن جلمعية حق �ملؤلف "8 تقو  -٢٤
تكاليف تلك �إل��
	 في حد5� معقولة. 5هناa معايير �5لية ميكن تطبيقها في 

هذ� �حلالة "يضا كما سبق wكر�. فخصم �لتكاليف بنسبة ٣٠٪ فيما يتعلق 
بإ��
	 حقو% �أل��� �5إل�wعة 5بنسبة ٢٥٪ فيما يتعلق بإ��
	 حقو% �الستنسا¦ 
ن من �عد�� حسابا� مفصلة 5فر�ية  iمتك 	
يطبiق فقط ��w كانت "نشطة �إل��

 	
لكل مؤلف 5ناشر على حد	. 5ميكن "حيانا جتاX5 تلك �لنسب �ملئوية بصو
م مثال "�X 5�� �لر�5تب بسرعة "على من Xيا�	 �لتعريفا�  iتفع �لتضخ
� �w� مؤقتة

 ��
�لتي يستند �ليها �ملنتفعو8 لدفع �إلتا��5 "5 �ملكافآ� "5 �5ظفت �ستثما
 iجديد ملعاجلة �لبيانا� مثال. 5على كل Nفي مر�فق �لعمل كاقتنا� نظا 	كبير

حا�w� ،g كانت �لتكاليف �إل��
ية �لتي تخصمها جمعية ���
	 حق �ملؤلف تزيد 
باستمر�
 على �ملعايير �ملذكو
	 سلفا، �w igلك على صعوبا� في قد
تها على 

.>
�الستمر�
 5با� �لوقت مناسبا ملر�جعة هيكلها �إل��

�لتضامن في �حليا� �لثقافية  (:)

ينبغي �لنظر �لى �النتفاv باملصنفا� �ملوسيقية "5 �أل�بية على "نه ثمر	   -٢٥
جهو� بذلت في �لتخطيط �5لتر5يج له 5ليس كمجر� صدفة عابر	. 5"ثنا� 

�ستغالg �ملصنفا�، يتعني على جمعية ���
	 �حلقو% �سد�� �ملشو
	 �لى �ملؤلفني 
 
�5لناشرين بأكبر قد
 من �لدقة حوg �النتفاv بتلك �ملصنفا� �5قباg �جلمهو

ن تلك �ملعلوما� �لناشرين بصو
	 خاصة من تقييم هامش ��اXفة  iعليها. 5متك
في نشر مصنفا� جديد	. 5لذلك �لغر^، ينبغي "8 تكو8 �ملبالغ �ملسد�	 

� �ملبالغ �إلجمالية 5تشمل "يضا  iللمؤلفني �5لناشرين مصحوبة ببيانا� حتد
معلوما� عن �ملبالغ �حملققة من كلi مصنiف على حد	. 5يوصى "يضا بأ8 تشمل 
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف١٢     

 i5ال بد .�X
�لبيانا� �خلاصة بكلi مصنiف ��اال� �لتي لقي فيها �ملصنiف جناحا با
في تلك �حلالة جلمعيا� ���
	 حق �ملؤلف من "8 تطلب من �ملنتفعني تز5يدها 

بقو�ئم �جلر� �5لقو�ئم �ملفصلة �خلاصة باملصنفا� �لتي مت "��ها "�w� 5عتها "5 
�ستنساخها 5"8 تستند �لى تلك �لقو�ئم في عمليا� �لتوXيع.

5في عالم �ليوN �لذ< "صبح قرية صغير	 تتكاثر فيها �لشبكا�   -٢٦
�لتكنولوجية 5ت�رسل فيها �لبر�مج �إل�wعية عبر �لسو�تل �لصناعية 5ت�ستقبل 

في جميع "قطا+ �ملعمو
، "صبح �حلضو
 �لثقافي للبلد يعتمد على قد
ته على 
�تاحة "حسن مصنفا� مؤلفيه بصو
	 جيiد	 جد� 5جاهز	 لالستعماg. 5مع 

�شتد�� �ملنافسة في عالم "صبحت فيه �ملصنفا� "كثر �نتشا
� 5"يسر مناال، 
جلمعيا� ���
	 حق �ملؤلف �5
 مهم في مساعد	 �ملؤلفني �5لناشرين 5تسهيل 
مساعيهم من "جل �النطال% في مغامر	 الستغالg �ملصنفا� على �لصعيد 

�لعاملي �8 "مكن.

�الستقاللية  (?)

يوصى "حيانا باتباv منهج تد
يجي في �نشا� جمعية ���
	 حق �ملؤلف، "<   -٢٧
�القتصا
 في �لبد�ية على �جر���� �لترخيص 5حتصيل �إلتا��5 في �لبلد 5تكليف 

جمعية "جنبية شقيقة "5 
ئيسية بأ��� �ألنشطة �لتقنية �5ألكثر تعقيد�، 
مثل �جر���� �لتوXيع 5تسديد �ملدفوعا�. 5حتى ��w �ستمر wلك �لتفويض سنني 
عديد	، فإw 8لك �خليا
 ليس هو �لد��5 �لشافي لكل “�آلالN” �لتي قد تعاني منها 

. 5ال ي�نظر �لى جمعية ���
	 حق �ملؤلف  iمرحلة �لنمو gجلمعيا� �لفتية خال�
 0
لها �لى �خلا iخل �لبلد ثم حتو��ل �إلتا��5  iمت حتص��كمؤسسة 5طنية ما 

 
كاملة فال تتولى بذ�تها �جر���� �لتوXيع �5لدفع. 5غالبا ما ينظر �ليها �جلمهو
في تلك �حلالة كوكالة تخدN �ملصالح �ألجنبية. 5يؤ�< �تباv �ملنهج �لتد
يجي في 

 Nبانعد� Nلعا� vها �النطبا iعر�^ "هم" X5حق �ملؤلف �لى بر 	
�نشا� جمعية إل��
 	
�لتضامن ��خل �حليا	 �لثقافية في �لبلد 5موقف "5سا\ �ملنتفعني من عدN قد
�جلمعية على "��� مهما� �لتوXيع �5لتسديد. 5حتتا0 �لوكالة في �لو�قع �لى 5قت 
"طوg كي تكتسب �ستقالليتها 5حتقق �لنجاZ �إل��
<، �8 تسنى لها wلك على 

�إلطال%. 5لذلك ال توجد "ية "مثلة عن 5كاال� حققت جناحا X�5�ها
� من خالg هذ� 
�ملنهج �لتد
يجي.
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١٣ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

5قلiما حتاg5 �لوكالة، على عكس �جلمعية، "8 حتصل على قو�ئم جر� "5   -٢٨
قو�ئم مفصلة عن �ملصنفا� �لتي يتم "��ها "�w� 5عتها "5 �ستنساخها. فتلك 
ن من حصر �لنشا\ �لثقافي في �لبلد. w5لك �ملوقف هو  iلقو�ئم هي �لتي متك�

من سما� "ية 5كالة، 5ال جتد �جلمعية �ملشرفة عليها "< ��فع التخاw �إلجر���� 
�لالXمة كي تصلح �لوضع أل8 �خفا% �لوكالة في "��	 تلك �ملهمة يعفيها من 
�لكثير من "نشطة �لتوXيع. 5ال يستطيع تلبية �حتياجا� �ملؤلفني �5لناشرين 

�لوطنيني سو� جمعية 5طنية مستقلة إل��
	 حق �ملؤلف.
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف١٤     

مر�حل �نشا� جمعية إل���� حق �ملؤلف  - ٣

 	
بعد توضيح �لشر5\ �ألi5لية �لتي ينبغي �ستيفاها إلنشا� جمعية إل��  -٢٩
 wيحني �لوقت التخا ،v5ملشر� Zحق �ملؤلف 5بعد �جر�� تقييم �يجابي لفر§ جنا

 
قر�
 �خلطو	 �حلاسمة "< �تخاw قر�
 بإنشا� �جلمعية. 5تتولى �تخاw wلك �لقر�
�حلكومة "5 مجموعة من �ملؤلفني �5لناشرين �ملعنيني حسب �حلالة �لر�هنة في 
�لبلد. 5"يiا كانت �جلهة �لتي تتخذ �لقر�
، ينبغي �لتأكد من �لتز�N "هم �لشركا� 

باملشرv5 5عزمهم على �لتعا85 من "جله. 5يوصى بصو
	 خاصة بأ8 حتر§ 
�حلكومة �لتي ترغب في �نشا� جمعية 5طنية إل��
	 حق �ملؤلف "5 ���
	 حكومية 

حلق �ملؤلف على �شر�a �ملؤلفني �5لناشرين في �ملشرv5 منذ مر�حله �أل5لى 
حتى ال تغفل مصالح "صحا+ �حلقو%. 5ينبغي جلمعية �ملؤلفني �5لناشرين من 

غبت في سلك �لطريق �لوعر �لى ���
	 حقوقها بنفسها، "8 تعمل  �w� ،جهتها
باالتفا% مع �لسلطا� �حلكومية في بلدها حتى ال تفقد �عم �لد5لة �5عتر�فها 

بجهو�ها.

5يبد" �نشا� جمعية إل��
	 حق �ملؤلف بتعيني مدير يشر� على مرحلة   -٣٠
�إلنشا�. 5هناa من يحاg5 "حيانا تأجيل تعيني مشر� في �ملرحلة �أل5لى من 

�نشا� �جلمعية سعيا �لى خفض �لتكاليف "5 ألسبا+ "خر� �w يفضلو8 �ملنهج 
�لعمل �جلماعي �ال
جتالي. 5قد "ثبتت �لتجا
+ �لسابقة "w 8لك �خليا
 يتسبب في 

ضياv �لكثير من �لوقت 5لذلك فال يوصى باتباعه.

�لتد�يب �ألساسي للمدير  ( ) )

هناa شر\ ال بدi منه لنجاZ مشرv5 �إل��
	 �جلماعية حلق �ملؤلف "ال   -٣١
5هو �الستعانة مبدير كف� ميلك �ملعا
� �ملتخصصة �ألساسية �5لالXمة 

أل��� مهماته بجدية 5فعالية. 5يجب بالتالي "8 يحصل على تد
يب "ساسي 
بسرعة. 5في �لعديد من مجاال� �لتخصص كالطير�8 مثال، "نشئت معاهد 

متخصصة 5يقصدها �ملرشحو8 لإل��
	 "5 لقيا�	 �لعمليا� �خلاصة في شركا� 
مت  �لطير�8 من "جل �كتسا+ �ملعا
� �ألساسية في �طا
 حصص خاصة صمِّ

5فقا الحتياجاتهم. "ما في مجاg حق �ملؤلف، فال توجد حتى �آل8 "ية معاهد 
متخصصة من wلك �لقبيل. 5سعيا �لى سدi تلك �لثغر	، تتيح �ملنظمة �لعاملية 
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١٥ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

للملكية �لفكرية (�لويبو) تد
يبا مالئما يضم جز�� نظريا 5مدخال تطبيقيا �لى 
�ملوضوv في �حد� �جلمعيا� �جليiد	 في ���
	 حق �ملؤلف. 5يدN5 �لتد
يب عموما 

ر	. i"5 في مجموعة مصغ ��بني "فر�
"سبوعني �ثنني 5هو متاZ للمتد

 
5يشمل برنامج �لتد
يب �ملوجه �لى مدير< جمعيا� حق �ملؤلف �حملا5  -٣٢
�لتالية:

�ملفاهيم �لقانونية �ألساسية، 5مدخل �لى �لقانو8 �لوطني بشأ8 حق   
�ملؤلف، �5لقانو8 �ملقا
8، 5مدخل �لى �التفاقيا� �لد5لية بشأ8 حق �ملؤلف 

�5حلقو% ��ا5
	؛

�5لوظائف �لرئيسية جلمعية ���
	 حق �ملؤلف 5بنيتها �إل��
ية 5هيكلها   
�لتنظيمي؛

�5لعالقة بني جمعية ���
	 حق �ملؤلف �5ملؤلفني �5لناشرين �ألعضا� فيها، 5ال   
سيما فيما يتعلق بعقو� �لعضوية �5لتناgX عن �حلقو% 55صف مجموعا� 

�ملصنفا� �5إلعال8 عن �ملصنفا� �5ألسما� �ملستعا
	 �5ملدفوعا� �5لتحويال� 
�لى �جلمعيا� �ملنتسبة؛

�5لعالقة بني جمعية ���
	 حق �ملؤلف �5ملنتفعني باملصنفا� �ملوسيقية "5   
�أل�بية "5 �ملسرحية، مبا في wلك �لعقو� �ملبرمة مع جمعياتهم، فيما يتعلق 

بالتعريفا� �5لعقو� �5لقو�ئم �5لبيانا� �ملفصلة للمصنفا� �ملستعملة، 
�5لتد�بير �5إلجر���� �ملشتركة ملكافحة �لقرصنة؛

�5لعالقة بني جمعية ���
	 حق �ملؤلف �5لد5لة، فيما يتعلق باإلشر�� عموما   
�5إلشر�� على �لتعريفا� بصو
	 خاصة �5لوضعية �الحتكا
ية �5لعالقة مع 

هيئا� �لر��يو �5لتلفزيو8 �لوطنية؛

5مصا�
 �لتوثيق �لوطنية مثل قو�عد �لبيانا� بشأ8 �ملؤلفني �5لناشرين   
�5ملصنفا�؛

Inter_926_A.indd   15Inter_926_A.indd   15 28.04.2006   16:58:0928.04.2006   16:58:09



�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف١٦     

5مصا�
 �لتوثيق �لد5لية مثل مجموعة 5ثائق �الحتا� �لد5لي جلمعيا� �ملؤلفني   
�5مللحنني (CISAC) 5تبا�g �لبيانا� �لد5لية؛

�5لتوXيع: نظامه 5"صنافه �5جر���ته �5ستما
�ته 5مو�عيد� 5حساباته   
5مدفوعاته؛

5"نظمة معاجلة �لبيانا� �5ملفاهيم �ألساسية �5لتطبيقا� 5هياكل قو�عد   
�لبيانا� �5لبرمجيا� �ملعتمد	 5خطو�� �لتطوير �5لشبكا� �لد5لية؛

5خدما� �لرعاية �الجتماعية للمؤلفني �5لناشرين 5"نشطة �لنهو^   
بالثقافة؛

 gإلضافية، �5ستعما� ���5مسك �لدفاتر 5حسا+ �لتكاليف 5معاجلة �إلير�  
�لعائد�� غير �ملوXَّعة �5عد�� بيا8 �مليز�نية 5حسابا� �لتشغيل؛

�5لعالقة مع �جلمعيا� �ألخر� مثل �تفاقا� �لتمثيل �ملتبا�g 5تبا�g �لوثائق   
�5ملدفوعا� �5حلسابا�؛

 (CISAC) لد5لي جلمعيا� �ملؤلفني �5مللحنني� ��5لهيكل �لتنظيمي لالحتا  
5نظامه �ملشترa للمعلوما� (CIS) �5للجنة �لتقنية �5لقانونية �5مكانية 

�ملشا
كة في �طا
 �5لي؛

�5لهيكل �لتنظيمي للمكتب �لد5لي للجمعيا� �ملشرفة على ���
	 حقو%   
�لتسجيل �5الستنسا¦ �آللي (BIEM) 5عقد منوwجي لقطاv �لتسجيال� 

�لصوتية؛

�5لهيكل �لتنظيمي للويبو 5بر�مجها �لتعا5نية.  
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١٧ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

ن �ملديرين، عقب �نها� �5
�تهم  iمك w� يب فائدته
5قد "ثبت wلك �لتد  -٣٣
�لتد
يبية، من �لعمل بصو
	 مستقلة �لى حدi كبير �5تخاw �ملبا�
�� �5لتفا5^ 

بشأ8 �لتعريفا� �5بر�N �لعقو� �5حر�X تقدN سريع في �
سا� �لهياكل �إل��
ية 
�لالXمة لعمل �جلمعية بفعالية.

خطة �لعمل  (:)

ينبغي ملدير جمعية ���
	 حق �ملؤلف "8 يضع خطة عمل "ثنا� �5
	 �لتد
يب   -٣٤
�ألساسي "5 بعدها. 5ينبغي "8 تشمل تلك �خلطة �لفتر	 �ملمتد	 حتى موعد 

�عد�� �حلسابا� �أل5لى 5تسديد �ملدفوعا� �أل5لى، 5"8 حتد� مو�عيد �تخاw �خلطو�� 
 � iأل5لويا� 5حتد� Zخطة �لعمل بوضو iلكبر� في �نشا� �جلمعية. 5ينبغي "8 تبني�

�لوسائل �لكفيلة بقياu نتائج �خلطو�� �لسابقة 5تقييمها. 5ينبغي "يضا 
تعيني �ملوظفني على نحو تد
يجي فبذلك تظل تكاليف �ملوظفني في مستو� 

b هي �حد� �لقو�عد �لتي متكن من  �w� ملر�حل �أل5لى. فخطة �لعمل� gمتو�ضع خال
تقدير �لتكاليف.

5بفضل �خلبر�� �لتي �كت�سبت خالg �لسنو�� �لعشر �ملاضية صا
 من   -٣٥
�أليسر 5ضع خطة عمل منوwجية (تر� نسخة عنها في مرفق هذ� �لوثيقة). 

5ليس �ملغز� من wلك �لنمو0w تلبية جميع �الحتياجا� لكل جمعية جديد	 بل 
�لهد� منه تز5يد �جلمعية �جلديد	 بدليل تسترشد به لوضع خطة عمل تناسب 

b تكييف تلك �خلطة �لنموwجية 5تعديلها في كل حالة مبا  �w� ظر5فها. 5ينبغي
يتو�فق �5لظر�5 �حمللية �لتي تعمل فيها �جلمعية 5قد يقتضي wلك بالطبع 

��خاg تعديال� ال يستها8 بها في بعض �حلاال�.

5"ثبتت �لتجا
+ "8 �نشا� جمعية جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف يستغر% ١٦ �لى   -٣٦
١٨ شهر� �بتد�� من �لتد
يب �ألساسي للمدير فالتحضير إلعد�� �حلسابا� ثم 
 
تسديد �ملدفوعا� للمؤلفني �5لناشرين �لوطنيني. 5ال ميكن �حتر�w Nلك �إلطا
 
N �لعمل على 5تير	 حسنة 5�85 "< تعثiر ملحو¶. 5جتد iتقد �w� لزمني سو��

�إلشا
	 في هذ� �لصد� �لى "8 �
ساg �حلسابا� �أل5لى �لى �ملؤلفني �5لناشرين ال 
يعني بالضر5
	 "8 مر�حل �إلنشا� �أل5لى قد متت.
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف١٨     

تقدير �لتكاليف !تغطيتها  (?)

يجب "8 تشتمل كلi خطة إلنشا� جمعية ���
	 حق �ملؤلف على تقدير��   -٣٧
� سبل تغطية �لتكاليف  iبالتالي سبل تغطيتها. 5حتد � iللتكاليف 5"8 حتد

ببساطة جد� عندما تو�فق �حلكومة على حتمل �لتكاليف "5 �فع �ملبالغ �لالXمة 
ل بقد
 كبير مشرv5 �نشا� جمعية  iتسه 	ما. 5تلك �ملساعد iلتغطيتها مقد
حق �ملؤلف 5يوصى ��ئما بالسعي �لى �الستفا�	 منها. �5ملو�
� �ملطلوبة في 


	 �لثقافة 5حتى �X5 5" لتعليم� 	
�X5 مبالغ متو�ضعة في ميز�نية 
wلك �إلطا
�لدg5 غير �لغنية تستطيع تقدمي مساعد�� في �لتمويل �أل5لي. �w�5 كانت 

لف  "مو�g �لد5لة محد5�	، فمن �ملمكن �التفا% على "8 نفقا� �لد5لة هي س�
5ستر�i �ليها الحقا. 5ينبغي �حلر§ بطبيعة �حلاg "8 تكو8 تلك �لسلف معفية 

من �لفو�ئد 55ضع جدg5 �5قعي 5معقوg لر�iها مع مر�عا	 �لعائد�� �ملرتقب 
حتصيلها.

�w�5 لم تكن "مو�g �لد5لة متاحة لتوفير �ملساعد	 �ملالية في �ملر�حل �أل5لى،   -٣٨
ميكن �لسعي �لى �حلصوg على �عانا� "5 سلف من جمعيا� منتسبة. 5كثير� 

ما �ت�بع هذ� �ملنهج. 5في بعض �حلاال�، يساهم �الحتا� �لد5لي جلمعيا� �ملؤلفني 
�5مللحنني (CISAC) في �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف.

�إلطا� �لقانوني !�لنظاS �ألساسي !�لعقو� �ملبرمة مع   (�)
�ملؤلفني !�لناشرين

�حلقو% �لتي تتولى ���
تها جمعيا� �إل��
	 �جلماعية هي حقو% �ملؤلفني،   -٣٩
5ينبغي بالتالي "8 تتاZ "ماN "5لئك �ملؤلفني (�5لناشرين) �مكانية �5سعة 

 
للمشا
كة في ���
	 حقوقهم. 5قد بيiنت �لتجا
+ "8 �نشا� تعا5نيا� هو �خليا
�ألنسب إلتاحة تلك �ملشا
كة. 5من �ملقترZ �نشا� جمعية حق �ملؤلف على wلك 
�ملنو�g قد
 �ملستطاv. 5معنى wلك "8 �حلق في �تخاw �لقر�
�� �ملهمة حتتفظ به 

�جلمعية �لعامة للمؤلفني �5لناشرين 5هي �لتي تعني مجلسا للتعا5نية.
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١٩ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

5يجب �إلشا
	 بصو
	 خاصة �لى مسألة حتديد �ملؤلفني �5لناشرين �لذين   -٤٠
ميكنهم �تخاw قر�
�� بشأ8 �إل��
	 �جلماعية حلقوقهم. 5ي�قترZ عموما "8 �ملؤلفني 

�5لناشرين �لذين لهم حسابا� تتجاX5 حد� "�نى معيiنا هم �لذين يتمتعو8 
 Nخر "خذ� به بعض �جلمعيا� 5هو تضمني �لنظا� iحل aبحق �لتصويت. 5هنا

�ألساسي للجمعية بند� ينص على "8 ��لس هو �لذ< يتولى �لبتi في منح 
ل  i< في �لغالب �لى تشك�ال يوصى باتباعه ألنه يؤ iحقو% �لتصويت. 5هو حل

�لفر% ��5موعا� �5لى برX5 حاال� من �لتمييز مما قد يؤ�< �لى مشكال� خطر	 
كما يتضح من �لتجا
+ �لسابقة.

 vحق �ملؤلف �لى �الجتما 	
5ينبغي "8 يحاg �لنظاN �ألساسي جلمعية ���  -٤١
�ألg5 للجمعية �لعامة للمؤلفني �5لناشرين من "جل �عتما��. 5بعد �عتما��, 

 Nلنظا� Nمجلسا للجمعية 5فقا ألحكا iميكن للجمعية �لعامة "8 تعني
�ألساسي. 5ينبغي قبوg �ملؤلفني �5لناشرين �لذين يشا
كو8 في �جلمعية �لعامة 

�أل5لى كأعضا� مؤسسني 5منحهم حق �لتصويت. 5يوصى "يضا بإحالة عقد 
�لعضوية "يضا مع �لنظاN �ألساسي.

�لتوثيق (ه) 

حتتا0 جمعية ���
	 حق �ملؤلف في "��� كلi "نشطتها �لى معرفة �ملؤلفني   -٤٢
�5لناشرين في بلدها 5"8 تعر� مصنفاتهم "يضا. 5عليها بالتالي "5ال 5قبل كل 

شي� "8 حتصل على بيانا� حوg �ملؤلفني �5لناشرين �لوطنيني 5حوg مصنفاتهم 
صة لكل فئة على حد	.  5"8 تعمل بسرعة على 5ضع قو�عد بيانا� مخصَّ

b "8 يطلب من �ملؤلفني �5لناشرين تز5يد �جلمعية ببياناتهم  �w� >
5من �لضر5
�لشخصية �5ملهنية �5إلعال8 عن �ملصنفا� �لتي "بدعوها بشكل فر�< "5 

جماعي 5عن �ملصنفا� �لتي نشر5ها.

ز	 بكل �لوثائق �لد5لية  i5ينبغي "8 تكو8 جمعية حق �ملؤلف �لناشئة مجه  -٤٣
�لالXمة للتعر� على "صحا+ �حلقو% 5على مصنفاتهم. 5ميكن "8 يساعد 

�الحتا� �لد5لي جلمعيا� �ملؤلفني �5مللحنني (CISAC) جمعيا� حق �ملؤلف �جلديد	 
بتيسير حصلوها على بيانا� �ملؤلفني �5لناشرين �ألجانب 5مصنفاتهم. 5تشمل 

تلك �لوثائق على 5جه �لتحديد ما يلي:
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف٢٠     

معلوما� عن �جلها� �ملعنية (Interested Party Information): 5ثائق حتتو<   
 Z+ �5ملسر�ملوسيقى �5أل� gعلى "سما� جميع �ملؤلف �5لناشرين في مجا

5سائر �لقطاعا� �لتي �نضمت �لى جمعية حق �ملؤلف "5 �ملعر5فة بشكل "5 
بآخر، 5معلوما� عن عضوية �ملؤلفني �5لناشرين في جمعيا� حق �ملؤلف؛

5معلوما� عن �ملصنفا� (Works Information Database): 5ثائق حتتو< على   
�لبيانا� �ألساسية ملاليني �ملصنفا� �لتي ي�نتفع بها "كثر في ��موعا� 

�ملوسيقية �لد5لية.

5ينبغي جلمعية حق �ملؤلف �جلديد	 "8 تعطي �أل5لوية لتز5يد مركز   -٤٤
 (WID) 5مركز �ملعلوما� عن �ملصنفا� (IPI) ملعلوما� عن �جلها� �ملعنية�

بالبيانا� عن �ملؤلفني �5لناشرين �لوطنيني �ألعضا� فيها 5عن مصنفاتهم في 
 0
"قر+ 5قت ممكن. 5ال ميكن للجمعية "8 تتوقع �ستالN "ية عائد�� من �خلا

N تلك �لبيانا�. 5تلك �ملعلوما� هي �ألساu �لذ<  i"عضائها ما لم تقد 	لفائد
يعتمد عليه في �لتعر�i على �ملؤلفني 5على مصنفاتهم.

Aلعقو� �ملبرمة مع هيئا� �لر��يو !�لتلفزيو�  (!)

 gحق �ملؤلف "8 تتولى في 5قت �5حد �التصا 	
ال تستطيع جمعية ���  -٤٥
باملنتفعني �5بر�N �لعقو� 5حتصيل �إلتا��5 "5 �ملكافآ� من جميع �ملنتفعني على 

�ختال� فئاتهم. 5لذلك، يوصى بأ8 تنجز �جلمعية "عمالها على مر�حل. 5قد 
"ثبتت �لتجا
+ في هذ� �لصد� "8 �جلمعية تستفيد كثير� ��w بد"� بأنشطة 

 iأل5لى هي "8 تلك �لهيئا� تعد� 	يو �5لتلفزيو8. فالفائد�لتحصيل من هيئا� �لر��
 
 iمتطو N85 5ضع نظا�لزبائن �لذين يدفعو8 مبالغ من �إلتا��5 حتى � 
من كبا
5مكلف للتحصيل. 5تستطيع �جلمعية بذلك "8 تركز على "نشطة �لتوثيق 

�5لتوXيع. 5يكو8 للعقو� �ملبرمة مع هيئا� �لر��يو �5لتلفزيو8 5قع �يجابي، كما 
سبق wكر� �نفا.

Inter_926_A.indd   20Inter_926_A.indd   20 28.04.2006   16:58:1028.04.2006   16:58:10



٢١ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

�التفاقا� �ملبرمة مع جمعيا� (جنبية إل���� حق �ملؤلف  ([)

 gلسؤ�� Zمع جمعية �ملنتفعني �لى طر g5أل� gغالبا ما يفضي �التصا  -٤٦
�لتالي: “منهم �ملؤلفو8 �5لناشر85 �لذين متثلهم �جلمعية؟”. 5من �ملهم "8 يشمل 

�جلو�+ على هذ� �لسؤ�g �شا
	 �لى �لعضوية في �جلمعية �5لى �التفاقا� �لتي 
ية جمعية حق �ملؤلف  iعلى جد igبرمتها مع جمعيا� "جنبية شقيقة فذلك يد"

�لناشئة �5مكانياتها 5عزمها على متثيل مصنفا� عاملية في عالم �ملوسيقى 
"5 �أل�+. بني "8 معظم �جلمعيا� �لقائمة غير مستعد ملنح “�لثقة مقدما” 5ال 

تسا
v �لى توقيع �تفاقا� ثنائية. 5غالبا ما تؤجل �لدخوg في "ية عالقة تعاقدية 
مع جمعية حق �ملؤلف �لناشئة �لى "8 ت�قبل �جلمعية �جلديد	 كعضو في �الحتا� 
�لد5لي جلمعيا� �ملؤلفني �5مللحنني (CISAC). 5تخضع تلك �لعضوية �لى شر5\ 
 Nيتعني على �جلمعية �لناشئة "8 تقد w� ،Nلد5لي، 5هو "مر مفهو� �يضعها �الحتا

�الئل كافية، 5هو "مر صعب في حد�w iتها �w ليس من �لسهل عليها "8 تثبت 
جد�
تها 5كفا�تها في ���
	 مجموعا� �ملصنفا� �ألجنبية. 5قد �عي �الحتا� 

�لد5لي �لى �لبحث عن �لسبل �5لوسائل �لتي تسمح بتكليف جمعيا� حق 
�ملؤلف �جلديد	 بتمثيل مؤلفني 5ناشرين جد� �85 تأخير.

نظاS �لتو]يع !�جر���ته  (])

5"ثبتت �لتجا
+ �لسابقة "8 عملية �لتوXيع ��w شابها �لغمو^ تؤ�< �لى   -٤٧
 � iقيق يحد� Nمن 5ضع نظا iبني �ملؤلفني "5 �لناشرين. 5ال بد 	عا� شديدXمنا

�جر���� �لتوXيع بتفصيل. 5ينبغي �حالة �لنظاN �لى مجلس �جلمعية للمو�فقة 
عليه قبل تسديد �ملدفوعا� �أل5لى. 5ينبغي "ال تطرZ �ملسائل �ملتعلقة بالتوXيع 

للمناقشة في �جلمعية �لعامة للمؤلفني �5لناشرين أل8 �الجتماعا� �لكبر� 
�لتي تتضا
+ فيها �ملصالح غير مناسبة ملناقشة تفاصيل �ألحكاN �لتقنية.

5يوصى بأ8 تكو8 هياكل �لتوXيع بسيطة قد
 �إلمكا8 5"8 تصاÃ بنو�   -٤٨
�لتوXيع مبا يتو�فق �5لنمط �لعاN لالنتفاv باملصنفا�، مثل �لر��يو �5لتلفزيو8 

�5ملطاعم �5لفنا�% �5حلفال� �لفنية �5لسينما �5نتا0 �لتسجيال�. 5ميكن �ضافة 
ز �حليا	 �لثقافية في �لبلد. 5ينبغي  iيع "خر� حسب �لسما� �لتي متيXصنا� تو"
"8 تكو8 كل "حكاN �لتوXيع مو�فقة، قد
 �إلمكا8، ملبد" “�عط كلَّ w< حق حقه” 
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف٢٢     

 g�على مبلغ يعا gمبعنى "8 كل مؤلف 5ناشر له �حلق في �حلصو ،(suum cuique)
�لعائد�� �لتي حصلت عليها �جلمعية لصاحله.

5عند مناقشة "حكاN �لتوXيع، تبرX عموما مخا�5 من "8 �ألمو�g كلiها،   -٤٩
g �لى �خلا
0. 5هناa محا5ال� للبحث  i5 �جلز� �ألكبر منها على �ألقل، سو� حتو"
 Zقتر�� Zر عن �لسبل �5لوسائل �لكفيلة مبنع تدفق تلك �ألمو�g �لى �خلا
0. 5ط�

في wلك �لصد� يرمي �لى حتديد قيمة للمصنفا� �لوطنية تكو8 "على من 
 	
قيمة �ملصنفا� �ألجنبية. 5يجب �لتشديد مع wلك على "8 كل جمعيا� ���

حق �ملؤلف ملزمة بحكم �لقانو8 5مبوجب عقو� �لتمثيل �ملتبا�g �ملبرمة مع 
 Nجلمعيا� �لشقيقة مبعاملة جميع �ملصنفا� �لوطنية �5ألجنبية على قد�

 gا�5 من "8 جز�� قليال من تلك �ألمو�Ç� 8متييز. 5في �لو�قع، فإ i>" 85�5 	�5ملسا�
سيظل في �لبلد �منا تعز�، �لى حدi كبير، �لى �نعد�N �الطالv على �جر���� 

�لدفع. 5ميكن �يضاZ تلك �إلجر���� من خالg �ملثاg �لتالي. لنفتر^ "8 �ملصنفا� 
ل بالتكافؤ، "< بحصة ٥٠٪ لكلi فئة مثال: ªملوسيقية �لوطنية �5ألجنبية تستعم�
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٢٣ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

 
٠٠٠ ٠٠٠ ١ �ير���� جمعية ���
	 حق �ملؤلف   
- ٠٠٠ ٣٠٠ خصم �لتكاليف (٣٠٪)   

٠٠٠ ٧٠٠  
خصم تكاليف �لرعاية �الجتماعية 5"نشطة  

- ٠٠٠ ٧٠ �لنهو^ بالثقافة (١٠٪ من صافي �إلير����)   
 ٠٠٠ ٦٣٠  

�لتوXيع  
٠٠٠ ٣١٥ - �ملصنفا� �لوطنية (كلiها معر�5)   
٠٠٠ ١٨٩ - �ملصنفا� �ألجنبية (٦٠٪ منها معر�5)   
٠٠٠ ١٢٦ - �لباقي بعد �لتوXيع   

 
توXيع �ملبالغ �ملتبقية بنسبة مئوية متسا5ية  

تضا� �لى جميع �ملدفوعا�:    
٧٥٠ ٧٨ - مبالغ �ضافية للمصنفا� �لوطنية   
٢٥٠ ٤٧ - مبالغ �ضافية للمصنفا� �ألجنبية   

 Nعلى معاملة �ملصنفا� �لوطنية �5ألجنبية على قد Nلذ< يقو� g5في هذ� �ملثا
�ملسا�5	 مع �الفتر�^ بأ8 �ملصنفا� �ألجنبية �ملوسيقية متثل ٥٠٪، فإ8 �حلصة 
�لتي حتوgَّ �لى �خلا
0 ال تتجاX5 ٢٣٫٥٪ من �جمالي �إلير����. 5يجد
 �لتذكير بأ8 
�ملؤلفني �5لناشرين يحصلو8 على مدفوعا� من �جلمعيا� �ألجنبية إل��
	 حق 

.0
�ملؤلف 5"8 تلك �ملدفوعا� تتجاX5 في �لغالب �ملبالغ �حملوَّلة �لى �خلا

(نظمة معاجلة �لبيانا�  (#)

ال نشاطر في هذ� �ملقاg �لر"< �لقائل بأ8 جمعيا� حق �ملؤلف �لفتية   -٥٠
ينبغي "8 تنجز "عمالها يد5يا في �لبد�ية ثم تنتقل �لى معاجلة �لبيانا� �ليا بعد 
"8 تنتهي من �ملرحلة “�لتجريبية”. 5يوصى باألحر� "8 تأخذ �جلمعية، قد
 �إلمكا8 
5منذ بد�ياتها �أل5لى، باألنظمة �حلديثة �5ملالئمة ملعاجلة �لبيانا�. 5معنى wلك "8 

تلك �ألنظمة ينبغي "8 تكو8 جاهز	 لالستعماg في �نشا� قو�عد �لبيانا� 5توXيع 
كشو� �حلسابا� 5طباعتها �5جناX �ملعامال� مع �ملنتفعني 5مسك �لدفاتر "يضا. 

5ينبغي "8 تكو8 �أل5لوية إلجر���� �لتوثيق �5لتوXيع.
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف٢٤     

5تسمح تكنولوجيا �لبيانا� �ليوN باالنطال% من �ملستويا� �أل5لى   -٥١
باستعماg "جهز	 �حلاسو+ بتكاليف معقولة نسبيا. 5تكفي تلك �ألجهز	 
عموما إلنشا� قاعد	 بيانا� تضم بيانا� عن �ملؤلفني �5لناشرين �لوطنيني 

 Nبيانا� عن �ملصنفا� �لوطنية. 5ال حاجة �لى �لتفكير في توسيع �لنظا 	5قاعد
5تطوير� �ال بعد �بتد�� "عماg �لتوXيع، أل8 �قتنا� حاسو+ ثالث يعتمد على حجم 
�ألنشطة. 5تزi5� �لويبو جمعيا� ���
	 حق �ملؤلف �جلديد	 باألجهز	 �لالXمة ملعاجلة 

�لبيانا� في �طا
 "نشطة �ملنظمة للتعا85 �5ملساعد	.

5من �لعناصر �ملهمة �ألخر� �ختيا
 �لبرنامج �حلاسوبي. 5ال متلك جمعية   -٥٢
حق �ملؤلف �جلديد	 �إلمكانيا� �لكافية لتطوير برنامج جديد. �5خليا
 �لذ< يتبع 
عموما هو �كتسا+ تر�خيص الستعماg بر�مج حاسوبية جاهز	 5مكيiفة 5فقا 
لالحتياجا� �خلاصة باجلمعية �لتي تشتر< �لتر�خيص. ففي "فريقيا مثال، تعمل 

�لويبو حاليا على مساعد	 �جلمعيا� با�ا8 فيما يتعلق بالبرنامج �حلاسوبي 

� �ملنظمة بالتعا85 مع جمعيا� "فريقية.  iلذ< تطو� AFRICOS >
�ملعيا

5يستعمل wلك �لبرنامج في 5ضع قو�عد �لبيانا� بشأ8 �ملؤلفني �5لناشرين 
�5ملصنفا� �ملوسيقية للجمعيا� �ألفريقية �ملعنية بإ��
	 حق �ملؤلف. 5يحتو< 
نظاAFRICOS N "يضا على بر�مج معيا
ية قابلة للتكييف تستعمل في توXيع 
كشو� �حلسابا� 5طباعتها. �5لهد� هو متكني كل جمعية جديد	 إل��
	 حق 

�ملؤلف منذ نشأتها من �الستعانة بالبر�مج �حلاسوبية أل��� "هم "عمالها 
55ظائفها.

5ال ميكن �النتفاv بذلك �لبرنامج �حلاسوبي بنجا�w� Z لم يكن مصحوبا   -٥٣
بالتد
يب �ملالئم. 5ميكن �كتسا+ �ملعا
� �لالXمة لالستخد�N جهاX �حلاسو+ 

�5لبر�مج �ملعيا
ية �ستخد�ما سليما باتباv حصص تدN5 بني ١٠ ١٤5 يوما. 
5تساهم �لويبو في تيسير �حلصوg على wلك �لتد
يب "يضا.
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٢٥ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

خدما� �لرعاية �الجتماعية للمؤلفني !�لناشرين !(نشطة   (F)
�لنهو_ بالثقافة

تسمح �التفاقا� �ملبرمة بني جمعيا� ���
	 حق �ملؤلف بشأ8 �لتمثيل   -٥٤
 ،(CISAC) لعاملي جلمعيا� �ملؤلفني �5مللحنني� �0 �الحتاw5فقا لنمو ،g�ملتبا�

بتوظيف ١٠٪ من صافي �إلير���� �حملصلة من ���
	 حقو% �أل��� �5إل�wعة - بعد 
خصم �لنفقا� �إل��
ية - في خدما� �لرعاية �الجتماعية للمؤلفني �5لناشرين 
�لوطنيني 5"نشطة �لنهو^ بالثقافة �5إلبد�v �لوطني. 5يوصى بأ8 تصبح تلك 

�إلمكانية مما
سة مكرَّسة منذ �نشا� �جلمعية 5"8 تولى �أل5لوية جلو�نب �لرعاية 
ا يبد5 "8 5ضع خطة شاملة للرعاية �الجتماعية منذ �لسنو��  iمب
�الجتماعية. 5

�أل5لى "مر سابق أل�5نه، لكن من �ألفضل �نشا� صند5% �حتياطي للطو�
y في 
"قر+ 5قت ممكن �5الستعانة به في �لظر�5 �لصعبة 5لتمويل �لعال0 �لطبي 

�لعاجل 5غير wلك من خدما� �لرعاية �الجتماعية.

مكافحة �لقرصنة  (b)

غالبا ما يطلب من جمعية ���
	 حق �ملؤلف، بإحلاZ شديد 5فو
 �نشائها،   -٥٥
"8 جتعل من “"5لى "5لوياتها” �النضماN �لى حملة مكافحة �لقرصنة. 5هناa "مر 

�سة �ستقصائية للسو% عملية � X. فإجنا�من �لتنبيه �ليه في هذ� �لصد iال بد

مكلفة (5ضر5
ية لتحديد �لنسخ �ملقرصنة) 5من شأنها "8 تستنفد بسرعة 
 gبأ8 ال تدخل �جلمعية �لفتية، خال �w� 5يوصى .gما للجمعية �لناشئة من "مو�

مر�حلها �أل5لى، في حملة مكافحة �لقرصنة �لى "8 تثبiت �5
ها �لرئيسي 
د�. 5حتى a�w �حلني، توصى �جلمعية �جلديد	 بأ8 تقتصر على "نشطة  i5توط

�ملر�قبة �5لرصد لظر�5 �النتفاv باملصنفا� بصو
	 عامة. 5توصى "يضا بأ8 تكو8 
مساهمتها في حمال� مكافحة �لقرصنة مرتبطة مباشر	 باإل��
	 �جلماعية 

حلقو% �الستنسا¦.

Inter_926_A.indd   25Inter_926_A.indd   25 28.04.2006   16:58:1028.04.2006   16:58:10



�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف٢٦     

٤- خطة عمل منو.جية إلنشا� جمعية ����� حق �ملؤلف
�جلمعية�dلس�ملدير�لشهر

�لعامة
Aملؤلفو�

A!لناشر�!
�لتعيني

�5لتد
يب �ألساسي

مشر5عا� نصو§:
- �لنظاN �ألساسي

- 5عقد �لعضوية
- �5إلعال8 عن �ملصنفا�
- 5كتيبا� عن �ملؤلفني


سائل �لتعريف باجلمعية
CISAC �حتا� -

- 5جمعيا� شقيقة
- 5جمعيا� �ملؤلفني

- 5جمعيا� �ملنتفعني
�عد�� تعريفا� �لر��يو 

�5لتلفزيو8 (�إلحصا���، 
�لخ)

مشرv5 جدg5 �لتعريفا� 
لهيئة �إل�wعة �لوطنية

�عو	 �لى �جلمعية �لعامة

 gبد� �ملفا5ضا� حو
�لتعريفا� مع هيئة 

�إل�wعة �لوطنية

١

٢

٣

٤

٥

٦

مو�فقة ��لس �ملبدئية 
على:

- �لنظاN �ألساسي
- 5عقد �لعضوية

 v5ملو�فقة على مشر�
جدg5 �لتعريفا� 

لهيئة �إل�wعة �لوطنية

�نتخا+ "عضا� ��لس

�عو	

 g5أل� vالجتما�
للجمعية �لعامة 

�5ملو�فقة على:
- �لنظاN �ألساسي

- 5عقد �لعضوية
�5نتخا+ "عضا� ��لس


سائل �لتعريف باجلمعية

ند5	 5طنية
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٢٧ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

جمعيا� شقيقة
CISAC في �حتا�

Aملنتفعو�Aلويبو�ملوظفو�


سائل �لتعريف باجلمعية
سائل �لتعريف باجلمعية

 gبد� �ملفا5ضا� حو
�لتعريفا� مع هيئة 

�إل�wعة �لوطنية

تعيني:
سكرتير

جمع عنا5ين �ملؤلفني 
5تدقيقها

طباعة �لنظاN �ألساسي
5تعيني مسؤg5 �5حد عن 

�لتوثيق

 g5يب "ساسي للمسؤ
تد
عن �لتوثيق

جهاX حاسو+
برنامج إلنشا� قو�عد 

�لبيانا�

�تاحة �لتد
يب �ألساسي 
للمدير

ند5	 5طنية؛ 5تد
يب 
"ساسي للمسؤg5 عن 

�لتوثيق

توفير جهاX حاسو+
5توفير برنامج قو�عد 

�لبيانا� 5تركيبه
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف٢٨     

�جلمعية�dلس�ملدير�لشهر
�لعامة

Aملؤلفو�
A!لناشر�!

بد� حملة �لتشجيع على 
�لعضوية

طلب �لعضوية في �حتا� 
CISAC

جمعيا� شقيقة: �لدعو	 
�لى �بر�N عقو� �لتمثيل 

g�ملتبا�
�لتفا5^ حوg �لتعريفا� 
مع هيئة �إل�wعة �لوطنية

مشرv5 نظاN �لتوXيع
�قتر�حا� بشأ8 �لرعاية 

�الجتماعية
�لتفا5^ حوg �لتعريفا� 
مع هيئة �إل�wعة �لوطنية

�التفا% حوg �لتعريفا� 
مع هيئة �إل�wعة �لوطنية

�عد�� جدg5 �لتعريفا� 
للفنا�% �5ملطاعم 5هيئا� 

�إل�wعة �خلاصة

٧

٨

�ملو�فقة على:٩
- �لتعريفا� لهيئة 

�إل�wعة �لوطنية
- 5نظاN �لتوXيع

- �5لرعاية �الجتماعية

بد� حملة �لتشجيع على 
�لعضوية
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٢٩ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

جمعيا� شقيقة
CISAC في �حتا�

Aملنتفعو�Aلويبو�ملوظفو�

توفير معلوما� عن 
�جلها� �ملعنية 5عن 
(IPI/WID) ملصنفا��
�أل
قاN �لرمزية الحتا� 

CISAC
جمعيا� شقيقة: �لدعو	 

�لى �بر�N عقو� �لتمثيل 
g�ملتبا�

بد� �بر�N عقو� �لعضوية
بد� �إلعالنا� عن 

�ملصنفا�

�لتفا5^ حوg �لتعريفا� 
مع هيئة �إل�wعة �لوطنية

�التفا% على �لتعريفا� 
مع هيئة �إل�wعة �لوطنية

بد� �نشا� قو�عد �لبيانا� 
بشأ8:

- �ملؤلفني
- �5لناشرين
- �5ملصنفا�

نشر جدg5 �لتعريفا� 
لهيئة �إل�wعة �لوطنية

�لتفا5^ حوg �لتعريفا� 
مع هيئة �إل�wعة �لوطنية
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف٣٠     

�جلمعية�dلس�ملدير�لشهر
�لعامة

Aملؤلفو�
A!لناشر�!

 g5مشر5عا� جد�
�لتعريفا� للفنا�% 

�5ملطاعم 5هيئا� �إل�wعة 
�خلاصة

مشرv5 عقد
نشر	 �عالمية

�نشا� �لهياكل �لد�خلية

 gبد� �ملفا5ضا� حو
�لتعريفا� �خلاصة 
بالفنا�% �5ملطاعم 

5هيئا� �إل�wعة �خلاصة
�جتماv مع �ملسؤ5لني 
عن �إل��
��؛ �5لهياكل 

�لد�خلية
�لتفا5^ حوg �لتعريفا� 

�خلاصة بالفنا�% �5ملطاعم 
5هيئا� �إل�wعة �خلاصة

مشرv5 �لتقرير �لسنو< 
5مشرv5 �مليز�نية

١٠

١١

١٢

١٣

�ملو�فقة على:
 g5جد v5مشر -

�لتعريفا� للفنا�% 
�5ملطاعم 5هيئا� 

�إل�wعة �خلاصة
- �5لعقد مع هيئة 

�إل�wعة �لوطنية

نشر	 �عالمية
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٣١ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

جمعيا� شقيقة
CISAC في �حتا�

Aملنتفعو�Aلويبو�ملوظفو�

نشر	 �عالمية

تقدمي �لبيانا� �أل5لى 
ألغر�^ نظاN �ملعلوما� 

(IPI) عن �جلها� �ملعنية

 gبد� �ملفا5ضا� حو
�لتعريفا� مع �لفنا�% 

�5ملطاعم 5هيئا� �إل�wعة 
�خلاصة

�لعقد مع هيئة �إل�wعة 
�لوطنية

�لتفا5^ حوg �لتعريفا� 
�خلاصة بالفنا�% �5ملطاعم 

5هيئا� �إل�wعة �خلاصة

هيئة �إل�wعة �لوطنية 
تبد" �فع �إلتا��5

تركيب برنامج �لتوXيع

جهاX حاسو+ �5حد

تعيني:
مسؤg5 عن �لترخيص

5مسؤg5 عن �لتوXيع

�لتد
يب �ألساسي 
للمسؤg5 عن �لترخيص 

�5ملسؤg5 عن �لتوXيع

تقدمي �لبيانا� �أل5لى 
ألغر�^ نظاN �ملعلوما� 

(IPI) عن �جلها� �ملعنية
تعيني:

مسؤg5 عن �لشؤ85 
�ملالية

5موظف للتوXيع
جمع �لعنا5ين 5تدقيقها 

فيما يخص �لفنا�% 
�5ملطاعم 5هيئا� �إل�wعة 

�خلاصة
�لتد
يب �ألساسي 

للمسؤg5 عن �لشؤ85 
�ملالية

تركيب برنامج �لتوXيع

توفير جهاX حاسو+ �5حد

�لتد
يب �ألساسي 
للمسؤg5 عن �لترخيص 

�5ملسؤg5 عن �لتوXيع

�لتد
يب �ألساسي 
للمسؤg5 عن �لشؤ85 

�ملالية
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف٣٢     

�جلمعية�dلس�ملدير�لشهر
�لعامة

Aملؤلفو�
A!لناشر�!

 gملفا5ضا� حو�
�لتعريفا� �خلاصة 
بالفنا�% �5ملطاعم 

5هيئا� �إل�wعة �خلاصة

�لدعو	 �لى �جلمعية 
�لعامة �لثانية

�تفاقا� بشأ8 �لتعريفا� 
مع:

- �لفنا�%
- 5هيئا� �إل�wعة �خلاصة

مشر5عا� �لعقو� مع:
- �لفنا�% �5ملطاعم 

5هيئا� �إل�wعة �خلاصة

نشر	 �عالمية

�التصاg بجمعيا� فناني 
�أل���؛ مشكلة قو�ئم جر� 

�ملصنفا� �ملؤ��	

�عد�� جد�g5 �لتعريفا� 
�ألخر�:

5
 �لسينما� -
- 5منظمو �حلفال� 

�لفنية
- 5منتجو �لتسجيال�

١٤

١٥

١٦

١٧

�ملو�فقة على:
- �لتقرير �لسنو<

- �5مليز�نية

�ملو�فقة على �التفاقا� 
بشأ8 �لتعريفا� 
�خلاصة بالفنا�% 

�5ملطاعم 5هيئا� 
�إل�wعة �خلاصة

�عو	

مو�فقة �جلمعية 
�لعامة �لثانية على:

- �لتقرير �لسنو<
- �5مليز�نية

نشر	 �عالمية
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٣٣ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

جمعيا� شقيقة
CISAC في �حتا�

Aملنتفعو�Aلويبو�ملوظفو�

تقدمي �لبيانا� ألغر�^ 
نظاN �ملعلوما� عن 
(IPI) جلها� �ملعنية�

نشر	 �عالمية

 gملفا5ضا� حو�
�لتعريفا� �خلاصة 
باملطاعم �5لفنا�% 

5هيئا� �إل�wعة �خلاصة

هيئة �إل�wعة �لوطنية 
تبد" في تقدمي �لقو�ئم 

�ملفصلة

�تفاقا� بشأ8 �لتعريفا� 
مع:

- �لفنا�% �5ملطاعم
- 5هيئا� �إل�wعة �خلاصة

 gلبد� في �التصا�
بالفنا�% �5ملطاعم 

5هيئا� �إل�wعة �خلاصة 
إلبر�N �لعقو�

�لبد� في معاجلة �لقو�ئم 
�ملفصلة

تقدمي �لبيانا� ألغر�^ 
نظاN �ملعلوما� عن 
(IPI) جلها� �ملعنية�

معاجلة �خر �لقو�ئم 
 g5ملفصلة عن �لفصل �أل�

لهيئة �إل�wعة �لوطنية
تعيني:

- موظف للترخيص

نشر جدg5 �لتعريفا� 
�خلاصة بالفنا�% �5ملطاعم 

5هيئا� �إل�wعة �خلاصة

"نشطة �لتوXيع في 
�لفصل �ألg5 لهيئة 

�إل�wعة �خلاصة

�تاحة �لتد
يب �ألساسي 
للمدير
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف٣٤     

�جلمعية�dلس�ملدير�لشهر
�لعامة

Aملؤلفو�
A!لناشر�!

مؤمتر صحفي لعر^ 
نتائج عمليا� �لتوXيع 

�أل5لى

 g5مشر5عا� جد�
�لتعريفا�:

5
 �لسينما� -
- 5منظمو �حلفال� 

�لفنية
- 5منتجو �لتسجيال�

نشر	 �عالمية

 gبد� �ملفا5ضا� حو
�لتعريفا�

5
 �لسينما� -
- 5منظمو �حلفال� 

�لفنية
- 5منتجو �لتسجيال�

١٨

١٩

٢٠

�ملو�فقة على 
 g5مشر5عا� جد�

�لتعريفا�:
5
 �لسينما� -

- 5منظمو �حلفال� 
�لفنية

- 5منتجو �لتسجيال�

�حلسابا� �5ملدفوعا� 
 g5أل5لى في �لفصل �أل�
لهيئة �إل�wعة �لوطنية

نشر	 �عالمية
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٣٥ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

جمعيا� شقيقة
CISAC في �حتا�

Aملنتفعو�Aلويبو�ملوظفو�

�حلسابا� �5ملدفوعا� 
 g5أل5لى في �لفصل �أل�
لهيئة �إل�wعة �لوطنية

تقدمي �لبيانا� ألغر�^ 
نظاN �ملعلوما� عن 
(IPI) جلها� �ملعنية�

�لفنا�% �5ملطاعم 5هيئا� نشر	 �عالمية
�إل�wعة �خلاصة تبد" في 

�فع �إلتا��5

 gبد� �ملفا5ضا� حو
�لتعريفا�

5
 �لسينما� -
- 5منظمو �حلفال� 

�لفنية
- 5منتجو �لتسجيال�

�لفنا�% �5ملطاعم تبد" 
في تقدمي قو�ئم جر� 

للمصنفا� �ملؤ��	

هيئا� �إل�wعة �خلاصة 
تبد" في تقدمي �لقو�ئم 

�ملفصلة

�حلسابا� �5ملدفوعا� 
 g5أل5لى في �لفصل �أل�
لهيئة �إل�wعة �لوطنية

تقدمي �لبيانا� ألغر�^ 
نظاN �ملعلوما� عن 
(IPI) جلها� �ملعنية�

تعيني:
- موظف للتوXيع

معاجلة �خر قائمة 
مفصلة عن �لفصل 
�لثاني لهيئة �إل�wعة 

�لوطنية

جهاX حاسو+

"نشطة �لتوXيع في 
�لفصل �لثاني لهيئة 

�إل�wعة �لوطنية

�لبد� في معاجلة قو�ئم 
جر� �ملصنفا� �ملؤ��	 �لتي 
متها �لفنا�% �5ملطاعم iقد

�لبد� في معاجلة �لقو�ئم 
متها  iملفصلة �لتي قد�
هيئا� �إل�wعة �خلاصة

توفير جهاX حاسو+
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف٣٦     

�جلمعية�dلس�ملدير�لشهر
�لعامة

Aملؤلفو�
A!لناشر�!

�لتفا5^ حوg �لتعريفا�:
5
 �لسينما� -

- 5منظمو �حلفال� 
�لفنية

- 5منتجو �لتسجيال�

�تفاقا� بشأ8 �لتعريفا�
5
 �لسينما� -

- 5منظمو �حلفال� 
�لفنية

- 5منتجو �لتسجيال�

نشر	 �عالمية

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

�ملو�فقة على 
�لتعريفا� بالنسبة 

�لى:
5
 �لسينما� -

- 5منظمي �حلفال� 
�لفنية

- 5منتجي �لتسجيال�

�حلسابا� �5ملدفوعا� في 
�لفصل �لثاني لهيئة 

�إل�wعة �لوطنية

نشر	 �عالمية
�حلسابا� �5ملدفوعا� في 

�لفصل �لثالث لهيئة 
�إل�wعة �لوطنية
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٣٧ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

جمعيا� شقيقة
CISAC في �حتا�

Aملنتفعو�Aلويبو�ملوظفو�

�حلسابا� �5ملدفوعا� في 
�لفصل �لثاني لهيئة 

�إل�wعة �لوطنية

تقدمي �لبيانا� ألغر�^ 
نظاN �ملعلوما� عن 

�جلها� �ملعنية (IPI) 5عن 
(WID) ملصنفا��

نشر	 �عالمية
�حلسابا� �5ملدفوعا� في 

�لفصل �لثالث لهيئة 
�إل�wعة �لوطنية

تقدمي �لبيانا� ألغر�^ 
نظاN �ملعلوما� عن 
(IPI) جلها� �ملعنية�

�لتفا5^ حوg �لتعريفا�
5
 �لسينما� -

- 5منظمو �حلفال� 
�لفنية

- 5منتجو �لتسجيال�

�تفاقا� بشأ8 �لتعريفا�
5
 �لسينما� -

- 5منظمو �حلفال� 
�لفنية

- 5منتجو �لتسجيال�

�حلسابا� �5ملدفوعا� في 
�لفصل �لثاني لهيئة 

�إل�wعة �لوطنية
تقدمي �لبيانا� ألغر�^ 

نظاN �ملعلوما� عن 
�جلها� �ملعنية (IPI) 5عن 

(WID) ملصنفا��

جمع �لعنا5ين 5تدقيقها 
فيما يخص:

5
 �لسينما� -
- 5منظمي �حلفال� 

�لفنية
- 5منتجي �لتسجيال�

"نشطة �لتوXيع في 
�لفصل �لثالث لهيئة 

�إل�wعة �لوطنية

�حلسابا� �5ملدفوعا� في 
�لفصل �لثالث لهيئة 

�إل�wعة �لوطنية
تقدمي �لبيانا� ألغر�^ 

نظاN �ملعلوما� عن 
(IPI) جلها� �ملعنية�
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف٣٨     

�جلمعية�dلس�ملدير�لشهر
�لعامة

Aملؤلفو�
A!لناشر�!

مشر5عا نصي:
- �لتقرير �لسنو<

- �5مليز�نية

�عو	 �لى �جلمعية �لعامة 
�لثالثة

٢٥

٢٦

٢٧

�ملو�فقة على:
- �لتقرير �لسنو<

- �5مليز�نية

�عو	

مو�فقة �جلمعية 
�لعامة �لثالثة على:

- �لتقرير �لسنو<
- �5مليز�نية

�حلسابا� �5ملدفوعا�:
في �لفصل �ألg5 للفنا�% 

�5ملطاعم
5في �لفصل �ألg5 لهيئا� 

�إل�wعة �خلاصة
5في �لفصل �لر�بع لهيئة 

�إل�wعة �لوطنية
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٣٩ �نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف

جمعيا� شقيقة
CISAC في �حتا�

Aملنتفعو�Aلويبو�ملوظفو�

�حلسابا� �5ملدفوعا�:
في �لفصل �ألg5 للفنا�% 

�5ملطاعم
5في �لفصل �ألg5 لهيئا� 

�إل�wعة �خلاصة
5في �لفصل �لر�بع لهيئة 

�إل�wعة �لوطنية

تقدمي �لبيانا� ألغر�^ 
نظاN �ملعلوما� عن 
(IPI) جلها� �ملعنية�

5
 �لسينما� -
- 5منظمو �حلفال� 

�لفنية
- 5منتجو �لتسجيال�

يبد�85 جميعا في �فع 
�إلتا��5

معاجلة �خر قو�ئم 
جر� �ملصنفا� �ملؤ��	 

في �لفصل �ألg5 �لتي 
متها �لفنا�% �5ملطاعم iقد

معاجلة �خر �لقو�ئم 
 g5ملفصلة للفصل �أل�

متها هيئا�  iلتي قد�
�إل�wعة �خلاصة

"نشطة �لتوXيع:
في �لفصل �ألg5 للفنا�% 

�5ملطاعم
5في �لفصل �ألg5 لهيئا� 

�إل�wعة �خلاصة
5في �لفصل �لر�بع لهيئة 

�إل�wعة �لوطنية

�حلسابا� �5ملدفوعا�:
في �لفصل �ألg5 للفنا�% 

�5ملطاعم
5في �لفصل �ألg5 لهيئا� 

�إل�wعة �خلاصة
5في �لفصل �لر�بع لهيئة 

�إل�wعة �لوطنية
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�نشا� جمعيا� جديد	 إل��
	 حق �ملؤلف٤٠     
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The opinions expressed in this publication are those of the author 
and do not necessarily reflect the views of WIPO and IFRRO

A @لى كثر7  في @طا� �ألنشطة �ملرتبطة باإل7��I �جلماعية حلق �ملؤلف ��حلقوC� Dا��7 �نظر�
�ملسائل �ملتعلقة بإنشاN منظما� �طنية تكو% مسؤ�لة عن @7��I تلك �حلقوD في مجا� 
� �لويبو �% تضع �هن �لد�� �ألعضاN، في شكل كتيب، �ثيقة بعنو�% �Vملوسيقى، فقد قر�
“@نشاN جمعيا� جديد7 إل7��I حق �ملؤلف: جتا�� ��فكا�” كا% �لدكتو� ��لريخ ��ختنهاغن 

.�قد �عدها قبل بضع سنو�

� ��لشر�] ��ملعايير �Nحتتو_ �لوثيقة على شر�^ مقتضبة بشأ% مختلف �إلجر��
�لضر��ية إلنشاN منظمة تتولى �إل7��I �جلماعية للمصنفا� �ملوسيقية. �حتتو_ �لوثيقة 

�يضاA على خطة عمل مفيد7 ترتب في @طا� 8مني مختلف �ملر�حل �لضر��ية لتحقيق 
�لهدb �ملرجو.

��آل��N �لو��7I في هذ� �لكتيب هي N��c مؤلفه فقط �ال تعبر بالضر��7 عن N��c �لويبو.

2006 ��kc/mما�
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نشا� جمعيا�  
جديد� إل���� حق �ملؤلف:

جتا�� ��فكا�
��لريخ ��ختنهاغن

ملزيد من �ملعلوما�، ميكن �التصا� بالويبو

�لعنو�%:
34, chemin des Colombettes 

P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland

�لهاتف:
+41 22 338 91 11

�لفاكس:
+41 22 733 54 28

�لبريد �إللكتر�ني:
wipo.mail@wipo.int

�� مكتب �لتنسيق في نيويو�-:
�لعنو�%:

2, United Nations Plaza 
Suite 2525

New York, N.Y. 10017
United States of America

�لهاتف:
+1 212 963 68 13

�لفاكس:
+1 212 963 48 01

�لبريد �إللكتر�ني:
wipo@un.org

من �ملمكن 8يا�7 موقع �لويبو على �إلنترنت:
http://www.wipo.int

�طلب �ملنشو� من مكتبة �لويبو �إللكتر�نية:
http://www.wipo.int/ebookshop
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