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مرسد املصطلحات
تقرير س نوي
تقرير شامل عن أنشطة منظمة ا إلدارة امجلاعية عىل مدار العام السابق.
حصةل وامل ُ َّوزعة بسب القطاع والقناة ،مبا يف
يش متل هذا التقرير عادة عىل احلساابت الس نوية ،مع تقس مي الموال امل ُ َّ
ذكل مقارنة ابلعام السابق؛ ومرصوفات التشغيل؛ وقسم عن احلومكة به تفاصيل الهيئات الإدارية والشخاص اذلين
يديرون أعامل منظمة الإدارة امجلاعية.
منظمة اإدارة جامعية
تُنشأ منظامت الإدارة امجلاعية عادة عندما يس تحيل أو يتعذر معليا عىل أحصاب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإدارة
حقوقهم مبارشة ،وعندما يكون من مصلحهتم أن تتوىل منظمة اإدارة جامعية ترخيص احلقوق اليت ميتلكوهنا أو ميثلوهنا.
وتكتسب منظمة الإدارة امجلاعية سطلهتا عادة مبقتىض لحئهتا التنظميية (اإذا اكنت املنظمة قامئة عىل العضوية) ،أو
مبوجب تلكيفات طوعية ،أو مبوجب اتفاقات متثيل ُمربمة مع غريها من منظامت ا إلدارة امجلاعية ،أو مبوجب قانون
وطين ،أو مبوجب لك ذكل معا .ويف معظم (وليس لك) احلالت ،تُقام منظامت الإدارة امجلاعية عىل أساس غري
ربي ،وتكون مملوكة لعضاهئا أو خاضعة لس يطرهتم.
وتضمن منظامت الإدارة امجلاعية حصول أعضاهئا عىل أجر نظري اس تخدام مصنفاهتم وموادمه الخرى احملمية مبوجب
حق املؤلف.
ومتثل منظامت الإدارة امجلاعية فئات خمتلفة من احلقوق ،مهنا ،عىل سبيل املثال ،منظمة حقوق نسخ أيل ،ورشكة
ترخيص موس يقي ،ومنظمة اإدارة جامعية لفناين الداء ،ومنظمة حقوق أداء ،ومنظمة حقوق اس تنساخ ،ومنظمة
اإدارة جامعية للمصنفات املرئية.
توزيعات
أموال تُدفَع لعضاء منظمة اإدارة جامعية ،أو ملنظامت اإدارة جامعية أبرمت معها اتفاقات متثيل ،أو لحصاب حقوق
رصح هبا.
ُم َّفوضني أخرين بعد اقتطاع مرصوفات التشغيل وغريها من الاقتطاعات امل ُ َّ
وتُدفع هذه الموال اإما بناء عىل بياانت الاس تخدام الفعيل أو بناء عىل صيغة متفق علهيا ما دامت هذه الصيغة
جمدية اقتصاداي.
اجامتع عام اس تثنايئ
أي اجامتع عام ملنظمة الإدارة امجلاعية خبالف الاجامتع العام الس نوي ،وميكن عقده يف أي وقت من العام.
وتنص الالحئة التنظميية عادة عىل أ َّن للهيئات الإدارية أو لنس بة مئوية دنيا من العضاء أن تدعو اإىل عقد هذا
الاجامتع العام الاس تثنايئ ،وتُ َرسل اإشعارات اإىل أعضاء منظمة الإدارة امجلاعية قبل موعد انعقاد الاجامتع
بفرتة معينة.
اجامتع عام
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اجامتع عادي لعضاء منظمة اإدارة جامعية و/أو ممثلهيم املنتخبني ،ويُعقد مرة واحدة يف الس نة عىل القل.
ُمر َّخص هل
املُرخَّص هل هو ُمس تخدم مسحت هل منظمة اإدارة جامعية ابس تخدام مصنفات أو مواد أخرى محمية مبوجب
حق املؤلف.
ومن املعتاد أن يكون امل ُر َّخص هل ُم َلزما بدفع رسوم ترخيص أو أجر قانوين.
عضو
عضو يف منظمة اإدارة جامعية تُقر لحئهتا التنظميية بأنه كذكل ،وقد يكون خشصا طبيعيا أو كياان قانونيا.
ويكون أعضاء منظمة الإدارة امجلاعية عادة ،حسب احلقوق اليت تديرها منظمة الإدارة امجلاعية ،املؤلفني (مثل
ال ُكتاب وامللحنني والرسامني واملصورين) ،وفناين الداء (مثل املوس يقيني واملمثلني والراقصني) ،والنارشين ،ومنتجي
التسجيالت الصوتية ،ومنتجي الفالم السيامنئية ،وغريمه من أحصاب احلقوق اذلين يس توفون رشوط عضوية منظمة
الإدارة امجلاعية وكذكل أحصاب احلقوق اذلين تنوب عهنم يف هذه احلقوق منظمة الإدارة امجلاعية.
مرصوفات تشغيل
تشمل املرتبات والإجيارات واملرافق واملرصوفات الخرى اليت تتعلق مبارشة بسري العمل.
اتفاقات متثيل
تشمل اتفاقات المتثيل الحادي والثنايئ واملتبادل ،امل ُربمة بني منظامت الإدارة امجلاعية ،ومبوجهبا تُ ِّلكف اإحدى
منظامت الإدارة امجلاعية منظمة اإدارة جامعية أخرى إابدارة احلقوق اليت متثلها.
وتتضمن معظم اتفاقات المتثيل أحاكما بشأن حتويل التوزيعات اخملصصة ملنظمة الإدارة امجلاعية املتلقية.
عائدات احلقوق
العائدات اليت ُحت َّصل من امل ُر َّخص هلم أو من أطراف أخرى مسؤوةل عن دفع أجور نظري اس تخدام مصنفات محمية
مبوجب حق املؤلف أو أجور تتعلق هبذا الاس تخدام.
لحئة تنظميية
يُقصد هبا مذكرة أو عقد التأسيس ،أو امليثاق ،أو اللواحئ ادلاخلية ،أو القواعد ،أو الواثئق اخلاصة بتأسيس منظمة
اإدارة جامعية.
وتتضمن هذه الالحئة التنظميية ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،ملخصا دلور منظمة الإدارة امجلاعية وهماهما ،وبياان بلك
فئة من فئات أحصاب احلقوق وابحلقوق اليت متثلها.
مس تخدم
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املس تخدم هو خشص طبيعي أو اعتباري يس تخدم مصنفا محميا مبوجب حق املؤلف أو مواد أخرى محمية مبوجب
حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة ،سواء اكن ذكل مسموحا به مبقتىض اس تثناء أو تقييد قانوين أو ترخيص قانوين
أو تعاقدي.
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مقدمة

ينبغي أل ي ُ َنظر اإىل هذه الوثيقة بأي شلك من الشاكل عىل أهنا تتضمن معايري واجبة التطبيق
يمتثل الغرض من مجموعة أدوات الويبو بشأن املامرسات اجليدة ملنظامت الإدارة امجلاعية (اليت ي ُشار اإلهيا اختصارا فامي ييل ابمس
"مجموعة الدوات") يف جتميع أمثةل من ترشيعات ولواحئ ومدوانت قواعد سلوك يف جمال الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق
اجملاورة يف مجيع أحناء العامل ،واس تخالص مناذج مهنا عىل املامرسات اجليدة.
وميكن لدلول العضاء وغريها من أحصاب املصلحة ،اإذا رغبوا يف ذكل ،أن ينتقوا أدوات من مجموعة الدوات لختيار الهنج
املناسب يف ضوء الظروف اخلاصة ببدلمه ،وأن يقرروا بأنفسهم بنيهتم الساس ية اخلاصة ابلإدارة امجلاعية.
وتندرج مجيع املوضوعات اليت تتناولها مجموعة الدوات حتت العناوين الثالثة التالية:
العنوان

املضمون

البيان

رشح موجز لس باب وجوب اإيالء الاهامتم ملسأةل معينة ،وسبب أمهية
هذه املسأةل( .هذا البيان غري شامل).

أمثةل عىل املامرسات اجليدة يف
مدوانت أو لواحئ أو ترشيعات

قامئة بأمثةل عىل كيفية تناول موضوع معني يف مدوانت قواعد السلوك أو اللواحئ
أو الترشيعات.

أدوات املامرسات اجليدة

قامئة بأدوات اختيارية لتنظر فهيا ادلول العضاء وغريها من أحصاب املصلحة.

مجموعة الدوات يه وثيقة معل ،تستند اإىل مدخالت مت التوصل هبا من طرف ادلول العضاء يف الويبو وغريها من أحصاب
املصلحة عن طريق معلية تشاورية للثنائية  ،2018-2017هبدف حتديهثا وحتسيهنا عىل أساس منتظم .وقد تس تخدم ادلول
العضاء وغريها من أحصاب املصلحة أجزاء ذات صةل من الوثيقة لالس تعانة هبا يف تصممي هنج يوامئ س ياقاهتا اخلاصة.
ميكن العثور عىل املزيد من املعلومات عىل موقع الويبوhttp://www.wipo.int/copyright/en/management :
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املسائل الساس ية يف مجموعة الدوات
.1

تقدمي معلومات عن منظمة الإدارة امجلاعية ومعلياهتا

 1.1دور منظمة الإدارة امجلاعية ووظائفها الرئيس ية
البيان
ادلور :توفر منظامت الإدارة امجلاعية أليات مناس بة ملامرسة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،يف احلالت اليت تكون فهيا املامرسة
الفردية من ِّقبل صاحب احلق مس تحيةل أو غري معلية .وتُعد الإدارة امجلاعية جزءا همام من أي نظام فعال حلق املؤلف
واحلقوق اجملاورة ،فهيي ُم ِّكةل للرتخيص الفردي للحقوق وتستند اإىل حقوق موضوعية قوية ،واس تثناءات وتقييدات ،وتدابري
اإنفاذ مماثةل .ويف هذا الس ياق ،تُعترب منظامت الإدارة امجلاعية جرسا مفيدا يربط بني أحصاب احلقوق واملس تخدمني ،وهو ما
يسهل الك من النفاذ واملاكفأة.
الوظيفة :توفر منظامت الإدارة امجلاعية ألية للحصول عىل اإذن لس تخدام مواد محمية مبوجب حق املؤلف ،فضال عن دفع
الرسوم أو الجور املناس بة نظري اس تخدامات معينة لهذه املواد ،من خالل نظام فعال لتحصيل رسوم الرتخيص و/أو
املاكفأت وتوزيعها .وتقدم بعض منظامت الإدارة امجلاعية خدمات اجامتعية وثقافية وتروجيية.
مناذج من قوانني أو ترشيعات ادلور:
الاحتاد الورويب:
"تؤدي منظامت الإدارة امجلاعية دورا همام من منطلق كوهنا هجات تروجي لتنوع التعبري
الثقايف ،وينبغي لها أن تس متر يف أداء هذا ادلور ،وذكل من خالل اإاتحة وصول أصغر
مجموعات املصنفات وأقلها شعبية اإىل السوق ومن خالل تقدمي خدمات اجامتعية وثقافية
وتعلميية لصاحل َمن متثل من أحصاب احلقوق ولصاحل امجلهور".

احليثية  ،3التوجيه  EU/26/2014بشأن الإدارة امجلاعية حلق املؤلف والرتخيص متعدد
القالمي للحقوق يف املصنفات املوس يقية لالس تخدام عرب الإنرتنت (التوجيه
)EU/26/2014

الربازيل:

"اإن امجلعيات املنظمة مبوجب هذه املادة تضطلع بأنشطة ختدم الصاحل العام ،عىل النحو
احملدد يف هذا القانون وجيب أن متتثل لدلور الاجامتعي املنوط هبا[ ".املاداتن  97و97
( )1من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،بصيغته املعدةل حىت عام ]2013
الصني:
"جيوز ملنظمة الإدارة امجلاعية حلق املؤلف أن تتوىل الإدارة امجلاعية للحقوق اليت يصعب
عىل أحصاب احلقوق ممارس هتا بأنفسهم بفعالية ،مثل حقوق الداء والعرض والبث والتأجري
والنقل عرب ش بكة معلومات والاس تنساخ املنصوص علهيا يف قانون حق املؤلف".
(املادة  ،4لواحئ بشأن ا إلدارة امجلاعية حلق املؤلف)
كوت ديفوار:
"هتدف منظامت الإدارة امجلاعية اإىل:
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 التفاوض مع املس تخدمني بشأن تصارحي اس تغالل احلقوق اليت تديرها، وحتصيل الرسوم املناس بة وتوزيعها عىل أحصاب احلقوق، والاضطالع بأنشطة اجامتعية وثقافية ومتويلها لصاحل أعضاهئا، وإاقامة دعاوى قضائية دفاعا عن املصاحل اليت تكون مسؤوةل عهنا مبوجب القانون ،مبا يفذكل املصاحل امجلاعية لعضاهئا".
(املادة  116قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لس نة )2016
املكس يك:
"مجعية الإدارة امجلاعية يه كيان قانوين غري هادف للرحب يُنشأ مبوجب امحلاية اليت يوفرها
هذا القانون من أجل حامية املؤلفني وأحصاب احلقوق اجملاورة ،عىل الك الصعيدين الوطين
والجنيب ،وكذكل من أجل حتصيل وتوزيع املبال املس تحقة هلم نظري حق املؤلف أو
احلقوق اجملاورة[ ".املادة  ،192القانون الاحتادي حلق املؤلف بصيغته املعدةل حىت س نة
]2016
مجهورية كوراي:
"يقصد من مصطلح "خدمة تأمني حق املؤلف" العمل التجاري اذلي يدير ابس مترار
احلقوق ابمس ماكل احلقوق املالية للمؤلف ،أو حق نرش اس تئثاري ،أو حق نرش ،أو حقا
جماورا ،أو خشص ما ميكل احلق ابعتباره منتجا لقواعد بياانت ،واذلي يشمل حاةل الوكيل
العام فامي يتعلق ابس تغالل املصنفات[ ".املادة  )26( 2من قانون حق املؤلف]
الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ:
"املنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ
 1.1تعمل وفقا لقواعدها التنظميية ودس تورها فضال عن القانون الوطين
وادلويل املنطبق،
 2.1تقدم معلومات واحضة وسهةل الفهم بشأن معلياهتا،
درهبم لستيفاء معايري هذه املدونة،
 3.1تُ ِّثقف موظفهيا وتُ ِّ
 4.1تعمل عىل احلفاظ عىل قوانني حق املؤلف وحاميهتا وتقديرها حق قدرها حيامث يكون
ذكل رضوراي ومناس با،
 5.1تُ ِّنظم اإجراءات مناس بة لإدارة الشاكوى وتسوية املنازعات وتُعلن عن
هذه الإجراءات،
 6.1تتعامل بطريقة مناس بة مع املعلومات الرسية ،مع مراعاة التفاقات والقوانني املعمول
هبا واحرتام حقوق خصوصية أحصاب احلقوق واملس تخدمني،
 7.1تُدير احلقوق بكفاءة ،مبا يف ذكل احلقوق اليت تتعلق مبنظامت أخرى ،وذكل لتقليل
التاكليف الإدارية الإجاملية اليت تُس تقطع اإىل أدىن حد".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء (:)SCAPR
"اإن حقوق فناين الداء املتأثرة ابلس تخدامات امجلاعية جيب ،كام يتجىل يف معظم
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الترشيعات الوطنية ،أن تديرها منظامت غري ربية تُنشأ بغرض الإدارة امجلاعية للحقوق
رشعني الوطنيني
الفردية .وقد حثت هذه الاعتبارات العملية ،مضن أمور أخرى ،امل ُ ِّ
وادلوليني عىل منح فناين الداء حقوقا بشأن احلصول عىل ماكفأة نظري بعض
الاس تخدامات امجلاعية ،وعىل تلكيف املنظمة ابدلفاع عن حقوق فناين الداء يف
احلصول عىل ماكفأت" – مدونة قواعد السلوك اخلاصة مبجلس مجعيات الإدارة امجلاعية
حلقوق فناين الداء ،مدخل اإىل الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء.
الوظيفة:
الربازيل:
"جيوز للمؤلفني وأحصاب احلقوق اجملاورة تكوين مجعية غري هادفة للرحب من أجل ممارسة
حقوقهم وادلفاع عهنا" [املادة  97و )1(97من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة]
كولومبيا:
"تكون ملنظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف أو احلقوق اجملاورة الهداف التالية يف املقام
الول( :أ) اإدارة حقوق أعضاهئا واحلقوق املولكة اإىل هيئهتا الإدارية ،طبقا للواحئ ادلاخلية
للمنظمة( ،ب) وتوفري أفضل اس تفادة وضامن اجامتعي لعضاهئا( ،ج) والهنوض ابلإنتاج
الفكري وحتسني الثقافة الوطنية"
املادة  2من املرسوم رمق  162لس نة  ،1996اذلي يُ ِّنظم قرار دول النديز رمق  351لس نة
 1993والقانون رمق  44لس نة  1993فامي يتعلق مبنظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف أو
احلقوق اجملاورة ("لواحئ منظامت الإدارة امجلاعية").
مالوي:
"تمتثل همام امجلعية فامي ييل:
(أ) تعزيز وحامية مصاحل املؤلفني وفناين الداء واملرتمجني التحريريني ومنتجي التسجيالت
الصوتية واملذيعني والنارشين ،ل س امي لتحصيل وتوزيع أي اإاتوات أو أجور أخرى
مس تحقة هلم فامي خيص حقوقهم املنصوص علهيا يف هذا القانون؛
(ب) والاحتفاظ بسجالت للمصنفات وا إلنتاجات ورابطات املؤلفني وفناين الداء
واملرتمجني التحريريني ومنتجي التسجيالت الصوتية واملذيعني والنارشين؛
(ج) وإاشهار حقوق املالكني وإاثبات ملكية تكل احلقوق يف حاةل وجود نزاع أو انهتاك؛
(د) وطبع أو نرش أو اإصدار أو تعممي أي معلومات أو تقرير أو دورية أو كتاب أو كتيب
أو نرشة أو أي مواد أخرى تتعلق بق املؤلف وأشاكل التعبري الفوللكوري وحقوق
هيئات البث وفناين الداء ومنتجي التسجيالت الصوتية؛
(ه) وإاسداء املشورة اإىل الوزير بشأن مجيع المور املنصوص علهيا يف هذا القانون".
املادة  42من قانون حق املؤلف لس نة 2016
الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني:
توظف لك [منظمة اإدارة جامعية] مساعهيا املعقوةل من أجل:
 ترخيص مجيع اس تخدامات مجموعة مصنفاهتا وفقا لنطاق تلكيفها ورهنا به،
 واملبادرة اإىل حتصيل اكمل دخل الرتخيص املس تحق مبوجب ما تصدر من
تراخيص واختاذ لك ما تعتربه مالمئا من اخلطوات لتحصيل دخل الرتخيص
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غري املسدد؛
 ورصد اس تخدام مجموعة مصنفاهتا وحاميته ومنع أي اس تخدام غري مرصح
به للمجموعة؛
 واملبادرة اإىل مجع املعلومات ذات الصةل بشأن املصنفات اليت يس تغلها املُرخَّص
هلم.
القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني (املوس يقى)
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أدوات املامرسات اجليدة

 .1منظمة الإدارة امجلاعية يه منظمة تدين مبسؤولية رئيس ية جتاه أحصاب احلقوق اذلين متثلهم .وينبغي أن تعمل
منظمة الإدارة امجلاعية دوما عىل حتقيق مصاحل أحصاب احلقوق هؤلء عىل أفضل وجه ،وفقا للقانون الساري
ولحئته التنظ ميية.
 .2وفامي خيص بعض الاس تخدامات أو احلقوق أو لكتهيام ،قد تكون الإدارة امجلاعية أكرث الليات فعالية من حيث
التلكفة لضامن املامرسة الفعاةل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،من أجل تطبيق هذه احلقوق عىل أرض الواقع.
 .3تقدم منظمة الإدارة امجلاعية خدمات الرتخيص أو التحصيل أو لكهيام ملس تخديم احملتوى احملمي مبوجب
حق املؤلف.
 .4تؤدي منظامت الإدارة امجلاعية دورا همام يف جمال حق املؤلف ومن منطلق كوهنا هجات لرتوجي الثقافة ،من خالل
تقدمي خدمات اجامتعية وثقافية وتعل ميية لصاحل أحصاب احلقوق.
 .5يعهد أحصاب احلقوق اإىل منظمة الإدارة امجلاعية ابإدارة حقوقهم .وينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تبارش خدماهتا
جبدية وكفاءة وبأسلوب غري متيزيي.
 .6ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تؤدي املهام التالية يف حدود الولية اليت مينحها صاحب احلق أو اليت
مينحها القانون:
(أ) ترخيص و/أو حتصيل أجور احلقوق اليت متثلها أو اإبرام اتفاقات بشأن اس تخدام هذه احلقوق و/أو حتصيل
أجورها ،حسب مقتىض احلال؛
(ب) وحتصيل مجيع عائدات احلقوق املتعلقة ابس تخدام هذه احلقوق أو بأنظمة ماكفأت حق املؤلف ذات الصةل؛
(ج) ورصد اس تخدام هذه احلقوق؛
(د) ومنع الاس تخدام غري املرصح به لهذه احلقوق و إانفاذ أنظمة املاكفأت ،مع مراعاة الحاكم السارية التطبيق
بشأن التقييدات والاس تثناءات؛
(ه) ومجع ومعاجلة بياانت بشأن اس تخدام هذه احلقوق لل متكن من توزيع الموال عىل مس تحقهيا بدقة ويف
توقيتاهتا الصحيحة.
 .7جيوز ملنظمة الإدارة امجلاعية ،يف حدود ولايهتا ومبا حيقق مصاحل من متثل من أحصاب احلقوق ،أن تنخرط يف
أنشطة تس هتدف رفع الوعي العام بق املؤلف واحلقوق اجملاورة والإدارة امجلاعية للحقوق ومنظامت الإدارة امجلاعية ،فضال
عن أثرها الإجيايب يف الاقتصاد الوطين ويف التنوع الثقايف ،مبا يف ذكل أنشطهتا الثقافية والاجامتعية.
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 2.1معلومات لعامة الناس
البيان
من أجل ضامن وجود عالقة قواهما الثقة املتبادةل ،من املهم أن يكون ابإماكن مجيع أحصاب املصلحة يف سلسةل القمية النفاذ
بسهوةل اإىل معلومات دقيقة عن منظامت الإدارة امجلاعية وعن أسلوب تنظميها .وغالبا ما يكون توفري بعض املعلومات
الساس ية عن معليات منظمة الإدارة امجلاعية خطوة أساس ية حنو تكوين انطباع أكرث اإجيابية عن منظامت الإدارة امجلاعية
دلى عامة الناس.
مناذج من قوانني أو ترشيعات جامعة دول النديز:
جيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية "أن تتعهد بنرش مزيانياهتا العمومية وحساابهتا ،وكذكل
التعريفات العامة لس تخدام احلقوق اليت متثلها ،وذكل مرة واحدة س نواي عىل القل يف
وس يةل اإعالمية واسعة الانتشار عىل الصعيد الوطين" و"جيب أن تُ ِّعمم عىل أعضاهئا
معلومات دورية اكمةل و ُم َّفصةل عن مجيع أنشطة مجعيهتم اليت قد يكون لها تأثري عىل
ممارسة حقوق العضاء املذكورين"
املاداتن ( 45ح) و(ط) من القرار رمق  351مجلاعة دول النديز ،اذلي يضع الحاكم
املوحدة بشأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ("القرار رمق  )"351لس نة .1993
كولومبيا:
"جيب عىل مجعيات الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة أن تنرش تعريفاهتا
العامة والتعديالت اليت تُدخل عىل هذه التعريفات يف مواقعها الإلكرتونية ،وجيب علهيا
اإاتحة ذكل يف مقراهتا"
ُ
املادة  5من املرسوم رمق  3942لس نة  2010امل ِّنظم للقانون رمق  23لس نة ( 1982قانون
حق املؤلف) والقانون رمق  44لس نة .1993
كندا:
"جيب عىل مجعية الإدارة امجلاعية املشار اإلهيا يف القسم  1.70أن جتيب يف غضون فرتة
زمنية معقوةل عن مجيع الطلبات املعقوةل املقدمة من عامة الناس للحصول عىل معلومات
عن مجموعة املصنفات أو عروض فناين الداء أو التسجيالت الصوتية أو اإشارات البث".
املادة  )11(70من قانون حق املؤلف بصيغته املعدةل حىت  22يونيو 2016
مجهورية كوراي:
"جيب عىل مزود خدمة تأمني حق املؤلف اإعداد قامئة للمصنفات ،اإخل اليت يديرها/تدرهيا
يف لك ربع س نة يف صيغة مكتوبة أو اإلكرتونية عىل النحو املنصوص عليه يف الرسوم
الرئايس حىت يمتكن مجيع الشخاص من الاطالع علهيا خالل ساعات العمل عىل القل.
وجيب أن ترد املسائل التالية مضن قامئة املصنفات وغريها من العامل ،اخلاضعة ل إالدارة
وفقا ملا جاء يف املادة  )1( 106من القانون:
 .1عناوين املصنفات وغريها من العامل؛
 .2امس ،وغريه من املعلومات الشخصية ،املؤلف أو صاحب الداء أو منتج
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التسجيل الصويت أو منظمة البث أو منتج قاعدة البياانت؛
 .3اترخي الإبداع أو اإاتحته لعامة الناس ،واترخي الداء ،واترخي الإنتاج".
[املادة  ،)1(106قانون حق املؤلف واملادة  50من مرسوم اإنفاذ قانون حق املؤلف]
نيجرياي:
" .6حقوق العضاء
( )1حيق للك عضو يف منظمة الإدارة امجلاعية الإدلء بصوت واحد مع المتتع بنفس
احلقوق والامتيازات.
( )2حيق للك عضو احلصول من املنظمة عىل ما ييل:
أ .البياانت الس نوية للحساابت
ب .قامئة الشخاص اليت تشلك جملس اإدارة املنظمة؛ ج .التقرير الس نوي جمللس الإدارة؛
د .تقرير مراجعي احلساابت؛ ه .معلومات عن املبل الإجاميل للماكفأة املدفوعة لي مدير
أو موظف يف املنظمة مصدقة من مراجعي احلساابت.
( )3يكون جملس اإدارة منظمة الإدارة امجلاعية ،قدر الإماكن ،ممث ًال خملتلف فئات أحصاب
احلقوق يف امجلعية.
( )4ل ينص أي بند يف هذه اللواحئ عىل احلد أو الانتقاص أو التأثري بأي شلك من
الشاكل عىل :الامتيازات اليت حتق لعضاء منظمة الإدارة امجلاعية؛ أو تدابري الانتصاف
أو التعويض املتاحة هلم مبوجب اتفاق العضوية أو أي ترشيع مطبق)...( .
 .8الزتام املنظمة بتقدمي املعلومات
( )1تقوم منظامت الإدارة امجلاعية يف غضون  30يو ًما من حدوث الواقعة ابإخطار اللجنة
وتزويدها ابملعلومات فامي يتعلق مبا ييل:
أ .تغيري يف املذكرة أو عقد التأسيس أو أي قواعد داخلية؛
ب .اعامتد التعريفات وأي تغيري فهيا؛
ج .اتفاقات المتثيل املتبادل مع مجعيات التحصيل الجنبية؛ د .أي تغيري يف اتفاق
العضوية املوحد؛
ه .أي قرارات يف الإجراءات القضائية أو الرمسية اليت تكون امجلعية طرفًا فهيا ،عندما
تطلب اللجنة ذكل؛ و .أي واثئق أو تقارير أو معلومات قد تطلهبا اللجنة.
( )2تقوم منظمة الإدارة امجلاعية ،يف أجل أقصاه اليوم الول من شهر يوليو من لك عام،
ابإعداد وتقدمي الواثئق التالية اإىل اللجنة فامي يتعلق بتشغيلها يف الس نة السابقة:
أ .تقرير عام عن أنشطهتا؛
ب .والتقرير املايل الس نوي املراجع واذلي جيب أن يتضمن من بني أمور أخرى؛
" "1اإجاميل الإيرادات خالل فرتة التقرير؛
" "2وإاجاميل املبل والطبيعة العامة للنفقات؛
" "3ودفع الإاتوات للعضاء وفقا لس ياسة التوزيع اخلاصة ابملنظمة.
( )3عىل منظامت الإدارة امجلاعية تزويد مس تخديم مصنفات حقوق املؤلف ،أو أي فرد
بناء عىل طلب كتايب ،مبعلومات معقوةل عن خدماهتا .وتشمل هذه
من امجلهورً ،
املعلومات ما ييل:
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أ .وصف حقوق أو فئات احلقوق اليت تديرها؛
ب .ترتيبات الرتخيص احلالية مبا يف ذكل التعريفات وبنود ورشوط الرتخيص مجليع فئات
املس تخدمني؛
ج .ولك املعلومات الوجهية الخرى من هذا القبيل اليت قد تكون رضورية.
( )4عندما تطلب منظمة الإدارة امجلاعية أي تغيري يف أسعار التعريفة لي فئة من
املس تخدمني ،ينبغي لها اإبالغ هؤلء املس تخدمني عرب وس يةل ميكهنم النفاذ اإلهيا بشلك
علين".
نيجرياي ،تعلاميت منظمة الإدارة امجلاعية لس نة .2007
فزنويال:
"املادة  :30لغراض الوفاء ابلزتاماهتا وتلبية متطلبات املراجعة ،جيب عىل منظامت الإدارة
امجلاعية ما ييل)…( :
( )5حتديد معدلت الجور املتعلقة بقوق الاس تغالل أو تراخيص املس تخدم الصادرة
للمصنفات أو عروض الداء أو الإنتاجات اليت يديروهنا ،مبا يتفق مع املبادئ املنصوص
علهيا يف البندين  55و 56من قانون حق املؤلف؛
( )6نرش املعدلت املشار اإلهيا يف الفقرة السابقة عىل القل يف حصيفتني يوميتني تمتتعان
ابنتشار واسع عىل الصعيد الوطين ،وذكل يف أجل أقصاه  30يو ًما من اترخي بدء رساين
هذه املعدلت؛ ()...
( )11الاحتفاظ مبنشور دوري للعضاء اذلين يقدمون معلومات عن أنشطة منظامت
الإدارة امجلاعية اليت قد تكون وجهية ملامرسة حقوق أعضاهئا أو معالهئا؛ ()...
( )14نرش مزيانيهتا الس نوية عىل القل يف حصيفتني يوميتني تمتتعان ابنتشار واسع عىل
الصعيد الوطين يف غضون ثالثني يوم ًا بعد انعقاد امجلعية العامة".
الاحتاد الورويب:
[تكفل ادلول العضاء] أن تتيح أي منظمة اإدارة جامعية لعامة الناس املعلومات التالية
كحد أدىن:
 لحئهتا التنظميية؛
 وأحاكم عضويهتا وأحاكم اإهناء التفويض يف اإدارة احلقوق ،اإذا مل يكن ذكل
مذكورا يف الالحئة التنظميية؛
 وعقود الرتخيص القياس ية والتعريفات القياس ية املطبقة ،مبا يف
ذكل اخلصومات؛
 وقامئة ابلشخاص [اذلين يديرون أعامل منظمة الإدارة امجلاعية]؛
 وس ياس هتا العامة بشأن توزيع املبال املس تحقة لحصاب احلقوق؛
 وس ياس هتا العامة بشأن رسوم الإدارة؛
 وس ياس هتا العامة بشأن الاقتطاعات من عائدات احلقوق لغراض خالف
الرسوم الإدارية ،مبا يف ذكل الاقتطاعات لغراض اخلدمات الاجامتعية
والثقافية والتعلميية؛
 وقامئة ابتفاقات المتثيل اليت أبرمهتا ،وأسامء منظامت الإدارة امجلاعية اليت
أبرمت معها هذه التفاقات؛
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 والس ياسة العامة بشأن اس تخدام املبال غري القابةل للتوزيع؛
 وإاجراءات التعامل مع الشاكوى وتسوية املنازعات املتاحة وفقا للمواد 34
و 35و.36
املادة  ،21توجيه الاحتاد الورويب رمق 2014/26/EU
الاحتاد الورويب:
جيب أن حيتوي تقرير الشفافية الس نوي عىل معلومات بشأن اإجاميل مبل املاكفأت
املدفوعة اإىل الشخاص [اذلين يديرون أعامل منظمة الإدارة امجلاعية فعليا ومديرهيا]
يف العام السابق ،وبشأن املزااي الخرى املقدمة هلم.
بناء عىل املادتني  9و ،10توجيه الاحتاد الورويب رمق 2014/26/EU
بلجياك
تضع منظامت الإدارة امجلاعية قواعد لتحديد التعريفات وحتصيلها وتوزيعها فامي يتعلق جبميع
أنواع احلقوق اليت تدار حتت مسؤوليهتا ،عدا التعريفات اليت حيددها القانون.
وجيب أن تُتاح نسخ حمدثة من قواعد حتديد التعريفات وحتصيلها وتوزيعها ،وأن تُنرش يف
املوقع الإلكرتوين ملنظمة الإدارة امجلاعية يف موعد أقصاه شهر واحد بعد اإجراء أخر تعديل
علهيا.
بناء عىل املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي ،اجلزء السادس ،الباب 5
الربازيل" :تلزتم [مجعيات ا إلدارة امجلاعية للحقوق] ،عند حتديد وظائفها ،مبا ييل:
" "1الإعالن بشفافية ،من خالل وسائلها الإلكرتونية ،عن أساليب احلساب ومعايري
التحصيل ،مبا يف ذكل ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،نوع املس تخدم ووقت الاس تخدام
حصةل ،مبا يف ذكل قوامئ التشغيل وجسالت
وماكنه ،وكذكل معايري توزيع املبال امل ُ َّ
الاس تخدام الخرى امن املصنفات والتسجيالت الصوتية اليت يقدهما املس تخدمون،
ابس تثناء العائدات املوزعة عىل املالكني الفراد؛
" "2الإعالن بشفافية ،من خالل وسائلها الإلكرتونية ،عن لواحئها ادلاخلية ،وقواعد
التحصيل والتوزيع ،وحمارض اجامتعاهتا التداولية ،وقوامئ املصنفات وأحصاب احلقوق اذلين
حصةل وامل ُ َّوزعة والموال اليت جرى حتصيلها ومل ت َُّوزع ،ومصدرها وسبب
متثلهم ،واملبال امل ُ َّ
الاحتفاظ هبا؛
" "3السعي اإىل حتقيق الكفاءة التشغيلية من خالل وسائل مهنا ختفيض تاكليفها الإدارية
واملواعيد الهنائية لتوزيع املبال عىل أحصاب احلقوق؛
" "4اإمداد أحصاب احلقوق ابلوسائل التقنية الالزمة لمتكيهنم من النفاذ اإىل أرصدهتم
ادلائنة عىل أكفأ حنو ابس تخدام أحدث ما توصلت اإليه التكنولوجيا؛
" "5حتسني أنظمهتا من أجل اإجراء حفص أدق للمعامالت املنفذة ،والنرش الس نوي
لساليب التحقق مهنا وأخذ العينات؛
" "6ضامن نفاذ العضاء اإىل معلومات بشأن املصنفات اليت حيق هلم النفاذ اإىل معلوماهتا،
واملعامالت املُقيَّمة للك مهنا ،مع الامتناع عن توقيع عقود أو اتفاقات أو اتفاقات هبا بند
بشأن احلفاظ عىل الرسية؛
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" "7ضامن نفاذ املس تخدمني اإىل معلومات بشأن الاس تخدامات اليت قاموا هبا.
وجيب حتديث املعلومات الواردة يف البندين الول والثاين دوراي ،يف فرتة ل تتجاوز بأي
حال من الحوال س تة ( )6أشهر".
املادة  98من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
اإكوادور:
"املادة  .249الزتامات منظامت الإدارة امجلاعية  -مع عدم الإخالل ابللزتامات الخرى
املنصوص علهيا يف لواحئها التنظميية ،تقوم منظامت الإدارة امجلاعية ندما خيول لها ذكل مبا
ييل:
 .1نرش املزيانية العمومية وبياانت ادلخل ،عىل القل لك س نة ،يف الصحف الوطنية
ذات الانتشار الواسع؛
 .2وتزويد أعضاهئا مبعلومات شامةل ومفصةل عن مجيع النشطة املتعلقة مبامرسة حقوقهم
لك س تة أشهر عىل القل.
"املادة  .250اإنشاء قاعدة بياانت  -متتكل منظامت الإدارة امجلاعية قاعدة بياانت حمدثة
ومتاحة للجمهور حيث تضم معلومات واحضة ودقيقة عن املصنفات أو أوجه الداء أو
الربامج الإذاعية أو التسجيالت الصوتية اليت تدير حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة
اخلاصة هبا ،فضال عن معلومات عن الشخاص اذلين مه رشاكء لها وممثلهيا احملليني
والجانب .وجيب أن تشري قاعدة البياانت اإىل ما ييل:
 .1اإضفاء الطابع الفردي عىل لك من املصنفات أو أوجه الداء أو الربامج ا إلذاعية أو
التسجيل الصوتية اليت متثلها فامي يتعلق بلك صاحب حق أو خشص ُم َمثل؛
 .2ومعدلت لك نوع من الاس تخدام وفئة املس تخدمني؛
 .3والاس تخدامات احملددة للك مصنف؛
.4والساليب املطبقة للتوزيع.
 .5ابلإضافة اإىل ذكل ،تقوم امجلعية املسؤوةل عن التحصيل ابإعداد املزيانية الس نوية
واللواحئ ادلاخلية ،والتقارير الإدارية وتقارير التوزيع املوهجة للعضاء واملتاحة هلم بشلك
دامئ يف نسخة ورقية أو اإلكرتونية.
وينبغي أن تكون هذه املعلومات متاحة للجمهور ،سواء عىل املواقع الإلكرتونية ملنظامت
الإدارة امجلاعية أو يف ماكتهبا املسجةل".
القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر .2016
املنظمة الفريقية للملكية الفكرية (:)OAPI
"الإدارة امجلاعية:
( )1يُعهَد بامية حقوق مؤلفي املصنفات وحقوق أحصاب احلقوق اجملاورة واس تغاللها
وإادارهتا عىل النحو امل ُ َّعرف يف هذا املرفق ،ابلإضافة اإىل ادلفاع عن مصاحلهم املعنوية ،اإىل
هيئة وطنية واحدة ل إالدارة امجلاعية للحقوق أو أكرث.
( )2ل ختل أحاكم الفقرة ( )1السابقة بق مؤلفي املصنفات وخلفاهئم يف ملكية احلق
وأحصاب احلقوق اجملاورة يف ممارسة حقوقهم مبوجب هذا امللحق.
( )3تتوىل الهيئة الوطنية املعنية ابلإدارة امجلاعية للحقوق اإدارة مصاحل الهيئات الوطنية
والجنبية الخرى ،مضن حدود الإقلمي الوطين ويف اإطار التفاقيات أو التفاقات اليت قد
تُربم معها".
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املادة  69من اتفاق ابنغي (نسخة  ،1977وفقا للتنقيحات اليت تلهتا).
"يرخص القانون الوطين دلوةل عضو أن تعني منظامت الإدارة امجلاعية ممثلني حملفني
خمولني سلطة ا إلرشاف عىل تطبيق اشرتاطات امللحق يف الإقلمي الوطين وحتديد أشاكل
الانهتاك املرتبطة هبا ".املادة  78من اتفاق ابنغي (نسخة  ،1977وفقا للتنقيحات اليت
تلهتا).
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء
"جيب أن تكون منظامت الإدارة امجلاعية حمال للمساءةل جتاه أعضاهئا وأن جيدوا فهيا
شفافية وأن تتيح لفناين الداء لك املعلومات ذات الصةل فامي يتعلق بأنشطة املنظمة،
وعىل الخص ابإدارهتا وبرشوط التحصيل وبتوزيع املاكفأت ،مبا يف ذكل عالقاهتا مبنظامت
شقيقة يف بدلان أخرى".
املادة  2.4من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق
فناين الداء.
"جيب أن تكون ترصفات منظامت الإدارة امجلاعية متسقة وشفافة ابلنس بة اإىل
املس تخدمني وابلنس بة اإىل عامة الناس".
املادة  11من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق
فناين الداء.
أدوات املامرسات اجليدة

 .8ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تنرش ما ييل ابنتظام (عىل املوقع الإلكرتوين ملنظمة الإدارة امجلاعية لكام اكن ذكل
ممكنا) ُوحت ِّدثه أول بأول:
(أ) لحئهتا التنظ ميية ،وأحاكم عضويهتا ،وقواعد اإهناء العضوية؛
(ب) وهيلك التعريفات؛
(ج) وس ياس هتا العامة بشأن التوزيع؛
(د) وس ياس هتا بشأن الاقتطاعات (مثل أي اقتطاعات اإدارية أو اجامتعية أو ثقافية أو تعل ميية)؛
(ه) وس ياس هتا بشأن اس تخدام عائدات احلقوق غري القابةل للتوزيع؛
(و) وحساابهتا الس نوية؛
(ز) و إاجراءاهتا املتبعة للشاكوى وتسوية املنازعات؛
(ح) وقامئة ابلشخاص اذلين يديرون أعاملها وأعضاء جملس اإدارهتا؛
(ط) و إاجاميل مبل املاكفأت املدفوعة ،وغري ذكل من املزااي املقدمة اإىل الشخاص اذلين يديرون أعامل منظمة
الإدارة امجلاعية.
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.2

العضوية :املعلومات والتقيد والانسحاب

 1.2قبل الانضامم اإىل منظمة اإدارة جامعية كعضو
البيان
من أجل ضامن الشفافية جتاه أحصاب احلقوق واملس تخدمني ،ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تقدم اإىل صاحب احلقوق ما
يلزم من معلومات بشأن رشوط العضوية ،وطبيعة اتفاق المتثيل ،ورسوم الإدارة ،وغري ذكل من الاقتطاعات احملمتةل،
ورشوط الانسحاب من العضوية ،وهيلك الإدارة ،وأي فرص للمشاركة يف معليات اختاذ القرارات.

مناذج من قوانني أو ترشيعات اململكة املتحدة:
"فامي يتعلق ابلعضوية ،تقدم منظامت الإدارة امجلاعية اإىل َمن ينوون الالتحاق بعضويهتا
معلومات أساس ية] توحض النقاط التالية:

 من هل أن ينضم ،وإاجراءات الانضامم ،وأحاكم العضوية ،واملاكن اذلي
ميكن الاطالع عىل هذه املعلومات فيه؛
 وطبيعة منح احلقوق أو نقلها :اس تئثارية أو ترخيص أو تنازل أو ما اإىل
ذكل وتبعات ذكل عىل العضو؛
 ونطاق الصالحية املمنوحة مبقتىض التفاق؛
 وإاماكنية فرض العضو قيودا عىل صالحية الترصف و/أو اشرتاطه
التشاور (اإذا اكن ذكل منطبقا) وكيفية ذكل؛
 وترتيبات اإهناء العضوية ووصف تبعات اإهناهئا؛
 واخللفاء يف احلقوق :توضيح ما حيدث يف حاةل وفاة العضو أو حل
(الرشكة) حال اس مترار العضوية يف منظمة الإدارة امجلاعية".
القامئة  1من مبادئ املامرسات اجليدة ملنظامت الإدارة امجلاعية الصادرة عن اجمللس
الربيطاين حلق املؤلف
"عىل منظامت الإدارة امجلاعية أن خترب أعضاءها ابجلوانب املتعلقة ابلمتثيل يف هيئات
الإدارة واملشاركة يف الاجامتعات وحقوق التصويت وغري ذكل من مسائل الإدارة،
موحضة ،مضن مجةل أمور ،ما ييل:








مك عضوا س ُيمث َّل يف هيئة الإدارة/جملس املديرين؛
وكيفية تكوين الهيئة الإدارية ،وكيفية التعيني فهيا ،ومدد اخلدمة ،ودورات
تغيري الهيئة الإدارية؛
وأي تكوينات جلان أو جمالس تقنية /إاقلميية وكيفية التعيني فهيا؛
ومك عضوا يسمح هل ابلتقدم لعضوية هيئة الإدارة أو أي جلان/جمالس
إاقلميية وما اإىل ذكل؛
ومعدل انعقاد الاجامتعات العامة وكيفية اإبالغ العضاء هبا؛
وما هلم من حقوق التصويت؛
وما للعضاء من حقوق يف ادلعوة اإىل عقد اجامتع خاص وكيفية ذكل؛
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 وكيف ميكن للعضاء ممارسة حقوق التصويت ولو مل يمتكنوا من احلضور
(توكيالت وما اإىل ذكل)".
القامئة  2من مبادئ املامرسات اجليدة ملنظامت الإدارة امجلاعية الصادرة عن اجمللس
الربيطاين حلق املؤلف
الس نغال:
"الطبيعة الاختيارية ل إالدارة امجلاعية - .ل جيوز اإلزام أحصاب حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة ابلنضامم اإىل أي مجعية اإدارة جامعية ،ما مل ينص القانون عىل خالف ذكل.
وجيوز هلم الانسحاب من امجلعية بعد الانضامم اإلهيا ،برشط أن يقدموا ا إلخطار الاكيف".
(املادة  114من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لس نة )2008
املكس يك:
"جيوز للشخاص اذلين حيق هلم أن يصبحوا أعضاء يف مجعية اإدارة جامعية أن خيتاروا
برية الانضامم اإلهيا من عدمه؛ وابملثل ،جيوز هلم أن خيتاروا ممارسة حقوقهم املالية عىل
حنو فردي ،أو من خالل وكيل ،أو من خالل مجعية .ول جيوز مجلعيات الإدارة امجلاعية
أن تتدخل يف حتصيل الإاتوات عندما خيتار العضاء ممارسة حقوقهم عىل حنو فردي فامي
خيص أي اس تخدام ملصنفاهتم أو عندما يكونوا قد اتفقوا عىل أليات مبارشة لهذا
التحصيل .ومن انحية أخرى ،لن يكون ابإماكن العضاء حتصيل الإاتوات بأنفسهم اإذا
اكنوا قد لكفوا مجعيات التحصيل بتحصيلها ،ما مل يُلغوا هذا التلكيف .ول جيوز مجلعيات
الإدارة امجلاعية أن تشرتط اإدارة مجيع أساليب الاس تغالل ،أو اإدارة املصنف بأمكهل ،أو
اإدارة الإنتاج املس تقبيل".
املادة  195من القانون الاحتادي بشأن حق املؤلف
نيجرياي:
"انسحاب العضو
للعضو حق الانسحاب من عضوية منظمة اإدارة جامعية أو حسب احلقوق اليت أحالها اإىل
املنظمة فامي خيص أي مصنف من مصنفاته ،وذكل بعد اإخطار املنظمة بعزمه عىل القيام
بذكل قبل مدة معقوةل".
املادة  7من لواحئ حق املؤلف (منظامت الإدارة امجلاعية) لس نة .2007
اإكوادور:
"أعضاء مجعيات الإدارة امجلاعية – .تلزتم مجعيات الإدارة امجلاعية بأن تقبل بأي صاحب
حق عضوا فهيا .وجيب أن تنص الالحئة التنظميية للجمعية عىل رشوط قبول انضامم
أحصاب احلقوق اذلين يطلبون ذكل ويقرون بأهنم من أحصاب احلقوق.
جيب أن يكون انضامم أحصاب حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة اإىل مجعية اإدارة جامعية
طوعيا .ول خيل المتثيل املمنوح مجلعيات التحصيل مبوجب هذا الفصل بق أحصاب
احلقوق يف أن ميارسوا مبارشة احلقوق املعرتف هبا يف هذا الباب".
املادة  240من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر
لس نة .2016
الاحتاد الورويب:

21

"جيب عىل منظمة الإدارة امجلاعية موافاة صاحب احلقوق مبعلومات عن الرسوم الإدارية
وغري ذكل من الاقتطاعات من عائدات احلقوق ومن أي دخل ينشأ عن استامثر عائدات
احلقوق ،وذكل قبل احلصول عىل موافقته عىل اإدارهتا حقوقه".
بناء عىل املادة  18من توجيه الاحتاد الورويب رمق 2014/26/EU
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء:
"جيب أن تكون خدمات الإدارة اليت تقدهما منظمة الإدارة امجلاعية لفناين الداء متاحة
مجليع فناين الداء املمتتعني بقوق يف منطقة معلها .ومتثل العضوية حقا خشصيا لفنان
الداء".
س ياسة جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء ومقدمة اإىل مبادئه التوجهيية.
"جيب أن تُتاح معلومات أساس ية عن عضوية منظمة الإدارة امجلاعية وأنشطهتا ابللغة
الإنلكزيية مجليع فناين الداء الجانب".
املادة  4.4من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق
فناين الداء.
أدوات املامرسات اجليدة

 .9ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تقدم (اإلكرتونيا حيامث أمكن) ملخصا واحضا للحقوق املنطبقة والالزتامات وغري
ذكل من املعلومات الساس ية .وينبغي ،بصفة خاصة ،أن توحض منظمة الإدارة امجلاعية ما ييل:
(أ) من هل أن ينضم ،و إاجراءات الانضامم ،وأحاكم العضوية ،واملاكن اذلي ميكن الاطالع عىل لك هذه
املعلومات فيه؛
(ب) وطبيعة منح احلقوق أو نقلها (سواء أاكنت احلقوق قد منحت عىل أساس اس تئثاري أم غري اس تئثاري)
وتبعات هذه املعلومات ابلنس بة اإىل العضو؛
(ج) ونطاق الصالحية املمنوحة مبقتىض التفاق؛
(د) وكيفية فرض العضو قيودا عىل صالحية منظمة الإدارة امجلاعية يف الترصف نيابة عنه؛
(ه) وكيفية تشاور املنظمة مع أعضاهئا؛
(و) وترتيبات اإهناء العضوية ووصف لتبعات اإهناهئا (ومراجعة احلقوق ،اإذا اكن ذكل رضوراي)؛
(ز) وتوضيح ما حيدث يف حاةل وفاة العضو أو حل (الرشكة) حال اس مترار العضوية يف منظمة الإدارة امجلاعية؛
(ح) وكيفية متثيل العضاء يف الهيئات الإدارية؛
(ط) وكيفية تكوين الهيئات ا إلدارية ،وكيفية التعيني فهيا ،ومدد اخلدمة؛
(ي) وأي تكوينات جلان فرعية أو جمالس ،وكيفية اعامتدها؛
(ك) وكيفية ترحش عض ٍو ما لنتخاابت الهيئات الإدارية أو تقدمه لعضوية أي جلان فرعية أو جمالس؛
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(ل) ومعدل انعقاد الاجامتعات العامة وكيفية اإبالغ العضاء هبا؛
(م) وما للعضاء من حقوق يف ادلعوة اإىل عقد اجامتع عام اس تثنايئ وكيفية ذكل؛
(ن) وما للعضو من حقوق التصويت؛
(س) وكيف ميكن لعضو ممارسة حقوق التصويت من خالل توكيل غريه أو من خالل الوسائل الرمقية اإن مل ي متكن
من احلضور؛
(ع) ومعلومات عن كون مبارشة منظمة الإدارة امجلاعية هذه ل إالدارة امجلاعية اإلزاميا من عدمه ،وتبعات هذه
املعلومة ابلنس بة اإىل صاحب احلقوق؛
(ف) وس ياساهتا بشأن الاقتطاعات و إاماكنية اس تفادة صاحب احلقوق من النشطة واخلدمات ا ُملم َّوةل من تكل
الاقتطاعات.
(ص) قامئة ابتفاقات ال متثيل أو اتفاقات مماثةل مربمة مع منظامت الإدارة امجلاعية الخرى.
 2.2قبول العضاء
البيان
نظرا لن منظمة الإدارة امجلاعية تقدم لحصاب احلقوق خدمات اإدارة احلقوق ،فينبغي لها أن تكفل ما ييل من أجل اإقامة
عالقة قواهما الثقة املتبادةل:
 أن تكون معايري عضويهتا و/أو أحاكم تقدمي اخلدمة دلهيا متسمة ابلعداةل والشفافية وعدم المتيزي؛ وأن تكون ُم َّعرفة بوضوح يف واثئق منشورة ،مثل لحئهتا التنظميية أو أحاكم عضويهتا أواتفاقات املس تخدمني.
مناذج من قوانني أو ترشيعات املنطقة السرتالية الس يوية:
"جيب أن تكون أبواب العضوية يف أي مجعية حتصيل مفتوحة أمام مجيع مبدعي املواد
احملمية بق املؤلف املؤهلني وأمام أي خشص تقع يف ملكيته أو حتت س يطرته مواد محمية
بق املؤلف [ ،]...وفقا دلس تور مجعية التحصيل".
مدونة قواعد السلوك مجلعيات حتصيل حق املؤلف السرتالية الس يوية والسرتالية.
بلجياك:
"جيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية قبول أحصاب احلقوق أعضاء فهيا اإذا اس توفوا رشوط
العضوية ،واليت جيب أن تكون مستندة اإىل معايري موضوعية وشفافة وغري متيزيية.
وليس لها أن ترفض طلب عضوية اإل بناء عىل معايري موضوعية".
املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي ،اجلزء احلادي عرش ،الباب 5
كولومبيا:
"جيب عىل [منظامت الإدارة امجلاعية] أن تقبل يف عضويهتا أحصاب احلقوق اذلين يطلبون
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الانضامم اإىل عضويهتا ويشهدون حسب الصول عىل أهنم من أحصاب احلقوق يف جمال
النشاط املعين".
املادة  1.14من القانون رمق  44لس نة .1993
اإكوادور:
"تلزتم منظامت الإدارة امجلاعية بأن تقبل انضامم أي صاحب حق اإىل عضويهتا .وجيب أن
تنص اللواحئ ادلاخلية ملنظمة الإدارة امجلاعية عىل رشوط انضامم أحصاب احلقوق اذلين
يطلبون ذكل ويثبتون أهنم كذكل [أي من أحصاب احلقوق]".
"جيب أن يكون انضامم أحصاب حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة اإىل أي منظمة اإدارة
جامعية طوعيا .ول خيل المتثيل املُس ند اإىل منظامت الإدارة امجلاعية وفقا لهذا الفصل بق
أحصاب احلقوق يف أن ميارسوا مبارشة احلقوق املمنوحة هلم مبوجب هذا الباب".
املاداتن  240و 241من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع
والابتاكر.
املكس يك:
"مينح املعهد الرتاخيص املشار اإلهيا يف املادة  193رهنا ابلرشوط التالية:
أو ًل .متتثل اللواحئ التنظميية ملنظمة الإدارة امجلاعية اليت ينمتي اإليه املودع ،يف رأي املعهد،
للمتطلبات املنصوص علهيا يف هذا القانون.
اثنيا .انطالقا من املعلومات املقدمة ومن املعلومات اليت قد جيمعها املعهد ،ميكن
اس تخالص بأن منظمة الإدارة امجلاعية اليت ينمتي اإلهيا املودع تفي ابملتطلبات الالزمة
لضامن الشفافية والفعالية يف اإدارة احلقوق اليت س تعهد اإدارهتا اإلهيا؛
اثلثا .ينبغي أن تصب معليات منظمة الإدارة امجلاعية يف الصاحل العام فامي خيص حامية حق
املؤلف وأحصاب احلقوق الاقتصادية وأحصاب احلقوق اجملاورة يف البالد".
املادة  199من القانون الاحتادي بشأن حق املؤلف.
الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات:
"عىل لك رشكة ترخيص موس يقى قبول مجيع أحصاب حقوق التسجيالت الصوتية أعضاء
فهيا و/أو تقدمي خدماهتا هلم عىل أساس غري متيزيي ومبا يتفق مع مبادئ املساواة يف
املعامةل ،ما مل تكن دلى رشكة ترخيص املوس يقى أس باب مربرة موضوعيا لرفض تقدمي
خدماهتا أو ما مل يكن التفريق رضورة حمتية ومستندا اإىل معايري مربرة وموضوعية (كن
يثبت مثال عىل متقد ٍم أو عض ٍو ما ضلوعه يف القرصنة أو غري ذكل من املامرسات غري
املرشوعة أو يكون املتقدم أو العضو قامئا عىل اإدارة حقوق يف تسجيالت صوتية من
نوعية خارجة عن نطاق أنشطة رشكة ترخيص املوس يقى (عىل سبيل املثال :موس يقى
الإنتاج أو الطنطنة))".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات.
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء:
"جيب تشجيع فناين الداء عىل أن يعهدوا ابإدارة حقوقهم اإىل منظمة اإدارة جامعية
خيتاروهنا بأنفسهم".
املادة  1من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق
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فناين الداء.
أدوات املامرسات اجليدة

 .10ينبغي اإدراج معايري العضوية يف الالحئة التنظ ميية ملنظمة الإدارة امجلاعية أو يف أحاكم عضويهتا.
 .11ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تقبل أي صاحب حقوق عضوا فهيا اإذا اس توىف معايري العضوية.
 .12ينبغي أن ي متتع أحصاب احلق برية منح حقوقهم ملنظمة اإدارة جامعية واحدة أو أكرث برشط أل مينحوا احلقوق نفسها
داخل الإقلمي نفسه لكرث من منظمة واحدة من منظامت الإدارة امجلاعية .وذكل دون الإخالل برية أحصاب احلقوق يف
منح منظامت الإدارة امجلاعية تفويضات أو تراخيص غري اس تئثارية ،والاحتفاظ ابحلق يف ترخيص الاس تخدامات عىل
حنو فردي.
 .13ينبغي أن تكون معايري العضوية متسمة ابملوضوعية والشفافية وعدم ال متيزي.
 .14ليس ملنظمة الإدارة امجلاعية أن ترفض طلب عضوية اإل اإذا اكنت مستندة يف ذكل اإىل معايري لها مربرات
موضوعية ،وفقا لحاكم لحئهتا التنظ ميية أو رشوط العضوية .وينبغي موافاة مقدم الطلب بأس باب الرفض كتابيا خالل
مدة زمنية معقوةل.
 3.2عدم ال متيزي بني أحصاب احلقوق
البيان
جيب أن يكون مبدأ املعامةل العادةل غري المتيزيية – اذلي تنص عليه اتفاقية برن وغريها من معاهدات حق املؤلف ادلولية –
من املقومات الصيةل لعمليات أي منظمة اإدارة جامعية .وابلتايل فاإن هذا املبدأ جدير ابنتباه خاص من القامئني عىل اإنشاء
منظمة اإدارة جامعية و/أو تنظميها .وتؤدي منظامت الإدارة امجلاعية دورا همام يف الصناعات الثقافية والإبداعية ،مما يربز احلاجة
اإىل الزتام منظامت الإدارة امجلاعية اكفة مببادئ عدم المتيزي املعمتدة عىل الصعيدين ادلويل والوطين.
مناذج من قوانني أو ترشيعات الاحتاد الورويب:
"[ ]...ينبغي أن متتنع منظمة الإدارة امجلاعية ،يف معرض تقدمي خدمات الإدارة ،عن
المتيزي املبارش أو غري املبارش بني أحصاب احلقوق عىل أساس اجلنس ية أو مقر الإقامة أو
العمل".
احليثية  18من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
بلجياك:
"[ ]...جيب أن تُ َ
بارش الإدارة بأسلوب معقول وغري متيزيي".
املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي ،اجلزء احلادي عرش ،الباب .5
مجهورية كوراي:
"جيب أل تقوم هيئة جتارية بأي فعل من الفعال التالية اليت يرحج أن تقوض التجارة
العادةل ،أو تشرتط أن تقوم اجلهات املنتس بة اإلهيا أو هيئات جتارية أخرى هبذه الفعال:
 .1رفض معامةل من ابب الإحجاف أو المتيزي ضد بعض الرشاكء يف املعامالت– ".املادة
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 )1(23من قانون ضبط الاحتاكر والتجارة املنصفة
كولومبيا:
"جيب أن يُعامل العضاء الجانب اذلين تُدار حقوقهم من ِّقبل اإحدى مجعيات الإدارة
امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة – سواء اكنت تُدار مبارشة أو عىل أساس اتفاقات
مع مجعيات أجنبية نظرية معنية ابلإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ومسؤوةل
عن المتثيل املبارش لهؤلء العضاء – نفس معامةل العضاء اذلين مه من مواطين البدل أو
اذلين يقع ماكن اإقامهتم املعتاد يف هذا البدل ويكونون من أعضاء مجعية الإدارة امجلاعية أو
متثلهم امجلعية".
املادة  )6(14من القانون رمق  44لس نة .1993
الربازيل:
"جيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية أن تساوي بني أعضاهئا يف املعامةل ،وحيظر علهيا
التفرقة بيهنم يف املعامةل".
املادة  )5(98من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
امجلهورية ادلومينيكية:
"تضمن مجعيات التحصيل وجود ما ييل يف لواحئها ادلاخلية ومعلها [:]...
ج) نظام لتحصيل الإاتوات وتوزيعها ورصدها يتسم ابلفعالية والشفافية ويساوي بني
مجيع أحصاب احلقوق يف املعامةل ،سواء اكنوا مواطنني دومينيكيني أو أجانب ["]...
املادة  )"4"(162من القانون رمق  00.65بشأن حق املؤلف.
الاحتاد الورويب:
"ل جيوز لها كذكل المتيزي بني أعضاهئا والعضاء اذلين متثلهم بناء عىل اتفاق متثيل
متبادل[ ".بناء عىل توجيه الاحتاد الورويب رمق ]2014/26/EU
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء:
"جيب أن يستند توزيع الجور ودفعها للفنانني الجانب اإىل مبدأ املساواة يف معامةل مجيع
فناين الداء املمث َّلني".
املادة  2.6من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق
فناين الداء.
"تلزتم منظامت الإدارة امجلاعية بتحديد مجيع أحصاب احلقوق احملمية املعنيني ،املواطنني
مهنم والجانب".
املادة  2.8من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق
فناين الداء.
الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ:
"تقمي [منظامت الإدارة امجلاعية] عالقات تتسم ابلعداةل واملساواة والإنصاف والمانة وعدم
المتيزي مع أحصاب احلقوق واملس تخدمني والطراف الخرى".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ.
الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني:
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"جيب عىل [منظامت الإدارة امجلاعية] أن تفتح أبواهبا للمبدعني والنارشين أاي اكنت
جنس ياهتم .كام جيب علهيا الامتناع عن المتيزي بني املبدعني والنارشين أو بني امجلعيات
الشقيقة عىل أي حنو غري مربر قانونيا أو ل ميكن تربيره بشلك موضوعي".
القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني.
الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات:
"عىل لك رشكة ترخيص موس يقى قبول مجيع أحصاب حقوق التسجيالت الصوتية أعضاء
فهيا و/أو تقدمي خدماهتا هلم عىل أساس غري متيزيي ومبا يتفق مع مبادئ املساواة يف
املعامةل[ ،ما مل تكن دلى رشكة ترخيص املوس يقى أس باب مربرة موضوعيا لرفض تقدمي

خدماهتا أو ما مل يكن التفريق رضورة ح متية ومستندا اإىل معايري مربرة وموضوعية (كن
يثبت مثال عىل متقدمٍ أو عض ٍو ما ضلوعه يف القرصنة أو غري ذكل من املامرسات غري
املرشوعة أو يكون املتقدم أو العضو قامئا عىل اإدارة حقوق يف تسجيالت صوتية من
نوعية خارجة عن نطاق أنشطة رشكة ترخيص املوس يقى (عىل سبيل املثال :موس يقى
الإنتاج أو الطنطنة))]".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات.

أدوات املامرسات اجليدة

 .15ينبغي أل متزي منظمة الإدارة امجلاعية بني أحصاب احلقوق اذلين متثلهم – سواء بشلك مبارش أو غري مبارش –
عىل أساس:
(أ) اجلنس ية أو مقر الإقامة أو العمل؛ أو
(ب) اجلنس أو الصل أو ادلاينة أو الإعاقة أو السن أو امليل اجلنيس.
 .16ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تعامل ابلعدل واملساواة أحصاب احلقوق اذلين متثلهم مبوجب تلكيفات مبارشة أو
اتفاقات متثيل أو ترشيعات.
 4.2نطاق تلكيف منظامت الإدارة امجلاعية إابدارة احلقوق أو نطاق عضويهتا
البيان
قد تستند صالحية منظمة الإدارة امجلاعية للترصف اإىل التلكيفات اليت يلكفها هبا صاحب احلقوق أو اإىل أحاكم ترشيعية
أخرى .وخيتلف ادلور احملدد للرتتيبات التعاقدية بني صاحب احلقوق ومنظمة الإدارة امجلاعية ابختالف أنظمة الإدارة
امجلاعية .وحتدد هذه الرتتيبات طبيعة ونطاق سلطة منظمة الإدارة امجلاعية يف ترخيص حقوق صاحب احلقوق عالوة عىل
متثيل مصاحل صاحب احلقوق (مثل اختاذ اإجراء قانوين من أجل اإنفاذ احلقوق ابمسه) .كام ترمس هذه الرتتيبات حدود
صالحية منظمة الإدارة امجلاعية لمتثيل صاحب احلقوق وحقوقه.
وينبغي أن حتقق تلكيفات منظمة الإدارة امجلاعية توازان عادل بني حرية صاحب احلقوق يف حتديد الكيفية اليت تُدار هبا
حقوقه والاحتياج املرشوع اإىل وجود مجموعة معقوةل من احلقوق لرتخيصها للمس تخدمني.
مناذج من قوانني أو ترشيعات الربازيل:
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" دلى انتساهبا ،تصبح امجلعيات املشار اإلهيا يف املادة  97وكيةل عن أعضاهئا من أجل
القيام جبميع اخلطوات الرضورية لدلفاع عن حقوق املؤلف اخلاصة هبم داخل احملكة
وخارهجا ولالضطالع بنشاط التحصيل لهذا احلق".
"وابنتساهبا ،خيول العضاء امجلعيات صالحية القيام جبميع الفعال الالزمة لدلفاع عن
حقوق املؤلف اخلاصة هبم أمام القضاء وخارجه ،ومن أجل حتصيل الإاتوات".
"وينفذ أحصاب حق املؤلف خشصيا مجيع الفعال املشار اإلهيا يف مقدمة املادة ويف الفقرة
( )3من هذه املادة ،عقب اإشعار امجلعية اليت ينمتون اإلهيا مبدة  48ساعة[ ".املواد 97
و 98و )15(98من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة]
كولومبيا:
"جيوز لحصاب حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة أن يديروا حقوقهم املالية عىل حنو فردي
أو جامعي".
املادة  1من لواحئ حق املؤلف.
اإكوادور:
"جيب أن يكون انضامم أحصاب حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة اإىل منظمة اإدارة جامعية
طوعيا .ول خيل المتثيل املُس ند اإىل منظامت الإدارة امجلاعية وفقا لهذا الفصل بق
أحصاب احلقوق يف أن ميارسوا مبارشة احلقوق املمنوحة هلم مبوجب هذا الباب".
املادة  241من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.
نيجرياي:
" .12حساب الإيداع
( )1جيب عىل لك منظمة ل إالدارة امجلاعية اإنشاء حساب اإيداع يس تخدم ،يف مجةل أمور،
لإيداع أي حصة من املبل القابل للتوزيع ،واليت ل ميكن ختصيصها أو توزيعها لس باب
تشمل ما ييل:
" "1فقدان امجلعية لالتصال مع العضو املعين؛
" "2الشخص املؤهل اذلي حيق هل ذكل ليس عضوا يف امجلعية يف الوقت احلايل؛
" "3اإذا اكن العضو أو وكيهل غري متاح أو ميكن التحقق منه بسهوةل ،فاإنه ل يُتحقق من
صاحب حق املؤلف أو وكيهل ممن حيق هلم احلصول عىل املبل ؛
" "4هناك نزاع حول الاس تحقاق؛ ( )5ل ميكن ختصيص جزء من الموال احملصةل عىل
الفور نظر ًا لعدم وجود بياانت غري اكفية يف الوقت احلايل للتخصيص.
( )2يف احلالت اليت ينبغي فهيا توزيع أموال حساب الإيداع ،تقوم املنظمة بتوزيع
الموال عىل أساس أفضل البياانت املتاحة قبل انهتاء فرتة الإيداع تكل".
لواحئ منظمة الإدارة امجلاعية لس نة .2007
اإكوادور:
"اإذا اكن هناك منظمتان أو أكرث من منظامت الإدارة امجلاعية حسب نوع املصنف،
حرصاي حتصيل احلقوق
تُنصب منظمة واحدة مهنا .وجيب أن يكون هدفها وغايهتا
ً
الاقتصادية نياب ًة عن املنظامت التأسيس ية .وإاذا مل توافق منظامت التحصيل عىل اإنشاء
وتنظمي ومتثيل منظمة من منظامت ا إلدارة امجلاعية ،تصبح السلطة الوطنية اخملتصة يف
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مسائل امللكية الفكرية مسؤوةل عن تعييهنا وإانشاءها.
وعىل أي حال ،يمت تشكيل الكيان الوحيد املسؤول عىل التحصيل واذلي أشري اإليه يف
الفقرة السابقة ابإذن من السلطة الوطنية اخملتصة يف مسائل امللكية الفكرية .وتدخل
تاكليف التحصيل للكيان الوحيد املسؤول عىل التحصيل مضن التاكليف الإدارية ملنظمة
الإدارة امجلاعية اليت ميثلها هذا الكيان".
املادة  253من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.
الاحتاد الورويب:
"حيق لحصاب احلقوق تفويض منظمة اإدارة جامعية من اختيارمه يف اإدارة ما يشاؤون من
احلقوق وفئات احلقوق أو أنواع املصنفات وغري ذكل من املواد فامي يشاؤون من املناطق
بغض النظر عن ادلوةل العضو اليت حيمل أ ٌي من منظمة الإدارة امجلاعية أو صاحب
احلقوق جنسيهتا أو يتخذها مقرا لإقامته أو معهل .وتلزتم منظمة الإدارة امجلاعية ابإدارة هذه
احلقوق وفئات احلقوق أو أنواع املصنفات وغري ذكل من املواد ما دامت اإدارهتا واقعة
مضن نطاق أنشطهتا ،ما مل تكن دلهيا أس باب مربرة بشلك موضوعي لرفض تويل
اإدارهتا"".
املادة  5من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
صاحب حقوق منظم َة اإدارة جامعية يف اإدارة حقوقه ،وجب عليه اإعطاء
"اإذا َّفوض
ُ
للك حق من احلقوق أو فئة من فئات احلقوق أو نوع من أنواع املصنفات
موافقة حمددة ٍ
وغري ذكل من املواد اليت يفوض صاحب احلق منظمة الإدارة امجلاعية يف اإدارهتا .وجيب
اإثبات هذه املوافقة يف شلك واثئقي".
املادة  )7(5من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات:
"عىل لك رشكة ترخيص موس يقى أن تسمح لحصاب احلقوق بتحديد نطاق (احلقوق
والاس تخدامات ومجموعة املصنفات واملنطقة) ومسة (اس تئثارية أو غري اس تئثارية) تاكليف
احلقوق اليت يعطوهنا للرشكة دون قيود ،ما مل تكن هذه القيود مفروضة بمك الترشيعات
السارية أو من حمامك أو سلطات أخرى خمتصة ،أو اكنت مربرة بشلك موضوعي لس باب
تتعلق بفعالية اإدارة احلقوق وترخيصها واكنت دامئا متناس بة مع الهداف اليت تسعى اإىل
حتقيقها".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات.
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أدوات املامرسات اجليدة

 .17ينبغي أن تستند دامئا ترصفات منظمة الإدارة امجلاعية اإىل تلكيف من صاحب حقوق أو ،يف حالت حمددة ،اإىل
تلكيف مبقتىض القانون أو أمر حكويم .وجيوز ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تضع يف لحئهتا التنظ ميية قيودا عىل حق أي
صاحب حقوق يف حرية حتديد نطاق التلكيف اذلي يصدره ابإدارة حقوقه رشيطة أن يكون لتكل القيود مربرات
موضوعية .وينبغي أن تتناسب القيود اليت تفرضها منظمة الإدارة امجلاعية مع الهدف اذلي تسعى اإىل حتقيقه.
 5.2اإهناء التلكيف أو العضوية
البيان
تدير منظامت الإدارة امجلاعية احلقوق عىل أساس جامعي عندما تكون ا إلدارة الفردية للحقوق غري معلية أو مس تحيةل .ويف
ضوء ذكل ،من املهم ضامن متتع أحصاب احلقوق ابلقدرة عىل اإهناء عضويهتم يف منظمة ا إلدارة امجلاعية أو العهد بقوقهم اإىل
منظمة أخرى أو اإدارة هذه احلقوق بأنفسهم.
مناذج من قوانني أو ترشيعات الاحتاد الورويب:
"حيق لحصاب احلقوق اإهناء تفويض اإدارة احلقوق [ ]...مبوجب اإخطار يُق َّدم خالل فرتة
معقوةل ل تتجاوز س تة أشهر .وملنظمة الإدارة امجلاعية أن تقرر أل يرسي هذا الإهناء أو
السحب اإل يف هناية الس نة املالية".
املادة  )4(5من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
كولومبيا:
"حتدد الالحئة التنظميية [ملنظمة الإدارة امجلاعية] طريقة الانضامم اإىل امجلعية والانسحاب
مهنا والرشوط اليت ت ُِّنظم ذكل (".)...
املادة  2.14من القانون رمق .44
الربازيل:
"جيوز لصاحب احلق أن ينتقل ،يف أي وقت ،اإىل مجعية [منظمة اإدارة جامعية] أخرى،
وليس عليه اإل أن يُبل مجعيته [منظمة الإدارة امجلاعية] الصلية بذكل كتابيا"
املادة  97من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
الصني:
"جيوز لي صاحب حقوق ،وفقا ل إالجراءات املنصوص علهيا يف النظام السايس ،أن
ينسحب من منظمة اإدارة جامعية حلق املؤلف ،وبذكل يُهنيى عقد الإدارة امجلاعية حلق
املؤلف .ولكن يظل أي عقد ترخيص ُمربم يف ذكل الوقت بني تكل املنظمة وأي خشص
أخر ساراي اإىل أن تنهتيي مدته ،وحيق لصاحب احلقوق ،خالل مدة رساين العقد،
احلصول عىل رسوم الرتخيص ذات الصةل والاطالع عىل مواد العامل التجارية ذات
الصةل".
املادة  21من اللواحئ بشأن الإدارة امجلاعية حلق املؤلف.
الاحتاد الورويب:
"اإذا اكنت هناك مبال مس تحقة لصاحب حقوق مقابل أعامل اس تغالل وقعت قبل
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رساين اإهناء التفويض أو حسب احلقوق ،أو مبقتىض ترخيص ممنوح قبل رساين ذكل
الإهناء أو السحب ،تظل حقوق صاحب احلق قامئة [يف معلية التوزيع ويف املعلومات
الإدارية واملالية املقدمة من املنظمة وكن ارتباط صاحب احلق ابملنظمة مس متر".
املادة  )5(5من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني:
"جيب عىل منظمة الإدارة امجلاعية أن تسمح لي مبد ٍع أو انرش ابإهناء اتفاق انتسابه اإىل
املنظمة ،برشط السامح ملنظمة الإدارة امجلاعية بفرض رشوط معقوةل فامي يتعلق إابهناء
ذكل التفاق".
القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني.
الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات:
"جيوز لرشكة ترخيص املوس يقى يف الظروف املالمئة أن تشرتط اس مترار تضمني حقوق
أحصاب احلقوق يف الرتاخيص املمنوحة ملس تخدمني قبل الإهناء بفرتة زمنية معقوةل،
غري أنه ل جيوز أن تزيد هذه الفرتة عىل  12شهرا".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات.
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء:
"العضوية حق خشيص لفنان الداء".
املادة  2من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق
فناين الداء.
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أدوات املامرسات اجليدة

 .18ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تسمح للك عضو ابإهناء التلكيف الصادر منه أو بتغيري نطاق ذكل التلكيف ،بناء
عىل فرتة اإخطار معقوةل.
 .19جيوز ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تشرتط ،يف ظل ظروف تصفها يف لحئهتا التنظ ميية ،اس مترار تضمني حقوق
صاحب احلقوق ،لفرتة زمنية معقوةل ،يف الرتاخيص املمنوحة لل ُمر َّخص هلم قبل الإهناء.
 .20ينبغي أن يكون من حق صاحب احلقوق احلصول عىل حصته الاكمةل يف عائدات احلقوق احملصةل ،بغض النظر
عن انهتاء التلكيف.
.3

حقوق العضاء يف املعامةل العادةل؛ وضعهم يف منظمة الإدارة امجلاعية

 1.3حقوق العضاء يف املعامةل العادةل
البيان
تساعد ثقة أحصاب احلقوق يف منظمة الإدارة امجلاعية اليت يفوضوهنا واطمئناهنم اإلهيا عىل تبوهئا ماكنة كبرية يف السوق ،وتسهم
يف اإدارة احلقوق بفعالية .وخري سبيل اإىل تعزيز ثقة العضاء يف املنظمة ما اكن من خالل احلومكة بشفافية وما اكن من خالل
التناسب يف احلقوق والالزتامات.
مناذج من قوانني أو ترشيعات الربازيل:
""جيب أن تعامل امجلعيات أعضاءها معامةل منصفة ُوحيظر علهيا التفرقة بيهنم يف
املعامةل -".املادة  5.98من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
بريو:
"جيب أن تتضمن الالحئة التنظميية للجمعية املرحشة ما ييل ،مع عدم الإخالل ابلحاكم
القانونية املنطبقة علهيا بسبب طبيعهتا وشلكها]..[ :
(د) القواعد العامة اليت حتمك عقد الاشرتاك ابمجلعية ،اليت جيب أن تكون مس تقةل عن
صك العضوية ،ويُ ِّوقع علهيا مجيع العضاء ،سواء اكنوا من أحصاب العضوية الاكمةل أو
املنتس بة؛ وترسي القواعد املذكورة عىل عقود المتثيل اليت جيوز مجلعيات الإدارة اإبراهما مع
منظامت أجنبية مماثةل؛
(ه) الرشوط اليت حتمك اكتساب العضوية وفقداهنا ،وكذكل تعليق حقوق العضوية؛ ول
يسمح ابلإقصاء اإل يف حاةل صدور حمك هنايئ بسبب ارتاكب خمالفة ترض ابمجلعية اليت
ينمتي اإلهيا العضو؛ ول جيوز أن حيصل عىل العضوية اإل مالكو احلقوق اخلاضعة ل إالدارة
الصليون أو الثانويون واحلاصلون عىل تراخيص اس تئثارية من أي من هؤلء املالكني؛
(و) واجبات العضاء والقواعد التأديبية اليت خيضعون لها ،وكذكل حقوقهم ،مبا يف ذكل
احلق يف احلصول عىل املعلومات وحقوق التصويت؛ وجيب أن يكون التصويت عند
انتخاب الهيئات الإدارية والمتثيلية رساي".
املادة  151من القانون رمق  822بشأن قانون حق املؤلف.
الاحتاد الورويب:
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"ل جيوز ملنظامت الإدارة امجلاعية فرض أي الزتامات عىل أعضاهئا ما مل يكن لها رضورة
موضوعية من أجل اإدارة احلقوق بفعالية".
بناء عىل املادة  4من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
املنطقة السرتالية الس يوية:
"تُعا ِّمل لك مجعية حتصيل أعضاءها بعداةل وأمانة وحيادية وبأسلوب همذب ومبا يتفق مع
دس تورها ومع أي اتفاق عضوية".
مدونة قواعد السلوك مجلعيات حتصيل حق املؤلف السرتالية الس يوية والسرتالية.
الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ:
"تدير [منظامت الإدارة امجلاعية] عالقاهتا بأحصاب احلقوق عىل حنو يتسم ابلكفاءة
واملساواة واحليادية ،وتُعا ِّمل مجيع أحصاب احلقوق وفقا للواحئ التنظميية والقوانني الوطنية
املنطبقة".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ.
الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني:
"الرتاخيص والتحصيل
 .15جيب عىل لك عضو أن يوظف هجوده املعقوةل من أجل:
أ .ترخيص مجيع اس تخدامات مجموعة مصنفاته وفقًا لنطاق وظيفته ورهنا هبا؛
ب .وحتصيل مجيع "اإيرادات الرتخيص" الواجبة عىل الفور مبوجب الرتاخيص اليت
يصدرها واختاذ مجيع اخلطوات اليت قد يراها مناس بة لتحصيل اإيرادات الرتخيص غري
املدفوعة؛
ج .ورصد وحامية اس تخدام مجموعة مصنفاته مع منع الاس تخدامات غري املرصح هبا؛
د .وحتصيل املعلومات الوجهية عىل الفور وذكل بشأن املصنفات اليت يس تغلها اجلهات
اليت رخص لها ذكل.
 .16عىل لك عضو:
ا .منح تراخيص عىل أساس معايري موضوعية ،رشيطة أل يكون العضو ملزما مبنح
تراخيص للمس تخدمني اذلين مل يلزتموا يف السابق برشوط وأحاكم ترخيص امجلعية
املوس يقية املعنية؛
ب .ول ميزي بني املس تخدمني عىل حنو غري مربر".
القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني اخلاصة ابمجلعيات املوس يقية.
أدوات املامرسات اجليدة

 .21ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تعامل لك عضو أو صاحب حقوق بعداةل ووفقا لالحئة التنظ ميية لهذه املنظمة
وأحاكم عضويهتا .وينبغي أل تفرض أية الزتامات عىل أحصاب احلقوق ما مل يكن هل رضورة موضوعية لإدارة حقوق
صاحب احلقوق بفعالية.
 3.2حقوق العضاء يف الهيئات ال متثيلية
البيان
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من أجل ضامن املشاركة العادةل واملتوازنة لحصاب احلقوق يف معلية اختاذ القرارات يف منظمة الإدارة امجلاعية ،ينبغي ملنظمة
الإدارة امجلاعية أن تُوجِّ د دورا حقيقيا ومتوازان لحصاب احلقوق مضن هيالكها الإدارية ،مع اإيالء اهامتم خاص حلقوق
التصويت العادةل.
مناذج من قوانني أو ترشيعات جامعة دول النديز:
"جيب منح أعضاء امجلعية [منظمة الإدارة امجلاعية] حقوقا مناس بة للمشاركة يف قرارات
امجلعية".
املادة (45د) من القرار رمق .351
الربازيل:
""حيق للاملكني الصليني حلق املؤلف أو احلقوق اجملاورة املنتس بني مبارشة اإىل امجلعيات
الوطنية فقط التصويت أو تعني ممثلني عهنم يف امجلعيات اليت تنظمها هذه املادة".
"جيب أن تعامل امجلعيات أعضاءها بطريقة منصفة ،وحتظر علهيا التفرقة بيهنم يف
املعامةل".
"جيب أن يقوم مديرو امجلعيات بأعامل الإدارة مبارشة من خالل تصويت خشيص ويُمنع
ممثلو الطراف الخرى من القيام بذكل[ ".املواد  ،)6( ،)5( 97و )14( ،)5( 98من
قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة]
كولومبيا:
"امجلعية العامة يه الهيئة العليا للرابطة ،ويه اليت تنتخب أعضاء جملس الإدارة وجلنة
ا إلرشاف واملراقب املايلُ .وحت َّدد مسؤولياهتا ومعلها وطريقة انعقادها يف الالحئة التنظميية
للرابطة [منظمة الإدارة امجلاعية] املعنية"؛ "يتألف جملس الإدارة من عدد ل يقل عن
ثالثة ول يزيد عىل س بعة من العضاء الفاعلني يف الرابطة ،وتنتخهبم امجلعية العامة بنظام
احلاصل الانتخايب ،ابلإضافة اإىل انتخاب املناوبني ،وجيب حتديد املناوب اخلاص بلك
عضو"؛ "وجملس الإدارة هو الهيئة املسؤوةل عن اإدارة امجلعية وتس يريها ،وهو مسؤول
أمام امجلعية العامة اليت جيب عليه تنفيذ تعلاميهتاُ .وحتدَّ د مسؤولياته ووظائفه يف اللواحئ
التنظميية".
املواد  15و 16و 17من القانون رمق .44
اإكوادور:
"جيب أن تنص قواعد منظامت الإدارة امجلاعية وأنظمهتا ولواحئها ادلاخلية عىل ما ييل:
(( )...و) حقوق العضاء والزتاماهتم ونظاهمم التأدييب ،ل س امي احلق يف احلصول عىل
املعلومات ،ويف انتخاب الهيئات الإدارية والمتثيلية .وجيب أن يكون التصويت دميقراطيا
ورساي .وحيق مجليع العضاء املشاركة يف انتخاب هيئات منظمة الإدارة امجلاعية ،وفقا
للرشوط املنصوص علهيا يف قواعد الانتخاابت [اخلاصة مبنظمة الإدارة امجلاعية]؛ (ز)
وبغض النظر عن فئات أعضاء منظمة الإدارة امجلاعية ،حيق مجليع العضاء املشاركة يف
القرارات اليت تعمتدها امجلعية العامة ،اليت جيوز لها اس تخدام الوسائل الإلكرتونية الالزمة
لمتكيهنم من هذه املشاركة".
املادة  )1(245من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع
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والابتاكر.
املكس يك:
"فامي خيص فصل العضاء ،يُعهد اإىل لك عضو عىل حنو اثبت يف نظام التصويت ،بصوت
واحد ،وجيب أن يوافق  75يف املائة من املصوتني احلارضين عىل الفصل".
املادة  205من القانون الاحتادي بشأن حق املؤلف.
بريو:
"جيب أن يكون نظام التصويت عادل ،يف المور ذات الصةل بتعليق حقوق العضوية،
ليك متنح امجلعية َمن متثلهم حقا مناس با يف املشاركة يف قراراهتا ،مع إاماكنية اس تحداث
نظام تصويت يتضمن معايري ترجيح معقوةل تتناسب مع الاس تخدام الفعيل للمصنفات أو
أوجه الداء أو الإنتاجات اليت جتسد احلقوق اليت تديرها امجلعية".
املادة (153د) من قانون حق املؤلف.
الاحتاد الورويب
"جيب أن تنص الالحئة التنظميية ملنظمة الإدارة امجلاعية عىل أليات مالمئة وفعاةل ملشاركة
أعضاهئا يف معلية صنع القرار يف املنظمة .وجيب أن يتسم متثيل ش ىت فئات العضاء يف
معلية صنع القرار ابلعداةل والتوازن".
املادة  )3(6توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
"وحيق مجليع أعضاء منظمة الإدارة امجلاعية املشاركة والتصويت يف امجلعية العامة
للعضاء ،غري أنه جيوز لدلول العضاء أن تسمح بفرض قيود عىل حق أعضاء منظمة
الإدارة امجلاعية يف املشاركة ويف ممارسة حقوق التصويت يف امجلعية العامة للعضاء
استنادا اإىل أي من املعيارين التاليني أو اإىل لكهيام:
(أ) مدة العضوية؛
(ب) املبال الواردة أو املس تحقة لعضو ابلنس بة اإىل الفرتة املالية احملددة؛
رشيطة حتديد هذه املعايري وتطبيقها بأسلوب عادل ومتناسب".
املادة  )9(8من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
"حيق للك عضو من أعضاء منظمة الإدارة امجلاعية تعيني أي خشص أو كيان أخر وكيال
عنه يف املشاركة والتصويت ابمسه يف امجلعية العامة للعضاء ،رشيطة أل يفيض هذا
لك
التعيني اإىل تضارب مصاحل ،مما من شأنه أن حيدث عىل سبيل املثال يف حاةل انامتء ٍ
من العضو ِّ
املولك و َّ
املولك اإىل فئتني خمتلفتني من فئات أحصاب احلقوق يف منظمة الإدارة
امجلاعية".
املادة  )10(8من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ.
"جيب أن يكون ابب المتثيل يف [منظامت الإدارة امجلاعية] مفتوحا أمام مجيع أحصاب
احلقوق املؤهلني وفقا للقوانني الوطنية وفوق الوطنية السارية ،مبا يف ذكل قانون
املنافسة".
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مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ.
الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات:
"جيب عىل لك رشكة ترخيص موس يقى أن تتيح لحصاب احلقوق فرصة المتثيل العادل
واملتوازن يف الهيئات ا إلدارية ،ما مل يكن ذكل حمظورا مبقتىض ترشيعات سارية".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات.
القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني
(اإذا اكن جملس الإدارة يتألف من مبدعني وانرشين) [جيب عىل منظمة الإدارة امجلاعية]
احلفاظ عىل توازن عادل يف جملس اإدارهتا بني املبدعني من هجة والنارشين من اجلهة
الخرى احلفاظ عىل توازن عادل يف جملس اإدارهتا بني ش ىت فئات املبدعني.
القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني.
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء:
"تعمل منظامت الإدارة امجلاعية لفناين الداء يف ظل مراقبة ذات طابع دميقراطي من
العضاء .وجيب أن يكون العضاء ُممث َّلني متثيال عادل ومتوازان يف معلية صنع القرار يف
منظمة الإدارة امجلاعية لفناين الداء".
املادة  1.4من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة.
أدوات املامرسات اجليدة

 .22ينبغي أن تكون القواعد ا ُمل ِّ
حددة لساس متثيل أحصاب احلقوق وسلطاهتم يف معلية صنع القرار يف منظمة الإدارة
امجلاعية مفتوحة وعادةل ومتوازنة .وينبغي عىل وجه اخلصوص أن حتافظ منظمة الإدارة امجلاعية عىل توازن عادل بني فئات
أحصاب احلقوق اذلين متثلهم.
 .23ينبغي أن يكون من حق أي عضو يف منظمة الإدارة امجلاعية أن يشغل مناصب يف أ ٍي من هيئات صنع القرار أو
الهيئات ا إلرشافية أو الاستشارية هبا ،رشيطة أن يس تويف املؤهالت املنصوص علهيا يف الالحئة التنظ ميية أو الترشيع.
 .24ينبغي أن يكون من حق مجيع العضاء املشاركة يف أي اجامتع عام ملنظمة الإدارة امجلاعي (مع مراعاة أي قيود
مذكورة أدانه).
 .25ينبغي تضمني أي قيود عىل حق العضو يف ممارسة حقوقه التصويتية يف الاجامتع العام للمنظمة يف الالحئة التنظ ميية
ملنظمة الإدارة امجلاعية أو أن ينص علهيا القانون ،وينبغي أن تكون تكل القيود عادةل ومتناس بة.
 .26ينبغي أن يكون من حق لك عضو يف منظمة الإدارة امجلاعية تعيني عضو أخر وكيال عنه يف احلضور والتصويت
يف أي اجامتع عام لتكل املنظمة .وجيوز تضمني الالحئة التنظ ميية ملنظمة الإدارة امجلاعية حدا معقول لعدد التوكيالت
الصادرة لي عضو واحد.
.4

مسائل حمددة تتعلق ابلعالقة بني املنظمة وأعضاهئا

 1.4موافاة العضاء مبعلومات مالية و إادارية
البيان
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نظرا دلور منظامت الإدارة امجلاعية يف ضامن توزيع املاكفأت بكفاءة ويف الوقت املناسب ،يُنتظر من منظمة الإدارة امجلاعية
موافاة أعضاهئا مبعلومات عام حتققه من نتاجئ مالية بشلك دقيق ويف التوقيتات املناس بة .وينبغي أن تتضمن هذه املعلومات ما
ييل ،دون أن تقترص عليه:
-

قسمة حسب قطاعات التحصيل الرئيس ية؛
اإجاميل عائدات احلقوق ُم َّ
قسمة حسب قطاعات التحصيل الرئيس ية؛
ومرصوفات التشغيل ُم َّ
وما أجرت من اقتطاعات اجامتعية وثقافية؛
وقمية ما رصفت من توزيعات.

وينبغي أن تكون البياانت اليت تقدهما منظمة الإدارة امجلاعية اإىل لك صاحب حقوق عىل هيئة تسمح هل ابلتحقق من مصدر
املبال املس تحقة فامي يتعلق بلك واحد من املصنفات.
مناذج من قوانني أو ترشيعات جامعة دول النديز:
"جيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية "أن تتعهد بنرش مزيانياهتا العمومية وحساابهتا،
وكذكل التعريفات العامة لس تخدام احلقوق اليت متثلها ،وذكل مرة واحدة س نواي عىل
القل يف وس يةل اإعالمية واسعة الانتشار عىل الصعيد الوطين" "وجيب أن تُ ِّعمم عىل
أعضاهئا معلومات دورية اكمةل و ُم َّفصةل عن مجيع أنشطة مجعيهتم اليت قد يكون لها تأثري
عىل ممارسة حقوق العضاء املذكورين"
البندان (ح) و(ط) من املادة  45من القرار رمق .351
اإكوادور:
"دون املساس ابللزتامات الخرى املنصوص علهيا يف لواحئها التنظميية ،تقوم منظامت
الإدارة امجلاعية اإذا خُول لها ذكل مبا ييل:
 .1نرش املزيانية العمومية وبياانت ادلخل ،عىل القل س نو ًاي ،يف الصحف ذات الانتشار
الواسع عل الصعيد الوطين؛
 .2تزويد أعضاهئا مبعلومات شامةل ومفصةل عن مجيع النشطة املتعلقة مبامرسة حقوقهم لك
س تة أشهر عىل القل".
"جيب عىل منظمة الإدارة امجلاعية أن تتيح لعضاهئا ما ييل بصورة دامئة ،يف شلك مادي
أو اإلكرتوين :املزيانية الس نوية ،والنظمة ادلاخلية ،والتقارير الس نوية ،وتقارير التوزيع".
املاداتن  249و 5.250من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع
والابتاكر.
مجهورية كوراي:
"جيوز للمتعهد أو املس تفيد طلب اإجراء حفص أو اس تنساخ للكتب والواثئق الخرى ،أو
الامتس بيان ،يتصل ابلداء أو بساابت شؤون الئامتن ،من طرف املتعهد أو مدير
املمتلاكت الئامتنية ".املادة  )1( 40من قانون الئامتن
الربازيل:
"جيب أن تُساءل منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف عن املبال املس تحقة لعضاهئا عىل
أساس منتظم ومبارش ".املادة (98جمي) من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
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"جيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية أن ُحت ِّدث املعلومات املذكورة يف الفقرتني الثانية
والثالثة من هذه املادة وأن تُتيح هذه املعلومات لعضاهئا [قواعد بياانت أحصاب احلقوق
امل ُمث َّلني واملصنفات؛ واللواحئ ادلاخلية وتعديالهتا الالحقة؛ وحمارض اجامتعات امجلعيات
العامة العادية وغري العادية؛ واتفاقات المتثيل املتبادل املُربمة مع امجلعيات الشقيقة يف
اخلارج؛ وتقرير س نوي عن النشطة ،واحلساابت الس نوية؛ وتقرير عن الرسوم الإدارية؛
وتقرير مراجع احلساابت اخلاريج؛ ومنوذج الإدارة امل ُ َّفصل ملنظمة الإدارة امجلاعية؛
ومعلومات عن املديرين ومرتباهتم؛ إاخل".
املادة  )6(98من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
الس نغال:
"الاقتطاعات القانونية – .جيوز مجلعية الإدارة امجلاعية أن تقوم ابقتطاعات وفقا لالحئهتا
التنظميية من أجل متويل العمل الاجامتعي والنشطة الثقافية ،رشيطة أن يظل مقدار هذه
الاقتطاعات مضن احلدود اليت تسمح هبا ممارسات احلمك الرش يد املعرتف هبا معوما".
املادة  120من القانون بشأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
ابراغواي:
"تلزتم هيئات الإدارة بضامن تقدمي معلومات دورية لصاحل أعضاهئا فامي يتعلق بأنشطة
الهيئة ومعامالهتا اليت قد يكون لها تأثري عىل ممارسة حقوقهم ،وينبغي أن تتضمن هذه
املعلومات املزيانية العامة للهيئة وتقرير مراجع احلساابت ،وأن تتضمن كذكل نص أي
قرارات تعمتدها جمالس اإدارهتا .وينبغي اإرسال معلومات مماثةل اإىل نظراهئم الجانب اذلين
دلهيم عقود متثيل يف الإقلمي الوطين".
املادة  142من القانون بشأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
املكس يك:
"جيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية حتقيق الغراض التالية :أو ًل .ممارسة احلقوق
الاقتصادية لعضاهئا؛ اثنيا .اإاتحة مجموعات املصنفات اليت تديرها للمس تخدمني يف
ماكتهبا".
املادة  202من القانون الاحتادي بشأن حق املؤلف.
فزنويال:
"املادة  ":30لغراض الوفاء ابلزتاماهتا وتلبية متطلبات مراجعة احلساابت ،جيب عىل
منظامت الإدارة امجلاعية أن تقوم مبا ييل)...( :
 .9توزيع املاكفأة احملصةل وفقا لقواعد التوزيع اخلاصة هبا ،ول خيصم اإل النس بة املئوية
الالزمة لتغطية التاكليف الإدارية ،وذكل يف سقف احلد القىص القانوين أو التنظميي،
وختصيص مبل اإضايف ،حىت احلد املسموح به ،لس تخدامه حرصاي يف أنشطة الرفاه أو
اخلدمات اليت تفيد أعضاهئا.
تطبيق أنظمة توزيع بعيدة عن الاعتباطية ،وفقا ملبدأ التوزيع العادل بني أحصاب احلقوق
وعىل أساس الاس تخدام الفعال للمصنفات أو أوجه الداء أو الفونوغرامات ،حسب
مقتىض احلال.
 .10اإصدار منشور منتظم لعضاهئا ،يقدم معلومات عن أنشطة منظمة الإدارة امجلاعية
اليت قد تكون وجهية ملامرسة حقوق هؤلء العضاء أو معالهئا".

38

فزنويال ،الالحئة التنفيذية لس نة .1997
الاحتاد الوريب:
"جيب أن تقوم منظمة الإدارة امجلاعية مرة واحدة يف الس نة عىل القل ابإاتحة املعلومات
التالية عىل القل للك صاحب حقوق ن ُسبت اإليه عائدات حقوق أو رصفت هل مدفوعات
يف الفرتة اليت تتعلق تكل املعلومات هبا:
 أي بياانت اتصال رصح صاحب احلقوق ملنظمة الإدارة امجلاعية
ابس تخداهما لتحديد هوية صاحب احلقوق وماكنه؛
 وعائدات احلقوق املنسوبة اإىل صاحب احلقوق؛
لك فئة من فئات احلقوق
 واملبال اليت رصفهتا املنظمة لصاحب احلقوق عن ٍ
اليت تديرها هل ولك نوع من أنواع الاس تخدام؛
 والفرتة اليت اس تغرقها الاس تخدام اذلي نسبت عىل أساسه مبال اإىل
صاحب احلقوق ورصفت هل ،ما مل متنع أس باب موضوعية تتعلق
ابلإفادات الواردة من املس تخدمني منظمة الإدارة امجلاعية من تقدمي هذه
املعلومات؛
 وما أجري من اقتطاعات مقابل رسوم الإدارة؛
 وما أجري من اقتطاعات لي غرض خالف رسوم الإدارة ،مبا يف ذكل ما
يقتضيه القانون الوطين من أجل تقدمي أي خدمات اجامتعية أو ثقافية
أو تعلميية؛
 وأي عائدات حقوق منسوبة اإىل صاحب احلقوق ومتأخرة السداد لي
فرتة".
املادة  18من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
بلجياك:
"جيوز لي [عضو] أو من ميثهل احلصول ،خالل شهر اعتبارا من اترخي طلبه ،عىل نسخة
من واثئق الس نوات الثالث السابقة املتعلقة مبا ييل ،وذكل دون الإخالل بأي معلومات
يتعني اإرسالها وفقا للقوانني واللواحئ التنظميية:








احلساابت الس نوية اليت يعمتدها الاجامتع العام والهيلك املايل للجمعية؛
وقامئة حمدَّثة ابلقامئني عىل الإدارة؛
والتقارير املقدمة اإىل الاجامتع من اجمللس الإداري ومن املراجع املفوض؛
ونص القرارات املقرتحة عىل الاجامتع العام وبيان أس باهبا وأي معلومات
عن املرحشني للمجلس الإداري؛
واملبل اللكي املعمتد من املراجع املفوض ملا ُرصف للمديرين من ماكفأت
ومن تاكليف اإجاملية ومن اس تحقاقات ،أاي اكنت طبيعهتا؛
وتعريفات امجلعية احملدَّثة؛
واخملصصات النقدية اليت تعذر توزيعها عىل أحصاب احلقوق يف ابدئ المر
(اإيرادات حق البيع ابلتجزئة غري القابةل للتوزيع وغريها من الموال غري
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القابةل للتوزيع بوجه عام)".
املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي ،اجلزء احلادي عرش ،الباب .5
الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني:
"جيب أن تتيح لك [منظمة اإدارة جامعية] يف لك س نة تقوميية للك من [أعضاهئا]:
 تقريرا س نواي عن الس نة املالية السابقة مبارشة عىل هذه الس نة التقوميية؛
 وملخصا دلخلها احمليل وادلويل خالل الس نة املالية السابقة مبارشة عىل
هذه الس نة التقوميية؛
 وبياان واحضا للغرض من لك مرصوف خترجه من الإاتوات املس تحقة لهذا
[العضو] وقميته؛
 وبياان واحضا لقواعد التوزيع اليت تتبعها".
القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني.
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء:
"جيب أن تكون منظامت الإدارة امجلاعية لفناين الداء حمال للمساءةل جتاه أعضاهئا وأن
جيدوا فهيا شفافية وأن تتيح لفناين الداء لك املعلومات ذات الصةل فامي يتعلق بأنشطة
املنظمة ،وعىل الخص ابإدارهتا وبرشوط التحصيل وبتوزيع املاكفأت ،مبا يف ذكل عالقاهتا
مبنظامت شقيقة يف بدلان أخرى".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء.
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أدوات املامرسات اجليدة

 .27ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن ختطر أعضاءها (اإلكرتونيا اإن أمكن) مىت أصبح تقريرها الس نوي ،مبا يف ذكل
كشف دخلها ومعلومات دقيقة عن املبال اليت حصلهتا ومرصوفاهتا التشغيلية والاقتطاعات ،متاحا للتزنيل من موقعها
الإلكرتوين أو عرب س بل أخرى معقوةل.
 .28ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية موافاة صاحب احلقوق بقامئة بأعضاء جملس الإدارة والفئة اليت ميثلها ٌلك مهنم .كام
ينبغي لها اإاتحة معلومات تتعلق ابإجاميل مبل املاكفأت وغري ذكل من الاس تحقاقات املدفوعة لعضاء اجمللس
وفريق اإدارهتا.
 .29ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تتيح (اإلكرتونيا اإن أمكن) معلومات للك عضو نسبت اإليه عائدات حقوق
أو رصفت هل مدفوعات يف الفرتة اليت تتعلق تكل املعلومات هبا و َمن يس تحق توزيعا .وينبغي أن تتضمن تكل
املعلومات ما ييل:
(أ) بيان ابلموال املنسوبة اإىل ذكل العضو ،مبا يف ذكل معلومات عن مرصوفات التشغيل والاقتطاعات
واملبال املدفوعة ٍ
بعدئذ لصاحب احلقوق؛
(ب) وتقس مي لعائدات احلقوق حسب فئات احلقوق الرئيس ية وأنواع الاس تخدام؛
(ج) ومتيزي بني عائدات احلقوق احملققة عىل الصعيد الوطين وعائدات احلقوق الواردة بناء عىل اتفاقات متثيل؛
(د) ومعلومات عن أي مبال منسوبة اإىل صاحب احلقوق ومتأخرة السداد للفرتة املعنية.
 .30ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تتيح لعضاهئا قواعد التوزيع ،ابلوسائل الإلكرتونية اإن أمكن.
 2.4الإخطار إابدخال تغيريات عىل الالحئة التنظ ميية ملنظمة الإدارة امجلاعية وغريها من القواعد ذات الصةل
البيان
ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن ختطر أعضاءها بأي تغيريات جترهيا عىل لحئهتا التنظميية وبأي تغيريات أخرى ذات صةل من
شأهنا أن تؤثر يف حقوق العضاء و/أو الزتاماهتم .كام ينبغي اإعالم أحصاب احلقوق الخرين غري العضاء يف املنظمة بأي
تغيريات من شأهنا أن تؤثر يف حقوقهم و/أو الزتاماهتم.
مناذج من قوانني أو ترشيعات الربازيل:
"جيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية أن ُحت ِّدث املعلومات املذكورة يف الفقرتني الثانية
والثالثة من هذه املادة وأن تُتيح لعضاهئا هذه املعلومات [ ُوذكرت رصاحة اللواحئ ادلاخلية
والتعديالت الالحقة مضن هذه املعلومات]".
املادة  )6(98من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
أدوات املامرسات اجليدة

 .31ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن ختطر لك عضو ،اإلكرتونيا اإن أمكن ،مبا جتري من تغيريات هممة يف لواحئها
اخلاصة ابل متثيل يف الهيئات الإدارية ،واملشاركة يف الاجامتعات ،وحقوق التصويت ،وغري ذكل من مسائل احلومكة.
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 3.4بياانت التصال مبنظمة الإدارة امجلاعية
البيان
يتطلب التواصل الفعال بني منظمة الإدارة امجلاعية وأعضاهئا أن تتاح بياانت اتصال وافية وأن تكون حمدَّثة دوما.
مناذج من قوانني أو ترشيعات اململكة املتحدة:
"جيب عىل منظمة الإدارة امجلاعية أن توحض كيفية التصال ابملنظمة ،وذكل بتوضيح
العنوان الربيدي (أو العناوين الربيدية) وعناوين الربيد الإلكرتوين وأرقام الهواتف والفاكس
وأي وسائل اتصال أخرى".
مبادئ املامرسات اجليدة ملنظامت الإدارة امجلاعية الصادرة عن اجمللس الربيطاين حلق
املؤلف.
أوغندا:
"( )1جيب أن يكون للك مجعية ُمس َّجةل عنوان ُمس َّجل ميكن اإرسال الإشعارات
والرسائل اإليه ،وجيب عىل لك مجعية ُمس َّجةل أن ُختطر أمني السجل بأي تغيري يف عنواهنا
امل ُس َّجل يف غضون شهر واحد من التغيري )2( .وجيب عىل لك مجعية ُمس َّجةل أن تعرض
امسها وعنواهنا عىل لفتة يف ماكن ظاهر للعيان خارج مقر معلها".
املادة  58من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لس نة .2006
أدوات املامرسات اجليدة

 .32ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية:
(أ) أن تتيح للك عضو متثهل بياانت التصال هبا حمدَّثة ،مبا يف ذكل العنوان الربيدي (أو العناوين الربيدية)
وعنوان (أو عناوين) الربيد الإلكرتوين ورمق الهاتف ورمق الفاكس اإن وجد؛
(ب) وأن توحض ساعات العمل وأايم الس بوع اليت ميكن التصال ابملنظمة فهيا.
.5

العالقة بني منظامت الإدارة امجلاعية

البيان
تتعاون منظامت الإدارة امجلاعية مع نظائرها خارج البالد بناء عىل اتفاقات متثيل .ويمتثل أحد املتطلبات الساس ية لتفاق
المتثيل يف أن تُعا ِّمل منظمة الإدارة امجلاعية أعضاء منظمة الإدارة امجلاعية الجنبية عىل أساس غري متيزيي .وينبغي ملنظامت
الإدارة امجلاعية أن يقدم بعضها اإىل بعض مجيع املعلومات اليت قد تساعد عىل تنفيذ التفاقات.
مناذج من قوانني أو ترشيعات جامعة دول النديز:
" جيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية "أن تتعهد بعدم قبول أعضاء مجعيات اإدارة جامعية
أخرى من نفس النوع ،سواء اكنوا من أبناء البدل أو أجانب ،قبل أن يتخلوا أول عن هذه
العضوية رصاحة".
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املادة (45ك) من القرار رمق .351
كولومبيا:
"تتحمل منظامت الإدارة امجلاعية مسؤولية "اإبرام اتفاقات مع مجعيات اإدارة جامعية
أجنبية تعمل يف نفس جمال النشاط أو الإدارة"؛ "والعضاء الجانب اذلين تُدار حقوقهم
من ِّقبل مجعية ل إالدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،اإما مبارشة أو عىل أساس
اتفاقات مع مجعيات أجنبية نظرية معنية ابلإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة
ومسؤوةل عن المتثيل املبارش لهؤلء العضاء ،جيب أن يتلقوا نفس املعامةل اليت يمتتع هبا
العضاء اذلين حيملون جنس ية البدل أو اذلين يقميون عادة فيه ويكونون من أعضاء مجعية
الإدارة امجلاعية أو متثلهم هذه امجلعية".
املاداتن  )6(13و )6(14من القانون رمق .44
الصني:
"جيوز لي خشص أجنيب أو عدمي اجلنس ية أن يفوض املنظمة الصينية يف اإدارة حق
املؤلف أو احلقوق اجملاورة حلق املؤلف اليت يمتتع هبا يف الرايض الصينية طبقا للقانون،
وذكل من خالل منظمة مماثةل يف اخلارج أبرمت اتفاق متثيل متبادل مع منظمة صينية
ل إالدارة امجلاعية حلق املؤلف".
ويعين مصطلح "اتفاق المتثيل املتبادل" الوارد يف الفقرة السابقة اتفاقا بني منظمة صينية
ل إالدارة امجلاعية حلق املؤلف ومنظمة مماثةل يف اخلارج ،ومبوجب هذا التفاق يفوض أحد
الطرفني الطرف الخر يف القيام بأنشطة الإدارة امجلاعية حلق املؤلف يف البدل أو املنطقة
اليت ينمتي اإلهيا الطرف الخر.
وجيب أن تُقدَّم نسخة من اتفاقات المتثيل املتبادل املربمة بني منظمة صينية ل إالدارة
امجلاعية حلق املؤلف ومنظمة مماثةل يف اخلارج اإىل قسم اإدارة حق املؤلف التابع جمللس
ادلوةل لتسجيلها ،وأن ينرشها هذا القسم".
املادة  22من اللواحئ بشأن الإدارة امجلاعية حلق املؤلف.
أملانيا:
"البند  - 44اتفاق المتثيل؛ حظر المتيزي
يف حاةل قيام مجعية حتصيل بتلكيف مجعية حتصيل أخرى ابإدارة احلقوق اليت تتوىل يه
اإدارهتا (اتفاق المتثيل) ،ل جيوز لهذه مجعية التحصيل اليت مت تفويضها بأن تتحزي ضد
أحصاب احلقوق اذلين تدير حقوقهم مبوجب اتفاق المتثيل".
البند  - 45اخلصومات
"جيوز مجلعية التحصيل اليت مت تفويضها أن ختصم من العائدات املتأتية من احلقوق اليت
تديرها مبوجب اتفاق المتثيل اإل فامي يتعلق برسوم الإدارة فاإهنا تقوم بذكل فقط عندما
توافق مجعية التحصيل رصاح ًة".
البندان  44و 45من القانون  1مجلعيات التحصيل.
نيجرياي:
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" .18املامرسات غري الخالقية
( )1يعترب السلوك أو املامرسات التالية اليت ترتكهبا منظمة الإدارة امجلاعية غري أخالقية:
(…)
(ه) حث املس تخدم اذلي هو يف صدد التفاوض للحصول عىل ترخيص من مجعية أخرى
أو صاحب احلق عىل العدول عن اإكامل معلية الرتخيص؛
(و) عدم اإاتحة أي معلومات ملنظمة الإدارة امجلاعية يه يف حاجة معقوةل اإلهيا لغراض
متكيهنا من ا إلدارة الفعاةل للحقوق اليت ترشف علهيا .وقد تشمل هذه املعلومات عىل سبيل
املثال ل احلرص:
" "1املعلومات املتعلقة مبجموعة املصنفات اخلاصة ابملؤلف اذلي أولك املصنفات اإىل الك
منظميت الإدارة امجلاعية؛
" "2واملعلومات اليت متتلكها منظمة الإدارة امجلاعية اليت قد تساعد الإدارة امجلاعية املقدمة
للطلب يف احلساب والتوزيع العادل ل إالاتوات؛
" "3ومعلومات عن اتفاق المتثيل املتبادل القامئ ،اإن ُوجد ،اذلي أبرمته منظمة الإدارة
امجلاعية".
لحئتا منظمة الإدارة امجلاعية ()1(18ه) َو(و) لس نة .2007
الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ:
"تقدم [منظامت الإدارة امجلاعية] اإىل غريها من [منظامت الإدارة امجلاعية] معلومات تتسم
ابلكامتل والاتساق والوضوح وسهوةل الفهم".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ.
الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني:
"تتيح لك مجعية عضو يف لك س نة تقوميية للك مجعية شقيقة تقريرا س نواي
عن الس نة املالية السابقة مبارشة عىل هذه الس نة التقوميية".
القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني.
الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ:
تتيح لك منظمة من منظامت حقوق الاس تنساخ التصويري ،عند الطلب ورهنا بأي
متطلبات تتعلق ابلرسية ،الواثئق واملعلومات والسجالت اليت من شأهنا أن تساعد
منظمة حقوق الاس تنساخ التصويري الخرى عىل الوفاء ابلزتاماهتا مبقتىض التفاق
الثنايئ".
القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني.
الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني:
"جيب أن حتتفظ لك [منظمة اإدارة جامعية] [ ]...بواثئق دقيقة وحمدَّثة تتعلق بنطاق
ما ييل:




مجموعة املصنفات اليت تديرها؛
واحلقوق اليت ُ ِّلكفت ابإدارهتا فامي خيص مجموعة املصنفات؛
والإقلمي اذلي ُ ِّلكفت ابلإدارة فيه فامي خيص مجموعة املصنفات".
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"جيب عىل لك عضو (املقصود هنا :منظمة حقوق موس يقية) توزيع أي اإاتوات مس تحقة
مجلعياته الشقيقة أو اجلهات املنتس بة اإليه [ ]...يف أقرب وقت ممكن معليا بعد التحصيل،
عىل أن يكون ذكل مرة واحدة عىل القل يف الس نة عىل أية حال".
القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني.
"جيب أل يقل اإعامل أي توزيع من [منظمة اإدارة جامعية] اإىل [منظمة اإدارة جامعية]
أخرى عن مرة واحدة يف الس نة".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ.
الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني:
"توزع [منظامت الإدارة امجلاعية] املاكفأت الواردة:
 بكفاءة وجدية ورسعة ،مع تقريب الاس تخدام الفعيل اإىل أبعد ح ٍد ممكن؛
بقدر ٍ
اكف من
 بشفافية مع توضيح أسلوب رصف املدفوعات ودوريته ٍ
التفصيل".
القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني.
الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ:
"جيوز للك [منظمة اإدارة جامعية] أن تقتطع اليت ذكره من املبال احملصةل إاذا اكن مرصحا
لها بذكل أو اكنت ُمطالَبة به مبقتىض قانون وطين أو سلطات حامكة أخرى أو مبقتىض
لحئهتا التنظميية و/أو قواعدها اخلاصة خبطط التوزيع و/أو عقودها أو اتفاقاهتا الخرى مع
أحصاب احلقوق أو املنظامت املمثةل هلم:
 خمصصات لعمليات [منظمة الإدارة امجلاعية]؛
 و/أو خمصصات لغراض اجامتعية و/أو ثقافية؛
 و/أو اقتطاعات رضيبية ،مثل رضيبة املنبع[ .الاحتاد ادلويل للمنظامت
املعنية بقوق الاس تنساخ".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ.
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء:
"جيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية لفناين الداء املداومة عىل التواصل والتعاون مع
املنظامت الخرى اليت متثل فناين أداء".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء.
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء:
الالزتام ابإبرام اتفاقات متبادةل مع مجعيات شقيقة يف اخلارج وتبادل املعلومات واملاكفأت،
طبقا ملدونة قواعد السلوك.
املواد من  12اإىل  14من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة
امجلاعية حلقوق فناين الداء.
"جيب عىل الطراف املتعاقدة ،يف أي اتفاق متبادل ،أن تغطي تاكليفها اخلاصة اليت
تكبدهتا يف تنفيذ التفاق ،ويف حاةل قيام الطرف املتلقي ابإجراء اقتطاعات أخرى لتغطية
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التلكفة ،فيجب أن يتفق الك الطرفني عىل الرشوط احملددة والواحضة اليت سوف تستند
اإلهيا هذه الاقتطاعات".
املادة  7من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق
فناين الداء.
أدوات املامرسات اجليدة

 .33ينبغي أن ختضع العالقة بني أي منظمتني من منظامت الإدارة امجلاعية لتفاق ال متثيل ا ُملربم بيهنام.
 .34ينبغي أن تقدم منظمة الإدارة امجلاعية اإىل منظمة الإدارة امجلاعية الخرى معلومات تتسم ابلكامتل والاتساق
والوضوح وسهوةل الفهم.
لك من منظميت الإدارة امجلاعية موافاة منظمة الإدارة امجلاعية الخرى بأحدث تقرير س نوي لها وغري ذكل
 .35ينبغي ل ٍ
من املعلومات ذات الصةل ،مبا يف ذكل معلومات اإدارة البياانت.
لك من منظميت الإدارة امجلاعية توزيع املاكفأت الواردة ملنظمة الإدارة امجلاعية الخرى بكفاءة وجدية
 .36ينبغي ل ٍ
ورسعة.
لك من منظميت الإدارة امجلاعية اإعالم املنظمة الخرى بس ياساهتا املتعلقة ابلقتطاع وما جتريه من
 .37ينبغي ل ٍ
تغيريات علهيا.
لك من منظميت الإدارة امجلاعية ،عند الطلب ،أن تتيح للمنظمة الخرى واثئق دقيقة وحمدَّثة تتعلق بنطاق
 .38ينبغي ل ٍ
مجموعهتا واحلقوق اليت ُ ِّلكفت ابإدارهتا فامي خيص هذه اجملموعة والإقلمي اذلي ُ ِّلكفت فيه ابلإدارة فامي خيص مجموعهتا.
.6

العالقة بني منظمة الإدارة امجلاعية واملس تخدم

 1.6املعلومات اليت تقدهما منظمة الإدارة امجلاعية اإىل املس تخدمني
البيان
ينبغي أن تقدم منظمة الإدارة امجلاعية اإىل املس تخدمني معلومات تُ ِّ
وحض اجلوانب الرئيس ية لس ياسات الرتخيص اخلاصة هبا،
وذكل بغية متكني مجيع املس تخدمني احملمتلني من اختاذ قرار مس تنري بشأن فوائد الرتخيص املناسب.
مناذج من قوانني أو ترشيعات اإكوادور:
"جيب أن تكون دلى منظامت الإدارة امجلاعية قاعدة بياانت حمدثة ومتاحة لعامة الناس
وهبا معلومات واحضة ودقيقة عن املصنفات أو أوجه الداء أو الربامج الإذاعية أو
التسجيالت الصوتية اليت تدير حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة اخلاصة هبا ،فضال عن
أسامء أعضاهئا والشخاص امل ُمث َّلني الوطنيني والجانب ،مما يشري اإىل ما ييل:
( )1لك مصنف أو أداء أو بث أو تسجيل صويت فردي متثهل فامي خيص لك صاحب
حقوق؛
( )2التعريفات اخلاصة بلك نوع من أنواع الاس تخدام ولك فئة من فئات املس تخدمني؛
( )3الاس تخدامات املبل عهنا للك مصنف؛

46

( )4املهنجية املطبقة عىل التوزيع".
املادة  250من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.
الربازيل:
"جيب أن حتتفظ منظامت الإدارة امجلاعية بقاعدة بياانت مركزية مجليع أنواع العقود أو
الإعالانت أو الواثئق اليت تُثبت تأليف وملكية املصنفات والتسجيالت الصوتية ،فضال
عن املشاركة الفردية يف لك مصنف ويف لك تسجيل صويت ،مما حيول دون تزوير
البياانت أو أي غش أخر ،ويشجع عىل إازاةل أي التباس بعناوين املصنفات املشاهبة"؛
"وتُعد املعلومات املذكورة يف الفقرة رمق  6ذات منفعة عامة ،وجيب أن تتاح لي طرف
معين اإماكنية النفاذ اإلهيا بوسائل اإلكرتونية ،جماان ،مما يتيح لوزارة الثقافة اإماكنية النفاذ
ادلامئ واملتاكمل اإىل هذه املعلومات".
املاداتن  )6(98و( )7من القانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
أوروغواي:
"الزتامات مجعيات التحصيل )5(" :حتديد تعريفات عادةل ومنصفة تقرر املاكفأة املطلوبة
نظري اس تخدام مجموعة مصنفاهتا ،سواء لصاحل أحصاب احلقوق الوطنيني أو الجانب،
وسواء اكنوا مقميني أم ل يف امجلهورية ،مع اإبقاء هذه التعريفات متاحة لعامة الناس".
املادة  21من القانون رمق  616.17بشأن حق املؤلف.
الصني:
"جيب عىل املس تخدم ،عند دفع رسوم الرتخيص اإىل منظمة اإدارة جامعية حلق املؤلف،
أن يُ ِّقدم اإىل تكل املنظمة املعلومات املتعلقة ابلس تخدام احملدد ،مثل عناوين املصنفات أو
التسجيالت الصوتية أو املرئية املس تخدمة ،وما اإىل ذكل ،وأسامء أو ألقاب أحصاب
احلقوق ،وكذكل طريقة الاس تخدام ومقداره ووقته؛ ما مل ينص عىل خالف ذكل يف عقد
الرتخيص.
وإاذا اكنت املعلومات امل ُقدَّ مة من املس تخدم تتضمن أرساره التجارية ،وجب عىل منظمة
الإدارة امجلاعية حلق املؤلف أن تلزتم ابحلفاظ عىل رسيهتا".
املادة  27من اللواحئ بشأن ا إلدارة امجلاعية حلق املؤلف.
نيجرياي:
"البند  )4(8من الالحئة
اإذا طلبت منظمة الإدارة امجلاعية اإجراء أي تغيري عىل معدلت التعريفة لي فئة من
املس تخدمني ،فالبد لها أن تبل هؤلء املس تخدمني من خالل وس يةل ميكهنم النفاذ اإلهيا
بشلك معويم".
نيجرياي ،لواحئ منظمة الإدارة امجلاعية لس نة .2007
مجهورية كوراي
"اإذا قدم مس تخدم طلبا مكتواب ،جيب أن يوفر مزود خدمة تأمني حق املؤلف خطي ًا
املعلومات التالية اليت يديرها الالزمة لإبرام عقد اس تغالل للمصنفات وغريها ،اليت ينص
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علهيا املرسوم الرئايس ،يف غضون مدة زمنية طويةل ،اإل اإذا وجدت أس باب تربر عكس
ذكل:
 .1قامئة املصنفات ،اإخل؛
 .2مدة اتفاق الئامتن مع ماكل احلق املايل للمؤلف للمصنف املعين ،اإخل؛
 .3رشوط الاس تغالل ،من قبيل الإاتوات والعقد املعياري".
املادة  ،)2(106قانون حق املؤلف واملادة  51من مرسوم اإنفاذ قانون حق املؤلف
اململكة املتحدة:
"جيب عىل لك منظمة اإدارة جامعية أن توايف مس تخدمهيا بزمة شامةل من معلومات
الرتخيص (الساس ية) ،وأن خترب املس تخدم بكيفية النفاذ اإىل مزيد من التفاصيل إاذا
اكنت ذات صةل .وجيب أن تتضمن هذه اخملاطبة ما ييل ،عىل سبيل املثال:
 بيان للحقوق اليت تديرها منظمة الإدارة امجلاعية؛
 وأحصاب احلقوق اذلين تترصف منظمة الإدارة امجلاعية نيابة عهنم؛
 وبيان للساس اذلي تستند اإليه صالحية الترصف (مثل اتفاقات العضوية
وما اإىل ذكل)؛
 وملخص لنظمة الرتخيص وأحاكمه ورشوطه وتعريفاته؛
 وبيان للماكن اذلي ميكن الاطالع فيه عىل مزيد من التفاصيل لتقدمي
صورة اتمة لاكمل التفاق اذلي قد يكون املرخص هل عىل وشك اإبرامه،
مبا يف ذكل معلومات عن أي نظام (أو أنظمة) ترخيص أو تراخيص ذات
صةل تبارشها منظامت اإدارة جامعية أخرى أو يبارشها أحصاب
حقوق أخرين؛
 وتوضيح كيفية التفاوض بشأن هذه التفاقات (مع رابطة همنية ذات صةل
مثال) ،عند الاقتضاء؛
 وبيان توقيتات مراجعة الحاكم والرشوط وكيفيهتا؛
 وإاعالم مبدى منح الرتاخيص ملنظمة الإدارة امجلاعية أي صالحيات لزايرة
مقر املرخص هل لغراض التحقق من الامتثال ،والكيفية اليت ميكن هبا
ممارسة هذه الصالحيات؛ والكيفية اليت تُلمتس هبا املشورة من املرخص
هلم بشأن أي تغيريات أو تطويرات جديدة تؤثر أو يرحج أن تؤثر فامي
ينطبق علهيم من متطلبات الرتخيص (مبا يف ذكل التغيريات يف التعريفات
أو الرسوم)".
مبادئ املامرسات اجليدة ملنظامت الإدارة امجلاعية الصادرة عن اجمللس الربيطاين حلق
املؤلف.
املنطقة السرتالية الس يوية:
حمل
"تتيح منظامت الإدارة امجلاعية [للمس تخدمني] وللمرخص هلم ا متلني ما ييل:
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معلومات عن الرتاخيص أو أنظمة الرتخيص اليت تقدهما مجعية
التحصيل ،مبا يف ذكل الحاكم والرشوط املنطبقة علهيم ،وعن السلوب
اذلي تتبعه مجعية التحصيل يف حتصيل ماكفأت و/أو رسوم ترخيص
نظري اس تخدام املواد احملمية بق املؤلف؛
وتتخذ بقدر ما تس تطيع يف حدود املعقول ،ابلنظر اإىل تعقيد ما يتعلق
هبذا حامت من مسائل الواقع والقوانني ،خطوات لضامن صياغة مجيع
الرتاخيص اليت تقدهما مجعية التحصيل بيث تكون مفهومة بسهوةل
[للمس تخدمني] وورود مواد توضيحية معلية ومالمئة معها".
مدونة قواعد السلوك مجلعيات حتصيل حق املؤلف السرتالية الس يوية والسرتالية.
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء:
"جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء" :جيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية
أن تترصف بطريقة متسقة وشفافة فامي يتعلق ابملس تخدمني وابمجلهور معوما".
املادة  11من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق
فناين الداء.
أدوات املامرسات اجليدة

 .39ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية موافاة املس تخدم (اإلكرتونيا مىت أمكن ذكل) مبعلومات أساس ية ذات صةل فامي يتعلق
ابلرتاخيص وأنظمة الرتخيص ،حسب مقتىض احلال .وينبغي أن تتضمن هذه املعلومات ما ييل:
(أ) السلطة القانونية اليت أسست يف اإطارها منظمة الإدارة امجلاعية ،وبيان للحقوق اليت تديرها منظمة الإدارة
امجلاعية ،وفئات أحصاب احلقوق اذلين تترصف منظمة الإدارة امجلاعية ابلنيابة عهنم؛
(ب) و إاذا أمكن ،قامئة ابملصنفات واحلقوق الالزمة املوجودة يف مجموعة مصنفاهتا واملتاحة للمرخص هلم؛
(ج) وملخص للتعريفات ذات الصةل؛
(د) ووصف لرشوط وأحاكم الرتخيص و إاجراءات اإصدار الفواتري؛
(ه) وتفاصيل الكيفية اليت ميكن هبا ملرخص هل اإلغاء الرتخيص ،وأي أحاكم منطبقة بشأن الإخطار ،وأي فرتات
قد يكون احلق يف الإلغاء خاللها قامئا.
 2.6املبادئ احلامكة للرتخيص للمس تخدمني
البيان
أظهرت التجربة أن اتباع هنج مفتوح وهمين يسهل فهم املس تخدمني لس ياسات منظمة الإدارة امجلاعية اخلاصة ابلرتخيص
سوق لنفسها عىل حن ٍو أكرث فعالية وإانتاجية .وذلكل ينبغي ملنظامت الإدارة امجلاعية أن تعامل مجيع
ويتيح للمنظمة أن ت ُ ِّ
املس تخدمني احملمتلني بأسلوب يتسم ابلعداةل واملهنية وعدم المتيزي.
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وتفرض قوانني املنافسة وغريها من الليات القانونية الخرى يف كث ٍري من الحيان الزتامات خاصة تتعلق ابلسلوك العادل
واملعقول عىل منظامت الإدارة امجلاعية يف ضوء وضعها كجهات فاعةل ذات نفوذ يف السوق .وقد تتضمن هذه الالزتامات
التسعري غري المتيزيي واملنصف وحظر الحاكم التعاقدية غري املعقوةل.
مناذج من قوانني أو ترشيعات املنطقة السرتالية الس يوية:
"جيب عىل لك [منظمة اإدارة جامعية] أن تُعا ِّمل [املس تخدمني] بعداةل وأمانة وحيادية
وبأسلوب همذب ومبا يتفق مع دس تورها ومع أي اتفاق ترخيص".
مدونة قواعد السلوك مجلعيات حتصيل حق املؤلف السرتالية الس يوية والسرتالية.
اإكوادور:
"املادة  .251التعريفات  -تضع منظامت الإدارة امجلاعية معدلت معقوةل ومنصفة
ومتناس بة لس تخدام املصنفات أو العروض أو الربامج الإذاعية أو الفونوغرامات املدرجة
يف قوامئها اخلاصة هبا.
[]...
من املهم مالحظة أن منظامت الإدارة امجلاعية خموةل ابلتفاوض مع رابطات أو احتادات
املس تخدمني لتحديد تعريفات الاس تخدامات اخلاصة.
املادة  – 252اإبرام العقود " -جيوز ملنظامت الإدارة امجلاعية أن تربم عقودا مع رابطات أو
احتادات املس تخدمني اليت حتدد تعريفات لس تخدامات معينة .وجيوز لي طرف معين
الاس تفادة من هذه التعريفات بناء عىل طلب مكتوب اإىل هيئة الإدارة املعنية".
القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.
بلجياك:
" حيق لي صاحب مصلحة مرشوعة البحث يف مجيع مجموعات املصنفات اليت تديرها
منظمة الإدارة امجلاعية ،يف مقر منظمة الإدارة امجلاعية أو عن طريق املاكتبة .وأي خشص
يسأل كتابيا اإن اكن مصنف معني جزءا من مجموعة منظمة الإدارة امجلاعية أم ل جيب أن
يتلقى ردا كتابيا وافيا خالل مدة ل تزيد عىل ثالثة أسابيع من اترخي اس تالم طلبه.
[املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي ،اجلزء احلادي عرش ،الباب ]5
الاحتاد الورويب:
"جيب أن تستند أحاكم الرتخيص اإىل معايري موضوعية [خاصة فامي يتعلق ابلتعريفات]".
املادة  12من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني:
"جيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية الامتناع عن المتيزي غري املربر بني املس تخدمني".
"جيب عىل لك منظمة اإدارة جامعية منح الرتاخيص استنادا اإىل معايري موضوعية،
عىل أنه ل اإلزام عىل [منظمة ا إلدارة امجلاعية] مبنح تراخيص ملس تخدمني س بق هلم
خمالفة أحاكم ورشوط الرتخيص اخلاصة هبذه امجلعية املوس يقية".
القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني.
بلجياك:
"حيق لي صاحب مصلحة مرشوعة البحث يف مجيع مجموعات املصنفات اليت تديرها
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منظمة الإدارة امجلاعية ،يف مقر منظمة الإدارة امجلاعية أو عن طريق املاكتبة .وأي خشص
يسأل كتابيا اإن اكن مصنف معني جزءا من مجموعة منظمة الإدارة امجلاعية أم ل جيب أن
يتلقى ردا كتابيا وافيا خالل مدة ل تزيد عىل ثالثة أسابيع من اترخي اس تالم طلبه".
املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي ،اجلزء احلادي عرش ،الباب .5
أدوات املامرسات اجليدة

 .40ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تعامل املس تخدمني بعداةل ووفقا لالحئهتا التنظ ميية ووفقا لحاكم أي اتفاق
ترخيص ذي صةل.
 .41ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن ترخص احلقوق للمس تخدمني استنادا اإىل معايري موضوعية ومنصفة وغري متيزيية،
مع مراعاة القانون الوطين حلق املؤلف ،مبا يف ذكل التقييدات والاس تثناءات املطبقة.
 .42اإذا اكن الرتخيص يتطلب موافقة مس بقة من صاحب احلقوق ،فينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية بذل هجود معقوةل
لتعجيل معلية املوافقة.
 .43اإن املامرسات الفضىل يف الترصف بزناهة و إانصاف وعىل أساس معايري موضوعية تسمح مع ذكل ملنظمة الإدارة
امجلاعية أن ترفض منح ترخيص لي مس تخدم لس باب موضوعية ،كن يكون هذا املس تخدم قد فشل مرارا يف الوفاء
ابلزتاماته التعاقدية مع املنظمة ،أو خرق مرارا وتكرارا أي الزتامات قانونية فامي يتعلق ابحلقوق اليت تديرها تكل املنظمة،
وذكل مع مراعاة أي متطلبات تنص علهيا الترشيعات الوطنية عىل العكس من ذكل.
 .44اإذا رفضت منظمة الإدارة امجلاعية منح الرتخيص ،فينبغي لها أن تقدم يف غضون فرتة زمنية معقوةل بياان مكتواب
ترشح فيه سبب الرفض و إاجراءات الاس تئناف.
 .45يُنتظر من املس تخدمني أن يترصفوا بطريقة مسؤوةل ،وأن يقدموا معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب ،وأن
يتفاوضوا بسن نية .و اإذا اكن املوقع عىل الرتخيص خشص أخر خالف الهيئة املسؤوةل عن الإدارة اليومية للرتخيص،
ينبغي أن تشارك هذه الهيئة عن كثب يف املفاوضات بشأن الرتخيص.
 3.6قواعد حتديد التعريفات
البيان
من املبادئ الساس ية عند حتديد منظمة الإدارة امجلاعية للتعريفات (اليت تُعرف أحياان ابمس "أنظمة الرتخيص") أن تكون
معايريها واحضة وموضوعية ومعقوةل .وينبغي أن يكون سعر الرتخيص الصادر عادل ومنصفا .فميكن ملنظمة الإدارة امجلاعية
عىل سبيل املثال أن تنظر يف تأييد ما تطرح من تعريفات مقرتحة ببحوث اقتصادية مس تقةل متعلقة ابلقمية الاقتصادية
للحقوق حمل الاهامتم يف السواق ذات الصةل .وعند تقيمي القمية العادةل للرتخيص الصادر عن منظمة الإدارة امجلاعية ،ينبغي
أن تؤخذ مجيع جوانب املعامةل يف احلس بان ،مبا يف ذكل قمية احلقوق واملنفعة اليت يعود الرتخيص امجلاعي هبا عىل
املس تخدمني جراء خفض عدد معامالت الرتخيص اليت يلزهمم اإجراؤها.
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مناذج من قوانني أو ترشيعات الياابن:
"( )1جيب عىل اجلهة القامئة بأعامل الإدارة أن حتدد قواعد الإاتوات اليت حتتوي عىل
البنود التالية ،وأن تقدم تقريرا سابقا عهنا اإىل مفوض واكةل الشؤون الثقافية .وينطبق
اليشء نفسه يف حاةل عزم هذه اجلهة عىل تغيري القواعد؛
" "1معدلت الإاتوات حسب تقس مي الاس تغالل (يُقصد بعبارة "تقس مي
الاس تغالل" تقس ميه حسب تصنيف املصنفات وحسب اختالف وسائل
الاس تغالل؛ ويُط َّبق اليشء ذاته يف املادة  )23احملددة وفقا للمعيار اذلي يضعه
مرسوم وزارة التعلمي والعلوم؛
" "2اترخي اإنفاذ القواعد؛
" "3أمور أخرى حيددها مرسوم وزارة التعلمي والعلوم.
( )2جيب عىل اجلهة القامئة بأعامل الإدارة ،حيامن تنوي حتديد قواعد الإاتوات أو تغيريها،
أن حتاول مس بقا سامع أراء املس تخدمني أو مجموعات مهنم.
( )3جيب عىل اجلهة القامئة بأعامل الإدارة ،حيامن تقدم تقريرا طبقا لحاكم الفقرة ( ،)1أن
تعلن ملخص قواعد الإاتوات الواردة يف التقرير.
( )4ل جيوز للجهة القامئة بأعامل الإدارة أن تطلب معدلت اإاتوات ،ملا تتعامل معه من
مصنفات وغريها ،تتجاوز تكل املعدلت احملددة يف قواعد الإاتوات املبل عهنا وفقا لحاكم
الفقرة (".)1
املادة  13من قانون أعامل اإدارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الربازيل:
"تلزتم منظامت الإدارة امجلاعية مببادئ املساواة أمام القانون والكفاءة والشفافية عند
حتصيل رسوم اس تخدام أي مصنف أو تسجيل صويت"؛ "جيوز ملنظامت الإدارة
امجلاعية ،من أجل مصلحة أعضاهئا ،أن حتدد أسعار اس تخدام مجموعة مصنفاهتا ،مع
مراعاة مدى املعقولية وحسن النية واس تخدامات املصنفات"" ،جيب أن يكون التحصيل
متناس با دامئا مع مس توى اس تخدام املصنفات والتسجيالت الصوتية من ِّقبل
املس تخدمني ،مع مراعاة أمهية الداء العلين يف أنشطهتم وخصوصيات لك قطاع ،عىل
النحو املنصوص عليه يف لحئة هذا القانون".
املواد من  )2(98اإىل ( )4من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
"أسعار اس تخدامات املصنفات والتسجيالت الصوتية جيب أن حتددها امجلعية العامة
ملنظامت الإدارة امجلاعية ،اليت تُدعى لالنعقاد وفقا للواحئ ادلاخلية ويُعلَن عهنا عىل نطاق
واسع بني العضاء ،مع مراعاة املعقولية وحسن النية واس تخدامات املصنفات"؛
( )1ويف حاةل منظمة الإدارة امجلاعية املشار اإلهيا يف املادة  99من القانون 9610
لعام  ،1998س ُتحدد السعار وتُوحد خالل امجلعية العامة للمكتب املركزي،
وفقا لنظامه السايس ،مع مراعاة املعايري واملبادئ التوجهيية اليت تمت املوافقة علهيا
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س نواي من طرف الاجامتعات العامة ملنظامته العضاء".
"أسعار اس تخدامات املصنفات والتسجيالت الصوتية جيب أن حتددها امجلعية العامة
ملنظامت الإدارة امجلاعية ،اليت تُدعى لالنعقاد وفقا للواحئ ادلاخلية ويُعلَن عهنا عىل نطاق
واسع بني العضاء ،مع مراعاة املعقولية وحسن النية واس تخدامات املصنفات"؛ "جيب أن
ميتثل التحصيل ملبادئ الكفاءة واملساواة أمام القانوين ،وجيب أل ميزي بني املس تخدمني
ذوي اخلصائص الواحدة"؛ "جيب أن يكون التحصيل متناس با مع مس توى اس تخدام
املصنفات والتسجيالت الصوتية من ِّقبل املس تخدمني عند مراعاة املعايري التالية:
أول .مدة الاس تخدام ()...؛ اثنيا .عدد مرات الاس تخدام ()...؛ اثلثا .نس بة املصنفات
والتسجيالت الصوتية املس تخدمة املوجودة يف املكل العام أو املرخصة من خالل اإدارة
فردية أو مبوجب أي نظام ترخيص خبالف الإدارة امجلاعية".
املواد  6و )1( 6و 7و 8من املرسوم رمق  468.8الصادر يف  22يونيو من عام 2015
مجهورية كوراي
"معدل ومبل رمس الاس تخدام اذلي يتلقاه مزود خدمة تأمني حق املؤلف جيب أن
حيددهام هذا الخري بعد حصوهل عىل موافقة وزير الثقافة والرايضة والس ياحة .ويف هذه
احلالت ،جيب أن جيمع الوزير أراء الشخاص املهمتني ،عىل النحو املنصوص عليه يف
املرسوم الرئايس ".املادة  )5(105من قانون حق املؤلف
الاحتاد الورويب:
"جيب أن يتلقى أحصاب احلقوق ماكفأت مالمئة نظري اس تخدام حقوقهم".
املادة  )2(16من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
"جيب أن تستند أحاكم الرتخيص اإىل معايري موضوعية] ،خاصة فامي يتعلق ابلتعريفات".
املادة  )2(12من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
"عىل منظامت الإدارة امجلاعية واملس تخدمني اإجراء املفاوضات املتعلقة برتخيص احلقوق
لك من الطرفني موافاة الطرف الخر جبميع
يف اإطار من حسن النيات .وجيب عىل ٍ
املعلومات الالزمة".
املادة  )1(16من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
الاحتاد الورويب:
"جيب أن تكون التعريفات املفروضة مقابل احلقوق الاس تئثارية واحلقوق يف املاكفأة
معقوةل نس بة اإىل مجةل أمور من بيهنا القمية الاقتصادية لس تخدام احلقوق يف التجارة مع
أخذ طبيعة اس تخدام املصنف وغريه من املواد ونطاقه يف الاعتبار ،وكذكل نس بة اإىل
القمية الاقتصادية للخدمة املقدمة من منظمة الإدارة امجلاعية .وجيب عىل منظامت الإدارة
امجلاعية اإخبار املس تخدم املعين ابملعايري املس تخدمة لتحديد هذه التعريفات".
املادة  )2(16من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
بلجياك:
"تضع منظامت الإدارة امجلاعية قواعد لتحديد التعريفات [ ]...فامي يتعلق جبميع أنواع

53

احلقوق اليت تدار حتت مسؤوليهتا ،عدا التعريفات اليت حددها القانون".
املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي ،اجلزء احلادي عرش ،الباب .5
"جيب أن تتاح الإصدارات احملدَّثة لقواعد حتديد التعريفات ]...[ ،وأن تُنرش عىل املوقع
الإلكرتوين ملنظمة الإدارة امجلاعية خالل مدة ل تزيد عىل شهر واحد بعد اإجراء أخر
تعديل علهيا".
بناء عىل املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي ،اجلزء احلادي عرش ،الباب .5
إاكوادور:
"املادة  .251التعريفات
[]...
ختضع التعريفات احملددة لترصحي السلطة الوطنية اخملتصة يف مسائل حقوق امللكية
الفكرية ،واليت جيب علهيا احلصول عىل الساس الوقائعي والتقين ،أو طلبه مس بقا،
واذلي يربر مثل هذه التعريفات ،وكذكل الالزتام ابملتطلبات الرمسية املنصوص علهيا يف
هذا القانون ،واللواحئ املعنية ،واللواحئ التنظميية للرشكة .ومبجرد السامح هبذه التعريفات،
تنرشها السلطة الوطنية اخملتصة يف مسائل امللكية الفكرية يف اجلريدة الرمسية ويف جريدة
ذات انتشار واسع عىل الصعيد الوطين.
تتحقق السلطة الوطنية اخملتصة يف حقوق امللكية الفكرية من أن التعريفات تنشئ نظا ًما
خاصا وخمتل ًفا إلرسالت وسائل الإعالم اجملمتعية ،مع مراعاة معايري مثل التغطية والكثافة
ً
الساكنية".
القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.
فزنويال:
"( )...وتنرش املعدلت وأي تعديالت تطرأ علهيا وفق ًا للواحئ ،ابس تثناء ما تنص عليه
املادة  144من هذا القانون .وإاذا اعتربت اإحدى منظامت املس تخدمني أو هيئة البث أن
املعدل اذلي حددته منظمة الإدارة امجلاعية فامي يتعلق ابلتصالت العامة اخلاصة
ابملصنفات املوجودة سابقًا ،أو أوجه الداء ،أو الإنتاجات املوس يقية متعسف ،فاإنه جيوز
لها اللجوء اإىل املديرية الوطنية حلق املؤلف للتحكمي يف غضون ( 10عرشة) أايم معل بعد
نرش املعدل ودون املساس ابللزتام املتعلق ابلمتناع عن اس تخدام مجموعة املصنفات
الوجهية".
فزنويال ،املادة  )2(6من قانون حق املؤلف لس نة .1993
أملانيا:
"العقود الشامةل
تلزتم مجعية التحصيل ابإبرام عقد شامل مع مجعيات املس تخدمني برشوط معقوةل فامي
يتعلق ابحلقوق اليت تديرها ،اإل اإذا تعذر بشلك معقول أن تربم مجعية التحصيل مثل هذا
العقد الشامل ،عىل وجه اخلصوص لن عضوية مجعية املس تخدمني صغرية جدً ا".
البند  35من قانون مجعيات التحصيل الملانية لس نة .2017
"الالزتام بتحديد التعريفات
ُحتدد مجعية التحصيل تعريفات املاكفأت اليت تطالب هبا فامي يتعلق ابحلقوق اليت تديرها.
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وإاذا أبرمت عقود شامةل ،فاإن معدلت املاكفأت املتفق علهيا الواردة يف هذه العقود ينبغي
أن تشلك التعريفات السارية".
البند  38من قانون مجعيات التحصيل الملانية.
"الكشف عن املعلومات للجمهور
( )1عىل مجعية التحصيل أن تنرش عىل القل املعلومات التالية عىل موقعها الإلكرتوين:
()...
 .5العقود الشامةل اليت أبرمهتا (." )...
البند  56من قانون مجعيات التحصيل الملانية.
البوس نة والهرسك:
"( )1حيدد مقدار وطريقة حساب املاكفأة اليت يدفعها لك مس تخدم اإىل منظمة جامعية
لس تخدام مصنف من مجموعة مصنفاهتا عن طريق التعريفة .وجيب أن يكون مقدار
املاكفأة مناس ًبا لفئة املصنف وطريقة اس تخدامه.
( )2حتدد التعريفة ابتفاق جامعي يربم بني منظمة جامعية ومجعية ممثةل للمس تخدمني أو،
اإذا اس تحال ذكل ،ابتفاق مع مس تخدم فردي أو بقرار من جملس حق املؤلف .وتعترب
التعريفة احملددة يف التفاقات املذكورة مناس بة حىت حيني وقت صدور قرار هنايئ خمتلف
عن جملس حق املؤلف.
( )3عند حتديد التعريفة املناس بة ،جيب مراعاة ما ييل عىل وجه اخلصوص:
أ) اإجاميل ادلخل الإجاميل املس متد من اس تخدام املصنف أو ،اإذا اس تحال ذكل ،اإجاميل
التاكليف املرتبطة هبذا الاس تخدام؛
ب) أمهية اس تخدام املصنفات يف نشاط املس تخدم؛
ج) النس بة بني املصنفات املس تخدمة احملمية وغري احملمية؛
د) النس بة بني احلقوق اليت تُدار بشلك جامعي وفردي؛
ه) التعقيد اخلاص ل إالدارة امجلاعية للحقوق بسبب اس تخدام معني للمصنفات؛
و) اإماكنية مقارنة التعريفة املقرتحة مع تعريفات املنظامت امجلاعية املامثةل يف ادلول اجملاورة
الخرى وادلول اليت ميكن مقارنهتا ابلبوس نة والهرسك وفقًا للمعايري ذات الصةل ،وخاصة
فامي يتعلق ابلناجت احمليل الإجاميل للفرد الواحد والقوة الرشائية".
املادة  )1(23و( )2و ( )3من قانون الإدارة امجلاعية ابلبوس نة والهرسك لس نة .2010
املنطقة السرتالية الس يوية:
"عىل لك مجعية حتصيل ،مىت اكن ذكل مالمئا ،الامتس املشورة بسن نية من الرابطات
الصناعية ذات الصةل فامي يتعلق ابلحاكم والرشوط املنطبقة عىل الرتاخيص أو أنظمة
الرتخيص اليت تقدهما مجعية التحصيل".
"جيوز ملنظمة الإدارة امجلاعية أخذ المور التالية يف الاعتبار عند حتديدها لرسوم
الرتخيص أو عند التفاوض بشأهنا:



قمية املواد احملمية بق املؤلف؛
والغرض اذلي تس تخدم هل املواد احملمية بق املؤلف والس ياق اذلي
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تس تخدم فيه؛
وأسلوب أو نوع اس تخدام املواد احملمية بق املؤلف؛
وأي قرارات ذات صةل صادرة عن حمكة حق املؤلف؛
وأي أمور أخرى ذات صةل".

مدونة قواعد السلوك مجلعيات حتصيل حق املؤلف السرتالية الس يوية والسرتالية.
الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات:
"عىل لك رشكة ترخيص موس يقى وضع تعريفات تتسم ابلشفافية وتستند اإىل معايري
موضوعية وتعكس بشلك عادل الك من قمية حقوق أحصاب احلقوق يف التجارة واملنافع
اليت تعود عىل مس تخديم خدمة رشكة ترخيص املوس يقى".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات.
أدوات املامرسات اجليدة

 .46ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن حتدد التعريفات اليت ميكن أن تستند اإىل مقارانت للتعريفات تشمل عدة
قطاعات ،أو بوث اقتصادية ،أو الق مية التجارية للحقوق املس تخدمة ،أو املنافع اليت تعود عىل املرخص هلم ،أو معايري
أخرى ذات صةل.
 .47ينبغي تقيمي املنافع اليت تعود عىل ا ُملرخَّص هل مع مراعاة حقوق منظمة الإدارة امجلاعية املس تخدمة ابلنظر اإىل ما ييل
عىل سبيل املثال:
(أ) الغرض اذلي تس تخدم هل هذه احلقوق؛
(ب) والس ياق اذلي تس تخدم فيه هذه احلقوق؛
(ج) وأسلوب أو نوع الاس تخدام اذلي تس تخدم به هذه احلقوق؛
(د) واملنفعة العائدة عىل ا ُملرخَّص هل من التعامل مع منظمة الإدارة امجلاعية بدل من التعامل مع لك صاحب
حقوق عىل حدة.
.7

احلومكة

 1.7الاجامتع العام
البيان
ينبغي عقد الاجامتع العام ملنظمة الإدارة امجلاعية ابنتظام وينبغي تنظميه بشلك سلمي ،كام هو احلال يف الرشاكت أو امجلعيات
الخرى .وقد اق ُتبست معظم التوصيات الواردة يف هذا القسم من بنود قياس ية موجودة يف القوانني املنظمة حلومكة الرشاكت
أو الرابطات املدنية يف أرجاء العامل اكفة.
وينبغي أن تكون قواعد تس يري الاجامتع العام وإادارته متوافقة بطبيعة احلال مع القوانني السارية يف البدل اذلي تتخذه منظمة
الإدارة امجلاعية تكل مقرا لها.
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مناذج من قوانني أو ترشيعات الربازيل:
"أسعار اس تخدامات املصنفات والتسجيالت الصوتية جيب أن حتددها امجلعية العامة
ملنظامت الإدارة امجلاعية ،اليت تُدعى لالنعقاد وفقا للواحئ ادلاخلية ويُعلَن عهنا عىل نطاق
واسع بني العضاء ،مع مراعاة املعقولية وحسن النية واس تخدامات املصنفات"؛
( )1ويف حاةل منظمة الإدارة امجلاعية املشار اإلهيا يف املادة  99من القانون 9610
لعام  ،1998س ُتحدد السعار وتُوحد خالل امجلعية العامة للمكتب املركزي،
وفقا لنظامه السايس ،مع مراعاة املعايري واملبادئ التوجهيية اليت تمت املوافقة علهيا
س نواي من طرف الاجامتعات العامة ملنظامته العضاء".
"لك أشاكل املاكفأت أو البدل وقميها املقدمة ملوظفي منظمة الإدارة امجلاعية واملكتب
املركزي ،أو املديرين أو أعضاء جملس الإدارة ،جيب أن تمت املوافقة علهيا يف اجامتع عام،
يدعى لالنعقاد وفقا للواحئ ادلاخلية ويُعلَن عهنا عىل نطاق واسع بني العضاء".
املاداتن  )1(6و )2(19من املرسوم رمق  8.468الصادر يف  22يونيو من عام 2015
كولومبيا:
"امجلعية العامة يه الهيئة العليا ملنظمة الإدارة امجلاعية ،ويه اليت تنتخب أعضاء جملس
الإدارة وجلنة ا إلرشاف واملراقب املايلُ .وحت َّدد مسؤولياهتا ومعلياهتا وطريقة انعقادها يف
اللواحئ ادلاخلية ملنظمة الإدارة امجلاعية املعنية".
املادة  15من القانون رمق  44لس نة .1993
اإكوادور:
"امجلعية العامة ،اليت تتألف من مجيع أعضاء منظمة الإدارة امجلاعية ،يه الهيئة الإدارية
العليا ،وتمتثل اختصاصاهتا فامي ييل:
" "1دراسة املزيانية الس نوية ومتويلها؛
" "2ودراسة التقارير الاقتصادية والس نوية؛
" "3ودراسة اللواحئ ادلاخلية للتعريفات؛
" "4ودراسة معليات التوزيع؛
" "5ودراسة الس باب اليت يعرضها جملس ا إلدارة وتوافق علهيا الهيئة الرقابية لتحديد
النسب املئوية للموال احملصةل اخملصصة للتاكليف ا إلدارية واملزااي الاجامتعية مضن
احلدود القانونية؛
" "6وانتخاب أعضاء جملس الإدارة وجملس الرقابة؛
" "7والبت يف طرد العضو أو تعليق عضويته؛
" "8وأي أعامل أخرى يقررها أعضاؤها".
املادة (2.245ج) من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع
والابتاكر (.)2016
غواتاميل:
"جيب أن تتألف مجعية التحصيل من الهجزة التالية عىل القل :مجعية عامة ،وجملس
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اإدارة ،وجلنة إارشاف .وجيب أن ختضع حساابت مجعية التحصيل ملراجعة خارجية .وجيب
أيضا أن يكون مجلعية التحصيل مدير عام يُ ِّعينه جملس الإدارة .ويكون رئيس جملس
الإدارة واملدير العام ُممثلني قانونيني للجمعية ،وذكل دون الإخالل ابلمتثيل القانوين
للجمعية من ِّقبل أشخاص أخرين طبقا للواحئ ادلاخلية .وجيب عىل مجعية التحصيل
تسجيل لواحئها دلى جسل امللكية الفكرية .وامجلعية العامة يه الهيئة العليا مجلعية
التحصيل ،ويه اليت تعني أعضاء الهجزة الخرى .ومتكل امجلعية العامة ،مضن مجةل أمور،
صالحية القيام مبا ييل( :أ) املوافقة عىل البياانت املالية مجلعية التحصيل وتقريرها الس نوي
أو رفضهام؛ (ب) واملوافقة عىل تقرير جلنة الرصد أو رفضه؛ (ج) وتعيني مراجع حساابت
خاريج؛ (د) واملوافقة عىل تعديل دس تور مجعية التحصيل؛ (ه) وممارسة أي سلطات
أخرى تنص علهيا اللواحئ ادلاخلية ،مبا ل خيل بأحاكم هذا القانون".
املادة  120من قانون حق املؤلف.
املكس يك:
"جيب أن تتوافق قواعد عقد امجلعيات ونصاهبا القانوين مع أحاكم هذا القانون ولواحئه
والقانون العام اخلاص ابلرشاكت التجارية".
املادة  206من القانون الاحتادي بشأن حق املؤلف.
الاحتاد الوريب:
"جيب عقد مجعية عامة للعضاء مرة واحدة يف الس نة عىل القل".
املادة  )2(8من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
"توافق امجلعية العامة عىل أي تعديالت عىل الالحئة التنظميية وأحاكم عضوية منظمة
الإدارة امجلاعية ،اإذا اكنت تكل الحاكم غري ُم َّنظمة مبوجب الالحئة التنظميية".
املادة  )3(8من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
"تراقب امجلعية العامة للعضاء أنشطة منظمة الإدارة امجلاعية عن طريق ما ييل عىل
القل :اختاذ قرار بشأن تعيني مراجع احلساابت وإاقالته ،واملوافقة عىل تقرير [الشفافية]
الس نوي".
املادة  )4(8من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
"تتخذ امجلعية العامة للعضاء قرارات بشأن تعيني املديرين أو تنحيهتم ،وتس تعرض
أداءمه العام وتوافق عىل أجورمه وغريها من الاس تحقاقات مثل الاس تحقاقات املالية
وغري املالية ،و ِّمنَح واس تحقاقات املعاشات التقاعدية ،واحلق يف احلصول عىل أي ِّمنَح
أخرى ،واحلق يف احلصول عىل تعويض هناية اخلدمة".
"تتخذ امجلعية العامة قرارات بشأن الس ياسة العامة اخلاصة بتوزيع املبال املس تحقة
لحصاب احلقوق ،والس ياسة العامة املتعلقة ابس تخدام املبال غري القابةل للتوزيع ،وبشأن
قواعد الاقتطاع من عائدات احلقوق".
بناء عىل املادة  8من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
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أدوات املامرسات اجليدة

 .48ينبغي أن تعقد منظمة الإدارة امجلاعية اجامتعا عاما لعضاهئا أو ملمثلهيم املنتخبني مرة واحدة يف الس نة عىل القل.
 .49ينبغي أن يوافق الاجامتع العام عىل أي تعديالت عىل الالحئة التنظ ميية وعىل أحاكم العضوية.
 .50يقوم الاجامتع العام مبا ييل:
حصةل ،والاقتطاعات لغراض اجامتعية أو ثقافية أو
(أ) يوافق عىل الس ياسات العامة بشأن توزيع الموال ا ُمل َّ
تعل ميية ،واس تخدام الموال غري القابةل للتوزيع والاستامثرات؛
(ب) ويوافق عىل التقرير الس نوي ،ويقدَّم هل تقرير من مراجعي احلساابت يصاحب ذكل التقرير الس نوي؛
(ج) ويعني أعضاء جملس الإدارة وينحهيم ،ويوافق عىل ما حيصلون عليه من أجور واس تحقاقات أخرى ،و ِّمنَح
معاشات تقاعدية ،وتعويضات اإهناء اخلدمة ،وغريها من ا ِّملنَح؛
(د) ويتخذ قرارات بشأن الس ياسات العامة لالستامثر .وينبغي أن يتضمن التقرير الس نوي معلومات عن نوع
الاستامثر ،وس ياسة الاستامثر ،ونتاجئ تكل الس ياسة؛
(ه) ويعني مراجع حساابت خارجيا مس تقال واحدا أو اثنني.
 .51ميكن أن تنص الالحئة التنظ ميية ملنظمة الإدارة امجلاعية عىل تفويض جملس الإدارة يف بعض سلطات الاجامتع العام
املذكورة أعاله ،مبا يتفق مع القواعد املطبقة يف الترشيع الوطين ،اإن وجدت.
 2.7ا إلرشاف ادلاخيل
البيان
يُعد ا إلرشاف ادلاخيل السلمي لحد اجملالس عىل اإدارة منظمة الإدارة امجلاعية ومعلياهتا عنرصا رضوراي من عنارص الإدارة
امجلاعية للحقوق بفعالية وشفافية .و ِّتعني منظمة الإدارة امجلاعية أعضاء اجمللس يف الاجامتع العام ،وعادة ما ميثل أعضاء
اجمللس أحصاب احلقوق اذلين تُدار حقوقهم .غري أنه قد يكون من املس تحسن يف بعض الحيان اختيار أعضاء اجمللس
املعينني من بني أفراد ل ميثلون أحصاب احلقوق بشلك مبارش لكن دلهيم خربات جتارية أو قانونية قيِّمة من أجل حسن سري
معل اجمللس ،مبا يتفق مع القواعد املطبقة يف الترشيع الوطين ،اإن وجدت.
مناذج من قوانني أو ترشيعات الاحتاد الورويب:
"[تنشئ منظمة الإدارة امجلاعية] وظيفة إارشافية تكون مسؤوةل عن الرصد املس متر
لنشطة الشخاص القامئني عىل اإدارة أعامل املنظمة ولداهئم لواجباهتم".
املادة  )1(9من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
"وجيب أن يوجد متثيل عادل ومتوازن لش ىت فئات أعضاء منظمة الإدارة امجلاعية يف
الهيئة اليت تبارش الوظيفة ا إلرشافية".
املادة  )2(9من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
"ينبغي أل مينع رشط المتثيل العادل واملتوازن للعضاء منظمة الإدارة امجلاعية من تعيني
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أطراف أخرى ملبارشة الوظيفة ا إلرشافية ،مبا يف ذكل الشخاص اذلين دلهيم خربات همنية
ذات صةل".
احليثية  24من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
كولومبيا:
"تتألف مجعيات الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة من الهيئات التالية :امجلعية
العامة ،وجملس اإدارة ،وجلنة إارشاف ،ومراقب مايل"؛ "تتألف جلنة ا إلرشاف من ثالثة
أعضاء رئيس يني وثالثة من املناوبني غري الشخصيني اذلين جيب أن يكونوا من أعضاء
امجلعيةُ .وحت َّدد مسؤولياهتا ووظائفها يف اللواحئ التنظميية"
املاداتن  )7(14و( )19من القانون رمق  44لس نة .1993
الربازيل:
"يُنتخب مديري منظامت الإدارة امجلاعية لولية من ثالث ( )3س نوات ،مما يسمح ابإعادة
انتخاهبم ملرة واحدة فقط".
البند  13من املادة  97من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
اإكوادور:
"ل ميكن لعضاء جملس الإدارة أن يكونوا يف نفس الوقت أعضاء يف جلنة ا إلرشاف.
وميارسون مناصهبم ملدة أقصاها أربع س نوات وجيوز اإعادة انتخاهبم لفرتة اإضافية".
املادة (245.2ب) من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع
والابتاكر.
اإس بانيا:
 " .1تتوىل هيئة اتبعة ملنظمة اإدارة جامعية ،وفقا لحاكم نظاهما السايس ،هممة تنفيذ
معلية رقابة عىل املس توى ادلاخيل للمهام الإدارية املعهودة للهيئات الإدارية والمتثيلية
للمنظمة .ول جيب أن تقوم هذه الهيئة ،من تلقاء نفسها ،ابإدارة أو متثيل املنظمة ،دون
الإخالل بأحاكم هذه املادة [.]...
 .2وجيب أن حتدد اللواحئ التنفيذية ملنظمة الإدارة امجلاعية تركيبة هيئة الرقابة ادلاخلية
وترتيبات انتخاب أعضاهئا من طرف امجلعية العامة ،ويتعني علهيا عىل لك حال أن
تس تويف املعايري التالية:
(أ) جيب أن تتألف الهيئة من ثالثة أعضاء أو أكرث يف منظمة الإدارة امجلاعية ،المر
اذلي يضمن متثيال منصفا ومتساواي خملتلف فئات العضاء .ول جيوز أن يكون لي عضو
عالقة بمك الواقع أو بمك القانون ،سواء مبارشة أو غري مبارشة ،مع أشخاص طبيعيني أو
معنويني ينمتون اإىل الهيئات الإدارية أو المتثيلية ملنظمة الإدارة امجلاعية أو ممثلني فهيا ؛
(ب) وميكن تعيني أطراف أخرى مس تقةل ليست عضوا يف منظمة الإدارة امجلاعية
كعضاء يف هيئة الرقابة اإذا اكنت خرباهتم التقنية ترتبط بتنفيذ همام الهيئة .ول جيوز أن
يكون لي من الطراف الخرى املس تقةل من خارج منظمة الإدارة امجلاعية عالقة بمك
الواقع أو بمك القانون ،سواء مبارشة أو غري مبارشة ،سواء مع منظمة الإدارة امجلاعية أو
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أي من أعضاهئا .وجيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية اليت حصلت  100مليون يورو أو
أكرث س نواي خالل الفرتة املالية السابقة أن تلزتم بتعيني طرف اثلث مس تقل أو أكرث
كعضو يف هيئة الرقابة ادلاخلية.
ولغراض الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب) أعاله ،جيب أن يُقصد من العالقة بمك الواقع أو
القانون املبارشة وغري املبارشة يف مجيع احلالت عالقة القرابة بصةل ادلم أو النسب مبا يف
ذكل العالقات من ادلرجة الثانية ،أو عالقات معل أو جتارية اليت ل تزال قامئة أو
اس مترت يف العوام امخلسة اليت س بقت التعيني.
 .3وجيب أن تعني امجلعية العامة أعضاء هيئة الرقابة ادلاخلية ملدة أربعة أعوام ،ميكن
جتديدها مرة واحدة لنفس الفرتة.
 .4وقبل تولهيم هماهمم ،وس نواي بعد ذكل ،جيب أن يقدم أعضاء هيئة الرقابة ادلاخلية
بياان بشأن تضارب املصاحل اإىل امجلعية العامة ليك تس تعرضه وتنظر فيه [.]...
وجيب أن ترسل منظمة الإدارة امجلاعية نسخة من هذه البياانت اإىل الهيئة الإدارية اليت
يه مسؤوةل أماهما []...
 .5وجيب أن تقوم هيئة الرقابة ادلاخلية ابحلد الدىن من املهام التالية:
(أ) رصد أنشطة وأداء الهيئات الإدارية والمتثيلية للمنظمة بصفة عامة؛
(ب) رصد تنفيذ القرارات والس ياسات العامة اليت اعمتدهتا امجلعية العامة []...؛
(ج) تنفيذ أية همام أس ندهتا اإلهيا امجلعية العامة ،عند الاقتضاء؛
(د) تنفيذ الاختصاصات املعهودة اإلهيا من طرف امجلعية العامة ،عند الاقتضاء.
 .6وجيب أن تدعو هيئة الرقابة ادلاخلية أعضاء الهيئات الإدارية والمتثيلية ملنظمة
الإدارة امجلاعية واملوظفني الإداريني والتقنيني حلضور اجامتعاهتا بصفة مشاركني ل حيق هلم
التصويت.
 .7وجيب عىل الهيئات الإدارية والمتثيلية ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تقدم لهيئة الرقابة
ادلاخلية ،لك ثالثة أشهر عىل القل ،مجيع املعلومات الالزمة للوفاء مبهام الرقابة املعهودة
اإلهيا .وجيب علهيا أيضا تقدمي مجيع املعلومات الخرى بشأن وقائع قد يكون لها أثر عىل
وضع منظمة الإدارة امجلاعية .وجيوز للك عضو من هيئة الرقابة احلصول عىل مجيع
املعلومات املنقوةل اإىل هذه الهيئة.
 .8ودون الإخالل ابللزتام الوارد يف الفقرة السابقة ،تطلب هيئة الرقابة ادلاخلية بأن
تزودها الهيئات الإدارية والمتثيلية ملنظمة الإدارة امجلاعية واملوظفني الإداريني والتقنيني بأية
معلومات قد تكون رضورية للقيام بوظائفها .وعالوة عىل ذكل ،جتري الهيئة ،أو تطلب
اإجراء معليات حتقق قد تكون حامسة ابلنس بة لتنفيذ وظائفها.
.9

وجيب عىل هيئة الرقابة ادلاخلية أن تقدم يف لك س نة تقريرا شفهيا اإىل امجلعية
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العامة ،ترسد فيه اإجنازاهتا فامي يتعلق ابلوظائف املنوطة هبا.
وجيب أن ترسل هيئة الرقابة ادلاخلية نسخة من هذا التقرير اإىل الهيئة الإدارية املسؤوةل
أماهما []...
 .10وتعقد هيئة الرقابة ادلاخلية مجعيات عامة اس تثنائية وفقا لحاكم نظاهما السايس
مىت تبني أن ذكل من مصلحة منظمة الإدارة امجلاعية.
 .11ويف منظامت الإدارة امجلاعية اليت حصلت  100مليون يورو أو أكرث س نواي يف
الفرتة املالية السابقة ،جيب عىل هيئة الرقابة ادلاخلية ،ابلإضافة اإىل املهام الواردة يف الفقرة
 ،5ا إلرشاف عىل النشطة التالية للهيئات الإدارية والمتثيلية للمنظمة:
(أ) تطبيق القواعد واللواحئ التنفيذية بشأن توزيع الإاتوات احملصةل؛
(ب) اختاذ اإجراءات تأديبية وتنفيذها ضد أعضاء املنظمة؛
(ج) اس تالم التظلامت والشاكوى وحلها؛
(د) تنفيذ املزيانية الس نوية اخلاصة بتحصيل الإاتوات اليت تديرها املنظمة وتوزيعها
وإايرادات هذه الخرية ونفقاهتا.
 .12ويف منظامت الإدارة امجلاعية اليت حصلت  100مليون يورو أو أكرث س نواي يف
الفرتة املالية السابقة ،جيب عىل هيئة الرقابة ادلاخلية:
(أ) الاجامتع لك س تة أشهر عىل القل؛
(ب) وإاعداد حمرض للك اجامتع يدرج النقاط التالية:
.1

احلضور؛

.2

وجدول أعامل الاجامتع؛

.3

وموعد الاجامتع وماكن انعقاده؛

.4

وأمه نقاط املناقشات ،وحمتوى التفاقات املعمتدة والراء املعارضة.

وجيب أن تُعمتد حمارض لك اجامتع خالل نفس الاجامتع أو الاجامتع اذلي يليه مبارشة،
وتُرسل نسخة اإلكرتونية اإىل مجيع أعضاء منظمة الإدارة امجلاعية يف غضون شهر واحد
من اعامتدها.
(ج) ويف تنفيذ هماهما ،تس تعني هيئة الرقابة ادلاخلية ،دون الإخالل بأحاكم الفقرتني 7
و ،8مبراجع .وجيب أل يكون هذا املراجع هو نفس مراجع احلساابت الس نوية للمنظمة،
وجيب أن تقوم امجلعية العامة بتعيينه ["]...
املادة  162من النص املعدل من قانون امللكية الفكرية ،املعمتد ابملرسوم املليك رمق
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 1996/1الصادر يف  12أبريل ( 1996يتضمن املادة  9من التوجيه الورويب رمق
)2014/26/EU
أدوات املامرسات اجليدة

 .52ينبغي أن تكفل الالحئة التنظ ميية ملنظمة الإدارة امجلاعية متثيال عادل ومتوازان لش ىت فئات العضاء يف اجمللس ،مبا
يتفق مع القواعد املطبقة يف الترشيع الوطين ،اإن وجدت.
 .53جيوز للجمعية العامة أن تنتخب أعضاء جملس الإدارة خلربهتم التجارية والقانونية وغريها من اخلربات ذات الصةل،
رهنا بأية تقييدات ينص علهيا القانون.
 3.7جتنب تضارب املصاحل
البيان
ينبغي أن تتخذ أي منظمة اإدارة جامعية حتسن أداء وظائفها خطوات لتجنب حالت تضارب املصاحل وضامن نزاهة جملس
اإدارة املنظمة وهيئهتا الإدارية .ويُفضَّ ل اإدراج هذه التدابري والإجراءات يف مبادئ توجهيية داخلية ،وينبغي أن ختضع هذه
املبادئ التوجهيية للمراجعة ابنتظام.
مناذج من قوانني أو ترشيعات كولومبيا:
"ل جيوز لعضاء جملس الإدارة وجلنة ا إلرشاف ومدير منظمة الإدارة امجلاعية ومراقهبا
املايل أن يشاركوا يف أهجزة مماثةل اتبعة ملنظمة اإدارة جامعية أخرى .ول جيوز للمدير أن
يكون عضوا يف جملس الإدارة أو جلنة ا إلرشاف أو أي هجاز أخر من أهجزة منظمة
الإدارة امجلاعية".
املادة  20من القانون رمق  44لس نة .1993
"ترسي أس باب عدم الهلية التالية عىل عضو جملس الإدارة ،ابلإضافة اإىل الس باب
امل ُح َّددة يف اللواحئ التنظميية:
(أ) أن تربطه بعضو أخر صةل دم من ادلرجة الرابعة ،أو صةل زواج من ادلرجة الثانية ،أو
صةل مدنية من ادلرجة الوىل؛
(ب) أن يكون زوجا لعضو أخر أو رفيقا دامئا هل؛
(ج) أن يكون خمرجا فنيا أو مالاك أو عضوا أو ممثال أو حماميا أو موظفا يف هيئات مديونة
للجمعية أو يف نزاع معها؛
(د) أن تربطه صةل دم من ادلرجة الرابعة ،أو صةل زواج من ادلرجة الثانية ،أو صةل
مدنية من ادلرجة الوىل بأحد أعضاء جلنة ا إلرشاف أو مدير امجلعية أو أميهنا أو أمني
خزانهتا أو مراقهبا املايل ،أو يكون من أزواج هؤلء أو من مرافقهيم ادلامئني؛
(ه) أن تكون هل صةل دم من ادلرجة الرابعة ،أو صةل زواج من ادلرجة الثانية ،أو صةل
مدنية من ادلرجة الوىل بأحد موظفي املديرية الوطنية حلق املؤلف أو يكون من أزواج
هؤلء املوظفني أو من مرافقهيم ادلامئني".
املادة  45من القانون رمق  44لس نة .1993
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"ترسي أس باب عدم الهلية التالية عىل عضو جلنة ا إلرشاف ،ابلإضافة اإىل الس باب
امل ُح َّددة يف اللواحئ التنظميية:
(أ) أن تربطه بعضو أخر صةل دم من ادلرجة الرابعة ،أو صةل زواج من ادلرجة الثانية ،أو
صةل مدنية من ادلرجة الوىل؛
(ب) أن يكون زوجا لعضو أخر أو رفيقا دامئا هل؛
(ج) أن يكون خمرجا فنيا أو مدير فرقة أو مالاك أو عضوا أو ممثال أو حماميا أو موظفا يف
هيئات مديونة للجمعية أو يف نزاع معها،
(د) أن تكون هل صةل دم من ادلرجة الرابعة ،أو صةل زواج من ادلرجة الثانية ،أو صةل
مدنية من ادلرجة الوىل بأحد أعضاء جملس الإدارة أو مدير امجلعية أو أميهنا أو أمني
خزانهتا أو مراقهبا املايل ،أو يكون من أزواج هؤلء أو من مرافقهيم ادلامئني؛
(ه) أن تكون هل صةل دم من ادلرجة الرابعة ،أو صةل زواج من ادلرجة الثانية ،أو صةل
مدنية من ادلرجة الوىل بأحد موظفي املديرية الوطنية حلق املؤلف أو يكون من أزواج
هؤلء املوظفني أو من مرافقهيم ادلامئني".
املادة  46من القانون رمق  44لس نة .1993
"ترسي أس باب عدم الهلية وأوجه التعارض التالية عىل مدير امجلعية وأميهنا وأمني
خزانهتا ،ابلإضافة اإىل الس باب وأوجه التعارض امل ُح َّددة يف اللواحئ التنظميية:
(أ) أن يكون مديرا مجلعية غري تكل امجلعيات املنصوص علهيا يف هذا القانون أو أمني هذه
امجلعية أو أمني خزانهتا أو عضوا يف جملس اإدارهتا؛
(ب) أن تكون هل صةل دم من ادلرجة الرابعة ،أو صةل زواج من ادلرجة الثانية ،أو صةل
مدنية من ادلرجة الوىل بأحد أعضاء جملس الإدارة أو جلنة ا إلرشاف أو مدير امجلعية
أو أميهنا أو أمني خزانهتا أو مراقهبا املايل ،أو يكون من أزواج هؤلء أو من
مرافقهيم ادلامئني؛
(ج) أن يكون خمرجا فنيا أو مديرا أو مالاك أو عضوا أو ممثال أو حماميا أو موظفا يف
هيئات مديونة للجمعية أو يف نزاع معها؛
(د) أن تكون هل صةل دم من ادلرجة الرابعة ،أو صةل زواج من ادلرجة الثانية ،أو صةل
مدنية من ادلرجة الوىل بأحد موظفي املديرية الوطنية حلق املؤلف أو يكون من أزواج
هؤلء املوظفني أو من مرافقهيم ادلامئني؛
(ه) اإذا اكن يشغل وظيفة اإدارية يف أي رابطة أو مجعية ذات طبيعة مماثةل".
املادة  47من القانون رمق  44لس نة .1993
"ل جيوز للمدير أن يشرتك يف معامالت تعاقدية مع زوجه أو رفيقه ادلامئ أو َمن تربطه
هبم صةل دم من ادلرجة الرابعة ،أو صةل زواج من ادلرجة الثانية ،أو صةل مدنية من
ادلرجة الوىل".
املادة  48من القانون رمق  44لس نة .1993
"ترسي أس باب عدم الهلية وأوجه التعارض التالية عىل املراقب املايل ،ابلإضافة اإىل
الس باب وأوجه التعارض املنصوص علهيا يف اللواحئ التنظميية:
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(أ) أن يكون عضوا؛
(ب) أن يكون زوجا لحد أعضاء جملس الإدارة أو جلنة ا إلرشاف أو أي موظف من
موظفي امجلعية أو رفيقا دامئا لحد مهنم أو تربطه بأحدمه صةل دم من ادلرجة الرابعة أو
صةل زواج من ادلرجة الثانية أو صةل مدنية من ادلرجة الوىل؛
(ج) أن يكون خمرجا فنيا أو مديرا أو مالاك أو عضوا أو ممثال أو حماميا أو موظفا يف هيئة
مديونة للجمعية أو يف نزاع معها؛
(د) أن تكون هل صةل دم من ادلرجة الرابعة ،أو صةل زواج من ادلرجة الثانية ،أو صةل
مدنية من ادلرجة الوىل بأحد موظفي املديرية الوطنية حلق املؤلف أو يكون زوجا أو
مرافقا دامئا لحد هؤلء املوظفني".
املادة  49من القانون رمق  44لس نة .1993
"ل جيوز لي موظف من موظفي امجلعية أن ينوب عن عضو من أعضاء امجلعية يف أي
من ادلورات العادية أو الاس تثنائية للجمعية العامة".
املادة  50من القانون رمق  44لس نة .1993
اإكوادور:
"ل جيوز لعضاء جملس الإدارة أن يكونوا يف الوقت نفسه أعضاء يف جلنة ا إلرشاف.
وميارس أعضاء جملس الإدارة همام وظائفهم ملدة أقصاها أربع س نوات ،وجيوز اإعادة
انتخاهبم لفرتة اإضافية".
املادة (2.245ب) من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع
والابتاكر.
ُ"حيظر عىل منظمة الإدارة امجلاعية أن تربم اتفاقات مع أعضاء الهيئات الإدارية ،ول مع
الزوج أو الرشيك أو ذوي الرحام حىت ادلرجة الرابعة أو القارب حىت ادلرجة الثانية
(")...
املادة (3.245د) من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع
والابتاكر.
"مع عدم الإخالل مبواد الحاكم القانونية الخرى واللواحئ السارية ،تنص اللواحئ التنظميية
ملنظامت الإدارة امجلاعية ،عىل وجه اخلصوص ،عىل ما ييل:
[]...
 .3السهم واملزيانيات العمومية:
ل
(د) ل جيوز ملنظمة الإدارة امجلاعية اإبرام عقود مع أعضاء من هيئاهتا الإدارية وا متثيلية أو
مع الزوج أو الرشيك أو ذوي الرحام حىت ادلرجة الرابعة أو القارب حىت ادلرجة الثانية
بني العضاء املذكورين ،ابس تثناء عقود الإدارة ومجيع التفاقيات اليت تلزم أعضاء منظمة
الإدارة امجلاعية أو الشخاص اخلاضعني لإدارهتا لمتثيل حقوقهم".
املادة  245من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.
"عند تويل هماهمم ،ولك س نتني ،يقدم أعضاء جملس الإدارة وجلنة الرصد واملدير الإداري
اإىل السلطة الوطنية اخملتصة يف مسائل امللكية الفكرية اإعالانً حمل ًفا بعدم تأثرمه بأي من
أوجه عدم التوافق املنصوص علهيا هذا الفصل وإارفاقه ببيان ابلصول وادلخل.
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املادة  248من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.
الربازيل:
"يُنتخب مديرو منظامت الإدارة امجلاعية لولية مدهتا ثالث س نوات ،وي ُسمح ابإعادة
انتخاهبم ملرة واحدة فقط".
البند  13من املادة  97من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
الاحتاد الورويب:
"[ ]...تضع منظمة الإدارة امجلاعية اإجراءات وتطبقها بغية جتنب تضارب املصاحل،
ولتحديد ما ل ميكن جتنبه من حالت تضارب املصاحل احملمتةل أو الفعلية والس يطرة علهيا
ورصدها وكشفها من أجل منع أي تأثري سليب لها عىل املصاحل امجلاعية لحصاب احلقوق
اذلين متثلهم املنظمة".
"وجيب أن تتضمن هذه الإجراءات اإلزام لك خشص يبارش وظيفة إارشافية ولك خشص هل
دور فعيل يف اإدارة منظمة الإدارة امجلاعية بأن يُ ِّقدم اإىل امجلعية العامة للعضاء اإفادة
فردية س نوية هبا املعلومات التالية:
 أي مصاحل هل يف منظمة الإدارة امجلاعية؛
 أي ماكفأت تسلمها من منظمة الإدارة امجلاعية ،مبا ذكل أنظمة التقاعد
والاس تحقاقات العينية وغري ذكل من أنواع الاس تحقاقات خالل الس نة
املالية السابقة؛
 وأي مبال تسلمها بصفته صاحب حقوق من منظمة الإدارة امجلاعية خالل
الس نة املالية السابقة؛
 وإاقرار بأي تضارب فعيل أو حممتل بني أي مصاحل خشصية ومصاحل منظمة
الإدارة امجلاعية أو بني أي الزتامات جتاه منظمة الإدارة امجلاعية وأي
واجب يدين به لي خشص طبيعي أو اعتباري أخر".
بناء عىل املادة  10من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
أدوات املامرسات اجليدة

 .54ينبغي أن تضع منظمة الإدارة امجلاعية مبادئ توجهيية داخلية لتفادي تضارب املصاحل ،ولتحديد حالت تضارب
املصاحل اليت قد حتول دون قيام أعضاء اجمللس مبسؤولياهتم والس يطرة عىل هذه احلالت ورصدها عندما يتعذر تفادهيا.
 .55ينبغي لهذه املبادئ التوجهيية أن تتضمن ،عىل القل ،اإلزام لك خشص يدير منظمة الإدارة امجلاعية ولك عضو يف
جملس الإدارة بتقدمي اإفادة فردية س نوية بالت تضارب املصاحل الفعلية أو احمل متةل.
.8

الإدارة املالية وتوزيع العائدات والاقتطاعات

 1.8فصل احلساابت
البيان
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ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية ،من أجل ضامن حتقيق احلد القىص من الشفافية واملساءةل ،أن تفصل ما حتقق من عائدات
احلقوق عن ادلخل املتأيت من أصولها اخلاصة أو أنشطهتا الخرى.
مناذج من قوانني أو ترشيعات الاحتاد الورويب:
"جيب عىل منظمة الإدارة امجلاعية أن تدير عائدات احلقوق وتفصلها عن أي دخل من
استامثر أصولها اخلاصة أو ادلخل املتأيت من خدماهتا الإدارية أو ادلخل املتأيت من أي
أنشطة أخرى".
املادة  )3(11من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
بلجياك:
"تدير [ ]...منظمة الإدارة امجلاعية [ ]...الاقتطاعات [اليت تكون لغراض اجامتعية
وثقافية وتعلميية] يف حساابت منفصةل عن حساب املنظمة الرئييس ،وعىل جملس الإدارة
ا إلبالغ س نواي عن املبال املقتطعة وأوجه اإنفاقها".
بناء عىل املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي ،اجلزء احلادي عرش ،الباب .5
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء:
"جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء" :جيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية
تويخ احلرص الواجب واحليطة املعقوةل عند استامثر الموال املدَّ خرة".
املادة  2.9من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق
فناين الداء.
أدوات املامرسات اجليدة

 .56ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تدير عائدات احلقوق وتفصلها عن أي دخل يتحقق من استامثر أصولها اخلاصة،
أو ادلخل املتأيت من خدماهتا الإدارية ،أو ادلخل املتأيت من أي أنشطة أخرى.
 .57ينبغي أل ي ُسمح ملنظمة الإدارة امجلاعية ابس تخدام عائدات احلقوق وأي دخل متأيت من استامثر عائدات احلقوق
رصح لها عىل وجه التحديد خبالف ذكل بقرار من الاجامتع
لي أغراض خالف التوزيعات عىل أحصاب احلقوق ،ما مل ي ُ َّ
العام أو مبوجب لحئهتا التنظ ميية أو مبقتىض أحد القوانني.
 2.8التقرير الس نوي
البيان
التقرير الس نوي ملنظمة الإدارة امجلاعية وثيقة هممة تُ ِّقدم معلومات عن أداء املنظمة ومعلياهتا للعضاء وأحصاب احلقوق
الخرين ومنظامت الإدارة امجلاعية الخرى وعامة الناس .ومبا أن منظامت الإدارة امجلاعية ،شأهنا شأن مجيع الرشاكت
والرابطات الخرى ،يقع علهيا عادة الزتام قانوين ابإعداد تقرير س نوي ونرشه ،فاإن من املامرسات املوىص هبا أن تقدم منظمة
الإدارة امجلاعية يف تقاريرها الس نوية صورة اكمةل وشفافة لداهئا املايل ومعلياهتا .كام ينبغي لها نرش التقارير بنسق يسهل عىل
امجليع التعامل معه ،وإااتحهتا لعامة الناس ،كن تنرشها عىل مواقعها الإلكرتونية مثال.
مناذج من قوانني أو ترشيعات الربازيل:
"يقتيض القيام بنشاط التحصيل املشار اإليه يف املادة  98ترخيصا مس بقا من طرف هيئة
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اإدارية فدرالية عامة ،عىل النحو املنصوص عليه يف القانون ،اليت جيب أن تلزتم معلياهتا
الإدارية مبا ييل)...( :
اثني ًا :ادلليل عىل أن الهيئة املقدمة للطلب تس تويف الرشوط الرضورية لضامن اإدارة فعاةل
وشفافة للحقوق املعهودة اإلهيا ومتثيل املصنفات واملالكني املسجلني بقوة ،بعد اإثبات
بواسطة الواثئق واملعلومات التالية:
()....
" "1مراجعة خارجية س نوية حلساابهتا ،رشيطة أن تكون الهيئة تش تغل لكرث من عام
واحد وأن هذه املراجعة تقتضهيا أغلبية العضاء أو النقابة أو امجلعية املهنية وفقا للامدة
".100؛
"جيب أن ترصد النقابة أو امجلعية املهنية اليت متثل أعضاء منظمة الإدارة امجلاعية حلق
املؤلف ،مرة واحدة يف الس نة ،وعىل نفقاهتا ،وبعد اإشعار مبدة  8أايم ،بواسطة معلية
تدقيق مس تقةل ،دقة احلساابت اليت تقدهما مجعية املؤلفني هذه لعضاهئا".
املادة  – 98ألف ،اثنيا" ،و" و"ط" ،واملادة  100من قانون حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة
اإكوادور:
"جيب أن تقوم منظامت الإدارة امجلاعية مبا ييل ،مع عدم الإخالل ابللزتامات الخرى
املنصوص علهيا يف الالحئة ادلاخلية للك منظمة )1( :أن تنرش املزيانية العمومية
واحلساابت ،مرة واحدة يف الس نة عىل القل ،يف حصيفة ذات انتشار واسع عىل الصعيد
الوطين؛ ( )2وأن ترسل اإىل أعضاهئا ،مرة واحدة لك س تة أشهر عىل القل ،معلومات
اكمةل ومفصةل عن مجيع النشطة املتعلقة ابإدارة حقوقهم".
املادة  249من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.
مالوي:
"( )1جيب عىل امجلعية:
(أ) أن حتتفظ بساابت حصيحة والسجالت الخرى املتعلقة هبا فامي خيص أموالها،
وأن متتثل ،يف مجيع الحوال ،لحاكم قانون املالية ومراجعة احلساابت؛
(ب) وأن تُ ِّقدم اإىل الوزير لك س نة ،أو لكام طلب الوزير ،حساابت خبصوص
الموال واملمتلاكت ،مبا يف ذكل تقدير الإيرادات والنفقات للس نة املالية التالية.
( )2تُفحص وتُرا َجع حساابت امجلعية س نواي من ِّقبل مراجعي حساابت تُعيهنم امجلعية
ويوافق علهيم الوزير )3( .متتد الس نة املالية للجمعية ملدة اثين عرش شهرا وتبدأ من 1
أبريل من لك عام وتنهتيي يف  31مارس من العام التايل :ولكن جيوز أن متتد الس نة املالية
الوىل للجمعية ملدة أطول ل تتجاوز مثانية عرش شهرا من بدء رساين هذا القانون عىل
النحو اذلي قد يوافق عليه الوزير".
املادة  45من قانون حق املؤلف.
الصني:
"جيب عىل منظمة الإدارة امجلاعية حلق املؤلف أن تُنشئ نظاما للاملية واحملاس بة ،فضال
عن نظام لإدارة الصول وفقا للقانون ،وجيب علهيا أن تُ ِّعد دفاتر حماسبية وفقا للحاكم
ذات الصةل".
املادة  30من اللواحئ بشأن الإدارة امجلاعية حلق املؤلف.
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الاحتاد الورويب:
"يتضمن تقرير الشفافية الس نوي الصادر عن منظمة الإدارة امجلاعية معلومات مالية عن
املبال املس تحقة لحصاب احلقوق مع وصف شامل للبنود التالية عىل القل:
]…[ 
 ومجموع املبال اليت ُح ِّصلت لكهنا مل ُخت َّصص بعدُ لحصاب احلقوق ،مع
تفصيل لها حسب فئة احلقوق املدارة ونوع الاس تخدام وإاشارة اإىل الس نة
املالية اليت ُح ِّصلت خاللها هذه املبال ؛
 ومجموع املبال اليت خ ُِّصصت لكهنا مل تُ َّوزع بعدُ عىل أحصاب احلقوق ،مع
تفصيل لها حسب فئة احلقوق املدارة ونوع الاس تخدام وإاشارة اإىل الس نة
املالية اليت ُح ِّصلت خاللها هذه املبال ؛
 وأس باب التأخري ،يف حاةل عدم اإجراء منظمة الإدارة امجلاعية التوزيع
واملدفوعات خالل همةل الشهر التسعة".
انظر مرفق توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
"جيب أن حيتوي تقرير الشفافية الس نوي عىل معلومات عن اإجاميل مبل املاكفأت
املدفوعة اإىل الشخاص [اذلين يديرون أعامل منظمة الإدارة امجلاعية فعليا ومديرهيا] يف
العام السابق ،وعن الاس تحقاقات الخرى املمنوحة هلم".
املادة  22من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU

69

أدوات املامرسات اجليدة

 .58ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية ،فامي خيص لك س نة مالية ،أن توزع أو تُتيح لعضاهئا تقريرا س نواي قبل اجامتعها
العام بوقت ٍ
اكف؛
 .59وينبغي أن يتضمن التقرير الس نوي ما ييل:
(أ) بيان مايل ،وينبغي أن يتضمن هذا البيان املايل مزيانية معومية أو كشف ابلصول واخلصوم عالوة عىل
حساب ادلخل واملرصوفات للس نة املالية؛
(ب) وتقرير عن أنشطة منظمة الإدارة امجلاعية خالل تكل الس نة املالية؛
قسام حسب فئة احلقوق املدارة ونوع الاس تخدام مبا يف ذكل املبل الإجاميل
(ج) وكشف عائدات احلقوق ُم َّ
لعائدات احلقوق اليت ُح ِّصلت لكهنا مل ُخت َّصص بعدُ لحصاب احلقوق واملبل الإجاميل لعائدات احلقوق اليت
خ ُِّصصت لكهنا مل تُو َّزع بعدُ عىل أحصاب احلقوق؛
(د) وتفصيل للمرصوفات التشغيلية؛
(ه) وتفصيل لالقتطاعات اليت اكنت لغراض خدمات اجامتعية وثقافية وتعل ميية خالل الس نة املالية وبيان
لس تخدام تكل املبال  ،مع تفصيل حسب املرصوف الاجامتعي والثقايف والتعل ميي؛
(و) ومعلومات بشأن اإجاميل مبل املاكفأت املدفوعة اإىل الشخاص اذلين يديرون أعامل منظمة الإدارة امجلاعية
وأعضاء جملس الإدارة والاس تحقاقات الخرى املمنوحة هلم خالل الس نة املالية؛
(ز) وكشف عام ي ُ ِّبني ما ييل فامي خيص املعامالت بني منظمة الإدارة امجلاعية ولك منظمة اإدارة جامعية رشيكة
يربطها هبا اتفاق متثيل:
" "1امس تكل املنظامت الرشيكة وتوارخي العقود ذات الصةل؛
" "2و إاجاميل املبل املدفوع للمنظامت الرشيكة خالل الس نة املالية؛
" "3ومجموع الرسوم الإدارية والاقتطاعات الخرى احملددة؛
" "4و إاجاميل املبل الوارد من املنظامت الرشيكة.
 .60ينبغي أن تُف َحص السجالت املالية ملنظمة الإدارة امجلاعية س نواي مبعرفة مراجع حساابت خاريج واحد عىل القل
ي ُعينه الاجامتع العام.
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 3.8س ياسات التوزيع
البيان
نظرا لن س ياسات التوزيع اخلاصة مبنظامت الإدارة امجلاعية تستند اإىل اس تخدام املصنفات املشموةل ابلرتخيص ،فينبغي
ملنظامت الإدارة امجلاعية أن تُضمن يف تراخيصها رشطا بتقدمي معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب عن اس تخداهمم
للمصنفات اليت رخصهتا املنظمة.
وينبغي ،من حيث املبدأ ،أن ُحت ِّصل منظمة الإدارة امجلاعية عائدات احلقوق نيابة عن أحصاب احلقوق وأن تُ ِّوزع ما حصلته
علهيم إابنصاف وبرسعة وبأعىل قدر ممكن من ادلقة .وذلكل من المهية مباكن أن تتسم قواعد التوزيع وس ياساته اليت تتبعها
منظمة الإدارة امجلاعية ابلعداةل واملوضوعية والشفافية .كام ينبغي أن تعكس التوزيعات ،اإىل أقىص حد ممكن ،الاس تخدام
الفعيل للمحتوى والقمية الفعلية املنسوبة اإىل هذا الاس تخدام ،أو أن تستند اإىل صيغة متفق علهيا ما دامت هذه الصيغة
جمدية اقتصاداي.
مناذج من قوانني أو ترشيعات كولومبيا:
"تُ َّوزع املاكفأت اليت ُحت ِّصلها منظامت الإدارة امجلاعية عىل أحصاب احلقوق مبا يتناسب مع
الاس تخدام الفعيل حلقوقهم".
املادة  5.14من القانون رمق  44لس نة .1993
الربازيل:
"جيب عىل امجلعيات أن تتيح نظام املعلومات ليبل املس تخدم عىل حنو منتظم عن مجيع
العامل والفونوغرامات املس تخدمة ،وكذكل لريصد مالكو احلقوق املبال احملصةل واملوزعة".
خصص للتوزيع عىل املؤلفني وأحصاب احلقوق الخرين ...أقل
"جيب أل يكون اجلزء امل ُ َّ
من  %85من مجموع التحصيالت".
املاداتن  )9(98و )4(99من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
ش ييل:
"تراعي أنظمة التوزيع مشاركة أحصاب املصنفات والإنتاجات يف احلقوق احملصةل ،مبا
يتناسب مع اس تخدام هذه احلقوق".
املادة  98من قانون امللكية الفكرية.
املكس يك:
حصةل من خاللها ،فضال
"الزتامات مجعيات الإدارة امجلاعية ...اتسعا :تسديد الإاتوات امل ُ َّ
عن الفوائد الناجتة عهنا ،يف غضون فرتة ل تتجاوز ثالثة أشهر ،من اترخي اس تالم امجلعية
لهذه الإاتوات".
املادة  203من القانون الاحتادي حلق املؤلف.
غواتاميل:
"أي ماكفأة ُحت ِّصلها مجعية التحصيل ل جيوز ختصيصها لي غرض أخر غري التوزيع عىل
أعضاهئا ،بعد خصم املرصوفات الإدارية ،ما مل تأذن امجلعية العامة للعضاء املنتس بني
بذكل رصاحة .ويكون مديرو امجلعية مسؤولني مسؤولية تضامنية وتاكفلية عن خمالفة
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هذا احلمك".
املادة  124من قانون حق املؤلف.
الصني:
ُ
ُ
"رسوم الرتخيص اليت حت ِّصلها منظمة الإدارة امجلاعية حلق املؤلف جيب أن حتال ابلاكمل،
بعد خصم التاكليف الإدارية ،اإىل أحصاب احلقوق ،ول جيوز حتويلها اإىل أي غرض أخر.
وعند حتويل رسوم الرتخيص ،جيب عىل منظمة الإدارة امجلاعية حلق املؤلف أن حتتفظ
حصةل،
بسجل التحويل اذلي جيب أن يتضمن بنودا مثل اإجاميل رسوم الرتخيص امل ُ َّ
ومقدار التاكليف الإدارية ،وأسامء أحصاب احلقوق ،والعناوين والاس تخدام احملدد
للمصنفات أو التسجيالت الصوتية أو املرئية وما اإىل ذكل ،فضال عن املبل احملدد لرسوم
الرتخيص املدفوعة للك صاحب حقوق ،وجيب الاحتفاظ هبذه السجالت ملدة تزيد
عىل  10س نوات".
املادة  29من اللواحئ بشأن الإدارة امجلاعية حلق املؤلف.
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة:
"املادة  - )6( 16جيوز للمنظمة اس تخدام الموال املتأتية من الرسوم احملصةل ابملبل احملدد
يف الالحئة التنظميية أو يف العقد اخلاص ابلتأسيس ،ولكن ل ينبغي أن تتجاوز سقف 15
يف املائة".
املادة  16من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
اإكوادور:
"املادة  -254توزيع املبال احملصةل  -أثناء توزيع املبال احملصةل ،جيب عىل منظامت
التحصيل تقدمي معلومات اكفية لمتكني العضاء من فهم الكيفية اليت أجري هبا احلساب.
وينبغي للك سلطة وطنية خمتصة يف مسائل حقوق امللكية الفكرية يف لك مجعية حتصيل
تزويد لك عضو عىل حدة مبعلومات يف المنوذج اخملول لهذا الغرض.
املادة  254من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.
"جيب أن تدفع منظامت التحصيل املبال احملصةل لحصاب احلقوق املعنيني وتوزعها علهيم
عىل حنو فعال يف موعد أقصاه س تة أشهر بعد قيام امجلعية املعنية بتحصيلها .وتنطبق
الاس تثناءات عىل احلالت اليت ختول فهيا السلطة الوطنية اخملتصة يف امللكية الفكرية همةل
زمنية خمتلفة بعد موافقة امجلعية العامة.
نواي عن توارخي
جيب اإبالغ السلطة الوطنية اخملتصة يف امللكية الفكرية والعضاء س ً
السداد ادلقيقة للرشاكء يف موعد أقصاه الربع الول من لك س نة.
املادة  255من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.
اإثيوبيا:
" .1جيب متويل مزيانية منظمة الإدارة امجلاعية من املصادر التالية:
(أ) الاقتطاعات من الإاتوات احملصةل وفقا ملا جاء يف هذا الإعالن؛
(ب) مساهامت العضاء؛
(ج) الرسوم احملصةل من اخلدمات الخرى ذات الصةل.
 .2جيب أن يطبق الاقتطاع الس نوي وفقا ملا جاء يف املادة الفرعية ( )1من هذه املادة
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وجيب أل يفوق نس بة  30يف املائة من مجموع مبل الإاتوة احملصل.
 .3وجيب حتديد املبل املقتطع وفقا للامدة الفرعية ( )2من هذه املادة وعرضه س نواي عىل
املكتب ليك يوافق عليه قبل تطبيقه ".املادة  35من الإعالن رمق  2014/972اخلاص
بامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (تعديل).
سويرسا:
"جيب أن يُ ِّقدم مس تخدمو املصنفات اإىل منظامت الإدارة امجلاعية للحقوق مجيع املعلومات
الالزمة لتحديد التعريفات وتطبيقها ولتوزيع العائدات ،حيامث يكون من املعقول توقع
ذكل( ".املادة  )1(51من القانون السويرسي حلق املؤلف)
البوس نة والهرسك:
"ل جيوز ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تقتطع من اإيرادها الاجاميل سوى الموال الالزمة
لتغطية نفقات تشغيلها ،وجيب علهيا توزيع مجيع الموال الخرى عىل أعضاهئا.
جيوز ،عىل سبيل الاس تثناء ،أن تنص الالحئة التنظميية ملنظمة الإدارة امجلاعية رصاحة
عىل ختصيص جزء معني من هذه الموال لغراض ثقافية ولتحسني املعاشات التقاعدية
لعضاهئا وحصهتم ومركزمه الاجامتعي.
وجيب أل يتجاوز مقدار الموال اخملصصة لهذه الغراض  %10من صايف دخل منظمة
الإدارة امجلاعية ".املادة  )2(6من قنون الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة،
2010
الاحتاد الوريب:
"[[ ]...جيب] عىل منظمة الإدارة امجلاعية أن توزع املبال املس تحقة لحصاب احلقوق
وتسددها ابنتظام وجدية ودقة ومبا يتفق مع الس ياسة العامة للتوزيع املشار اإلهيا يف
املادة ()5(7أ)".
املادة  )1(13من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
"[[ ]...جيب] عىل منظمة الإدارة امجلاعية أو أعضاهئا من الكياانت املمثةل لحصاب
حقوق أن توزع وتسدد لحصاب احلقوق هذه املبال يف أقرب وقت ممكن ،عىل أن يكون
حصلت خاللها عائدات
ذكل خالل مدة ل تتجاوز  9أشهر من هناية الس نة املالية اليت َّ
احلقوق ،ما مل حتل بني منظمة الإدارة امجلاعية أو ،عند الاقتضاء ،أعضاهئا وبني الالزتام
هبذه املهةل أس باب موضوعية تتعلق عىل الخص ابإفادات املس تخدمني أو حتديد احلقوق
أو أحصاب احلقوق أو توفيق معلومات بشأن املصنفات وغري ذكل من املواد مع أحصاب
احلقوق".
املادة  )1(13من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ:
"عىل [منظامت الإدارة امجلاعية] أن توزع املاكفأت املس تلمة عىل أحصاب احلقوق بكفاءة
ورسعة ،مع تقريب الاس تخدام الفعيل قدر املس تطاع ،وبشفافية ،وذكل عن طريق
بقدر ٍ
اكف من
الإعالن عن خطط توزيع توحض أسلوب رصف املدفوعات ودوريته ٍ
التفاصيل طبقا للقوانني الوطنية وادلولية السارية".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ.
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الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني:
"جيب عىل [منظمة الإدارة امجلاعية] تطبيق نفس املس توى من احليطة والعداةل عىل مجيع
التوزيعات ،مبا يف ذكل ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،دورية التوزيعات ،بغض النظر عن
كون متلقي هذه التوزيعات من [أعضاهئا] أو مجعياهتا الشقيقة".
القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني.
"جيب عىل [منظمة الإدارة امجلاعية] أن تستند يف توزيعاهتا اإىل الاس تخدام الفعيل
للمصنفات أو ،اإذا مل يكن ذكل ممكنا معليا ،اإىل عينة صاحلة اإحصائيا من الاس تخدام
الفعيل للمصنفات".
القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني.
املنطقة السرتالية الس يوية:
"جيب أن يكون دلى لك منظمة اإدارة جامعية دوما س ياسة توزيع حتدد من حني اإىل
أخر اليت ذكره ،وأن تتيحها للعضاء عند الطلب:
 أساس حساب اس تحقاقات تلقي مدفوعات من املاكفأت و/أو رسوم
الرتخيص اليت حتصلها مجعية التحصيل (العائدات)؛
 وأسلوب رصف املدفوعات للعضاء ودوريته؛
 والطبيعة العامة للمبال اليت س تقتطع من العائدات قبل التوزيع".
مدونة قواعد السلوك مجلعيات حتصيل حق املؤلف السرتالية الس يوية والسرتالية.
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء:
"ينبغي أل يدفع فنانو الداء اإل التاكليف الالزمة لإدارة حقوقهم عىل حنو فعال".
املادة  5من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق
فناين الداء.
حصةل والفوائد املتأتية من هذا ادلخل عىل
"جيب أن تُ َّوزع بشلك فردي املاكفأت امل ُ َّ
فناين الداء املعنيني مبا يتناسب مع اس تخدامات أوجه أداهئم ،وفقا لتقارير املس تخدمني
أو املعلومات الخرى املتاحة ذات الصةل".
املادة  1.6من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق
فناين الداء.
"املاكفأت الفردية املس تحقة لفناين الداء ولكهنا مل تُدفع هلم بسبب نقص املعلومات
الرضورية جيب أن تُدخر خالل مدة التقادم الوطنية ذات الصةل".
املادة  1.9من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق
فناين الداء.
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أدوات املامرسات اجليدة

 .61ينبغي أن يكون دلى منظمة الإدارة امجلاعية دوما س ياسة توزيع ،عىل النحو اذلي وافقت عليه امجلعية العامة،
حتدد ما ييل:
حصةل .وينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية
(أ) أساس حساب اس تحقاقات تلقي مدفوعات من عائدات احلقوق ا ُمل َّ
أن تأخذ يف احلس بان اإىل أبعد حد ممكن ،ويه تضع هذا الساس ،الاس تخدام الفعيل للمصنفات أو غريها من
تقرب الاس تخدام الفعيل للمصنفات أو
املواد .فاإن مل يكن ذكل ممكنا معليا ،ميكن اس تخدام عينة صاحلة اإحصائيا ِّ
فئات املصنفات؛
(ب) وأسلوب رصف التوزيعات للعضاء ودوريته؛
(ج) واملبال اليت س تقتطع من عائدات احلقوق قبل التوزيع عىل أساس املرصوفات التشغيلية وس ياسات
الاقتطاعات عىل النحو اذلي حيدده الاجامتع العام أو الالحئة التنظ ميية أو القانون.
 .62ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تُ ِّوزع وتُ ِّ
سدد ابنتظام وجدية ودقة املبال املس تحقة لحصاب احلقوق اذلين متثلهم،
سواء اكن ذكل ال متثيل بمك عضوية أو تلكيف طوعي أو اإلزايم أو بمك اتفاقات متثيل مع منظامت اإدارة جامعية أخرى،
وفقا لس ياس هتا العامة للتوزيعات والتفاقات اليت وقعهتا مع منظامت اإدارة جامعية أخرى.
 .63ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية اإجراء هذه التوزيعات واملدفوعات خالل مدة ل تزيد عىل  12شهرا بعد هناية الس نة
املالية اليت حصلت خاللها عائدات احلقوق ،ما مل حتل بيهنا وبني الالزتام هبذه املهةل أس باب موضوعية ،مثل نقص
الإفادات املقدمة من املس تخدمني.
 .64جيب أن تشري منظمة الإدارة امجلاعية بوضوح اإىل س ياس هتا املتعلقة ابلموال غري املوزعة.
 4.8الاقتطاعات من العائدات (مثل الاقتطاعات الاجامتعية أو الثقافية أو التعل ميية)
البيان
نظرا لن هممة منظمة الإدارة امجلاعية تمتثل يف اإدارة احلقوق بكفاءة عىل أساس جامعي ،فينبغي أن تضع منظمة الإدارة
امجلاعية من بني أهدافها الرئيس ية تقدمي خدمات اإدارة حقوق عالية اجلودة بأقل تلكفة ممكنة ،مما يزيد التوزيعات عىل أحصاب
احلقوق اإىل أقىص حد ممكن .وذلكل فاإن من املهم أن يكون لعضاهئا سلطة اختاذ قرار بشأن مجيع الاقتطاعات اليت جترى
عىل الموال احملصةل ابلنيابة عهنم ،خاصة ما يتعلق من ذكل ابلقتطاعات لغراض اجامتعية وثقافية وتعلميية.
مناذج من قوانني أو ترشيعات جامعة دول النديز:
جيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية "أن تتعهد بضامن عدم ختصيص املاكفأت احملصةل
لغراض أخرى غري تغطية التاكليف الفعلية لإدارة احلقوق املعنية ،ما مل تأذن امجلعية
العامة رصاحة بذكل ،وبتوزيع رصيد املاكفأت بعد خصم هذه التاكليف".
املادة (45ي) من القرار رمق  351لس نة .1993
الربازيل:
"ختصص امجلعيات ،وفقا لقرار صادر عن الهيئة العليا للمعاهدة وعىل النحو املنصوص

75

عليه يف املواد التأسيس ية ،نس بة تصل اإىل  20يف املائة من مجموع أو جزء من الموال
املتأتية من أنشطة تنفذها هبدف متويل أحداث ذات طبيعة ثقافية أو اجامتعية يس تفيد
مهنا العضاء جامعيا".
"وختصص امجلعيات ،وفقا لقرار صادر عن الهيئة العليا للمعاهدة وعىل النحو املنصوص
عليه يف املواد التأسيس ية ،نس بة تصل اإىل  20يف املائة من مجموع أو جزء من الموال
املتأتية من أنشطة تنفذها هبدف متويل أحداث ذات طبيعة ثقافية أو اجامتعية يس تفيد
مهنا العضاء جامعيا وابلستناد اإىل معايري غري متيزيية من قبيل:
أول – املساعدة الاجامتعية؛
اثنيا – تشجيع خلق العامل ونرشها؛
اثلث ًا – متكني العضاء وتأهيلهم".
املادة  )16( 98من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملادة  20من املرسوم رمق
 8.468الصادر يف  22يونيو .2015
كولومبيا:
"ل جيوز ،من دون اإذن رصحي من أعضاء امجلعية العامة ،ختصيص أي ماكفأت ُحت ِّصلها
منظمة الإدارة امجلاعية لي غرض أخر خبالف تغطية التلكفة الفعلية لإدارة احلقوق
املعنية ،وجيب توزيع ما تبقى من املاكفأت بعد اقتطاع تكل التلكفة"؛ "ل جيوز ملنظامت
حصةل لتحقيق أغراض
الإدارة امجلاعية أن ختصص سوى  10يف املائة من املبال امل ُ َّ
اجامتعية وثقافية س بق أن حددهتا امجلعية العامة".
املاداتن  )4(14و )2(21من القانون رمق  44لس نة .1993
الس نغال:
"التاكليف الإدارية – .جيب أن تكون التاكليف الإدارية اليت تقتطعها مجعية الإدارة
امجلاعية متوافقة مع ممارسات احلومكة الرش يدة املعرتف هبا معوما ،وجيب أن تكون
متناس بة ،قدر الإماكن ،مع التلكفة الفعلية لإدارة حقوق املصنف أو الداء أو التسجيل
الصويت أو املريئ".
املادة  119من القانون الس نغايل حلق املؤلف لس نة .2008
"جيوز ملنظمة الإدارة امجلاعية حلق املؤلف أن تقتطع جزءا معينا من رسوم الرتخيص اليت
حصلهتا ،كتاكليف اإدارية للمحافظة عىل أنشطهتا التجارية املعتادة.
والنس بة اليت جيوز أن تقتطعها منظمة الإدارة امجلاعية حلق املؤلف كتاكليف اإدارية تقل
حصةل".
تدرجييا مع زايدة مبل رسوم الرتخيص امل ُ َّ
املادة  28من اللواحئ بشأن الإدارة امجلاعية حلق املؤلف.
الصني:
"جيب أن ُحتال اإىل أحصاب احلقوق ما ُحت ِّصهل منظمة الإدارة امجلاعية حلق املؤلف من
رسوم الرتخيص اكمةل ،بعد خصم التاكليف الإدارية ،ول جيوز حتويلها اإىل أي غرض
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أخر".]..[ .
املادة  29من اللواحئ بشأن الإدارة امجلاعية حلق املؤلف.
املكس يك:
"جيب أن حتتوي اللواحئ التنظميية ملنظامت الإدارة امجلاعية ،عىل القل ،عىل املعلومات
التالية:
( "11" )...النس بة املئوية ملقدار املوارد اليت حصلت علهيا منظمة الإدارة امجلاعية ،واليت
سيمت ختصيصها لـام ييل( :أ) اإدارة املنظمة؛ (ب) وبرامج الضامن الاجامتعي اخلاصة
ابملنظمة؛ (ج) وتعزيز مصنفات العضو؛
" "12والقواعد اليت حتمك أنظمة مشاركة الإيرادات .وجيب أن تستند هذه القواعد اإىل
مبدأ منح أحصاب احلقوق الاقتصادية أو احلقوق اجملاورة اليت ميثلوهنا نصي ًبا من الإاتوات
احملصةل وذكل حسب الاس تخدام الفعيل والفعال واملثبت ملصنفاهتم أو أوجه أداهئم أو
فونوغراماهتم أو براجمهم الإذاعية".
املادة  205من القانون الاحتادي بشأن حق املؤلف.
اإكوادور:
"جيب عىل امجلعية العمومية أن حتدد س نو ًاي نس بة املصاريف الإدارية والتس يريية اليت ل
تزيد ،عند مجعها معا ،عن ثالثني يف املائة من مجموع التحصيل.
وجيب استامثر نس بة ل تتجاوز عرشة يف املائة من العائدات يف التدريب و/أو املشاريع
لتعزيز النشاط الإبداعي للعضاء .وختضع هذه املشاريع ملوافقة امجلعية العامة ملنظمة
الإدارة امجلاعية.
وتقع النس بة املئوية اخملصصة للرفاه والضامن الاجامتعي بني مخسة وعرشة يف املائة من
املبل احملصل ،عىل النحو اذلي حددته امجلعية العامة .ويف حاةل العضاء من الشخاص
الاعتباريني ،جيب اإضافة هذه املزااي اإىل النس بة املئوية لتعزيز للنشاط الإبداعي".
املادة  246من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.
بلجياك:
"جيب أن يتخذ الاجامتع العام لي منظمة اإدارة جامعية بلجيكية قرارا بأغلبية الثلثني
بشأن أي اقتطاع لهداف اجامتعية وثقافية وتعلميية .وجيب أل يزيد الاقتطاع عىل
 .%10وجيوز ملنظامت الإدارة امجلاعية الاكئنة يف بدلان أخرى اإجراء اقتطاعات بد
أقىص  %10من العائدات املكتس بة يف بلجياك .وتدير منظمة الإدارة امجلاعية البلجيكية،
ومنظمة الإدارة امجلاعية غري البلجيكية ابلنس بة اإىل العائدات البلجيكية ،الاقتطاعات يف
حساابت منفصةل عن حساب املنظمة الرئييس ،وعىل جمالس ا إلدارة الإبالغ س نواي عن
املبال املقتطعة وأوجه اإنفاقها".
بناء عىل املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي ،اجلزء السادس ،الفصل .5
الاحتاد الورويب:
حصةل
"جيب تقدمي املعلومات التالية [س نواي] [يف تقرير الشفافية الس نوي] :املبال امل ُ َّ
قسمة حسب فئة
لغراض خدمات اجامتعية وثقافية وتعلميية خالل الس نة املاليةُ ،م َّ
قسمة
احلقوق املدارة وحسب نوع الاس تخدام ،مع توضيح أوجه اس تخدام تكل املبال ُم َّ

77

حسب نوع الغرض".
انظر مرفق توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء:
"ميكن اإجراء اقتطاعات من املبال اليت حتصلها منظمة الإدارة امجلاعية بناء عىل اإذن من
أعضاء املنظمة أو مبوجب أحاكم قانونية ،لغراض هتدف اإىل تعزيز املصاحل العامة لفناين
الداء".
املادة  5من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق
فناين الداء.
الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ:
حصةل ،اإذا اكن مرصحا لها بذكل بمك
"تقتطع [منظامت الإدارة امجلاعية] من املبال امل ُ َّ
قانون وطين و/أو لواحئها التنظميية و/أو قواعدها اخلاصة خبطط التوزيع ،خمصصات
لغراض اجامتعية و/أو ثقافية ،وجيب أن يُ َّ
وحض لحصاب احلقوق املعنيني يف لك واقعة
اقتطاع بيان وجه الترصحي به واملبل اخملصص وطبيعته .وعىل منظمة حقوق الاس تنساخ
التصويري جتنب المتيزي عىل أساس اجلنس ية أو أي أساس أخر".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ.
أدوات املامرسات اجليدة

 .65ينبغي أن يتخذ الاجامتع العام قرارا بشأن قواعد الاقتطاع من عائدات احلقوق.
 .66ينبغي أن يتضمن التقرير الس نوي املبال املقتطعة من عائدات احلقوق لغراض اجامتعية وثقافية وتعل ميية خالل
الس نة املالية وبياان لوجه اس تخدام تكل املبال .
 .67ينبغي أن تسعى منظمة الإدارة امجلاعية جاهدة اإىل ضامن عدم اقتطاع أموال لغراض اجامتعية وثقافية وتعل ميية من
عائدات احلقوق اإل مبوافقة أحصاب احلقوق املمثلني.
 .68ينبغي أن تكفل منظمة الإدارة امجلاعية أن تكون مرصوفاهتا التشغيلية شفافة وموثقة توثيقا سلامي.
 .69ينبغي أن تكفل منظمة الإدارة امجلاعية متتع لك صاحب حقوق متثهل – سواء اكن ذكل ال متثيل مبارشا من خالل
عقد عضوية أو من خالل اتفاق متثيل – ابحلق يف طلب خدماهتا الاجامتعية أو الثقافية أو التعل ميية رشيطة أن تكون
اقتطاعات قد أجريت عىل عائدات احلقوق اخملصصة واملوزعة لصاحب احلقوق هذا.
.9

معاجلة بياانت العضاء واملس تخدمني

البيان
يُ ِّقدم العضاء واملس تخدمون اإىل منظامت الإدارة امجلاعية معلومات خشصية ،ومعلومات رسية أو حساسة جتاراي يف بعض
الحيان .فينبغي أن تتعامل منظمة الإدارة امجلاعية مع هذ البياانت الشخصية أو احلساسة برص ،وأن تلزتم يف ذكل دوما
ابلقواعد املنطبقة بشأن حامية خصوصية البياانت الشخصية والرسار التجارية .ورمغ أن القواعد املنطبقة بشأن حامية البياانت
ختتلف من بدل اإىل أخر ،فاإن من املامرسات اجليدة احلرص عىل عدم الاحتفاظ ببياانت خشصية ول اس تخداهما اإل للغرض
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اذلي ُمجعت من أجهل أصال ،والامتس املوافقة عىل أي معاجلة للبياانت تتجاوز ذكل .وإاذا اقتضت الرضورة نقل بياانت
خشصية عن عضو خارج البالد ،وجب عىل منظمة الإدارة امجلاعية تنبيه العضو ،يف معرض طلب موافقته عىل ذكل ،اإىل أن
بعض البدلان الجنبية قد تكون قوانني حامية البياانت فهيا أضعف ،أو رمبا ل توجد فهيا عىل الإطالق قوانني محلاية البياانت.
مناذج من قوانني أو ترشيعات بلجياك:
"يقع عىل موظفي مجعية التحصيل وعىل مجيع الشخاص الخرين اذلين يشاركون يف
حتصيل املاكفأت املس تحقة يف اإطار الفصلني  5أو  9الزتام ابلرسية املهنية ابلنس بة اإىل
مجيع املعلومات اليت تمنو اإىل علمهم خالل مبارشة وظائفهم أو بكها".
املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي ،اجلزء احلادي عرش ،الباب .5
مجهورية كوراي:
"عندما يكون من الرضوري ل حماةل تنفيذ عقد مع خشص معين ،جيب أن جيمع مراقب
املعلومات الشخصية هذه الخرية ويس تخدهما مضن نطاق الغرض املمتثل يف التحصيل.
وجيب عىل مراقب املعلومات الشخصية أن يتخلص من املعلومات الشخصية دون تأخري
عندما تصبح هذه الخرية غري رضورية بسبب انقضاء همةل الاحتفاظ ،وبلوغ هدف
معاجلة املعلومات الشخصية وما اإىل ذكل".
املاداتن  )1( 15و )1( 21من قانون حامية املعلومات الشخصية.
الاحتاد الورويب:
"جيب عىل منظمة الإدارة امجلاعية أن تتيح املعلومات التالية للك صاحب حقوق متثهل،
وذكل مرة واحدة يف الس نة عىل القل ،وبوسائل اإلكرتونية ]...[ :أي بياانت خشصية
رصح صاحب احلقوق ملنظمة الإدارة امجلاعية ابس تخداهما مبا يف ذكل بياانت حتديد هوية
صاحب احلقوق وماكنه".
املادة  )4(6من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ:
"تتعامل [منظمة الإدارة امجلاعية] مع املعلومات الرسية بشلك مالمئ ،جامعة بني الالزتام
ابلتفاقات والقوانني السارية من هجة واحرتام حقوق اخلصوصية لحصاب احلقوق
واملس تخدمني من اجلهة الخرى".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ.
أدوات املامرسات اجليدة

 .70ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية توظيف هجودها املعقوةل لضامن عدم اإفصاح أ ٍي من مديرهيا وموظفهيا لطراف اثلثة
عن أي معلومات حصلوا علهيا يف معرض وظائفهم أو أداء واجباهتم دون سبب هل مربر موضوعي أو أمر من سلطة
خمتصة.
 .71ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية الاحتفاظ بسجالت للك صاحب حقوق متثهل وحتديهثا ابنتظام بيث ميكن حتديد
هوية صاحب احلقوق هذا وماكنه بدقة.
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 .72ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية مراعاة املبادئ الساس ية للخصوصية وحامية البياانت الشخصية .كام ينبغي لها الوفاء
ابلزتاماهتا املنصوص علهيا يف القوانني ذات الصةل املتعلقة بامية اخلصوصية والبياانت الشخصية.
 .73ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تُبل (اإلكرتونيا اإذا أمكن) صاحب احلقوق أو ا ُملرخَّص هل ابلبياانت الشخصية اليت
حتتفظ هبا عن صاحب احلقوق أو املس تخدم.
 .10تمنية همارات املوظفني ووعهيم
البيان
من أجل ضامن تقدمي خدمات فائقة اجلودة ،ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تشجع عىل التمنية املتواصةل ملهارات موظفهيا
ومعارفهم ،من خالل برامج تدريبية ،عىل سبيل املثال .كام ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تتخذ خطوات معقوةل لضامن
حتقق الوعي دلى موظفهيا ووالكهئا مبدونة قواعد السلوك أو اللواحئ أو الترشيعات الواجبة التطبيق ،وضامن امتثاهلم ادلامئ لها.
مناذج من قوانني أو ترشيعات الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني:
"تشجع لك [منظمة اإدارة جامعية] عىل تمنية املهارات واملعارف املالمئة دلى موظفهيا عن
طريق وضع برانمج تدرييب وتمنوي لصاحل مجيع املوظفني".
القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني.
املنطقة السرتالية الس يوية:
"ينبغي للك مجعية حتصيل أن تتخذ خطوات معقوةل لضامن حتقق الوعي دلى موظفهيا
ووالكهئا هبذه املدونة ،وضامن امتثاهلم ادلامئ لها .وينبغي عىل الخص للك مجعية حتصيل
أن تتخذ خطوات معقوةل لضامن حتقق الوعي دلى موظفهيا ووالكهئا ابإجراءات التعامل
مع الشاكوى وتسوية املنازعات املنصوص علهيا يف البند  ،3وقدرهتم عىل توضيح تكل
الإجراءات للعضاء واملرخص هلم ومعوم امجلهور".
مدونة قواعد السلوك مجلعيات حتصيل حق املؤلف السرتالية الس يوية والسرتالية.
الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ:
"تعمل [منظمة الإدارة امجلاعية] عىل تثقيف موظفهيا وتدريهبم عىل حن ٍو ميكهنم من الوفاء
مبعايري هذه املدونة".
مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ.
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء:
"جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الداء" :تسعى منظامت الإدارة امجلاعية
ابس مترار اإىل تطوير أنظمة لتحديد أحصاب احلقوق والاس تخدامات".
املادة  1.8من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق
فناين الداء.
أدوات املامرسات اجليدة

 .74ينبغي أن تشجع منظمة الإدارة امجلاعية عىل ت منية املهارات واملعارف املالمئة دلى موظفهيا ،وتثبت ابلواثئق أهنا
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وضعت اإجراءات تكفل مواكبة موظفهيا ملس تجدات القواعد ذات الصةل بعملها.
 .75ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية أن تتخذ خطوات لضامن حتقق الوعي دلى موظفهيا ووالكهئا ابإجراءات التعامل مع
الشاكوى وتسوية املنازعات ،وقدرهتم عىل توضيح تكل الإجراءات للعضاء واملس تخدمني ومعوم امجلهور.
 .11اإجراءات الشاكوى وتسوية املنازعات
البيان
اإن اإاتحة اإجراءات الشاكوى وتسوية املنازعات ،وحبَّذا اإاتحهتا بوسائل اإلكرتونية ،لالطالع علهيا بسهوةل تعود ابملنفعة
املتبادةل عىل منظامت الإدارة امجلاعية وأحصاب احلقوق والعضاء واملس تخدمني يف حاةل نشوب منازعات بني العضاء أو
أحصاب احلقوق وبني منظمة الإدارة امجلاعية واملس تخدمني .ولضامن الشفافية وإاماكنية التنبؤ ،ينبغي أن تضع الحاكم القانونية
معيارا لهيئات تسوية املنازعات عند البت يف املنازعات املتعلقة ابلرسوم بني منظمة الإدارة امجلاعية واملس تخدم.
وميكن ،عىل سبيل املثال ،التعبري عن هذا املعيار بوصفه اختبارا من اختبارات "املشرتي الراغب ،والبائع املس تعد" (انظر
القسم  114من مدونة القوانني المريكية املرشوحة) ،أو أن التعريفة ينبغي أن تعكس "قمية اس تخدام احلقوق يف التجارة"
(انظر املادة  )2(16من توجيه الاحتاد الورويب رمق .)EU/26/2014
مناذج من قوانني أو ترشيعات الربازيل:
"جيب أن تضع منظامت الإدارة امجلاعية قواعد لإجياد حلول عاجةل وفعاةل للقضااي بشأن
الزناعات املتعلقة مبعلومات التصال اليت تسفر عن وقف توزيع ا إلاتوات عىل ماليك
املصنفات أو الداء الفين أو الفونوغرامات".
املادة  )3(15من املرسوم رمق  8.468الصادر يف  22يونيو 2015
الياابن:
"( )1اإذا صدر أمر وفقا لحاكم الفقرة ( )4من املادة السابقة ،ومل يمت التوصل اإىل اتفاق،
جيوز للطرفني املعنيني التقدم بطلب لتحكمي مفوض واكةل الشؤون الثقافية فامي خيص
قواعد الإاتوات املعنية.
( )2وجيب عىل املفوض ،عند تلقي طلب التحكمي املذكور يف الفقرة السابقة (اذلي ي ُشار
اإليه فامي يبعد ابمس "التحكمي") ،أن ُخيطر به الطراف الخرى املعنية وأن يتيح هلم فرصة
للتعبري عن أراهئم خالل فرتة زمنية طويةل حمددة.
( )3يف حاةل التقدم بطلب حتكمي قبل يوم اإنفاذ قواعد الإاتوات أو تلقي الإخطار املذكور
يف الفقرة السابقة ،ل جيوز للجهة القامئة بأعامل الإدارة اإنفاذ القواعد املعنية حىت يوم اإجراء
التحكمي ،حىت بعد انقضاء الفرتة اليت ل جيوز خاللها اإنفاذ القواعد وفقا لحاكم املادة .14
( )4جيب عىل املفوض ،عند عزمه عىل اإجراء التحكمي ،أن يتشاور مع جملس الثقافة.
( )5جيب عىل املفوض ،عند اإجراء التحكمي ،أن خيطر بذكل الطراف املعنية.
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( )6اإذا أجري التحكمي وقُيض برضورة تغيري قواعد الإاتوات ،وجب تغيري القواعد طبقا
للقرار الصادر عن ذكل التحكمي".
املادة  24من قانون أعامل اإدارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
الاحتاد الورويب:
"اإجراءات الشاكوى
 .1تكفل ادلول العضاء أن تتيح منظامت الإدارة امجلاعية لعضاهئا ،وملنظامت الإدارة
امجلاعية اليت تدير احلقوق ابلنيابة عهنا مبوجب اتفاق متثيل ،اإجراءات فعاةل وفورية
للتعامل مع الشاكوى ،ل س امي فامي يتعلق ابلإذن ابإدارة احلقوق ،أو اإهناء احلقوق أو حسهبا،
أو رشوط العضوية ،أو حتصيل املبال املس تحقة لحصاب احلقوق ،أو الاقتطاعات،
أو التوزيعات.
 .2جيب أن ترد منظامت الإدارة امجلاعية كتابة عىل الشاكوى املقدمة من العضاء أو
من منظامت الإدارة امجلاعية اليت تدير ابلنيابة عهنا احلقوق مبوجب اتفاق متثيل .وإاذا
رفضت منظمة الإدارة امجلاعية الشكوى ،وجب علهيا اإبداء أس باب الرفض".
املادة  33من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
اإكوادور:
"جيوز مجلعية أو احتاد أو مجموعة ممثةل للمس تخدمني منشأة بطرق رمسية ،ذات متثيلية
معمتدة حسب الصول ،أن تطلب التوسط من جانب السلطة الوطنية اخملتصة يف
مسائل حقوق امللكية الفكرية اإذا رأت أن املعدلت احملددة واملرصح هبا فامي يتعلق جبمعية
التحصيل املسؤوةل عىل ا إلدارة امجلاعية حلق املؤلف أو احلقوق اجملاورة ل تس تويف
الرشوط املنصوص علهيا يف هذا القانون ،يف احلاةل اخلاصة اليت يه موضع النقاش".
املادة  262من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.
فزنويال:
"املادة  ":130لضامن ممارسة الوظائف الإدارية وغريها من املهام املتعلقة ابلتسجيل
واملراقبة والتفتيش عىل النحو املنصوص عليه يف هذا القانون ،أنشئت املديرية الوطنية
حلق املؤلف يف اإطار الوزارة اليت منحت الاختصاص بشأن هذه املسائل ،مبوجب
القانون املنظم ل إالدارة املركزية.
جيب عىل تكل الإدارة)...( :
( )6العمل مكحمك ،عندما تطلب الطراف املعنية ذكل ،يف املنازعات الناش ئة بني
أحصاب احلقوق؛ وبني منظامت الإدارة امجلاعية؛ وبني منظامت الإدارة امجلاعية أو أحصاب
احلقوق ومس تخديم املصنفات أو املنتجات احملمية مبوجب هذا القانون".
فزنويال ،املادة  )6(130من قانون حق املؤلف لس نة .1993
الاحتاد الورويب:
"اإجراءات بديةل لتسوية املنازعات
 .1جيوز لدلول العضاء أن تنص عىل أن املنازعات اليت تنشب بني منظامت الإدارة
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امجلاعية أو أعضاء منظامت الإدارة امجلاعية أو أحصاب احلقوق أو املس تخدمني فامي يتعلق
بأحاكم القانون الوطين املعمتدة معال مبتطلبات هذا التوجيه ميكن اإحالهتا اإىل اإجراء بديل
رسيع ومس تقل ونزيه لتسوية املنازعات".)...( .
املادة  34من توجيه الاحتاد الورويب رمق .EU/26/2014
"تسوية املنازعات
 .1تكفل ادلول العضاء اإماكنية اإحاةل املنازعات اليت تنشب بني منظامت الإدارة
امجلاعية واملس تخدمني ،ل س امي بشأن رشوط الرتخيص القامئة واملقرتحة أو الإخالل
ابلعقد ،اإىل حمكة ،أو ،عند الاقتضاء ،اإىل هيئة أخرى مس تقةل ونزهية لتسوية املنازعات
اإذا اكنت هذه الهيئة دلهيا خربة يف قانون امللكية الفكرية.
 .2ل ختل املاداتن  33و 34والفقرة  1من هذه املادة بق الطرفني يف المتسك
بقوقهام وادلفاع عهنا عن طريق رفع دعوى أمام اإحدى احملامك".
املادة  35من توجيه الاحتاد الورويب رمق .2014/26/EU
الولايت املتحدة المريكية:
ميكن التعبري عن معيار واحد خاص بتسوية منازعات املعدلت عىل أنه أحد اختبارات
"املشرتي الراغب والبائع املس تعد"
البند  114من القانون المرييك حلق املؤلف.
مركز الويبو للتحكمي والوساطة:
يوفر مركز الويبو للتحكمي والوساطة (مركز الويبو) خدمات بديةل لتسوية املنازعات
وخدمات اإدارة احلالت ملساعدة الطراف لتسوية الزناعات الناش ئة يف جمال الإدارة
امجلاعية خارج احملامك.
ويف هذا الصدد ،يتعاون مركز الويبو مع اإدارات حق املؤلف يف الرتوجي لس تخدام
اخلدمات البديةل لتسوية املنازعات يف املنازعات املتعلقة بق املؤلف
(.)/http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices
ويتعاون مركز الويبو أيض ًا مع من هلم صةل ابلمر من أحصاب املصلحة املنظامت ،مبا يف
ذكل مجعية الإدارة امجلاعية ادلولية للمصنفات السمعية البرصية ( )AGICOAوإادارة
حقوق منتجي الداء السمعي البرصي ( )EGEDAلتوفري اإجراءات الوساطة والتحكمي
املتأقلمة مع املنازعات اليت تشمل منظامت الإدارة امجلاعية وأعضاهئا
(http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/collecting-
.)/societies
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أدوات املامرسات اجليدة

 .76ينبغي أن تتيح منظمة الإدارة امجلاعية لعضاهئا ولحصاب احلقوق وملنظامت الإدارة امجلاعية الخرى اليت أبرمت
معها اتفاق متثيل معلومات عن اإجراءات تقدمي الشاكوى وتسوية املنازعات ،وينبغي أن توحض هذه املعلومات َمن اذلي
ينبغي رفع الشكوى اإليه ،وعنوانه (أو عنوان بريده الإلكرتوين) ،وأن تُبني الطر الزمنية ومراحل الاس تئناف.
 .77ويف حاةل نشوء منازعات بني اإحدى منظامت الإدارة امجلاعية وأحد املس تخدمني ،ينبغي أن يكون من حق
الطرفني اإحاةل الزناع اإىل حمكة أو هيئة مس تقةل لتسوية املنازعات ت متتع خبربة يف جمال حق املؤلف ،اإن وجدت .ويقدم
مركز الويبو للتحكمي والوساطة خيارات بديةل لتسوية املنازعات املتعلقة ابلإدارة امجلاعية حلق املؤلف خارج احملامك ،مبا يف
ذكل رشوط العقد املوىص هبا ( .)http://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.htmlوينبغي أيضا احلث عىل
اإجراء تسوايت طوعية للمنازعات اليت تنشأ بني منظامت الإدارة امجلاعية واملس تخدمني.
 .12ا إلرشاف عىل منظامت الإدارة امجلاعية ومراقبهتا
البيان
ميكن ا إلرشاف عىل منظامت الإدارة امجلاعية ومراقبهتا اإما بناء عىل أحاكم قانونية أو عن طريق تنظمي ذايت ونظام مراقبة،
حيث تضع منظامت الإدارة امجلاعية واملس تخدمون واحلكومة هيالك ابلتفاق املتبادل .ومن املعتاد ،يف السيناريو الثاين ،أن
تُنرش مدونة لقواعد السلوك ،لضامن فهم مجيع الطراف املعنية للزتاماهتا وحقوقها فهام واحضا.
مناذج من قوانني أو ترشيعات الاحتاد الورويب
"الالزتام
 .1تكفل ادلول العضاء أن تتوىل السلطات اخملتصة امل ُع َّينة لهذا الغرض مراقبة
امتثال منظامت الإدارة امجلاعية املنشأة يف إاقلميها لحاكم القانون الوطين املعمتدة معال
ابملتطلبات املنصوص علهيا يف هذا التوجيه.
 .2تكفل ادلول العضاء وجود اإجراءات تُ ِّ
مكن أعضاء منظمة الإدارة امجلاعية
وأحصاب احلقوق واملس تخدمني ومنظامت الإدارة امجلاعية والطراف املعنية الخرى من
اإبالغ السلطات اخملتصة امل ُع َّينة لهذا الغرض ابلنشطة أو الظروف اليت يرون أهنا تشلك
خرقا لحاكم القانون الوطين املعمتدة معال ابملتطلبات املنصوص علهيا يف هذا التوجيه.
 .3تكفل ادلول العضاء متتع السلطات اخملتصة امل ُع َّينة لهذا الغرض بسلطة فرض
جزاءات مناس بة أو اختاذ تدابري مالمئة يف حاةل عدم الامتثال لحاكم القانون الوطين
املعمتدة معال هبذا التوجيه .وجيب أن تكون تكل اجلزاءات والتدابري فعاةل ومتناس بة
ورادعة".)...( .
املادة  36من توجيه الاحتاد الورويب رمق .EU/26/2014
مجهورية كوراي:
ميكن أن يطلب وزير الثقافة والرايضة والس ياحة أن يقدم مزود خدمة تأمني حق املؤلف
تقريرا رضوراي بشأن واجبات خدمة تأمني حق املؤلف .ومن أجل تعزيز حامية احلقوق
ومصاحل املؤلفني والاس تخدام املالمئ للمصنفات ،ميكن أن يصدر وزير الثقافة والرايضة
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والس ياحة الوامر الالزمة املتعلقة خبدمة تأمني حق املؤلف".
املادة  )2()1(108من قانون حق املؤلف
"جيب أن يقدم مزود خدمة تأمني حق املؤلف ،لك س نة ،تقريرا عن نتاجئ أعامل الس نة
املاضية وخطة العمل للس نة املعنية عىل النحو املنصوص عليه يف مرسوم وزارة الثقافة
والرايضة والس ياحة".
املادة  )1(52من مرسوم اإنفاذ حق املؤلف
"جيب أن يعد مزود خدمة تأمني حق املؤلف املسائل التالية بلول هناية لك شهر ويوايف
وزير الثقافة والرايضة والس ياحة بتقرير يف العارش من الشهر التايل :قامئة املصنفات
وغريها اخلاضعة لإدارة مزود خدمة تأمني حق املؤلف؛ ومعلومات بشأن حق
الاس تغالل؛ ومعلومات التصال مبزود خدمة تأمني حق املؤلف".
املادة  )3(52من مرسوم اإنفاذ قانون حق املؤلف
الربازيل:
"يقتيض القيام بعملية التحصيل املشار اإهيا يف املادة  98ترخيصا مس بقا من طرف هيئة
اإدارية فدرالية عامة ،وفقا ملا ينص عليه القانون ،اليت جيب أن تلزتم اإجراءاهتا الإدارية مبا
ييل")...( :
املادة  – 98أ ،القانون بشأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
أملانيا:
"( )1جيوز للسلطة ا إلرشافية اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضامن أن تفي مجعية التحصيل
ابلزتاماهتا امللزمة لها مبوجب هذا القانون.
( )2جيوز للسلطة ا إلرشافية منع مجعية التحصيل من مواصةل معلياهتا التجارية اإذا اكن
مجعية التحصيل
 .1تعمل دون ترصحي
 .2أو ختل مرارا وتكرارا بأحد الالزتامات امللزمة لها مبوجب هذا القانون ،عىل الرمغ
توجيه السلطة ا إلرشافية حتذيرا لها.
( )3جيوز للسلطة ا إلرشافية أن تطلب من مجعية التحصيل تقدمي املعلومات يف أي وقت
بشأن مجيع المور اخلاصة ابلإدارة وكذا تقدمي دفاترها وغريها من املستندات التجارية.
( )4حيق للسلطة ا إلرشافية املشاركة ،من خالل الشخاص املعينني ،يف امجلعية العامة
للعضاء وكذكل يف اجامتعات اجمللس ا إلرشايف ،ويف جملس الإدارة ،ويف هيئة ا إلرشاف،
ويف متثيلية املندوبني (البند  )20ويف مجيع جلان هذه الهيئات .جيب عىل مجعية التحصيل
اإبالغ الهيئة ا إلرشافية يف الوقت املناسب مبواعيد الاجامتعات املشار اإلهيا يف امجلةل
الوىل.
( )5اإذا اكن هناك سبب لالعتقاد بأن الشخص املرصح هل مبوجب القانون أو مبوجب
الالحئة التنظميية لمتثيل مجعية التحصيل ل ميتكل املوثوقية الالزمة ملامرسة نشاطه ،جيب
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عىل السلطة ا إلرشافية أن حتدد مجلعية التحصيل موعدً ا هنائ ًيا لإقالته .وجيوز للسلطة
ا إلرشافية أن متنعه من مواصةل نشاطه حىت انهتاء هذا املوعد الهنايئ اإذا اكن ذكل رضوراي
ملنع التداعيات اخلطرية اليت د تنجم عن ذكل.
( )6عندما تكون هناك مؤرشات عىل أن منظمة ما تطلب ترصحيًا وفقًا للبند  ،77جيوز
للسلطة ا إلرشافية أن تطلب املعلومات واملستندات الالزمة لفحص الالزتام ابحلصول
عىل الترصحي".
املادة  85من قانون مجعيات التحصيل  -صالحيات السلطة ا إلرشافية.
اإكوادور:
"جيوز للسلطة الوطنية اخملتصة يف مسائل امللكية الفكرية ،من تلقاء نفسها أو بناء عىل
طلب أحد الطراف املعنية ،القيام بزايرات للتفتيش والرصد للتحقق من حسن معل
منظامت الإدارة امجلاعية والقيام إابجراءات أو حتقيقات موجزة يف حالت انهتاك اللواحئ
اليت تنظمها.
وعىل أي حال ،جيوز للسلطة الوطنية اخملتصة يف مسائل امللكية الفكرية ،سو ًاء من تلقاء
نفسها أو بناء عىل طلب أحد الطراف املعنية ،اإجراء حتقيقات وتقصيات والتدخل فامي
يتعلق مبنظمة الإدارة امجلاعية اإذا مل متتثل للواحئ املعمول هبا .ويشمل هذا التدخل مجيع
جمالت منظمة الإدارة امجلاعية .ومبجرد أن يمت التدخل ،جيب أن ترصح السلطة الوطنية
اخملتصة يف مسائل امللكية الفكرية بصحة القوانني والعقود.
قد تصدر السلطة الوطنية اخملتصة يف امللكية الفكرية أمر التدخل بعد التحقيق وابإجراء
اإداري حصيح قامئ عىل أساس منطقي ،كتدبري وقايئ قبل أو أثناء اإجراء حتقيق أو تقيص
حول منظمة ا إلدارة امجلاعية .ولهذا الغرض ،تعني السلطة الوطنية اخملتصة يف مسائل
امللكية الفكرية أحد مسؤولهيا أو خشص أخر مؤهل من الناحية التقنة لداء املهمة بصفة
مراقب .ويس متر التدخل حىت انهتاء الإجراءات أو التحقيقات املوجزة .ويف احلالت اليت
حتددها السلطة الوطنية اخملتصة يف مسائل امللكية الفكرية ،جيوز طلب التدخل كتدبري
لضامن الامتثال للعقوابت املفروضة عىل منظمة الإدارة امجلاعية بسبب انهتاك اللواحئ اليت
تنظم حقوق امللكية الفكرية ،وإاىل أن يمت اإصالهحا".
املادة  258من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.
"اإذا مل متتثل منظمة الإدارة امجلاعية لحاكم هذا القانون ،أي الالحئة املعنية أو لواحئها
التنظميية ،وفقًا ل إالجراء الوارد يف املادة السابقة؛ ومل تصلح حاةل عدم الامتثال يف املدة
اليت حددهتا السلطة الوطنية اخملتصة ،جيوز للسلطة فرض أي من العقوابت املنصوص
علهيا يف هذه املادة ،مع مراعاة خطورة الانهتاك أو تكرار اجلرمية".
تُفرض العقوابت مع مراعاة املعايري التالية :خطورة عدم الامتثال وعدم اتباع القواعد
املنصوص علهيا يف هذا القانون ابلإضافة اإىل القواعد الخرى املعمول هبا ،وما اإذا حدث
الانهتاك مرة واحدة أو تكرر.
يف حاةل املوافقة عىل سوء السلوك ،فس ُتفرض عقوبة عىل السلوك اليسء الخطر .وإاذا
تساوت لكها يف اخلطورة ،فس ُيفرض احلد القىص من العقوبة.
والعقوابت يه كام ييل:
 .1توبيخ كتايب؛
 .2وغرامة؛
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 .3وتعليق ترصحي التشغيل ملدة تصل اإىل س تة أشهر؛
 .4وإالغاء ترصحي التشغيل.
عند معاقبة منظمة الإدارة امجلاعية ،جيب علهيا اإبالغ أعضاهئا بنطاق العقوبة ،وتعلن
السلطة الوطنية اخملتصة يف مسائل امللكية الفكرية عن العقوبة املنصوص علهيا يف الالحئة
ذات الصةل .ويف حاةل عدم الامتثال لهذا احلمك ،جيوز للسلطة الوطنية اخملتصة يف حقوق
امللكية الفكرية أن تعاقهبا ابلغرامة املنصوص علهيا يف اللواحئ اخملصصة لهذا الغرض.
عندما تكون اخملالفات نتيجة لسوء الترصف املتعمد أو الإهامل اجلس مي من جانب املدير
العام أو املديرين أو أعضاء جملس الإدارة أو جلنة الرصد ،تتخذ منظمة الإدارة امجلاعية
املزيد من الإجراءات ضد املسؤولني عن الرضار عن طريق غرامة مالية مبوجب هذه
املادة".
املادة  259من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.
"جيوز للسلطة الوطنية اخملتصة يف مسائل ابمللكية الفكرية ،من تلقاء نفسها أو بناء عىل
طلب أحد الطراف املعنية ،القيام بعمليات تفتيش أو اإجراءات لإثبات عدم الامتثال
لقواعد هذه املدونة والقواعد الخرى املطبقة عىل تشغيل منظامت الإدارة امجلاعية من قبل
املديرين وجملس الإدارة وجلنة الرصد .ويف حاةل قيام السلطات الوطنية اخملتصة يف مسائل
امللكية الفكرية بتحديد املسؤوليات ،جيب علهيا أن تنص عىل أن متيض منظمة الإدارة
امجلاعية يف فرض العقوابت التالية:
 .1توبيخ كتايب؛
 .2وغرامة؛
 .3والفصل".
املادة  260من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.
"يف احلاةل اليت يمت فهيا تعليق ترصحي التشغيل ،حتتفظ منظمة الإدارة امجلاعية بشخصيهتا
القانونية فقط لغرض اإصالح الانهتاك .وإاذا مل تقم الرشكة ابإصالح الانهتاك خالل س تة
أشهر بعد صدور قرار التعليق ،فاإن السلطة الوطنية اخملتصة يف حقوق امللكية الفكرية
س تلغي هنائي ًا ترصحي الرشكة ابلعمل .ومن مث ستمت تصفية منظمة الإدارة امجلاعية وتوزع
املبال املطابقة عىل الفور عىل مجيع العضاء يف حصص متساوية".
املادة  261من القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.
الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني:
"ترصحي التشغيل
 .20اإذا اكن العضو ملز ًما قانوانً ابحلصول عىل ترصحي من هيئة قانونية من أجل التشغيل،
فاإنه جيب عليه ضامن حصوهل عىل هذا الترصحي قبل ذكل.
 .21اإذا قام عضو ابس تئناف ضد رفض هذه الهيئة القانونية للسامح هل ابلعمل ،فاإنه
يس متر كعضو عىل القل حىت اإصدار قرار الاس تئناف الهنايئ".
القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني (امجلعيات املوس يقية)
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أدوات املامرسات اجليدة

 .78يف حاةل التنظمي اذلايت واملراقبة ،ينبغي اإنشاء فريق عامل يضم مجيع أحصاب املصلحة ،ومهنم ،عىل سبيل املثال ل
احلرص ،أحصاب احلقوق ومنظامت الإدارة امجلاعية واملس تخدمون واحلكومة .وينبغي للفريق العامل أن يتشاور ويتعاون
بشأن صياغة مدونة قواعد السلوك اليت جيب أن حتظى مبوافقة متبادةل قبل نرشها.
 .79ويف حاليت التنظمي اذلايت واملراقبة وا إلرشاف بناء عىل أحاكم القوانني الوطنية ،ينبغي أن تتضمن الحاكم بنودا
بشأن ما ييل عىل القل:
(أ) دور منظامت الإدارة امجلاعية ووظائفها؛
(ب) الشفافية؛
(ج) املساءةل والتشاور؛
(د) هيالك الإدارة؛
(ه) س ياسات الرتخيص؛
(و) س ياسات التوزيع؛
(ز) مرصوفات التشغيل وس ياسات الاقتطاعات؛
(ح) حامية البياانت؛
(ط) تسوية املنازعات.
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امللحق
قامئة الترشيعات واللواحئ التنظميية ومدوانت السلوك اجملمعة يف هذه الوثيقة
 )1الترشيعات
 جامعة دول النديز :القرار رمق  351املنشئ للنظام املشرتك بشأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة1993 ،
 بلجياك :مدونة قانون الاقتصاد (الصيغة املوحدة لعام ( )2016ابلفرنس ية)
 البوس نة والهرسك :قانون الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة2010 ،
 الربازيل :القانون رمق  9.610بشأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 1998 ،املعدل مبوجب القانون رمق
 12.853الصادر يف  14أغسطس ( )2013الربتغالية)
 كندا :قانون حق املؤلف (( )R.S.C., 1985, c. C-42بصيغته املعدةل يف  22يونيو )2016
 الش ييل :القانون رمق  17.336بشأن امللكية الفكرية (املعدل مبوجب القانون رمق  20.750بشأن اإدخال
التلفزيون الريض الرمقي) (ابلإس بانية)
 كوملبيا :القانون رمق  44لعام  5( 1993فرباير) ،املعدل واملكل للقانون رمق  23لعام ( 1982واملعدل
للقانون رمق  29لعام )1944
 كوت ديفوار :القانون رمق  555-2016الصادر يف  26يوليو  ،2016بشأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
(ابلفرنس ية)
 امجلهورية ادلومينيكية :القانون رمق  00-65الصادر يف  21أغسطس  ،2000بشأن حق املؤلف
 اإكوادور :القانون السايس بشأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر لعام ( 2016ابلإس بانية)
 الاحتاد الورويب :التوجيه رمق  EU/26/2014للربملان الورويب واجمللس بتارخي  26فرباير 2014بشأن
الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة والرتخيص متعدد القالمي للحقوق عىل الإنرتنت بشأن
املصنفات املوس يقية يف السوق ادلاخلية
 أملانيا القانون بشأن اإدارة مجعيات التحصيل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة (قانون مجعيات التحصيل،
بصيغته املعدةل حىت القانون الصادر يف  1يونيو )2017
 غواتاميل :القانون بشأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (املرسوم رمق  ،98-33املعدل مبوجب املرسوم رمق
 2006-11الصادر عن برملان امجلهورية)
 الياابن :قانون أعامل اإدارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (القانون رمق  131الصادر يف  29نومفرب ،2000
بأخر صيغة معدةل مبوجب القانون رمق  28الصادر يف  2مايو ( )2008ابلياابنية)
 مالوي :قانون حق املؤلف لعام  ( 2016القانون رمق  26لعام )2016
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 املكس يك :القانون الفدرايل بشأن حق املؤلف ( النص املوحد املنشور يف اجلريدة الرمسية لالحتاد يف 13
يناير ( )2016ابلإس بانية)
 املنظمة الفريقية للملكية الفكرية :اتفاق ابنغي املتعلق ابإنشاء منظمة أفريقية للملكية الفكرية ،اذلي يعترب
مراجعة لالتفاق املتصل ابإنشاء املكتب الفريقي للملكية الفكرية ومكتب امللكية الفكرية يف مدغشقر
(ابنغي (مجهورية أفريقيا الوسطى) يف  2مارس )1977
 ابراغواي :القانون رمق  1998/1328بشأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 بريو :قانون حق املؤلف (املرسوم الترشيعي رمق  822الصادر يف  23أبريل )1996
 مجهورية كوراي:
قانون حق املؤلف ( القانون رمق  432الصادر يف  28يناير  ،1957بصيغة املعدةل حىت القانون رمق
 14634الصادر يف  21مارس )2017
مرسوم اإنفاذ قانون حق املؤلف ( املرسوم الرئايس رمق  1485الصادر يف  22أبريل  ،1959بصيغته املعدةل
حىت املرسوم  28251الصادر يف  22أغسطس )2017
قانون حامية املعلومات الشخصية (القانون رمق  10465الصادر يف  29مارس  ،2011بصيغته املعدةل حىت
القانون رمق  14839الصادر يف  26يوليو )2017
قانون تنظمي الاحتاكر والتجارة املنصفة (القانون رمق  3320الصادر يف  31ديسمرب  ،1980بصيغته
املعدةل حىت القانون رمق  15694الصادر يف  12يونيو )2018
 القانون رمق  09-2008الصادر يف  25يناير  2008بشأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 سويرسا :القانون الفدرايل الصادر يف  9أكتوبر  1992بشأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (
 مجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقا :القانون بشأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة2010 ،
 أوغندا :قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة2006 ،
 الولايت املتحدة المريكية :قانون حق املؤلف لعام ( U.S.C. §§ 101 et seq ،1976النسخة
املوحدة الصادرة يف ديسمرب )2011
 أوروغواي :القانون رمق  17616الصادر يف  10يناير  ،2003املعدل للقانون رمق  ،9.739املتعلق بامية
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 فيزنويال :قانون حق املؤلف الصادر يف  14أغسطس 1993
 )2اللواحئ التنفيذية
 الربازيل :املرسوم رمق  8469الصادر يف  22يونيو 2015
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 الصني :اللواحئ التنفيذية الصادرة يف  22ديسمرب  2004اخلاصة ابلإدارة امجلاعية حلق املؤلف (الصادرة
مبوجب املرسوم رمق  429املؤرخ يف  28ديسمرب  2004جمللس ادلوةل جبمهورية الصني الشعبية)
 كوملبيا:
املرسوم رمق  0162لعام  22( 1996يناير) ،اذلي ينظم القرار الندي رمق  351لعام  1993والقانون رمق
 44لعام  ،1993املتعلق ابإدارة مجعيات التحصيل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة (ابلإس بانية)
املرسوم رمق  3942لعام  ،2010اذلي ينظم القانون رمق  23لعام  1982والقانون رمق  44لعام 1993
واملادة 2ج من القانون رمق  232لعام  ،1995املتعلقة مبنظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق
اجملاورة ،هيئة التحصيل وأحاكم أخرى (ابلإس بانية)
نيجرياي :اللواحئ التنفيذية حلق املؤلف (منظامت ا إلدارة امجلاعية)2007 ،
فيزنويال :اللواحئ التنفيذية لقانون الإيداع املنطبق( 1997 ،ابلإس بانية)
 )3مدوانت السلوك
 املنطقة السرتالية الس يوية والسرتالية :مدونة قواعد السلوك مجلعيات حتصيل حق املؤلف السرتالية
الس يوية والسرتالية
 الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني :القواعد املهنية
 الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات :مدونة السلوك
 الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق النسخ :مدونة السلوك
 اململكة املتحدة :مبادئ املامرسات اجليدة ملنظامت الإدارة امجلاعية الصادرة عن اجمللس الربيطاين حلق
املؤلف
 جملس مجعيات اإدارة حقوق فناين الداء :مدونة السلوك
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