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 مرسد املصطلحات

 تقرير س نوي

 العام السابق. عىل مداراعية امجلدارة الإ  ةمنظمتقرير شامل عن أ نشطة 

عةتقس مي احلساابت الس نوية، مع  عىلعادة هذا التقرير  لمتيش   ةل واملُوزَّ ، مبا يف والقناة سب القطاعب  ال موال املُحصَّ
تفاصيل الهيئات الإدارية وال شخاص اذلين به التشغيل؛ وقسم عن احلومكة مرصوفات و ذكل مقارنة ابلعام السابق؛ 

 .منظمة الإدارة امجلاعيةيديرون أ عامل 

دا  رة جامعيةمنظمة اإ

دارةأ حصاب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  عندما يس تحيل أ و يتعذر معليا عىلعادة منظامت الإدارة امجلاعية نشأ  تُ   اإ
دارة جامعية  ةمنظم أ ن تتوىليكون من مصلحهتم عندما حقوقهم مبارشة، و   ترخيص احلقوق اليت ميتلكوهنا أ و ميثلوهنا.اإ

ذا اكن لحئهتا التنظمييةقتىض مب  عادة سطلهتا الإدارة امجلاعية منظمة تكتسبو  أ و عىل العضوية(،  ةقامئاملنظمة  ت)اإ
أ و مبوجب قانون ، اعيةامجلدارة الإ منظامت غريها من مع ُمربمة اتفاقات متثيل مبوجب أ و طوعية،  تلكيفاتمبوجب 
منظامت الإدارة امجلاعية عىل أ ساس غري  تُقاماحلالت،  )وليس لك(. ويف معظم أ و مبوجب لك ذكل معا ،وطين
 .هتمأ و خاضعة لس يطر ل عضاهئا  مملوكةتكون و ربي، 

احملمية مبوجب  خرىال  ادمه ومو مصنفاهتم  اس تخدامعىل أ جر نظري  اهئأ عضاحصول منظامت الإدارة امجلاعية ضمن وت
 .حق املؤلف

ورشكة  ،منظمة حقوق نسخ أ يلعىل سبيل املثال، مهنا، منظامت الإدارة امجلاعية فئات خمتلفة من احلقوق،  ثلومت 
دارة جامعية لفناين ال داء ،يترخيص موس يق ومنظمة ، ومنظمة حقوق اس تنساخ ،ومنظمة حقوق أ داء ،ومنظمة اإ
دارة جامعية  .للمصنفات املرئية اإ

 توزيعات

دارة جامعية مةعضاء منظل  تُدفَع أ موال  دارة جامعية  ، أ واإ ها اتفاقات متثيل، أ و ل حصاب حقوق برمت مع أ  ملنظامت اإ
ضني   .ح هبارصَّ من الاقتطاعات املُ  هاغري التشغيل و مرصوفات بعد اقتطاع أ خرين ُمفوَّ

ما دفع هذه ال موال تُ و  هذه الصيغة  ما دامتصيغة متفق علهيا بناء عىل بياانت الاس تخدام الفعيل أ و بناء عىل اإ
 اقتصاداي. جمدية

 س تثنايئعام ااجامتع 

 .عامالس نوي، وميكن عقده يف أ ي وقت من الالاجامتع العام خبالف  نظمة الإدارة امجلاعيةاجامتع عام مل أ ي 

ىل عقد هذأ ن من ال عضاء  يانس بة مئوية دن ل لهيئات الإدارية أ و ل  عىل أ نَّ عادة  الالحئة التنظميية نصت و  ا تدعو اإ
ىل أ عضاء منظمة الإدارة امجلاعية ، و الاجامتع العام الاس تثنايئ شعارات اإ الاجامتع  انعقادقبل موعد تُرَسل اإ

 .معينة بفرتة

 اجامتع عام
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دارة جامعية ل عضاء منظمة عادياجامتع   عىل ال قل. مرة واحدة يف الس نةيُعقد و  ،أ و ممثلهيم املنتخبنيو/ اإ

 ص هلرخَّ مُ 

دارة جامعية هو ُمس تخدم مسحت هل املُرخَّص هل  أ و مواد أ خرى محمية مبوجب مصنفات  ابس تخداممنظمة اإ
 .املؤلف حق

 .قانوين أ جردفع رسوم ترخيص أ و لَزما بص هل مُ رخَّ يكون املُ  ومن املعتاد أ ن

 عضو

دارة جامعية  عضو يف  ، وقد يكون خشصا طبيعيا أ و كياان قانونيا.بأ نه كذكللحئهتا التنظميية قر تُ منظمة اإ

 )مثل نيالإدارة امجلاعية، املؤلفمنظمة ديرها تحلقوق اليت حسب ا، عادة منظمة الإدارة امجلاعيةأ عضاء ويكون 
ومنتجي  ،والنارشين ،وفناين ال داء )مثل املوس يقيني واملمثلني والراقصني( ،اب وامللحنني والرسامني واملصورين(ت  الكُ 

منظمة عضوية رشوط أ حصاب احلقوق اذلين يس توفون من مه وغري ،السيامنئية ومنتجي ال فالم ،التسجيالت الصوتية
 .تنوب عهنم يف هذه احلقوق منظمة الإدارة امجلاعيةوكذكل أ حصاب احلقوق اذلين الإدارة امجلاعية 

 تشغيل مرصوفات

 .سري العملب مبارشة اليت تتعلق ال خرى رصوفات والإجيارات واملرافق وامل املرتباتتشمل 

 اتفاقات متثيل

ُ ال حادي و  اتفاقات المتثيلتشمل  حدىتلُك ِّف ومبوجهبا بني منظامت الإدارة امجلاعية، ربمة الثنايئ واملتبادل، امل  اإ
دارة جامعية أ خرى منظامت الإدارة امجلاعية   ثلها.مت دارة احلقوق اليت ابإ منظمة اإ

 .ةاملتلقي ة امجلاعيةالإدار  ملنظمة التوزيعات اخملصصة حتويلبشأ ن وتتضمن معظم اتفاقات المتثيل أ حاكما 

 احلقوق عائدات

ل  العائدات ُ اليت حُتصَّ محمية  نظري اس تخدام مصنفاتر و ص هلم أ و من أ طراف أ خرى مسؤوةل عن دفع أ جرخَّ من امل
 .تعلق هبذا الاس تخدامت ر و أ و أ ج مبوجب حق املؤلف

 لحئة تنظميية

 أ و الواثئق اخلاصة بتأ سيس منظمة ،أ و القواعد ،أ و اللواحئ ادلاخلية ،أ و امليثاقعقد التأ سيس، مذكرة أ و  ايُقصد هب
دارة جامعية  .اإ

لك بياان بوهماهما، و  الإدارة امجلاعية عىل سبيل املثال ل احلرص، ملخصا دلور منظمة ،هذه الالحئة التنظمييةتضمن ت و 
 حلقوق اليت متثلها.ابأ حصاب احلقوق وفئات فئة من 

 مس تخدم
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مبوجب  ةمحمي أ خرى مواد مصنفا محميا مبوجب حق املؤلف أ واملس تخدم هو خشص طبيعي أ و اعتباري يس تخدم 
اس تثناء أ و تقييد قانوين أ و ترخيص قانوين مبقتىض جملاورة، سواء اكن ذكل مسموحا به املؤلف أ و احلقوق ا حق
 تعاقدي. أ و

  



       7 
 

 مقدمة

 ال شاكل عىل أ هنا تتضمن معايري واجبة التطبيقينبغي أ ل يُنَظر اإىل هذه الوثيقة بأ ي شلك من 

لهيا اختصارا فامي ييل ابمس اليت ملامرسات اجليدة ملنظامت الإدارة امجلاعية )بشأ ن ا الويبو الغرض من مجموعة أ دواتيمتثل  يُشار اإ
مدوانت قواعد سلوك يف جمال الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق ات ولواحئ و ترشيعمن جتميع أ مثةل يف ( "مجموعة ال دوات"

 ملامرسات اجليدة.عىل امهنا  مناذجاس تخالص و  ،مجيع أ حناء العامليف اجملاورة 

ذا رغبوا يف ذكل، أ ن ينتقوادلول ال عضاء وغريها من أ حصاب املصلحةميكن لو  من مجموعة ال دوات لختيار الهنج أ دوات  ، اإ
 ال ساس ية اخلاصة ابلإدارة امجلاعية. مبنيهتيقرروا بأ نفسهم أ ن ضوء الظروف اخلاصة ببدلمه، و  يف املناسب

 العناوين الثالثة التالية:حتت مجموعة ال دوات اليت تتناولها  ضوعاتو املمجيع  وتندرج

 املضمون العنوان

يالء الاهامتم ملسأ ةل معينة، وسبب أ مهية ل س باب وجوب رشح موجز  البيان اإ
 )هذا البيان غري شامل(. املسأ ةل. هذه

أ مثةل عىل املامرسات اجليدة يف 
 مدوانت أ و لواحئ أ و ترشيعات

كيفية تناول موضوع معني يف مدوانت قواعد السلوك أ و اللواحئ  ىلقامئة بأ مثةل ع
 الترشيعات. أ و

 أ حصاب املصلحة.غريها من تنظر فهيا ادلول ال عضاء و ل قامئة بأ دوات اختيارية  أ دوات املامرسات اجليدة

 

ادلول ال عضاء يف الويبو وغريها من أ حصاب  طرف منمت التوصل هبا يه وثيقة معل، تستند اإىل مدخالت مجموعة ال دوات 

. وقد تس تخدم ادلول عىل أ ساس منتظم، هبدف حتديهثا وحتسيهنا 2018-2017للثنائية  يةاملصلحة عن طريق معلية تشاور

 .ةاخلاص اهتايوامئ س ياقال عضاء وغريها من أ حصاب املصلحة أ جزاء ذات صةل من الوثيقة لالس تعانة هبا يف تصممي هنج 

   nt/copyright/en/managementhttp://www.wipo.iميكن العثور عىل املزيد من املعلومات عىل موقع الويبو: 

http://www.wipo.int/copyright/en/management
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 مجموعة ال دواتاملسائل ال ساس ية يف 

 ومعلياهتا الإدارة امجلاعية تقدمي معلومات عن منظمة .1

 الرئيس ية هاووظائف الإدارة امجلاعية منظمة دور  1.1

 البيان

امرسة املكون فهيا ت: توفر منظامت الإدارة امجلاعية أ ليات مناس بة ملامرسة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، يف احلالت اليت ادلور
نظام فعال حلق املؤلف أ ي  منام همالإدارة امجلاعية جزءا عد . وتُ ةأ و غري معلي بل صاحب احلق مس تحيةلمن قِّ  يةالفرد

ىل حقوق موضوعية قويةت رتخيص الفردي للحقوق و لةل لفهيي ُمك ِّ  ،واحلقوق اجملاورة وتدابري  ، واس تثناءات وتقييدات،ستند اإ
نفاذ مماثةل.  ، وهو ما أ حصاب احلقوق واملس تخدمنييربط بني  افيدم جرسا  منظامت الإدارة امجلاعية تُعتربهذا الس ياق،  يفواإ

 .واملاكفأ ةيسهل الك من النفاذ 

ذن الوظيفة حق املؤلف، فضال عن دفع محمية مبوجب س تخدام مواد ل: توفر منظامت الإدارة امجلاعية أ لية للحصول عىل اإ
رسوم الرتخيص و/أ و تحصيل املواد، من خالل نظام فعال ل هذه اس تخدامات معينة ل  نظري املناس بة ال جورالرسوم أ و 
 خدمات اجامتعية وثقافية وتروجيية.. وتقدم بعض منظامت الإدارة امجلاعية هاوتوزيع  املاكفأ ت

 :ادلور مناذج من قوانني أ و ترشيعات  مناذج من قوانني أ و ترشيعات

 :الاحتاد ال ورويب
من منطلق كوهنا هجات تروجي لتنوع التعبري  دي منظامت الإدارة امجلاعية دورا همامتؤ "

اتحة وصول أ صغر  ،الثقايف وينبغي لها أ ن تس متر يف أ داء هذا ادلور، وذكل من خالل اإ
ىل السوق ومن خالل تقدمي خدمات اجامتعية وثقافية  مجموعات املصنفات وأ قلها شعبية اإ

 "متثل من أ حصاب احلقوق ولصاحل امجلهور. نوتعلميية لصاحل مَ 
حلق املؤلف والرتخيص متعدد  بشأ ن الإدارة امجلاعية EU/2014/26لتوجيه ا، 3احليثية  

قالمي للحقوق يف املصنفات املوس يقية لالس تخدام عرب الإنرتنت )التوجيه  ال 
2014/26/EU) 
 الربازيل:

ن امجلعيات املنظمة مبوجب " ، عىل النحو هذه املادة تضطلع بأ نشطة ختدم الصاحل العاماإ
 97و 97املاداتن ]ط هبا." جيب أ ن متتثل لدلور الاجامتعي املنو يف هذا القانون و  دداحمل
ةل حىت، ة( من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاور1)  [2013عام  بصيغته املعد 

 الصني:
لحقوق اليت يصعب الإدارة امجلاعية ل توىلجيوز ملنظمة الإدارة امجلاعية حلق املؤلف أ ن ت "

تأ جري وال  والبث  بفعالية، مثل حقوق ال داء والعرض بأ نفسهم ممارس هتا أ حصاب احلقوق عىل 
 ".ش بكة معلومات والاس تنساخ املنصوص علهيا يف قانون حق املؤلف نقل عربوال 

 (فدارة امجلاعية حلق املؤلبشأ ن الإ لواحئ ، 4املادة )

 :كوت ديفوار
 :اإىلمنظامت الإدارة امجلاعية هتدف "
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 ،ديرهاتاس تغالل احلقوق اليت  بشأ ن تصارحيالتفاوض مع املس تخدمني  -

 ،أ حصاب احلقوق عىلوتوزيعها  املناس بةالرسوم  وحتصيل -

 ،لصاحل أ عضاهئا هاومتويل اجامتعية وثقافية الاضطالع بأ نشطة و -

قامة دع - عهنا مبوجب القانون، مبا يف  مسؤوةلتكون عن املصاحل اليت دفاعا وى قضائية اواإ
 ".ذكل املصاحل امجلاعية ل عضاهئا

 (2016 لس نة واحلقوق اجملاورة حق املؤلفقانون  116)املادة 

 :املكس يك
امحلاية اليت يوفرها  يُنشأ  مبوجبلرحب لكيان قانوين غري هادف  الإدارة امجلاعية يه مجعية"

الصعيدين الوطين  الك عىلاجملاورة، هذا القانون من أ جل حامية املؤلفني وأ حصاب احلقوق 
حق املؤلف أ و نظري س تحقة هلم امل  بال امل وتوزيع حتصيل  من أ جل وال جنيب، وكذكل
ةل حىت س نة بصيغته املعد القانون الاحتادي حلق املؤلف، 192املادة ] "احلقوق اجملاورة.

2016] 

 مجهورية كوراي:

س مترار ابحق املؤلف" العمل التجاري اذلي يدير  تأ مني خدمةمصطلح "يقصد من "

 احق، أ و نرشأ و حق  ،ثاريس تئ أ و حق نرش ا ،ماكل احلقوق املالية للمؤلفمس احلقوق اب
قواعد بياانت، واذلي يشمل حاةل الوكيل ل اميكل احلق ابعتباره منتج ما أ و خشص ا،جماور

 [قانون حق املؤلف من (26) 2املادة ]." صنفاتس تغالل امل اب تعلقالعام فامي ي 

 :الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ

 الاس تنساخاملنظامت املعنية بقوق "

القانون الوطين فضال عن دس تورها تنظميية و لقواعدها ال  وفقاتعمل  1.1
 ،املنطبق وادلويل

 ،معلياهتا بشأ ن معلومات واحضة وسهةل الفهمقدم ت 2.1

ِّ وتُ ف موظفهيا ثق ِّ تُ  3.1  ،معايري هذه املدونة لستيفاء مهبدر 

 يكونحيامث تقديرها حق قدرها احلفاظ عىل قوانني حق املؤلف وحاميهتا و تعمل عىل  4.1
 ،ومناس بارضوراي ذكل 

جراءات مناس بة لإدارة الشاكوى و نظ ِّ تُ  5.1 وتُعلن عن تسوية املنازعات م اإ
 الإجراءات، هذه

التفاقات والقوانني املعمول مع مراعاة مع املعلومات الرسية،  ةمناس ببطريقة تتعامل  6.1
 ،واملس تخدمنياحرتام حقوق خصوصية أ حصاب احلقوق و هبا 

نظامت أ خرى، وذكل لتقليل مب احلقوق اليت تتعلق مبا يف ذكل احلقوق بكفاءة،  تُدير 7.1
ىل  تُس تقطعالتاكليف الإدارية الإجاملية اليت   ".حدأ دىن اإ
 الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ مدونة قواعد السلوك الصادرة عن

 (:SCAPRقوق فناين ال داء )جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حل

ن حقوق فناين ال داء املتأ ثرة ابلس تخدامات امجلاعية جيب، كام يتجىل يف معظم   "اإ
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الترشيعات الوطنية، أ ن تديرها منظامت غري ربية تُنشأ  بغرض الإدارة امجلاعية للحقوق 
ِّعني ال وطنيني الفردية. وقد حث ت هذه الاعتبارات العملية، مضن أ مور أ خرى، املرُش 
وادلوليني عىل منح فناين ال داء حقوقا بشأ ن احلصول عىل ماكفأ ة نظري بعض 

الاس تخدامات امجلاعية، وعىل تلكيف املنظمة ابدلفاع عن حقوق فناين ال داء يف 
مدونة قواعد السلوك اخلاصة مبجلس مجعيات الإدارة امجلاعية  –احلصول عىل ماكفأ ت" 

ىل ا  .لإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داءحلقوق فناين ال داء، مدخل اإ

 :الوظيفة

 الربازيل:
ممارسة  تكوين مجعية غري هادفة للرحب من أ جل"جيوز للمؤلفني وأ حصاب احلقوق اجملاورة 

 [واحلقوق اجملاورة قانون حق املؤلفمن ( 1)97و 97 املادة]حقوقهم وادلفاع عهنا" 

 كولومبيا:
يف املقام  ال هداف التالية املؤلف أ و احلقوق اجملاورةنظامت الإدارة امجلاعية حلق مل  تكون"

ىل ال ول دارة حقوق أ عضاهئا واحلقوق املولكة اإ  للواحئ ادلاخلية ، طبقاهيئهتا الإدارية: )أ ( اإ
نتاج اب والهنوض)ج(  ،اس تفادة وضامن اجامتعي ل عضاهئا توفري أ فضلو )ب(  ،للمنظمة لإ

 الفكري وحتسني الثقافة الوطنية"
 س نةل  351ال نديز رمق دول م قرار نظ ِّ ، اذلي يُ 1996 س نةل  162املرسوم رمق من  2 املادة
فامي يتعلق مبنظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف أ و  1993لس نة  44والقانون رمق  1993

 ."(منظامت الإدارة امجلاعية)"لواحئ  احلقوق اجملاورة

 مالوي:
 :فامي ييل همام امجلعيةمتثل "ت 

وحامية مصاحل املؤلفني وفناين ال داء واملرتمجني التحريريني ومنتجي التسجيالت )أ ( تعزيز 
اتوات أ و أ جور أ خرى تحصيل ل س امي ل  ،الصوتية واملذيعني والنارشين وتوزيع أ ي اإ

 ؛حقوقهم املنصوص علهيا يف هذا القانونص فامي خيمس تحقة هلم 
املؤلفني وفناين ال داء رابطات نتاجات و لمصنفات والإ ل الاحتفاظ بسجالت و)ب( 

 ؛واملرتمجني التحريريني ومنتجي التسجيالت الصوتية واملذيعني والنارشين
شهار)ج(  ثبات ملكية تكل الكني املحقوق  واإ  ؛نزاع أ و انهتاكاحلقوق يف حاةل وجود واإ
صدار أ و تعممي أ ي معلومات أ و تقرير أ و دوريو )د(  كتيب كتاب أ و أ و  ةطبع أ و نرش أ و اإ
أ و أ ي مواد أ خرى تتعلق بق املؤلف وأ شاكل التعبري الفوللكوري وحقوق  ةأ و نرش 

 ؛هيئات البث وفناين ال داء ومنتجي التسجيالت الصوتية
ىل الوزير بشأ ن مجيع و )ه(  سداء املشورة اإ  ".املنصوص علهيا يف هذا القانونال مور اإ
 2016لس نة  من قانون حق املؤلف 42املادة 

 :املؤلفني وامللحننيالاحتاد ادلويل مجلعيات 

دارة جامعية[ مساعهيا املعقوةل من أ جل:  توظف لك ]منظمة اإ

  ورهنا به تلكيفهاترخيص مجيع اس تخدامات مجموعة مصنفاهتا وفقا لنطاق، 

  واملبادرة اإىل حتصيل اكمل دخل الرتخيص املس تحق مبوجب ما تصدر من
ل الرتخيص خيص واختاذ لك ما تعتربه مالمئا من اخلطوات لتحصيل دخاتر 
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 ؛املسدد غري

  ورصد اس تخدام مجموعة مصنفاهتا وحاميته ومنع أ ي اس تخدام غري مرصح
 ؛للمجموعة به

  املُرخَّص واملبادرة اإىل مجع املعلومات ذات الصةل بشأ ن املصنفات اليت يس تغلها
 .هلم

 )املوس يقى( الحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحننيالقواعد املهنية ل
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 املامرسات اجليدةأ دوات 

تعمل جتاه أ حصاب احلقوق اذلين متثلهم. وينبغي أ ن  رئيس ية تدين مبسؤوليةيه منظمة منظمة الإدارة امجلاعية  .1
، وفقا للقانون الساري عىل أ فضل وجه منظمة الإدارة امجلاعية دوما عىل حتقيق مصاحل أ حصاب احلقوق هؤلء

 .التنظميية لحئتهو

كرث ال ليات فعالية من حيث أ و لكتهيام بعض الاس تخدامات أ و احلقوق خيصوفامي  .2 ، قد تكون الإدارة امجلاعية أ 
 .عىل أ رض الواقعهذه احلقوق  تطبيقالتلكفة لضامن املامرسة الفعاةل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة، من أ جل 

احملمي مبوجب توى احمل ملس تخديم التحصيل أ و لكهيام لإدارة امجلاعية خدمات الرتخيص أ و تقدم منظمة ا .3
 .املؤلف حق

من خالل  فة،رتوجي الثقال من منطلق كوهنا هجاتيف جمال حق املؤلف و  همام تؤدي منظامت الإدارة امجلاعية دورا .4
 اجامتعية وثقافية وتعلميية لصاحل أ حصاب احلقوق. خدماتقدمي ت

ىل منظمة  .5 دارة حقوقهم.يعهد أ حصاب احلقوق اإ  انظمة الإدارة امجلاعية أ ن تبارش خدماهتينبغي مل و  الإدارة امجلاعية ابإ
 جبدية وكفاءة وبأ سلوب غري متيزيي.

تؤدي املهام التالية يف حدود الولية اليت مينحها صاحب احلق أ و اليت أ ن  نظمة الإدارة امجلاعيةينبغي مل  .6
 القانون: مينحها

برام اتفاقات بشأ ن اس تخدامو/أ و حتصيل أ جور ترخيص  )أ ( و/أ و حتصيل هذه احلقوق  احلقوق اليت متثلها أ و اإ
 حسب مقتىض احلال؛ ،هاأ جور

 وحتصيل مجيع عائدات احلقوق املتعلقة ابس تخدام هذه احلقوق أ و بأ نظمة ماكفأ ت حق املؤلف ذات الصةل؛ )ب(

 ورصد اس تخدام هذه احلقوق؛ )ج(

، مع مراعاة ال حاكم السارية التطبيق اكفأ تامل هذه احلقوق واإنفاذ أ نظمةغري املرصح به ل  ومنع الاس تخدام )د(
 ؛بشأ ن التقييدات والاس تثناءات

توزيع ال موال عىل مس تحقهيا بدقة ويف للمتكن من ومجع ومعاجلة بياانت بشأ ن اس تخدام هذه احلقوق  )ه(
 توقيتاهتا الصحيحة.

يف  أ ن تنخرطمصاحل من متثل من أ حصاب احلقوق،  ققامجلاعية، يف حدود ولايهتا ومبا حيجيوز ملنظمة الإدارة  .7
والإدارة امجلاعية للحقوق ومنظامت الإدارة امجلاعية، فضال  واحلقوق اجملاورة بق املؤلفالعام أ نشطة تس هتدف رفع الوعي 

 أ نشطهتا الثقافية والاجامتعية.ذكل  مبا يفعن أ ثرها الإجيايب يف الاقتصاد الوطين ويف التنوع الثقايف، 
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 لعامة الناسمعلومات  2.1

 البيان

ماكن الثقة املتبادةل، من املهم أ ن يكونقواهما من أ جل ضامن وجود عالقة  النفاذ مجيع أ حصاب املصلحة يف سلسةل القمية  ابإ
ىل معلومات دقيقة عن منظامت الإدارة امجلاعية  علومات بعض املتوفري  يكون غالبا ماو . أ سلوب تنظميهاعن و بسهوةل اإ

جيابية عن منظامت الإدارة امجلاعية  أ ساس يةساس ية عن معليات منظمة الإدارة امجلاعية خطوة ال   حنو تكوين انطباع أ كرث اإ
 .عامة الناس دلى

 ال نديز:دول جامعة  مناذج من قوانني أ و ترشيعات
وحساابهتا، وكذكل العمومية أ ن تتعهد بنرش مزيانياهتا "منظامت الإدارة امجلاعية جيب عىل 

يف  مرة واحدة س نواي عىل ال قلوذكل ، التعريفات العامة لس تخدام احلقوق اليت متثلها
عالمية واسعة الانتشار عىل الصعيد الوطين  هئاضام عىل أ ععم ِّ "جيب أ ن تُ و "وس يةل اإ

اليت قد يكون لها تأ ثري عىل هتم ة مجعيأ نشط مجيعةل عن فصَّ ومُ اكمةل معلومات دورية 
 ممارسة حقوق ال عضاء املذكورين"

ال حاكم اذلي يضع ، زال نديدول اعة مجل 351القرار رمق  منو)ط( )ح(  45 اتناملاد
 .1993"( لس نة 351)"القرار رمق  اجملاورة بشأ ن حق املؤلف واحلقوق املوحدة

 كولومبيا:
تنرش تعريفاهتا أ ن مجعيات الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة جيب عىل " 

لكرتونية اليت تُدخل عىل تعديالتال العامة و  جيب علهيا و  ،هذه التعريفات يف مواقعها الإ
اتحة ذكل   ا"اهتيف مقر اإ

)قانون  1982 س نةل  23ن رمق ولقانل ماملُنظ ِّ  2010 س نةل  3942املرسوم رمق من  5 املادة
 .1993س نة ل  44 القانون رمقق املؤلف( و ح

 كندا:
لهيمجعية الإدارة امجلاعية "جيب عىل   يب يف غضون فرتة جت أ ن  1.70يف القسم  ااملشار اإ

للحصول عىل معلومات عامة الناس من املقدمة مجيع الطلبات املعقوةل  نزمنية معقوةل ع
شارات تسجيالت الصوتية أ و ال أ و فناين ال داء أ و عروض  مجموعة املصنفاتعن  " .بث  ال اإ
 2016يونيو  22ةل حىت بصيغته املعد من قانون حق املؤلف (11)70املادة 

 :مجهورية كوراي

خل اليت يديرها/تدرهيا تأ مني خدمة  "جيب عىل مزود عداد قامئة للمصنفات، اإ حق املؤلف اإ
لكرتونية عىل يف لك  الرسوم  يف عليه وصنصامل نحو ال ربع س نة يف صيغة مكتوبة أ و اإ

خالل ساعات العمل عىل ال قل.  متكن مجيع ال شخاص من الاطالع علهياالرئايس حىت ي 
دارة ،صنفات وغريها من ال عاملقامئة امل  مضنوجيب أ ن ترد املسائل التالية   اخلاضعة لالإ

 ( من القانون:1) 106وفقا ملا جاء يف املادة 

 صنفات وغريها من ال عامل؛امل  اوينعن .1

منتج املؤلف أ و صاحب ال داء أ و  وغريه من املعلومات الشخصية، ،امس .2
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 أ و منظمة البث أ و منتج قاعدة البياانت؛ التسجيل الصويت

اتحته لعامة الناساترخي الإبداع أ و  .3 نتاج."اإ  ، واترخي ال داء، واترخي الإ

نفاذ قانون حق املؤلف 50(، قانون حق املؤلف واملادة 1)106املادة ]  [من مرسوم اإ

 :نيجرياي
 . حقوق ال عضاء6"
المتتع بنفس صوت واحد مع الإدلء ب( حيق للك عضو يف منظمة الإدارة امجلاعية 1)
 متيازات.قوق والااحل
 :عىل ما ييل ( حيق للك عضو احلصول من املنظمة2)
 . البياانت الس نوية للحساابتأ  

دارة املنظمةب. قامئة ال شخ الس نوي جمللس الإدارة؛ ج. التقرير ؛ اص اليت تشلك جملس اإ
؛ ه. معلومات عن املبل  الإجاميل للماكفأ ة املدفوعة ل ي مدير د. تقرير مراجعي احلساابت

 .مراجعي احلساابتأ و موظف يف املنظمة مصدقة من 
دارة منظمة الإدارة امجلاعية، قدر الإماكن( يكون جم3)  خملتلف فئات أ حصاب، ممثاًل لس اإ

 .امجلعيةاحلقوق يف 
شلك من عىل احلد أ و الانتقاص أ و التأ ثري بأ ي  اللواحئهذه  أ ي بند يف ينص ( ل4)

تدابري الانتصاف أ و  ؛ةق ل عضاء منظمة الإدارة امجلاعيحتاليت  الامتيازات :عىل ال شاكل
 العضوية أ و أ ي ترشيع مطبق. )...( تاحة هلم مبوجب اتفاقامل  أ و التعويض

 . الزتام املنظمة بتقدمي املعلومات8

خطار اللجنة  الواقعة يوًما من حدوث 30اعية يف غضون ( تقوم منظامت الإدارة امجل1) ابإ
 وتزويدها ابملعلومات فامي يتعلق مبا ييل:

 ؛أ و أ ي قواعد داخليةعقد التأ سيس  املذكرة أ و . تغيري يفأ  
 ؛اعامتد التعريفات وأ ي تغيري فهياب. 

 د. أ ي تغيري يف اتفاق ؛ال جنبية بادل مع مجعيات التحصيلات المتثيل املت ج. اتفاق
 ؛املوحدالعضوية 

 عندما، طرفًا فهيا امجلعيةكون تراءات القضائية أ و الرمسية اليت ه. أ ي قرارات يف الإج
 . أ ي واثئق أ و تقارير أ و معلومات قد تطلهبا اللجنة.و؛ اللجنة ذكل تطلب

، من شهر يوليو من لك عاموم ال ول الي أ قصاه أ جليف  ،( تقوم منظمة الإدارة امجلاعية2)
ىل  عداد وتقدمي الواثئق التالية اإ  لس نة السابقة:يف افامي يتعلق بتشغيلها  اللجنةابإ

 ؛. تقرير عام عن أ نشطهتاأ  
 ؛من بني أ مور أ خرى يتضمنالتقرير املايل الس نوي املراجع واذلي جيب أ ن و ب. 
جام "1"  ؛يل الإيرادات خالل فرتة التقريراإ
جاميل امل و  "2"  ؛بل  والطبيعة العامة للنفقاتاإ
 دفع الإاتوات لل عضاء وفقا لس ياسة التوزيع اخلاصة ابملنظمة.و  "3"
، أ و أ ي فرد املؤلف( عىل منظامت الإدارة امجلاعية تزويد مس تخديم مصنفات حقوق 3)

تشمل هذه و . ا، مبعلومات معقوةل عن خدماهتمن امجلهور، بناًء عىل طلب كتايب
 ييل:املعلومات ما 
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 ؛ديرهاتاحلقوق اليت . وصف حقوق أ و فئات أ  
يع فئات رشوط الرتخيص مجل بنود وو ات خيص احلالية مبا يف ذكل التعريفب. ترتيبات الرت 
 ؛املس تخدمني

 اليت قد تكون رضورية. من هذا القبيلال خرى الوجهية املعلومات  ولكج. 
التعريفة ل ي فئة من  أ سعار( عندما تطلب منظمة الإدارة امجلاعية أ ي تغيري يف 4)

بالغ هؤلء املس تخدمني  ينبغي لها، املس تخدمني لهيا مميكهنعرب وس يةل اإ بشلك  النفاذ اإ
 ".علين
 .2007 لس نة منظمة الإدارة امجلاعية، تعلاميت نيجرياي

 فزنويال:
الإدارة ، جيب عىل منظامت اماهتا وتلبية متطلبات املراجعة: ل غراض الوفاء ابلزت 30"املادة 
 : )…(ما ييل امجلاعية

قوق الاس تغالل أ و تراخيص املس تخدم الصادرة املتعلقة ب( حتديد معدلت ال جور 5)
نتاجال داء عروض لمصنفات أ و ل  ، مبا يتفق مع املبادئ املنصوص اليت يديروهنا اتأ و الإ

 ؛من قانون حق املؤلف 56و 55 البندينعلهيا يف 
لهيا يف الفقرة املعدلت( نرش 6) السابقة عىل ال قل يف حصيفتني يوميتني تمتتعان  املشار اإ

من اترخي بدء رساين يوًما  30 ، وذكل يف أ جل أ قصاهابنتشار واسع عىل الصعيد الوطين
 ؛ )...(هذه املعدلت

معلومات عن أ نشطة منظامت  ونيقدماذلين ( الاحتفاظ مبنشور دوري لل عضاء 11)
 ؛ )...(امرسة حقوق أ عضاهئا أ و معالهئامل وجهيةليت قد تكون الإدارة امجلاعية ا

حصيفتني يوميتني تمتتعان ابنتشار واسع عىل يف عىل ال قل ( نرش مزيانيهتا الس نوية 14)
 ".يف غضون ثالثني يومًا بعد انعقاد امجلعية العامة الصعيد الوطين

 الاحتاد ال ورويب:
دارة جامعية أ ن تتيح ]تكفل ادلول ال عضاء[  املعلومات التالية لعامة الناس أ ي منظمة اإ

 كحد أ دىن:

 لحئهتا التنظميية؛ 

  هناء التفويض ذا مل يكن ذكل يف وأ حاكم عضويهتا وأ حاكم اإ دارة احلقوق، اإ اإ
 مذكورا يف الالحئة التنظميية؛

  وعقود الرتخيص القياس ية والتعريفات القياس ية املطبقة، مبا يف
 اخلصومات؛ ذكل

 ة[؛ة ابل شخاص ]اذلين يديرون أ عامل منظمة الإدارة امجلاعيوقامئ 

 وس ياس هتا العامة بشأ ن توزيع املبال  املس تحقة ل حصاب احلقوق؛ 

 وس ياس هتا العامة بشأ ن رسوم الإدارة؛ 

  وس ياس هتا العامة بشأ ن الاقتطاعات من عائدات احلقوق ل غراض خالف
اخلدمات الاجامتعية  ة، مبا يف ذكل الاقتطاعات ل غراضيرسوم الإدار ال

 والثقافية والتعلميية؛

 وأ سامء منظامت الإدارة امجلاعية اليت  ،وقامئة ابتفاقات المتثيل اليت أ برمهتا
 أ برمت معها هذه التفاقات؛
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 والس ياسة العامة بشأ ن اس تخدام املبال  غري القابةل للتوزيع؛ 

  جراءات  34ا للمواد الشاكوى وتسوية املنازعات املتاحة وفق التعامل معواإ
 .36و 35و

 EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق ، 21املادة 

 الاحتاد ال ورويب:
جاميل مبل  املاكفأ ت  جيب أ ن حيتوي تقرير الشفافية الس نوي عىل معلومات بشأ ن اإ
ىل ال شخاص ]اذلين يديرون أ عامل منظمة الإدارة امجلاعية فعليا ومديرهيا[  املدفوعة اإ

 وبشأ ن املزااي ال خرى املقدمة هلم. ،العام السابق يف

 EU/2014/26 توجيه الاحتاد ال ورويب رمق، 10و 9بناء عىل املادتني 

 بلجياك
تضع منظامت الإدارة امجلاعية قواعد لتحديد التعريفات وحتصيلها وتوزيعها فامي يتعلق جبميع 

 .القانوناليت حيددها أ نواع احلقوق اليت تدار حتت مسؤوليهتا، عدا التعريفات 

نرش يف تُ أ ن و  ،تاح نسخ حمدثة من قواعد حتديد التعريفات وحتصيلها وتوزيعهاتُ جيب أ ن و 
جراء أ خر تعديل واحد شهر  أ قصاهيف موعد الإدارة امجلاعية املوقع الإلكرتوين ملنظمة  بعد اإ

 علهيا.

 5 الباب، اجلزء السادس، املدونة البلجيكية للقانون الاقتصاديبناء عىل 

 ، مبا ييل:حتديد وظائفهاعند ، [لحقوقل دارة امجلاعيةالإ مجعيات ]لزتم ت"الربازيل: 
أ ساليب احلساب ومعايري  عن الإلكرتونية، وسائلهامن خالل الإعالن بشفافية،  "1"
وقت الاس تخدام ، نوع املس تخدم و عىل سبيل املثال ل احلرص، مبا يف ذكل، تحصيلال 

ةل، مبا يف ذكل قوامئ التشغيل وجسالت توزيع ، وكذكل معايري وماكنه املبال  املُحصَّ
ن، واملس تخدماليت يقدهما صنفات والتسجيالت الصوتية من امل ا الاس تخدام ال خرى

 املوزعة عىل املالكني ال فراد؛ العائداتابس تثناء 
 قواعد، و اخليةادلعن لواحئها الإعالن بشفافية، من خالل وسائلها الإلكرتونية،  "2"

اذلين  احلقوق املصنفات وأ حصاب وقوامئتوزيع، وحمارض اجامتعاهتا التداولية، ال و التحصيل 
عةاملبال  املُ و متثلهم،  ةل واملُوزَّ ع، و  حصَّ وسبب صدرها ومال موال اليت جرى حتصيلها ومل تُوزَّ

 الاحتفاظ هبا؛
يفها الإدارية ختفيض تاكل  من خالل وسائل مهنا السعي اإىل حتقيق الكفاءة التشغيلية "3"

 واملواعيد الهنائية لتوزيع املبال  عىل أ حصاب احلقوق؛
مداد  "4" ىل أ رصدنفاذ من ال الالزمة لمتكيهنم أ حصاب احلقوق ابلوسائل التقنية اإ  مهتاإ

ليه التكنولوجيا؛ عىل أ كفأ  حنو ابس تخدام ادلائنة  أ حدث ما توصلت اإ
جراء هتنظمأ  حتسني  "5"  س نوي والنرش ال  ،املنفذة معامالتلل أ دق حفصا من أ جل اإ
 ؛وأ خذ العينات مهنا ساليب التحققل  
ىل معلومات نفاذضامن  "6" ىل معلوماهتا ملصنفاتا بشأ ن ال عضاء اإ ، اليت حيق هلم النفاذ اإ

هبا بند أ و اتفاقات الامتناع عن توقيع عقود أ و اتفاقات مع  واملعامالت املُقيَّمة للك مهنا،
 ؛احلفاظ عىل الرسيةبشأ ن 
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ىل معلومات  نياملس تخدم نفاذضامن  "7"  هبا. واالاس تخدامات اليت قامبشأ ن اإ
بأ ي وجيب حتديث املعلومات الواردة يف البندين ال ول والثاين دوراي، يف فرتة ل تتجاوز 

 ".أ شهر (6س تة )حال من ال حوال 
 حق املؤلف واحلقوق اجملاورةانون ق من 98املادة 

كوادور:  اإ
مع عدم الإخالل ابللزتامات ال خرى  -الزتامات منظامت الإدارة امجلاعية  .249"املادة 

مبا  ول لها ذكلندما خي ، تقوم منظامت الإدارة امجلاعيةلواحئها التنظمييةاملنصوص علهيا يف 
 ييل:
ف الوطنية ، يف الصحلك س نةية العمومية وبياانت ادلخل، عىل ال قل . نرش املزيان 1

 ؛الواسع الانتشارذات 
تزويد أ عضاهئا مبعلومات شامةل ومفصةل عن مجيع ال نشطة املتعلقة مبامرسة حقوقهم و . 2

 لك س تة أ شهر عىل ال قل.
نشاء قاعدة بياانت 250"املادة  منظامت الإدارة امجلاعية قاعدة بياانت حمدثة  متتكل -. اإ

اء أ و علومات واحضة ودقيقة عن املصنفات أ و أ وجه ال دمحيث تضم ومتاحة للجمهور 
الربامج الإذاعية أ و التسجيالت الصوتية اليت تدير حقوق املؤلف أ و احلقوق اجملاورة 

 احملليني وممثلهيا رشاكء لها، فضال عن معلومات عن ال شخاص اذلين مه اخلاصة هبا
ىل ما ييل:جيب أ ن و وال جانب.   تشري قاعدة البياانت اإ

ضفاء 1 أ و  ةذاعيالإ  الربامجداء أ و أ وجه ال  أ و  اتصنفامل  من فردي عىل لكالطابع ال. اإ
 ؛لث  مَ مُ أ و خشص  حقصاحب ثلها فامي يتعلق بلك مت  اليت ةصوتيال لتسجيال 
 ؛وع من الاس تخدام وفئة املس تخدمنيمعدلت لك نو . 2
 ؛مصنفللك  احملددةس تخدامات الاو. 3
 املطبقة للتوزيع. وال ساليب.4
عداد عن التحصيلامجلعية املسؤوةل  تقوم . ابلإضافة اإىل ذكل،5 املزيانية الس نوية  ابإ

شلك هلم ب  تاحةامل لل عضاء و  املوهجةتقارير التوزيع ادلاخلية، والتقارير الإدارية و واللواحئ 
لكرتونية.  دامئ يف نسخة ورقية أ و اإ

 ملنظامت، سواء عىل املواقع الإلكرتونية ركون هذه املعلومات متاحة للجمهو وينبغي أ ن ت
 "و يف ماكتهبا املسجةل.امجلاعية أ  الإدارة 

 .2016القانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر 

 :(OAPI) املنظمة ال فريقية للملكية الفكرية
 "الإدارة امجلاعية:

واس تغاللها  اجملاورةد بامية حقوق مؤلفي املصنفات وحقوق أ حصاب احلقوق عهَ( يُ 1)
دارهتا ُ  واإ فعىل النحو امل ىل املعنويةادلفاع عن مصاحلهم  ، ابلإضافة اإىليف هذا املرفق عرَّ ، اإ

دارة ل واحدة هيئة وطنية  أ و أ كرث. لحقوقامجلاعية لالإ

يف ملكية احلق م هئاملصنفات وخلفا يمؤلف بقالسابقة ( 1أ حاكم الفقرة ) ختل( ل 2)
 .هذا امللحقيف ممارسة حقوقهم مبوجب اجملاورة أ حصاب احلقوق و 

دارة مصاحل الهيئات الوطنية امجلاعية للإدارة املعنية اب( تتوىل الهيئة الوطنية 3) لحقوق اإ
طار التفاقيات أ و التفاقات اليت قد و الوطين الإقلمي مضن حدود، وال جنبية ال خرى يف اإ

 ".ربم معهاتُ 
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 .(ات اليت تلهتالتنقيح، وفقا ل 1977نسخة اتفاق ابنغي ) من 69املادة 

"يرخص القانون الوطين دلوةل عضو أ ن تعني منظامت الإدارة امجلاعية ممثلني حملفني 
خمولني سلطة الإرشاف عىل تطبيق اشرتاطات امللحق يف الإقلمي الوطين وحتديد أ شاكل 

، وفقا للتنقيحات اليت 1977نسخة )من اتفاق ابنغي  78الانهتاك املرتبطة هبا." املادة 
 .(تلهتا

 لإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داءجملس مجعيات ا
"جيب أ ن تكون منظامت الإدارة امجلاعية حمال للمساءةل جتاه أ عضاهئا وأ ن جيدوا فهيا 
شفافية وأ ن تتيح لفناين ال داء لك املعلومات ذات الصةل فامي يتعلق بأ نشطة املنظمة، 

دارهتا وبرشوط التحصيل وبتوزيع املاكفأ ت، مبا يف ذكل  عالقاهتا مبنظامت وعىل ال خص ابإ
 ."شقيقة يف بدلان أ خرى

جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن  2.4املادة 
 .فناين ال داء

ىل " جيب أ ن تكون ترصفات منظامت الإدارة امجلاعية متسقة وشفافة ابلنس بة اإ
 ."عامة الناساملس تخدمني وابلنس بة اإىل 

جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق مدونة قواعد السلوك الصادرة عن من  11 املادة
 .فناين ال داء

 أ دوات املامرسات اجليدة

)عىل املوقع الإلكرتوين ملنظمة الإدارة امجلاعية لكام اكن ذكل  ابنتظام نرش ما ييلأ ن ت نظمة الإدارة امجلاعية مل  ينبغي .8
ثه  :أ ول بأ ول ممكنا( وحُتد ِّ

هناء العضوية؛ ،وأ حاكم عضويهتا ،لحئهتا التنظميية )أ (  وقواعد اإ

 وهيلك التعريفات؛ )ب(

 وس ياس هتا العامة بشأ ن التوزيع؛ )ج(

دارية أ و اجامتعية أ و ثقافية أ و تعلميية(؛ )د(  وس ياس هتا بشأ ن الاقتطاعات )مثل أ ي اقتطاعات اإ

 للتوزيع؛وس ياس هتا بشأ ن اس تخدام عائدات احلقوق غري القابةل  )ه(

 ؛وحساابهتا الس نوية )و(

 واإجراءاهتا املتبعة للشاكوى وتسوية املنازعات؛ )ز(

دارهتا؛ )ح(  وقامئة ابل شخاص اذلين يديرون أ عاملها وأ عضاء جملس اإ

ىل )ط(  ال شخاص اذلين يديرون أ عامل منظمة واإجاميل مبل  املاكفأ ت املدفوعة، وغري ذكل من املزااي املقدمة اإ
 .الإدارة امجلاعية
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 العضوية: املعلومات والتقيد والانسحاب .2

دارة جامعية كعضو 1.2 ىل منظمة اإ  قبل الانضامم اإ

 البيان

ىل من أ جل ضامن الشفافية جتاه أ حصاب احلقوق واملس تخدمني، ينبغي  صاحب احلقوق ما ملنظمة الإدارة امجلاعية أ ن تقدم اإ
 ،وغري ذكل من الاقتطاعات احملمتةل ،ورسوم الإدارة ،المتثيل اتفاقوطبيعة  ،العضويةبشأ ن رشوط يلزم من معلومات 

 .اختاذ القرارات، وأ ي فرص للمشاركة يف معليات ةالإدار وهيلك  ،ورشوط الانسحاب من العضوية

 اململكة املتحدة: مناذج من قوانني أ و ترشيعات
ىل فامي يتعلق ابلعضوية، تقدم منظامت الإدارة امجلاعية " ينوون الالتحاق بعضويهتا  ن  مَ اإ

 معلومات أ ساس ية[ توحض النقاط التالية:

 جراءات الانضامم ،من هل أ ن ينضم اذلي  اكنوامل ،وأ حاكم العضوية ،واإ
 ميكن الاطالع عىل هذه املعلومات فيه؛

  ىل وطبيعة منح احلقوق أ و نقلها: اس تئثارية أ و ترخيص أ و تنازل أ و ما اإ
 ذكل وتبعات ذكل عىل العضو؛

 ونطاق الصالحية املمنوحة مبقتىض التفاق؛ 

  ماكنية فرض العضو قيودا عىل صالحية الترصف و/أ و اشرتاطه و اإ
ذا اكن ذكل منطبقا( وكيفية ذكل؛  التشاور )اإ

 هناهئا؛ هناء العضوية ووصف تبعات اإ  وترتيبات اإ

  اخللفاء يف احلقوق: توضيح ما حيدث يف حاةل وفاة العضو أ و حل و
 "اس مترار العضوية يف منظمة الإدارة امجلاعية.)الرشكة( حال 

اجليدة ملنظامت الإدارة امجلاعية الصادرة عن اجمللس  اتمبادئ املامرسمن  1القامئة 
 املؤلف الربيطاين حلق

جلوانب املتعلقة ابلمتثيل يف هيئات ابعىل منظامت الإدارة امجلاعية أ ن خترب أ عضاءها "
، الإدارةوحقوق التصويت وغري ذكل من مسائل  الإدارة واملشاركة يف الاجامتعات
 موحضة، مضن مجةل أ مور، ما ييل:

  ُل يف هيئة الإدارة/جملس املديرين؛مثَّ مك عضوا س ي 

  ودورات  ،ومدد اخلدمة ،وكيفية التعيني فهيا ،ةيهيئة الإدار ال وكيفية تكوين
 ة؛يهيئة الإدار ال تغيري 

  قلميية  وكيفية التعيني فهيا؛وأ ي تكوينات جلان أ و جمالس تقنية/اإ

  جلان/جمالس أ ي ومك عضوا يسمح هل ابلتقدم لعضوية هيئة الإدارة أ و
قلميية وما اإىل ذكل؛  اإ

  بالغ ال عضاء هبا؛معدل انعقاد و  الاجامتعات العامة وكيفية اإ

 وما هلم من حقوق التصويت؛ 

 ىل عقد اجامتع خاص وكيفية ذكل؛  وما لل عضاء من حقوق يف ادلعوة اإ
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 لل عضاء ممارسة حقوق التصويت ولو مل يمتكنوا من احلضور  وكيف ميكن
 ")توكيالت وما اإىل ذكل(.

اجليدة ملنظامت الإدارة امجلاعية الصادرة عن اجمللس  اتمبادئ املامرسمن  2القامئة 
 املؤلف الربيطاين حلق

 الس نغال:
دارة امجلاعية.  لزامل  -"الطبيعة الاختيارية لالإ أ حصاب حق املؤلف واحلقوق  جيوز اإ

دارة جامعية مجعيةأ ي اإىل ضامم ابلناجملاورة  . ما مل ينص القانون عىل خالف ذكل، اإ
لهيامجلعية جيوز هلم الانسحاب من و   ".الاكيفخطار الإ  واقدميرشط أ ن ا، ب بعد الانضامم اإ

 (2008 س نةل  واحلقوق اجملاورة من قانون حق املؤلف 114)املادة 

 املكس يك:

دارة جامعية أ ن خيتاروا مجعية "جيوز لل شخاص اذلين حيق هلم أ ن يصبحوا أ عضاء يف  اإ
لهي عىل  ملاليةممارسة حقوقهم اجيوز هلم أ ن خيتاروا ؛ وابملثل، من عدمه ابرية الانضامم اإ

ات الإدارة امجلاعية ي. ول جيوز مجلع مجعيةأ و من خالل  ،من خالل وكيلأ و ، حنو فردي
فامي عىل حنو فردي حتصيل الإاتوات عندما خيتار ال عضاء ممارسة حقوقهم  أ ن تتدخل يف

 اقد اتفقوا عىل أ ليات مبارشة لهذ يكونواعندما أ ي اس تخدام ملصنفاهتم أ و ص خي
ماكن ال عضاء حتصيل كون يمن انحية أ خرى، لن و . التحصيل ذا  بأ نفسهمالإاتوات ابإ اإ
ات ي. ول جيوز مجلع التلكيفهذا  وايُلغما مل  ،مجعيات التحصيل بتحصيلهالك فوا اكنوا قد 

دارة تشرتطالإدارة امجلاعية أ ن  دارة  وأ  مجيع أ ساليب الاس تغالل،  اإ و أ  املصنف بأ مكهل، اإ
دارة  نتاج املس تقبيلاإ  ".الإ
 من القانون الاحتادي بشأ ن حق املؤلف 195املادة 

 :نيجرياي

 انسحاب العضو"

دارة جامعية أ و حسب احلقوق  لعضول ىل اليت أ حالها حق الانسحاب من عضوية منظمة اإ اإ
خطارعد ب مصنفاته، وذكلمن مصنف أ ي ص املنظمة فامي خي املنظمة بعزمه عىل القيام  اإ

 ".بذكل قبل مدة معقوةل
 .2007لس نة  )منظامت الإدارة امجلاعية(من لواحئ حق املؤلف  7املادة 

كوادور  :اإ

بأ ي صاحب تقبل أ ن بمجعيات الإدارة امجلاعية تلزتم  –"أ عضاء مجعيات الإدارة امجلاعية. 
 قبول انضاممرشوط عىل  الالحئة التنظميية للجمعيةنص ت . وجيب أ ن فهياعضوا حق 

 .اذلين يطلبون ذكل ويقرون بأ هنم من أ حصاب احلقوقأ حصاب احلقوق 
ىل أ حصاب حق املؤلف أ و احلانضامم  يكونجيب أ ن  دارة قوق اجملاورة اإ جامعية مجعية اإ

مبوجب هذا الفصل بق أ حصاب مجلعيات التحصيل طوعيا. ول خيل المتثيل املمنوح 
 ".احلقوق املعرتف هبا يف هذا البابأ ن ميارسوا مبارشة احلقوق يف 

القانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر من  240ة املاد
 .2016لس نة 

 :الاحتاد ال ورويب
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ة يرسوم الإدار المبعلومات عن  وقموافاة صاحب احلق منظمة الإدارة امجلاعيةب عىل جي"
وغري ذكل من الاقتطاعات من عائدات احلقوق ومن أ ي دخل ينشأ  عن استامثر عائدات 

دارهتا حقوقه. ، وذكلاحلقوق  "قبل احلصول عىل موافقته عىل اإ
 EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق من  18بناء عىل املادة 

 :جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داء
 تاحةجيب أ ن تكون خدمات الإدارة اليت تقدهما منظمة الإدارة امجلاعية لفناين ال داء م "

مجليع فناين ال داء املمتتعني بقوق يف منطقة معلها. ومتثل العضوية حقا خشصيا لفنان 
 ."ال داء

ىل مبادئه التوجهيية جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داءس ياسة   .ومقدمة اإ

ابللغة  هتاوأ نشطمنظمة الإدارة امجلاعية تاح معلومات أ ساس ية عن عضوية تُ "جيب أ ن 
 ."بزيية مجليع فناين ال داء ال جانالإنلك
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن  4.4املادة 

 .فناين ال داء

 أ دوات املامرسات اجليدة

لكرتونيا تقدم  نظمة الإدارة امجلاعية أ نينبغي مل  .9 وغري أ مكن( ملخصا واحضا للحقوق املنطبقة والالزتامات حيامث )اإ
 ما ييل: الإدارة امجلاعية منظمة ن توحضينبغي، بصفة خاصة، أ  و  ذكل من املعلومات ال ساس ية.

اذلي ميكن الاطالع عىل لك هذه  اكنوامل ،وأ حاكم العضوية ،واإجراءات الانضامم ،هل أ ن ينضم من )أ (
 املعلومات فيه؛

غري اس تئثاري(  معىل أ ساس اس تئثاري أ  اكنت احلقوق قد منحت سواء أ  وطبيعة منح احلقوق أ و نقلها ) )ب(
ىل العضو؛  وتبعات هذه املعلومات ابلنس بة اإ

 ونطاق الصالحية املمنوحة مبقتىض التفاق؛ )ج(

 ؛هلترصف نيابة عنيف افرض العضو قيودا عىل صالحية منظمة الإدارة امجلاعية  كيفيةو  )د(

 تشاور املنظمة مع أ عضاهئا؛ يةكيف و  )ه(

هناء )و( هناهئال العضوية ووصف  وترتيبات اإ ذا اكن ذكل رضوراي( تبعات اإ  ؛)ومراجعة احلقوق، اإ

مترار العضوية يف منظمة الإدارة امجلاعية؛ )ز(  وتوضيح ما حيدث يف حاةل وفاة العضو أ و حل )الرشكة( حال اس 

 ة؛يالإدار  اتهيئال وكيفية متثيل ال عضاء يف  )ح(

 ومدد اخلدمة؛ ،وكيفية التعيني فهيا ،ةيدار ات الإ هيئال وكيفية تكوين  )ط(

 وكيفية اعامتدها؛ ،أ و جمالسفرعية وأ ي تكوينات جلان  )ي(

 ؛فرعية أ و جمالس ة أ و تقدمه لعضوية أ ي جلانيهيئات الإدار ال وكيفية ترحش عضٍو ما لنتخاابت  )ك(
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بالغ ال عضاء هبا؛معدل انعقاد و  )ل(  الاجامتعات العامة وكيفية اإ

ىل عقد اجامتع  )م( عضاء من حقوق يف ادلعوة اإ  وكيفية ذكل؛عام اس تثنايئ وما لل 

 وما للعضو من حقوق التصويت؛ )ن(

ن مل يمتكن  أ و من خالل الوسائل الرمقية وكيف ميكن لعضو ممارسة حقوق التصويت من خالل توكيل غريه )س( اإ
 من احلضور؛

لزاميا من عدمهكون مبارشة منظمة الإدارة امجلاع  ومعلومات عن )ع( وتبعات هذه  ،ية هذه لالإدارة امجلاعية اإ
ىل صاحب احلقوق؛  املعلومة ابلنس بة اإ

ةل من تكل موَّ وس ياساهتا بشأ ن الاقتطاعات واإماكنية اس تفادة صاحب احلقوق من ال نشطة واخلدمات املُ  )ف(
 الاقتطاعات.

متثيل أ و  ابتفاقاتقامئة  (ص)  مع منظامت الإدارة امجلاعية ال خرى. مربمة مماثةل اتفاقاتال

 قبول ال عضاء 2.2

 البيان

دارة احلقوق، ل حصاب احلقوق قدم تالإدارة امجلاعية منظمة  نل   انظر  قامة  كفل ما ييلتأ ن لها ينبغي ف خدمات اإ من أ جل اإ
 :الثقة املتبادةلقواهما عالقة 

 متسمة ابلعداةل والشفافية وعدم المتيزي؛أ ن تكون معايري عضويهتا و/أ و أ حاكم تقدمي اخلدمة دلهيا  -

فة - بوضوح يف واثئق منشورة، مثل لحئهتا التنظميية أ و أ حاكم عضويهتا أ و  وأ ن تكون ُمعرَّ
 املس تخدمني. اتفاقات

 :املنطقة ال سرتالية ال س يوية مناذج من قوانني أ و ترشيعات
مجيع مبدعي املواد جيب أ ن تكون أ بواب العضوية يف أ ي مجعية حتصيل مفتوحة أ مام "

احملمية بق املؤلف املؤهلني وأ مام أ ي خشص تقع يف ملكيته أ و حتت س يطرته مواد محمية 
 "وفقا دلس تور مجعية التحصيل.، بق املؤلف ]...[

 .مدونة قواعد السلوك مجلعيات حتصيل حق املؤلف ال سرتالية ال س يوية وال سرتالية

 :بلجياك
ذا اس توفوا رشوط جيب عىل منظامت الإدارة " امجلاعية قبول أ حصاب احلقوق أ عضاء فهيا اإ

ىل معايري موضوعية وشفافة وغري متيزيية.  العضوية، واليت جيب أ ن تكون مستندة اإ
ل بناء عىل معايري موضوعية. وليس  "لها أ ن ترفض طلب عضوية اإ
 5ادي، اجلزء احلادي عرش، الباب لقانون الاقتصل ةالبلجيكي املدونة

 ا:كولومبي
أ حصاب احلقوق اذلين يطلبون يف عضويهتا تقبل أ ن [ منظامت الإدارة امجلاعية]جيب عىل "
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جمال  يفأ هنم من أ حصاب احلقوق عىل حسب ال صول ويشهدون  الانضامم اإىل عضويهتا
 ".النشاط املعين

 .1993 س نةل  44القانون رمق من  1.14 املادة 

كوادور:  اإ
ىل  تقبل أ نبمنظامت الإدارة امجلاعية تلزتم " جيب أ ن . و عضويهتاانضامم أ ي صاحب حق اإ

حصاب احلقوق اذلين انضامم أ  رشوط نظمة الإدارة امجلاعية عىل اللواحئ ادلاخلية مل تنص 
 ".[من أ حصاب احلقوقكذكل ]أ ي  أ هنم يطلبون ذكل ويثبتون 

ىل  احلقوق اجملاورة أ حصاب حق املؤلف أ و جيب أ ن يكون انضامم" دارة اإ أ ي منظمة اإ
هذا الفصل بق منظامت الإدارة امجلاعية وفقا ل  املُس ند اإىلول خيل المتثيل طوعيا. عية جام

 ".هذا الباب مبوجب املمنوحة هلم احلقوقأ ن ميارسوا مبارشة أ حصاب احلقوق يف 
القانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع من  241و 240اتن املاد

 والابتاكر.

 :املكس يك
لهيا يف املادة   رهنا ابلرشوط التالية: 193"مينح املعهد الرتاخيص املشار اإ

ليه املودعمة الإدارة امجلاعية ملنظ متتثل اللواحئ التنظميية. أ ولً  ، ، يف رأ ي املعهداليت ينمتي اإ
 للمتطلبات املنصوص علهيا يف هذا القانون.

، ميكن اليت قد جيمعها املعهداملعلومات من املعلومات املقدمة ومن انطالقا . اثنيا
لهيا املودعبأ ن منظمة الإدارة امجلاعية  اس تخالص تفي ابملتطلبات الالزمة  اليت ينمتي اإ

دارة احلقوق اليت س  لضامن الشفافية و  لهيا؛ت الفعالية يف اإ دارهتا اإ  عهد اإ
ق ة حاميفامي خيص ح الصاحل العاممعليات منظمة الإدارة امجلاعية يف  تصب. ينبغي أ ن اثلثا

 ".يف البالد اجملاورةوأ حصاب احلقوق الاقتصادية وأ حصاب احلقوق  املؤلف
 .من القانون الاحتادي بشأ ن حق املؤلف 199املادة 

 :الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات
عىل لك رشكة ترخيص موس يقى قبول مجيع أ حصاب حقوق التسجيالت الصوتية أ عضاء "

يف  املساواةعىل أ ساس غري متيزيي ومبا يتفق مع مبادئ  مفهيا و/أ و تقدمي خدماهتا هل
كن دلى رشكة ترخيص املوس يقى أ س باب مربرة موضوعيا لرفض تقدمي ت، ما مل عامةلامل

ىل معايري مربرة وموضوعية )ك ن  خدماهتا أ و ما مل يكن التفريق رضورة حمتية ومستندا اإ
ت غري أ و غري ذكل من املامرساعضٍو ما ضلوعه يف القرصنة أ و  يثبت مثال عىل متقدمٍ 

دارة حقوق يف تسجيالت صوتية من أ و  املرشوعة أ و يكون املتقدم العضو قامئا عىل اإ
نوعية خارجة عن نطاق أ نشطة رشكة ترخيص املوس يقى )عىل سبيل املثال: موس يقى 

نتاج أ و الطنطنة(  ".(الإ
 .راماتالفونوغمدونة قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل لصناعة 

 :جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داء
دارة حقوقهم جيب " ىل تشجيع فناين ال داء عىل أ ن يعهدوا ابإ دارة جامعية اإ منظمة اإ

 ".خيتاروهنا بأ نفسهم
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن  1املادة 
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 .فناين ال داء

 املامرسات اجليدةأ دوات 

دراج معايري العضوية يف الالحئة التنظميية ملنظمة الإدارة امجلاعية أ و يف أ حاكم عضوي ينبغي .10  .هتااإ

ذا اس توىف معايري العضوية.أ ن ت نظمة الإدارة امجلاعية مل  ينبغي .11  قبل أ ي صاحب حقوق عضوا فهيا اإ

دارة جامعية و رية منح حقوقهم بأ حصاب احلق يمتتع أ ن ينبغي  .12 كرث برشط أ ل مينحوا احلقوق ةاحدملنظمة اإ  نفسها أ و أ 
كرث من منظمة واحدة من منظامت الإدارة امجلاعية. وذكل دون الإخالل برية أ حصاب احلقوق  يف داخل الإقلمي نفسه ل 

س تخدامات عىل ترخيص الا، والاحتفاظ ابحلق يف اس تئثاريةأ و تراخيص غري منح منظامت الإدارة امجلاعية تفويضات 
 فردي. حنو

 أ ن تكون معايري العضوية متسمة ابملوضوعية والشفافية وعدم المتيزي. ينبغي .13

ىل معايري لها مربرات  .14 ذا اكنت مستندة يف ذكل اإ ل اإ ليس ملنظمة الإدارة امجلاعية أ ن ترفض طلب عضوية اإ
موافاة مقدم الطلب بأ س باب الرفض كتابيا خالل  نبغيوي . لحئهتا التنظميية أ و رشوط العضويةل حاكم ، وفقا موضوعية

 مدة زمنية معقوةل.

 عدم المتيزي بني أ حصاب احلقوق 3.2

 البيان

 – ادلوليةاملؤلف  معاهدات حقغريها من تنص عليه اتفاقية برن و  ياذل – جيب أ ن يكون مبدأ  املعامةل العادةل غري المتيزيية
نشاء املقومات ال صيةل لعمليات أ ي  من دارة جامعية. وابلتايل فاإن هذا املبدأ  جدير ابنتباه خاص من القامئني عىل اإ منظمة اإ

دارة جامعية و/أ و تنظميها. وتؤدي منظامت الإدارة امجلاعية دورا همام يف الصناعات الثقافية والإبداعية، مما يربز احلاجة  منظمة اإ
ىل الزتام منظامت الإدارة امجلاعية اكفة مببادئ عدم   المتيزي املعمتدة عىل الصعيدين ادلويل والوطين.اإ

 :الاحتاد ال ورويب مناذج من قوانني أ و ترشيعات
ينبغي أ ن متتنع منظمة الإدارة امجلاعية، يف معرض تقدمي خدمات الإدارة، عن  ]...["

قامة أ و  وأ  المتيزي املبارش  غري املبارش بني أ حصاب احلقوق عىل أ ساس اجلنس ية أ و مقر الإ
 "العمل.

 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق من  18احليثية  

 :بلجياك
 "بارَش الإدارة بأ سلوب معقول وغري متيزيي.جيب أ ن تُ  ]...["

 .5، اجلزء احلادي عرش، الباب املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي

 مجهورية كوراي:

"جيب أ ل تقوم هيئة جتارية بأ ي فعل من ال فعال التالية اليت يرحج أ ن تقوض التجارة 
لهيالعادةل، أ و تشرتط أ ن تقوم  رى هبذه ال فعال: ا أ و هيئات جتارية أ خاجلهات املنتس بة اإ

املادة –الإحجاف أ و المتيزي ضد بعض الرشاكء يف املعامالت." . رفض معامةل من ابب 1
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 ضبط الاحتاكر والتجارة املنصفةقانون ( من 1)23

 كولومبيا:
حدى مجعيات ابل ر حقوقهم من قِّ ادتُ ال عضاء ال جانب اذلين ل جيب أ ن يُعام" لإدارة اإ

مبارشة أ و عىل أ ساس اتفاقات اكنت تُدار  سواء –امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة 
مسؤوةل و ف واحلقوق اجملاورة لإدارة امجلاعية حلق املؤلاب معنية نظرية مجعيات أ جنبيةمع 

البدل أ و مواطين نفس معامةل ال عضاء اذلين مه من  – عضاءهؤلء ال  عن المتثيل املبارش ل 
قامهتم املعتاد يف هذا البدلاذلين  الإدارة امجلاعية أ و مجعية عضاء يكونون من أ  و  يقع ماكن اإ

 ".متثلهم امجلعية
 .1993 س نةل  44القانون رمق من  (6)14ة املاد

 الربازيل:
علهيا  ظرحي، و ساوي بني أ عضاهئا يف املعامةلت أ ن منظامت الإدارة امجلاعية جيب عىل "

 ".يف املعامةلبيهنم التفرقة 
 .حق املؤلف واحلقوق اجملاورة قانونمن ( 5)98ة املاد 

 امجلهورية ادلومينيكية:
 :]...[ومعلها لواحئها ادلاخلية يف وجود ما ييل  التحصيل"تضمن مجعيات 

ساوي بني ي تسم ابلفعالية والشفافية و ي  هاورصد هاوتوزيع الإاتوات تحصيل نظام ل ج( 
 سواء اكنوا مواطنني دومينيكيني أ و أ جانب ]...[" ،يف املعامةلمجيع أ حصاب احلقوق 

 بشأ ن حق املؤلف. 00.65القانون رمق  من ("4")162املادة 
 الاحتاد ال ورويب:

هم بناء عىل اتفاق متثيل المتيزي بني أ عضاهئا وال عضاء اذلين متثل  كذكل ل جيوز لها"
 [EU/2014/26رمق  توجيه الاحتاد ال ورويببناء عىل ]" متبادل.

 :جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داء
ىل مبدأ  املساواة يف معامةل مجيع ل  هاودفع ال جور "جيب أ ن يستند توزيع  لفنانني ال جانب اإ

 ".فناين ال داء املمثَّلني
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق الصادرة عن  مدونة قواعد السلوكمن  2.6 املادة

 .فناين ال داء

املواطنني  ،منظامت الإدارة امجلاعية بتحديد مجيع أ حصاب احلقوق احملمية املعنينيتلزتم "
 ".وال جانبمهنم 
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق الصادرة عن  قواعد السلوكمن مدونة  2.8املادة 

 .فناين ال داء

 :الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ
وعدم واملساواة والإنصاف وال مانة عالقات تتسم ابلعداةل تقمي ]منظامت الإدارة امجلاعية[ "

 "مع أ حصاب احلقوق واملس تخدمني وال طراف ال خرى.المتيزي 
 .قواعد السلوك الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخمدونة 

 :الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني
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لمبدعني والنارشين أ اي اكنت ل  فتح أ بواهباأ ن ت ]منظامت الإدارة امجلاعية[ عىل جيب "
والنارشين أ و بني امجلعيات جنس ياهتم. كام جيب علهيا الامتناع عن المتيزي بني املبدعني 

 "غري مربر قانونيا أ و ل ميكن تربيره بشلك موضوعي. الشقيقة عىل أ ي حنو
 .الحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحننيالقواعد املهنية ل

 :الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات
ضاء عىل لك رشكة ترخيص موس يقى قبول مجيع أ حصاب حقوق التسجيالت الصوتية أ ع"

يف  املساواةفهيا و/أ و تقدمي خدماهتا هلم عىل أ ساس غري متيزيي ومبا يتفق مع مبادئ 
كن دلى رشكة ترخيص املوس يقى أ س باب مربرة موضوعيا لرفض تقدمي تما مل ]، عامةلامل

ىل معايري مربرة وموضوعية )ك ن  اخدماهتا أ و م مل يكن التفريق رضورة حمتية ومستندا اإ
عضٍو ما ضلوعه يف القرصنة أ و غري ذكل من املامرسات غري أ و  يثبت مثال عىل متقدمٍ 

دارة حقوق يف تسجيالت صوتية من أ و  املرشوعة أ و يكون املتقدم العضو قامئا عىل اإ
املوس يقى )عىل سبيل املثال: موس يقى نوعية خارجة عن نطاق أ نشطة رشكة ترخيص 

 ".الإنتاج أ و الطنطنة(([
 .الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغراماتالصادرة عن  مدونة قواعد السلوك

 أ دوات املامرسات اجليدة

 –بشلك مبارش أ و غري مبارش  سواء –منظمة الإدارة امجلاعية بني أ حصاب احلقوق اذلين متثلهم نبغي أ ل متزي ي  .15
 أ ساس: عىل

 اجلنس ية أ و مقر الإقامة أ و العمل؛ أ و ()أ  

 أ و امليل اجلنيس. سناجلنس أ و ال صل أ و ادلاينة أ و الإعاقة أ و ال  ()ب

مبارشة أ و  تلكيفاتمبوجب متثلهم  نيذلأ حصاب احلقوق ا ابلعدل واملساواة أ ن تعاملالإدارة امجلاعية ملنظمة ينبغي  .16
 اتفاقات متثيل أ و ترشيعات.

 أ و نطاق عضويهتا دارة احلقوقابإ منظامت الإدارة امجلاعية نطاق تلكيف  4.2

 البيان

ىلقد  ىل أ حاكم ترشيعية  التلكيفات اليت يلكفها هبا تستند صالحية منظمة الإدارة امجلاعية للترصف اإ صاحب احلقوق أ و اإ
الإدارة  ابختالف أ نظمةبني صاحب احلقوق ومنظمة الإدارة امجلاعية  ةالتعاقدي اتللرتتيبخيتلف ادلور احملدد و  .أ خرى
ترخيص حقوق صاحب احلقوق عالوة عىل يف منظمة الإدارة امجلاعية  سلطةحتدد هذه الرتتيبات طبيعة ونطاق و  .امجلاعية

جراء قانوين  نفاذ احلقوق ابمسه(.من أ جل متثيل مصاحل صاحب احلقوق )مثل اختاذ اإ ه الرتتيبات حدود كام ترمس هذ اإ
 صالحية منظمة الإدارة امجلاعية لمتثيل صاحب احلقوق وحقوقه.

دار هبا وينبغي أ ن حتقق تلكيفات منظمة الإدارة امجلاعية توازان عادل بني حرية صاحب احلقوق يف حتديد الكيفية اليت تُ 
 تخدمني.حقوقه والاحتياج املرشوع اإىل وجود مجموعة معقوةل من احلقوق لرتخيصها للمس  

 الربازيل: مناذج من قوانني أ و ترشيعات
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لهيا يف املادة  دلى"  وكيةل عن أ عضاهئا من أ جل  97انتساهبا، تصبح امجلعيات املشار اإ
القيام جبميع اخلطوات الرضورية لدلفاع عن حقوق املؤلف اخلاصة هبم داخل احملكة 

 ."بنشاط التحصيل لهذا احلقوخارهجا ولالضطالع 

ميع ال فعال الالزمة لدلفاع عن القيام جب  صالحيةال عضاء امجلعيات  خيول"وابنتساهبا، 
 أ مام القضاء وخارجه، ومن أ جل حتصيل الإاتوات." هبم اخلاصة املؤلف حقوق

لهيا يف مقدمة املادة ويف الفقرة  أ حصاب حق املؤلفينفذ و " خشصيا مجيع ال فعال املشار اإ
ش3) لهيا مبدة ( من هذه املادة، عقب اإ  97املواد ]ساعة."  48عار امجلعية اليت ينمتون اإ
 [( من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة15)98و 98و

 كولومبيا:
فردي الية عىل حنو حلقوق اجملاورة أ ن يديروا حقوقهم املاحق املؤلف أ و  وز ل حصاب"جي

 ".أ و جامعي
 .من لواحئ حق املؤلف 1 املادة

كوادور:  اإ
ىل " دارة جامعية  منظمةجيب أ ن يكون انضامم أ حصاب حق املؤلف أ و احلقوق اجملاورة اإ اإ

ىل  وفقا لهذا الفصل بق منظامت الإدارة امجلاعية طوعيا. ول خيل المتثيل املُس ند اإ
 ".بابمبوجب هذا ال املمنوحة هلم أ حصاب احلقوق يف أ ن ميارسوا مبارشة احلقوق 

 .عي للمعرفة والإبداع والابتاكر بشأ ن الاقتصاد الاجامتالقانون ال سايسمن  241 املادة

 نيجرياي:
 الإيداع. حساب 12"
نشاء حساب امجلدارة لالإ  منظمة( جيب عىل لك 1) يداعاعية اإ ، يس تخدم، يف مجةل أ مور اإ

، واليت ل ميكن ختصيصها أ و توزيعها ل س باب أ ي حصة من املبل  القابل للتوزيع لإيداع
 تشمل ما ييل:

 ؛التصال مع العضو املعينل امجلعية انفقد "1"
 ؛يف امجلعية يف الوقت احلايلليس عضوا  اذلي حيق هل ذكلالشخص املؤهل  "2"
ذا اكن العضو أ و وكيهل غري متاح أ و ميكن  "3" نه ل يُتحقق، بسهوةل التحقق منهاإ من  فاإ

 ؛ممن حيق هلم احلصول عىل املبل صاحب حق املؤلف أ و وكيهل 
ةل( ل ميكن ختصيص جزء من ال موال 5) ؛زاع حول الاس تحقاقهناك ن "4" عىل  احملص 

 الفور نظرًا لعدم وجود بياانت غري اكفية يف الوقت احلايل للتخصيص.
، تقوم املنظمة بتوزيع حساب الإيداع أ موالتوزيع فهيا ينبغي ( يف احلالت اليت 2)

 "تكل. الإيداعال موال عىل أ ساس أ فضل البياانت املتاحة قبل انهتاء فرتة 
 .2007 منظمة الإدارة امجلاعية لس نةلواحئ 

كوادور:  اإ
ذا اكن هناك منظمتان أ و أ كرث من منظامت الإدارة امجلاعية حسب نوع  ، املصنف"اإ

ب احلقوق  حتصيلحرصاًي  وغايهتا اجيب أ ن يكون هدفهو . مهنا منظمة واحدة تُنص 
ذا مل توافق منظامت و الاقتصادية نيابًة عن املنظامت التأ سيس ية.  نشاء  التحصيلاإ عىل اإ

يف  السلطة الوطنية اخملتصة تصبح، اعيةامجلدارة من منظامت الإ تنظمي ومتثيل منظمة و 
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نشاءها.  مسائل امللكية الفكرية مسؤوةل عن تعييهنا واإ
ليه يف و  املسؤول عىل التحصيل تشكيل الكيان الوحيد، يمت وعىل أ ي حال اذلي أ شري اإ

ذن من   وتدخل مسائل امللكية الفكرية.يف  السلطة الوطنية اخملتصةالفقرة السابقة ابإ
ملنظمة  يةتاكليف الإدار ال  مضن املسؤول عىل التحصيل كيان الوحيدلل تحصيل ال تاكليف 

 ".هذا الكيان ميثلهاالإدارة امجلاعية اليت 
 .القانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر من 253املادة 

 :الاحتاد ال ورويب
دارة ما يشا" دارة جامعية من اختيارمه يف اإ ون من ؤ حيق ل حصاب احلقوق تفويض منظمة اإ

طق ون من املناؤ احلقوق وفئات احلقوق أ و أ نواع املصنفات وغري ذكل من املواد فامي يشا
بغض النظر عن ادلوةل العضو اليت حيمل أ ٌي من منظمة الإدارة امجلاعية أ و صاحب 

قامته أ و معهل. و  دارة م منظمة الإدارة امجلاعيةزت لتاحلقوق جنسيهتا أ و يتخذها مقرا لإ هذه  ابإ
دارهتا واقعة  ما دامت احلقوق وفئات احلقوق أ و أ نواع املصنفات وغري ذكل من املواد اإ

رة بشلك موضوعي لرفض تويل كن دلهيا أ س باب مرب ت، ما مل طهتامضن نطاق أ نش
دار   .""هتااإ
 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق من  5املادة 

ذا " عطاء  حقوق منظمةَ  ض صاحُب فوَّ اإ دارة حقوقه، وجب عليه اإ دارة جامعية يف اإ اإ
أ نواع املصنفات نوع من فئات احلقوق أ و فئة من من احلقوق أ و حق موافقة حمددة للٍك 

دارهتا. وجيب  وغري ذكل من املواد اليت يفوض صاحب احلق منظمة الإدارة امجلاعية يف اإ
ثبات هذه املوافق  ."يف شلك واثئقي ةاإ

 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق من  (7)5املادة 

 الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات:
حديد نطاق )احلقوق ل حصاب احلقوق بتعىل لك رشكة ترخيص موس يقى أ ن تسمح "

واملنطقة( ومسة )اس تئثارية أ و غري اس تئثارية( تاكليف  املصنفات والاس تخدامات ومجموعة
احلقوق اليت يعطوهنا للرشكة دون قيود، ما مل تكن هذه القيود مفروضة بمك الترشيعات 

وضوعي ل س باب السارية أ و من حمامك أ و سلطات أ خرى خمتصة، أ و اكنت مربرة بشلك م
دارة احلقوق وترخيصها واكنت دامئا متناس بة مع ال هداف اليت ت  ىل  سعىتتعلق بفعالية اإ اإ

 "حتقيقها.
 .الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغراماتمدونة قواعد السلوك الصادرة عن 
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 أ دوات املامرسات اجليدة

ىل دامئا أ ن تستند  نبغيي  .17 ىل  وقتلكيف من صاحب حقترصفات منظمة الإدارة امجلاعية اإ أ و، يف حالت حمددة، اإ
تلكيف مبقتىض القانون أ و أ مر حكويم. وجيوز ملنظمة الإدارة امجلاعية أ ن تضع يف لحئهتا التنظميية قيودا عىل حق أ ي 

دارة حقوقه رشيطة أ ن يكون  لتكل القيود مربرات صاحب حقوق يف حرية حتديد نطاق التلكيف اذلي يصدره ابإ
ىل تناسب القيود اليت تفرضها منظمة الإدارة امجلاعية مع الهدف اذلي ت أ ن  نبغيي موضوعية. و   حتقيقه.تسعى اإ

هناء التلكيف 5.2  العضويةأ و  اإ

 البيان

لحقوق غري معلية أ و مس تحيةل. ويف الفردية لدارة الإ تدير منظامت الإدارة امجلاعية احلقوق عىل أ ساس جامعي عندما تكون 
هناء عضويهتم يف منظمة  ضامن، من املهم ذكلضوء  ىل  امجلاعية دارةالإ متتع أ حصاب احلقوق ابلقدرة عىل اإ أ و العهد بقوقهم اإ

دارة هذه احلقوق بأ نفسهم.  منظمة أ خرى أ و اإ

 :الاحتاد ال ورويب مناذج من قوانني أ و ترشيعات
خطار يُ " دارة احلقوق ]...[ مبوجب اإ هناء تفويض اإ فرتة م خالل قدَّ حيق ل حصاب احلقوق اإ

معقوةل ل تتجاوز س تة أ شهر. وملنظمة الإدارة امجلاعية أ ن تقرر أ ل يرسي هذا الإهناء أ و 
ل   ."الس نة املاليةيف هناية السحب اإ

 .EU/2014/26 رمق توجيه الاحتاد ال ورويبمن  (4)5املادة 

 كولومبيا:
ىلالإدارة امجلاعية[ طريقة نظمة ]مل الالحئة التنظميية  حتدد" امجلعية والانسحاب  الانضامم اإ

م رشوطمهنا وال   ".)...(ذكل  اليت تُنظ ِّ
 .44القانون رمق من  2.14 املادة

 الربازيل:
دارة جامعية[ "جيوز لصاحب احلق أ ن ينتقل، يف أ ي وقت، اإىل مجعية  ، أ خرى]منظمة اإ

ل أ ن يُبل  مجعيته ]منظمة الإدارة امجلاعية[ ال صلية   كتابيا"بذكل وليس عليه اإ
 .حق املؤلف واحلقوق اجملاورةمن قانون  97 املادة

 الصني:
، وفقا لالإجراءات املنصوص علهيا يف النظام ال سايس، أ ن وق"جيوز ل ي صاحب حق

دارة جامعية حلق املؤلف، وب عقد الإدارة امجلاعية حلق  ذكل يهُنيىينسحب من منظمة اإ
خشص أ ي نظمة و يف ذكل الوقت بني تكل امل  ُمربميظل أ ي عقد ترخيص لكن املؤلف. و 
ىل أ ن  أ خر ساراي ، خالل مدة رساين العقد، وق، وحيق لصاحب احلقيي مدتهنهت ت اإ

ذات  والاطالع عىل مواد ال عامل التجارية الصةل اتالرتخيص ذرسوم احلصول عىل 
 ."الصةل
 .من اللواحئ بشأ ن الإدارة امجلاعية حلق املؤلف 21املادة 

 :الاحتاد ال ورويب
ذا اكنت هناك مبال  مس تحقة لصاحب حقوق مقابل أ عامل اس تغالل وقعت قبل " اإ



       30 
 

هناء التفويض أ و حسب احلقوق، أ و مبقتىض ترخيص ممنوح قبل رساين ذكل  رساين اإ
الإهناء أ و السحب، تظل حقوق صاحب احلق قامئة ]يف معلية التوزيع ويف املعلومات 

 ."رتباط صاحب احلق ابملنظمة مس مترالإدارية واملالية املقدمة من املنظمة وك ن ا
 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق من  (5)5املادة 

 :الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني
هناء اتفاق " انتسابه اإىل جيب عىل منظمة الإدارة امجلاعية أ ن تسمح ل ي مبدعٍ أ و انرش ابإ

هناء فامي يتعلق ابإ بفرض رشوط معقوةل ة الإدارة امجلاعيرشط السامح ملنظمة ب املنظمة، 
 "ذكل التفاق.

 .القواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني

 :الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات
اس مترار تضمني حقوق أ ن تشرتط جيوز لرشكة ترخيص املوس يقى يف الظروف املالمئة "

فرتة زمنية معقوةل، بخيص املمنوحة ملس تخدمني قبل الإهناء اأ حصاب احلقوق يف الرت 
 ."شهرا 12 ىلهذه الفرتة عأ ن تزيد أ نه ل جيوز  غري

 .الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغراماتالصادرة عن  مدونة قواعد السلوك

 :جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داء
 "."العضوية حق خشيص لفنان ال داء

جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق الصادرة عن مدونة قواعد السلوك من  2 املادة
 .فناين ال داء
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 أ دوات املامرسات اجليدة

هناءمل  ينبغي .18 بناء  ،التلكيف الصادر منه أ و بتغيري نطاق ذكل التلكيف نظمة الإدارة امجلاعية أ ن تسمح للك عضو ابإ
خطار معقوةل.  عىل فرتة اإ

تشرتط، يف ظل ظروف تصفها يف لحئهتا التنظميية، اس مترار تضمني حقوق أ ن  نظمة الإدارة امجلاعيةمل جيوز  .19
 قبل الإهناء. مص هلرخَّ لمُ ل خيص املمنوحةاصاحب احلقوق، لفرتة زمنية معقوةل، يف الرت 

، بغض النظر احلقوق احملصةل عائداتحصته الاكمةل يف احلصول عىل  وقصاحب احلقمن حق ينبغي أ ن يكون  .20
 .التلكيفانهتاء عن 

 الإدارة امجلاعية يف منظمة وضعهمحقوق ال عضاء يف املعامةل العادةل؛  .3

 حقوق ال عضاء يف املعامةل العادةل 1.3

 البيان

لهيا عىل تبوهئا ماكنة وتسهم  ،يف السوق كبرية تساعد ثقة أ حصاب احلقوق يف منظمة الإدارة امجلاعية اليت يفوضوهنا واطمئناهنم اإ
ىل تعزيز ثقة ال عضاء يف املنظمة ما اكن من خالل احلومكة بشفافية وما اكن من خالل  دارة احلقوق بفعالية. وخري سبيل اإ يف اإ

 التناسب يف احلقوق والالزتامات.

 الربازيل: مناذج من قوانني أ و ترشيعات

ظر علهيا التفرقة بيهنم يف وحيُ ""جيب أ ن تعامل امجلعيات أ عضاءها معامةل منصفة 
 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة. قانونمن  5.98املادة  -."املعامةل

 بريو:

مع عدم الإخالل ابل حاكم ، ما ييلالالحئة التنظميية للجمعية املرحشة تضمن ت "جيب أ ن 
 : ]..[اوشلكه ابسبب طبيعهتهيا القانونية املنطبقة عل

تكون مس تقةل عن اليت جيب أ ن ، شرتاك ابمجلعيةد الا)د( القواعد العامة اليت حتمك عق
أ و  ةلاكممن أ حصاب العضوية الع علهيا مجيع ال عضاء، سواء اكنوا وق ِّ صك العضوية، ويُ 

براهما ات الإدارة يترسي القواعد املذكورة عىل عقود المتثيل اليت جيوز مجلع و ؛ بةنتس  امل  مع اإ
 منظامت أ جنبية مماثةل؛

ل و)ه( الرشوط اليت حتمك اكتساب العضوية وفقداهنا، وكذكل تعليق حقوق العضوية؛ 
ل يف حاةل   يتال بسبب ارتاكب خمالفة ترض ابمجلعية حمك هنايئصدور يسمح ابلإقصاء اإ

لهي ل ل جيوز أ ن حيوالعضو؛  اينمتي اإ دارة حلقوق مالكو اصل عىل العضوية اإ اخلاضعة لالإ
 من أ ي من هؤلء املالكني؛ن عىل تراخيص اس تئثارية وواحلاصل الثانويونن أ و وال صلي

)و( واجبات ال عضاء والقواعد التأ ديبية اليت خيضعون لها، وكذكل حقوقهم، مبا يف ذكل 
 عندالتصويت وجيب أ ن يكون احلق يف احلصول عىل املعلومات وحقوق التصويت؛ 

 ".المتثيلية رسايالهيئات الإدارية و انتخاب 
 بشأ ن قانون حق املؤلف. 822القانون رمق من  151املادة 

 :الاحتاد ال ورويب



       32 
 

فرض أ ي الزتامات عىل أ عضاهئا ما مل يكن لها رضورة  نظامت الإدارة امجلاعيةل جيوز مل "
دارة احلقوق بفعالية.من أ جل موضوعية   "اإ

 .EU/2014/26 رمق توجيه الاحتاد ال ورويبمن  4بناء عىل املادة 

 :ال سرتالية ال س يويةاملنطقة 
ل " حتصيل أ عضاءها بعداةل وأ مانة وحيادية وبأ سلوب همذب ومبا يتفق مع  مجعيةلك تُعامِّ

 ."أ ي اتفاق عضويةمع دس تورها و 
 .مدونة قواعد السلوك مجلعيات حتصيل حق املؤلف ال سرتالية ال س يوية وال سرتالية

 :الاس تنساخالاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق 

كفاءة عىل حنو يتسم ابل]منظامت الإدارة امجلاعية[ عالقاهتا بأ حصاب احلقوق  تدير"
ل مجيع و  ،ياديةاحل ساواة و امل و  أ حصاب احلقوق وفقا للواحئ التنظميية والقوانني الوطنية تُعامِّ

 ."املنطبقة
 .الاس تنساخالاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الصادرة عن مدونة قواعد السلوك 

 :الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني
 والتحصيل"الرتاخيص 

 املعقوةل من أ جل: يوظف هجوده. جيب عىل لك عضو أ ن 15
 ؛ورهنا هبا وظيفتهوفقًا لنطاق  مجموعة مصنفاته. ترخيص مجيع اس تخدامات أ  

يرادات الرتخيص" حتصيلو ب.  الفور مبوجب الرتاخيص اليت عىل  الواجبة مجيع "اإ
يرادات الرتخيص غري  لتحصيلمناس بة  يراهاواختاذ مجيع اخلطوات اليت قد  يصدرها اإ
 ؛املدفوعة
 ا؛غري املرصح هبمع منع الاس تخدامات  اس تخدام مجموعة مصنفاتهوحامية  ورصدج. 
هات اجل اليت يس تغلها  املصنفات وذكل بشأ ن الوجهية عىل الفوراملعلومات وحتصيل د. 

 .اليت رخص لها ذكل
 . عىل لك عضو:16

ا. منح تراخيص عىل أ ساس معايري موضوعية، رشيطة أ ل يكون العضو ملزما مبنح 
تراخيص للمس تخدمني اذلين مل يلزتموا يف السابق برشوط وأ حاكم ترخيص امجلعية 

 ؛نيةع امل املوس يقية 
 "غري مربر. عىل حنوبني املس تخدمني  ميزيل وب. 

 .مجلعيات املوس يقيةاب اخلاصة الحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحننيل املهنيةقواعد ال

  أ دوات املامرسات اجليدة

صاحب حقوق بعداةل ووفقا لالحئة التنظميية لهذه املنظمة عضو أ و لك أ ن تعامل نظمة الإدارة امجلاعية مل  ينبغي .21
ما مل يكن هل رضورة موضوعية لإدارة حقوق أ حصاب احلقوق عىل  اتالزتام ةأ يينبغي أ ل تفرض وأ حاكم عضويهتا. و 

 صاحب احلقوق بفعالية.

متثيلية 3.2  حقوق ال عضاء يف الهيئات ال

 البيان
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ملنظمة ، ينبغي ةيف منظمة الإدارة امجلاعي اتالقرار  اختاذمعلية  حصاب احلقوق يفالعادةل واملتوازنة ل   شاركةامل من أ جل ضامن 
دأ ن الإدارة امجلاعية  يالء اهامتم خاص حلقوق ل حصاب احلقوق مضن  ومتوازان احقيقي ادور تُوجِّ هيالكها الإدارية، مع اإ
 .التصويت العادةل

 ال نديز:دول جامعة  مناذج من قوانني أ و ترشيعات
 قراراتلمشاركة يف ل مناس بة  احقوق مجلعية ]منظمة الإدارة امجلاعية["جيب منح أ عضاء ا

 ".امجلعية
 .351القرار رمق من )د( 45 املادة 

 الربازيل:

ىل امجلعيات  ""حيق للاملكني ال صليني حلق املؤلف أ و احلقوق اجملاورة املنتس بني مبارشة اإ
 الوطنية فقط التصويت أ و تعني ممثلني عهنم يف امجلعيات اليت تنظمها هذه املادة."

بطريقة منصفة، وحتظر علهيا التفرقة بيهنم يف "جيب أ ن تعامل امجلعيات أ عضاءها 
 املعامةل."

خشيص ويُمنع  صويتتمن خالل مبارشة أ عامل الإدارة "جيب أ ن يقوم مديرو امجلعيات ب
( من 14(، )5) 98(، و6(، )5) 97املواد ]ممثلو ال طراف ال خرى من القيام بذكل." 

 [قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 كولومبيا:
تنتخب أ عضاء جملس الإدارة وجلنة يه اليت و ،رابطةالهيئة العليا لليه "امجلعية العامة 

الالحئة التنظميية  يفانعقادها د مسؤولياهتا ومعلها وطريقة دَّ الإرشاف واملراقب املايل. وحتُ 
املعنية"؛ "يتأ لف جملس الإدارة من عدد ل يقل عن  ]منظمة الإدارة امجلاعية[رابطة لل

تنتخهبم امجلعية العامة بنظام و  ،رابطةفاعلني يف الالعضاء من ال  س بعة  ل يزيد عىلو ثالثة
ىل انتخاب املناوبني، وجيب حتديد املناوب اخلاص بلك الانتخايب،  احلاصل ابلإضافة اإ
دارة و " ؛"عضو مسؤول هو ، و س يريهاوت امجلعية جملس الإدارة هو الهيئة املسؤوةل عن اإ

اللواحئ د مسؤولياته ووظائفه يف دَّ . وحتُ اتعلاميهتاليت جيب عليه تنفيذ أ مام امجلعية العامة 
 ."التنظميية

 .44القانون رمق من  17و 16و 15املواد 

كوادور:  اإ
ادلاخلية عىل ما ييل:  هالواحئ أ نظمهتا و و  منظامت الإدارة امجلاعية تنص قواعدجيب أ ن "

احلصول عىل ييب، ل س امي احلق يف ونظاهمم التأ د م)...( )و( حقوق ال عضاء والزتاماهت
يكون التصويت دميقراطيا جيب أ ن . و يةوالمتثيل ة يالإدار هيئات ال انتخاب يف املعلومات، و

، وفقا الإدارة امجلاعية منظمة هيئات. وحيق مجليع ال عضاء املشاركة يف انتخاب ورساي
[؛ )ز( ة امجلاعيةاخلاصة مبنظمة الإدار للرشوط املنصوص علهيا يف قواعد الانتخاابت ]

، حيق مجليع ال عضاء املشاركة يف الإدارة امجلاعية بغض النظر عن فئات أ عضاء منظمةو 
اس تخدام الوسائل الإلكرتونية الالزمة  اامجلعية العامة، اليت جيوز لهعمتدها القرارات اليت ت 
 ".املشاركةهذه لمتكيهنم من 

عي للمعرفة والإبداع الاقتصاد الاجامتالقانون ال سايس بشأ ن من  (1)245 املادة 
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 .والابتاكر

 املكس يك:

عهد اإىل لك عضو عىل حنو اثبت يف نظام التصويت، بصوت ، يُ ال عضاء فامي خيص فصل"
 احلارضين عىل الفصل". املصوتنيمن  يف املائة 75، وجيب أ ن يوافق واحد

 من القانون الاحتادي بشأ ن حق املؤلف. 205املادة 

 بريو:

، تعليق حقوق العضويةذات الصةل ب  ال موريف  ،عادليكون نظام التصويت  أ نجيب "
ماكنية اس تحداث اإ ، مع املشاركة يف قراراهتيف احقا مناس با متثلهم ن مَ ليك متنح امجلعية 

أ و مصنفات نظام تصويت يتضمن معايري ترجيح معقوةل تتناسب مع الاس تخدام الفعيل لل 
نتاجات أ و جه ال داء و أ    ".امجلعيةديرها تاليت جتسد احلقوق اليت الإ

 .حق املؤلف )د( من قانون153املادة 

 الاحتاد ال ورويب
فعاةل ملشاركة و  مالمئة جيب أ ن تنص الالحئة التنظميية ملنظمة الإدارة امجلاعية عىل أ ليات"

فئات ال عضاء يف ش ىت أ عضاهئا يف معلية صنع القرار يف املنظمة. وجيب أ ن يتسم متثيل 
 ."لية صنع القرار ابلعداةل والتوازنمع 
 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق  (3)6ة املاد

حيق مجليع أ عضاء منظمة الإدارة امجلاعية املشاركة والتصويت يف امجلعية العامة و "
بفرض قيود عىل حق أ عضاء منظمة أ ن تسمح لل عضاء، غري أ نه جيوز لدلول ال عضاء 

املشاركة ويف ممارسة حقوق التصويت يف امجلعية العامة لل عضاء  الإدارة امجلاعية يف
ىل أ ي من املعيارين التاليني أ و اإىل لكهيام:  استنادا اإ

 مدة العضوية؛ )أ (

ىل الفرتة املالية احملددة؛ )ب(  املبال  الواردة أ و املس تحقة لعضو ابلنس بة اإ

 ."رشيطة حتديد هذه املعايري وتطبيقها بأ سلوب عادل ومتناسب
 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق ( من 9)8املادة 

حيق للك عضو من أ عضاء منظمة الإدارة امجلاعية تعيني أ ي خشص أ و كيان أ خر وكيال "
عنه يف املشاركة والتصويت ابمسه يف امجلعية العامة لل عضاء، رشيطة أ ل يفيض هذا 

ىل تضارب مصاحل، مما من شأ نه أ ن حيدث عىل  سبيل املثال يف حاةل انامتء لٍك التعيني اإ
ىل فئتني خمتلفتني من فئات أ حصاب احلقوق يف منظمة الإدارة  من العضو املولك ِّ واملولكَّ اإ

 ."امجلاعية
 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق من ( 10)8املادة 

 .الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ
المتثيل يف ]منظامت الإدارة امجلاعية[ مفتوحا أ مام مجيع أ حصاب جيب أ ن يكون ابب "

احلقوق املؤهلني وفقا للقوانني الوطنية وفوق الوطنية السارية، مبا يف ذكل قانون 
 ."املنافسة
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 .الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخمدونة قواعد السلوك الصادرة عن 

 :راماتالاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغ
فرصة المتثيل العادل  ل حصاب احلقوقأ ن تتيح جيب عىل لك رشكة ترخيص موس يقى "

 ."، ما مل يكن ذكل حمظورا مبقتىض ترشيعات ساريةداريةهيئات الإ ال ن يف واملتواز 
 .الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغراماتمدونة قواعد السلوك الصادرة عن 

 ات املؤلفني وامللحننيلالحتاد ادلويل مجلعيالقواعد املهنية 
ذا اكن ) تأ لف من مبدعني وانرشين( ]جيب عىل منظمة الإدارة امجلاعية[ ي جملس الإدارة اإ

دارهتا بني املبدعني من هجة والنارشين من اجلهة  احلفاظ عىل توازن عادل يف جملس اإ
دارهتا بني   فئات املبدعني. ش ىتال خرى احلفاظ عىل توازن عادل يف جملس اإ

 .لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحننيالقواعد املهنية 

 :جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داء
تعمل منظامت الإدارة امجلاعية لفناين ال داء يف ظل مراقبة ذات طابع دميقراطي من "

صنع القرار يف  يف معلية ومتوازان ادلمتثيال علني مثَّ ال عضاء. وجيب أ ن يكون ال عضاء مُ 
 ."منظمة الإدارة امجلاعية لفناين ال داء

 .لس مجعيات الإدارةمن مدونة قواعد السلوك الصادرة عن جم 1.4املادة 

 أ دوات املامرسات اجليدة

دة ل ساس متثيل أ حصاب احلقوق وسلطاهتم يف معلية صنع القرار يف منظمة الإدارة حد ِّ أ ن تكون القواعد املُ  ينبغي .22
عىل وجه اخلصوص أ ن حتافظ منظمة الإدارة امجلاعية عىل توازن عادل بني فئات  وينبغيامجلاعية مفتوحة وعادةل ومتوازنة. 

 أ حصاب احلقوق اذلين متثلهم.

شغل مناصب يف أ ٍي من هيئات صنع القرار أ و أ ن ي ارة امجلاعية أ ي عضو يف منظمة الإد ينبغي أ ن يكون من حق .23
 .أ و الترشيع املؤهالت املنصوص علهيا يف الالحئة التنظميية يس تويفالهيئات الإرشافية أ و الاستشارية هبا، رشيطة أ ن 

مراعاة أ ي قيود مع ) املشاركة يف أ ي اجامتع عام ملنظمة الإدارة امجلاعي ينبغي أ ن يكون من حق مجيع ال عضاء .24
 .(أ دانهمذكورة 

الالحئة التنظميية  يف للمنظمةعضو يف ممارسة حقوقه التصويتية يف الاجامتع العام التضمني أ ي قيود عىل حق  ينبغي .25
 أ ن تكون تكل القيود عادةل ومتناس بة. وينبغي ،أ و أ ن ينص علهيا القانون عيةاملنظمة الإدارة امجل

لك عضو يف منظمة الإدارة امجلاعية تعيني عضو أ خر وكيال عنه يف احلضور والتصويت ينبغي أ ن يكون من حق  .26
يف أ ي اجامتع عام لتكل املنظمة. وجيوز تضمني الالحئة التنظميية ملنظمة الإدارة امجلاعية حدا معقول لعدد التوكيالت 

 الصادرة ل ي عضو واحد.

 وأ عضاهئامسائل حمددة تتعلق ابلعالقة بني املنظمة  .4

 موافاة ال عضاء مبعلومات مالية واإدارية 1.4

 البيان



       36 
 

يُنتظر من منظمة الإدارة امجلاعية  ،يف الوقت املناسببكفاءة و املاكفأ تنظرا دلور منظامت الإدارة امجلاعية يف ضامن توزيع 
وينبغي أ ن تتضمن هذه املعلومات ما  موافاة أ عضاهئا مبعلومات عام حتققه من نتاجئ مالية بشلك دقيق ويف التوقيتات املناس بة.

 :، دون أ ن تقترص عليهييل

مة اإجاميل عائدات احلقوق مُ  -  حسب قطاعات التحصيل الرئيس ية؛قسَّ

مة ومرصوفات التشغيل  -  حسب قطاعات التحصيل الرئيس ية؛ُمقسَّ

 وما أ جرت من اقتطاعات اجامتعية وثقافية؛ -

 وقمية ما رصفت من توزيعات. -

ىل اليت تقدهما منظمة الإدارة امجلاعية اانت بيأ ن تكون ال  وينبغي  مصدر لتحقق منابهل  سمحلك صاحب حقوق عىل هيئة ت اإ
 .املصنفات من واحدبلك  فامي يتعلق املبال  املس تحقة

 ال نديز: دول جامعة مناذج من قوانني أ و ترشيعات
وحساابهتا، العمومية أ ن تتعهد بنرش مزيانياهتا "منظامت الإدارة امجلاعية عىل  جيب"

، وذكل مرة واحدة س نواي عىل وكذكل التعريفات العامة لس تخدام احلقوق اليت متثلها
عالمية واسعة الانتشار عىل الصعيد الوطينيف  ال قل م عىل عم ِّ جيب أ ن تُ و " "وس يةل اإ
اليت قد يكون لها تأ ثري ة مجعيهتم أ نشط مجيعةل عن فصَّ ومُ اكمةل معلومات دورية  هئاضاأ ع

 رسة حقوق ال عضاء املذكورين"عىل مما
 .351القرار رمق  من 45)ح( و)ط( من املادة  البندان

كوادور:  اإ
، تقوم منظامت لواحئها التنظميية"دون املساس ابللزتامات ال خرى املنصوص علهيا يف 

ذا ُخول لها ذكل الإدارة امجلاعية  مبا ييل: اإ
ذات الانتشار ، يف الصحف ال قل س نوايً ملزيانية العمومية وبياانت ادلخل، عىل . نرش ا1

 ؛الواسع عل الصعيد الوطين
سة حقوقهم لك . تزويد أ عضاهئا مبعلومات شامةل ومفصةل عن مجيع ال نشطة املتعلقة مبامر 2

 ".س تة أ شهر عىل ال قل
يف شلك مادي بصورة دامئة، ما ييل ل عضاهئا الإدارة امجلاعية أ ن تتيح منظمة جيب عىل "
لكرتوينأ و  " .: املزيانية الس نوية، وال نظمة ادلاخلية، والتقارير الس نوية، وتقارير التوزيعاإ
عي للمعرفة والإبداع القانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامت من 5.250و 249اتن املاد

 .والابتاكر

 مجهورية كوراي:

جراء حفص أ و اس تنساخ للكتب والواثئق ال خرى، أ و  "جيوز للمتعهد أ و املس تفيد طلب اإ
ساابت شؤون الئامتن، من طرف املتعهد أ و مدير ب الامتس بيان، يتصل ابل داء أ و 
 ( من قانون الئامتن1) 40املمتلاكت الئامتنية." املادة 

 الربازيل:
حلق املؤلف عن املبال  املس تحقة ل عضاهئا عىل "جيب أ ن تُساءل منظامت الإدارة امجلاعية 

 )جمي( من قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة98أ ساس منتظم ومبارش." املادة 
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ث منظامت الإدارة امجلاعية  جيب عىل"  يف الفقرتني الثانية  املذكورةاملعلومات أ ن حُتد ِّ
قواعد بياانت أ حصاب احلقوق ] وأ ن تُتيح هذه املعلومات ل عضاهئاوالثالثة من هذه املادة 

امجلعيات رض اجامتعات اوحمالالحقة؛  اوتعديالهت ادلاخلية ؛ واللواحئواملصنفاتلني مثَّ املُ 
الشقيقة يف امجلعيات مع املرُبمة اتفاقات المتثيل املتبادل و العامة العادية وغري العادية؛ 

عن الرسوم الإدارية؛  تقريرو احلساابت الس نوية؛ ، و ل نشطةعن اتقرير س نوي و اخلارج؛ 
ُ الإدارة ذج منو و اخلاريج؛ احلساابت تقرير مراجع و   ؛ملنظمة الإدارة امجلاعيةل فصَّ امل
 ."خلاإ معلومات عن املديرين ومرتباهتم؛ و 

 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.قانون  من (6)98 املادة

 الس نغال:
الحئهتا وفقا ل قوم ابقتطاعاتتمجلعية الإدارة امجلاعية أ ن  جيوز –. القانونيةتطاعات ق "الا

من أ جل متويل العمل الاجامتعي وال نشطة الثقافية، رشيطة أ ن يظل مقدار هذه التنظميية 
 ".طاعات مضن احلدود اليت تسمح هبا ممارسات احلمك الرش يد املعرتف هبا معوماتالاق 
 واحلقوق اجملاورة.ق املؤلف ح بشأ ن القانون من 120املادة 

 ابراغواي:
"تلزتم هيئات الإدارة بضامن تقدمي معلومات دورية لصاحل أ عضاهئا فامي يتعلق بأ نشطة 

هذه اليت قد يكون لها تأ ثري عىل ممارسة حقوقهم، وينبغي أ ن تتضمن  اومعامالهتالهيئة 
كذكل نص أ ي أ ن تتضمن ، و مراجع احلساابتوتقرير  هيئةاملعلومات املزيانية العامة لل 

ىل نظراهئم ال جانب اذلين جمال عمتدهاقرارات ت  رسال معلومات مماثةل اإ دارهتا. وينبغي اإ س اإ
 ".دلهيم عقود متثيل يف الإقلمي الوطين

 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة. بشأ ن القانون من 142املادة 

 املكس يك:
ارسة احلقوق مم .ية حتقيق ال غراض التالية: أ ولً "جيب عىل منظامت الإدارة امجلاع 

اتحة مجموعات املصنفات. اثنيا؛ عضاهئاالاقتصادية ل   ديرها للمس تخدمني يف تاليت  اإ
 ."ماكتهبا
 من القانون الاحتادي بشأ ن حق املؤلف. 202املادة 

 فزنويال: 
، جيب عىل مراجعة احلساابت:" ل غراض الوفاء ابلزتاماهتا وتلبية متطلبات 30"املادة 

 : )...(أ ن تقوم مبا ييل منظامت الإدارة امجلاعية
ل النس بة املئوية وفقا لقواعد التوزيع اخلاصة هبا . توزيع املاكفأ ة احملصةل9 ، ول خيصم اإ
، حلد ال قىص القانوين أ و التنظمييا وذكل يف سقف، لالزمة لتغطية التاكليف الإداريةا
ضايف، حىت احلد املسموح بهختصيص و  أ و  الرفاه، لس تخدامه حرصاي يف أ نشطة مبل  اإ

 اخلدمات اليت تفيد أ عضاهئا.
، وفقا ملبدأ  التوزيع العادل بني أ حصاب احلقوق بعيدة عن الاعتباطيةتوزيع نظمة تطبيق أ  

، حسب الفونوغراماتأ و  أ وجه ال داءوعىل أ ساس الاس تخدام الفعال للمصنفات أ و 
 مقتىض احلال.

صدار منشور منتظم ل عضاهئ10  منظمة الإدارة امجلاعية، يقدم معلومات عن أ نشطة ا. اإ
 ."امرسة حقوق هؤلء ال عضاء أ و معالهئامل وجهيةاليت قد تكون 
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 .1997لس نة  ، الالحئة التنفيذيةفزنويال

 ال وريب: الاحتاد
اتحة يف الس نة عىل ال قل واحدة مرة منظمة الإدارة امجلاعية  تقوم جيب أ ن" املعلومات ابإ

ُ عىل ال قل التالية  ليه عائدات حقوق أ و رصفت هل مدفوعات  سبتللك صاحب حقوق ن اإ
 يف الفرتة اليت تتعلق تكل املعلومات هبا:

  أ ي بياانت اتصال رصح صاحب احلقوق ملنظمة الإدارة امجلاعية
 ابس تخداهما لتحديد هوية صاحب احلقوق وماكنه؛

 وعائدات احلقوق املنسوبة اإىل صاحب احلقوق؛ 

 من فئات احلقوق فئة وق عن لٍك واملبال  اليت رصفهتا املنظمة لصاحب احلق
 من أ نواع الاس تخدام؛لك نوع اليت تديرها هل و 

  ىل والفرتة اليت اس تغرقها الاس تخدام اذلي نسبت عىل أ ساسه مبال  اإ
صاحب احلقوق ورصفت هل، ما مل متنع أ س باب موضوعية تتعلق 
هذه قدمي ابلإفادات الواردة من املس تخدمني منظمة الإدارة امجلاعية من ت

 املعلومات؛

   جري من اقتطاعات مقابل رسوم الإدارة؛وما أ 

   جري من اقتطاعات ل ي غرض خالف رسوم الإدارة، مبا يف ذكل ما وما أ
ه القانون الوطين من أ جل تقدمي أ ي خدمات اجامتعية أ و ثقافية ييقتض 
 تعلميية؛ أ و

  ىل صاحب احلقوق وأ ي عائدات حقوق م متأ خرة السداد ل ي و نسوبة اإ
 "فرتة.

 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق من  18املادة 

 بلجياك:
جيوز ل ي ]عضو[ أ و من ميثهل احلصول، خالل شهر اعتبارا من اترخي طلبه، عىل نسخة "

دون الإخالل بأ ي معلومات ، وذكل من واثئق الس نوات الثالث السابقة املتعلقة مبا ييل
رسالها وفقا للقوانني واللواحئ   :التنظمييةيتعني اإ

  الاجامتع العام والهيلك املايل للجمعية؛اليت يعمتدها احلساابت الس نوية 

 ثة ابلقامئني عىل الإدارة؛  وقامئة حمدَّ

 املفوض؛ والتقارير املقدمة اإىل الاجامتع من اجمللس الإداري ومن املراجع 

  ونص القرارات املقرتحة عىل الاجامتع العام وبيان أ س باهبا وأ ي معلومات
 املرحشني للمجلس الإداري؛ عن

 ف للمديرين من ماكفأ ت املفوض ملا رُص  واملبل  اللكي املعمتد من املراجع
جاملية ومن   ، أ اي اكنت طبيعهتا؛اس تحقاقاتومن تاكليف اإ

 ثة؛  وتعريفات امجلعية احملدَّ

  ر توزيعها عىل أ حصاب احلقوق يف ابدئ ال مر واخملصصات النقدية اليت تعذ 
يرادات غري موال وغريها من ال   غري القابةل للتوزيعبيع ابلتجزئة ال حق  )اإ
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 ."(بوجه عام القابةل للتوزيع
 .5، اجلزء احلادي عرش، الباب املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي

 :الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني
دارة جامعية"  ]أ عضاهئا[:[ يف لك س نة تقوميية للك من جيب أ ن تتيح لك ]منظمة اإ

 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؛

  احضا لقواعد التوزيع اليت تتبعهاوبياان و". 
 .الحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحننيالقواعد املهنية ل

 :جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داء
جيب أ ن تكون منظامت الإدارة امجلاعية لفناين ال داء حمال للمساءةل جتاه أ عضاهئا وأ ن "

 ال داء لك املعلومات ذات الصةل فامي يتعلق بأ نشطة جيدوا فهيا شفافية وأ ن تتيح لفناين
دارهتا وبرشوط التحصيل وبتوزيع املاكفأ ت، مبا يف ذكل عالقاهتا  املنظمة، وعىل ال خص ابإ

 "مبنظامت شقيقة يف بدلان أ خرى.
 .جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داءالصادرة عن  مدونة قواعد السلوك
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 املامرسات اجليدةأ دوات 

ن أ مكن( مىت أ صبح تقريرها الس نوي، مبا يف ذكل ينبغي مل  .27 لكرتونيا اإ نظمة الإدارة امجلاعية أ ن ختطر أ عضاءها )اإ
، متاحا للتزنيل من موقعها والاقتطاعات كشف دخلها ومعلومات دقيقة عن املبال  اليت حصلهتا ومرصوفاهتا التشغيلية

 معقوةل.الإلكرتوين أ و عرب س بل أ خرى 

قوق بقامئة بأ عضاء جملس الإدارة والفئة اليت ميثلها لٌك مهنم. كام احلنظمة الإدارة امجلاعية موافاة صاحب مل  ينبغي .28
جاميل مبل  املاكفأ ت وغري ذكل من  ينبغي لها اتحة معلومات تتعلق ابإ املدفوعة ل عضاء اجمللس  الاس تحقاقاتاإ
دارهتا. وفريق  اإ

ن أ مكن( معلومات للك أ ن تتيح ارة امجلاعية نظمة الإدمل نبغي ي  .29 لكرتونيا اإ ليه عائدات حقوق عضو )اإ نسبت اإ
أ ن تتضمن تكل نبغي يس تحق توزيعا. وي  ن  رصفت هل مدفوعات يف الفرتة اليت تتعلق تكل املعلومات هبا ومَ  أ و

 ما ييل: املعلومات

ىل ذكل العضو، مبا يف ذكل معلومات عن  )أ ( قتطاعات مرصوفات التشغيل والابيان ابل موال املنسوبة اإ
 واملبال  املدفوعة بعدئٍذ لصاحب احلقوق؛

 لعائدات احلقوق حسب فئات احلقوق الرئيس ية وأ نواع الاس تخدام؛ وتقس مي )ب(

 ات احلقوق الواردة بناء عىل اتفاقات متثيل؛عىل الصعيد الوطين وعائد احملققةومتيزي بني عائدات احلقوق  )ج(

ىل صاحب احلقوق  )د(  متأ خرة السداد للفرتة املعنية.و ومعلومات عن أ ي مبال  منسوبة اإ

ن أ مكن قواعد التوزيع، ابلوسائل الإلكرتونية ل عضاهئا تيحت أ ن ملنظمة الإدارة امجلاعية ينبغي  .30  .اإ

 من القواعد ذات الصةل هاالالحئة التنظميية ملنظمة الإدارة امجلاعية وغري  عىلتغيريات دخال الإخطار ابإ  2.4

 البيان

من  ذات صةل أ عضاءها بأ ي تغيريات جترهيا عىل لحئهتا التنظميية وبأ ي تغيريات أ خرى أ ن ختطر نظمة الإدارة امجلاعيةمل ينبغي 
عالم أ حصاب احلقوق ال خرين غري ال عضاء يف املنظمة بأ ي  شأ هنا أ ن تؤثر يف حقوق ال عضاء و/أ و الزتاماهتم. كام ينبغي اإ

 تغيريات من شأ هنا أ ن تؤثر يف حقوقهم و/أ و الزتاماهتم.

 الربازيل: مناذج من قوانني أ و ترشيعات
ث منظامت الإدارة امجلاعية  جيب عىل"  يف الفقرتني الثانية  املذكورةاملعلومات أ ن حُتد ِّ

رصاحة اللواحئ ادلاخلية وُذكرت ]هذه املعلومات  ل عضاهئاوأ ن تُتيح والثالثة من هذه املادة 
 ."[مضن هذه املعلومات والتعديالت الالحقة

 .حق املؤلف واحلقوق اجملاورة من قانون (6)98 املادة

 أ دوات املامرسات اجليدة

لكرتونياينبغي مل  .31 ن نظمة الإدارة امجلاعية أ ن ختطر لك عضو، اإ  لواحئها يف هممةأ مكن، مبا جتري من تغيريات  اإ
 وغري ذكل من مسائل احلومكة. ،وحقوق التصويت ،واملشاركة يف الاجامتعات ،ةيهيئات الإدار ال لمتثيل يف اخلاصة اب
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 بياانت التصال مبنظمة الإدارة امجلاعية 3.4

 البيان

ثة دوما.أ ن تتاح بياانت اتصايتطلب التواصل الفعال بني منظمة الإدارة امجلاعية وأ عضاهئا   ل وافية وأ ن تكون حمدَّ

 اململكة املتحدة: مناذج من قوانني أ و ترشيعات
كيفية التصال ابملنظمة، وذكل بتوضيح وحض جيب عىل منظمة الإدارة امجلاعية أ ن ت"

العناوين الربيدية( وعناوين الربيد الإلكرتوين وأ رقام الهواتف والفاكس أ و العنوان الربيدي )
 ."أ خرىاتصال وأ ي وسائل 
اجليدة ملنظامت الإدارة امجلاعية الصادرة عن اجمللس الربيطاين حلق  اتمبادئ املامرس

 .املؤلف

 أ وغندا:
رسال الإشعار سجَّ عنوان مُ  ةلسجَّ مُ مجعية يكون للك جيب أ ن ( 1")  ات ل ميكن اإ

ليه، و   ابأ ي تغيري يف عنواهن أ مني السجلطر أ ن ختُ  ةلسجَّ مُ جيب عىل لك مجعية والرسائل اإ
 ُ ةل أ ن ت( 2ل يف غضون شهر واحد من التغيري. )سجَّ امل عرض وجيب عىل لك مجعية ُمسجَّ

 ".امعلهقر خارج م ظاهر للعيانعىل لفتة يف ماكن  اوعنواهن اامسه
 .2006 س نةواحلقوق اجملاورة ل من قانون حق املؤلف  58 املادة

 أ دوات املامرسات اجليدة

 نظمة الإدارة امجلاعية:مل  ينبغي .32

ثو متثهل بياانت التصال هبا حمأ ن تتيح للك عض )أ ( العناوين الربيدية( أ و ة، مبا يف ذكل العنوان الربيدي )دَّ
ن رمق عناوين( الربيد الإلكرتوين ورمق الهاتف و أ و وعنوان )  وجد؛الفاكس اإ

 وأ ن توحض ساعات العمل وأ ايم ال س بوع اليت ميكن التصال ابملنظمة فهيا. )ب(

 العالقة بني منظامت الإدارة امجلاعية .5

 البيان

اتفاقات متثيل. ويمتثل أ حد املتطلبات ال ساس ية لتفاق بناء عىل مع نظائرها خارج البالد تتعاون منظامت الإدارة امجلاعية 
نظامت نبغي مل عىل أ ساس غري متيزيي. وي الإدارة امجلاعية ال جنبية منظمة الإدارة امجلاعية أ عضاء منظمة ل عامِّ تُ المتثيل يف أ ن 

ىل يقدم بعضها الإدارة امجلاعية أ ن   .التفاقات تنفيذ عىلمجيع املعلومات اليت قد تساعد بعض اإ

 ال نديز:دول جامعة  مناذج من قوانني أ و ترشيعات

دارة أ ن تتعهد"لإدارة امجلاعية منظامت اعىل جيب  " جامعية  بعدم قبول أ عضاء مجعيات اإ
عن هذه أ ول يتخلوا قبل أ ن أ جانب، من أ بناء البدل أ و أ خرى من نفس النوع، سواء اكنوا 

 ".العضوية رصاحة
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 .351القرار رمق من )ك( 45 املادة

 كولومبيا:
برامتتحمل منظامت الإدارة امجلاعية مسؤولية "" دارة جامعية ا اإ تفاقات مع مجعيات اإ

دار حقوقهم تُ ال عضاء ال جانب اذلين و " ؛يف نفس جمال النشاط أ و الإدارة"تعمل أ جنبية 
ما مبارشة أ و عىل أ ساس مجعية بل من قِّ  دارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة، اإ لالإ

ؤلف واحلقوق اجملاورة لإدارة امجلاعية حلق املمعنية ابنظرية أ جنبية ات ياتفاقات مع مجع 
نفس املعامةل اليت يمتتع هبا جيب أ ن يتلقوا مسؤوةل عن المتثيل املبارش لهؤلء ال عضاء، و 
أ عضاء مجعية  يكونون منيقميون عادة فيه و اذلين حيملون جنس ية البدل أ و اذلين عضاء ال  

 "متثلهم هذه امجلعية.الإدارة امجلاعية أ و 
 .44القانون رمق من  (6)14و( 6)13 املاداتن

 الصني:
دارة حق يف ملنظمة الصينية ا فوضأ جنيب أ و عدمي اجلنس ية أ ن ي خشص "جيوز ل ي اإ

، قا للقانونطب يةالصين  ال رايضق املؤلف اليت يمتتع هبا يف اورة حلاملؤلف أ و احلقوق اجمل
من خالل منظمة مماثةل يف اخلارج أ برمت اتفاق متثيل متبادل مع منظمة صينية وذكل 

دارة امجلاعية حلق املؤلف  ".لالإ

منظمة صينية  بني امصطلح "اتفاق المتثيل املتبادل" الوارد يف الفقرة السابقة اتفاق ويعين
دارة امجلاعية حلق ، ومبوجب هذا التفاق يفوض أ حد املؤلف ومنظمة مماثةل يف اخلارج لالإ

ؤلف يف البدل أ و املنطقة القيام بأ نشطة الإدارة امجلاعية حلق املالطرفني الطرف ال خر يف 
لهيا اليت ي   الطرف ال خر.نمتي اإ

مو  دارة  جيب أ ن تُقدَّ نسخة من اتفاقات المتثيل املتبادل املربمة بني منظمة صينية لالإ
ىل  مماثةلامجلاعية حلق املؤلف ومنظمة  دارة حق املؤلف التابع جمللس قسم يف اخلارج اإ اإ

 "ا القسم.هذ أ ن ينرشهاو  ،ادلوةل لتسجيلها

 .بشأ ن الإدارة امجلاعية حلق املؤلفاحئ و من الل 22املادة 

 أ ملانيا:
 المتثيل؛ حظر المتيزي اتفاق - 44 البند"

دارة احلقوق اليت أ خرى  حتصيل مجعيةبتلكيف  مجعية حتصيليف حاةل قيام  تتوىل يه ابإ
دارهتا ضد  تتحزيأ ن ب اليت مت تفويضها مجعية التحصيللهذه ، ل جيوز (ل)اتفاق المتثي اإ

 "المتثيل. اذلين تدير حقوقهم مبوجب اتفاق أ حصاب احلقوق
 اخلصومات - 45 بندال 

احلقوق اليت من املتأ تية من العائدات أ ن ختصم  عية التحصيل اليت مت تفويضهامجل جيوز "
لمتثيل ال  تديرها مبوجب اتفاق هنا تقوم بذكل فقط عندما رسوم الإدارة  يتعلق بفامي اإ فاإ

 "رصاحًة. التحصيل مجعية توافق
 مجلعيات التحصيل. 1القانون من  45و 44 البندان

 نيجرياي:



       43 
 

 . املامرسات غري ال خالقية18"
منظمة الإدارة امجلاعية غري أ خالقية:  اليت ترتكهبا( يعترب السلوك أ و املامرسات التالية 1)

)…( 
 أ خرى من مجعية)ه( حث املس تخدم اذلي هو يف صدد التفاوض للحصول عىل ترخيص 

كامل معلية الرتخيص عىل العدول عناحلق  صاحبأ و   ؛اإ
اتحة أ ي معلومات ملنظمة الإدارة امجلاعية  لهيا يه يف حاجة)و( عدم اإ ل غراض  معقوةل اإ

هذه املعلومات عىل سبيل  تشملقد و . ترشف علهيالحقوق اليت ل الفعاةل دارةالإ متكيهنا من 
 املثال ل احلرص:

أ ولك املصنفات اإىل الك ملؤلف اذلي اب مبجموعة املصنفات اخلاصةاملعلومات املتعلقة " 1"
 ؛الإدارة امجلاعية منظميت

املقدمة منظمة الإدارة امجلاعية اليت قد تساعد الإدارة امجلاعية  متتلكهااملعلومات اليت و  "2"
 ساب والتوزيع العادل لالإاتوات؛يف احل  للطلب

ن ُوجد، المتثيل املتبادل اتفاق عن اتمعلومو  "3" منظمة الإدارة  اذلي أ برمته القامئ، اإ
 "امجلاعية.

 .2007لس نة  )و(()ه( وَ 1)18لحئتا منظمة الإدارة امجلاعية 

 :الاس تنساخ قوقالاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية ب
ىل ]منظامت الإدارة امجلاعية[  قدمت" تتسم معلومات غريها من ]منظامت الإدارة امجلاعية[ اإ

 "ابلكامتل والاتساق والوضوح وسهوةل الفهم.
 .الاس تنساخ الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوقمدونة قواعد السلوك الصادرة عن 

 :املؤلفني وامللحنني الاحتاد ادلويل مجلعيات
تتيح لك مجعية عضو يف لك س نة تقوميية للك مجعية شقيقة تقريرا س نواي "
 "بقة مبارشة عىل هذه الس نة التقوميية.املالية السا الس نة عن

 .املؤلفني وامللحنني الحتاد ادلويل مجلعياتالقواعد املهنية ل

 :الاس تنساخ الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق
تصويري، عند الطلب ورهنا بأ ي ال  س تنساخالاحقوق من منظامت تتيح لك منظمة 

من شأ هنا أ ن تساعد اليت سجالت وال علومات املواثئق و المتطلبات تتعلق ابلرسية، 
منظمة حقوق الاس تنساخ التصويري ال خرى عىل الوفاء ابلزتاماهتا مبقتىض التفاق 

 "ثنايئ.ال 
 .املؤلفني وامللحنني الحتاد ادلويل مجلعياتالقواعد املهنية ل

 :املؤلفني وامللحنني الاحتاد ادلويل مجلعيات
دارة جامعية[" ثة تتعلق بنطاق ]...[  جيب أ ن حتتفظ لك ]منظمة اإ بواثئق دقيقة وحمدَّ
 ييل: ما

 مجموعة املصنفات اليت تديرها؛ 

  ِّ دارهتا واحلقوق اليت لُك  ؛املصنفات مجموعةفامي خيص فت ابإ

  ِّ املصنفات مجموعةفامي خيص فت ابلإدارة فيه والإقلمي اذلي لُك". 
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اتوات مس تحقة املقصود جيب عىل لك عضو )" هنا: منظمة حقوق موس يقية( توزيع أ ي اإ
ليه ]...[ يف أ قرب وقت ممكن معليا بعد التحصيل،  مجلعياته الشقيقة أ و اجلهات املنتس بة اإ

 "عىل ال قل يف الس نة عىل أ ية حال.مرة واحدة عىل أ ن يكون ذكل 
 .املؤلفني وامللحنني الحتاد ادلويل مجلعياتالقواعد املهنية ل

دارة جامعية[ جيب أ ل" ىل ]منظمة اإ دارة جامعية[ اإ عامل أ ي توزيع من ]منظمة اإ  يقل اإ
 "يف الس نة.واحدة أ خرى عن مرة 

 .الاس تنساخ الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوقمدونة قواعد السلوك الصادرة عن 

 :املؤلفني وامللحنني الاحتاد ادلويل مجلعيات
 املاكفأ ت الواردة:توزع ]منظامت الإدارة امجلاعية[ "

 ىل أ بعد حٍد ممكن؛  بكفاءة وجدية ورسعة، مع تقريب الاس تخدام الفعيل اإ

  بشفافية مع توضيح أ سلوب رصف املدفوعات ودوريته بقدٍر اكٍف من
 "التفصيل.

 .املؤلفني وامللحنني الحتاد ادلويل مجلعياتالقواعد املهنية ل

 :الاس تنساخ الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق
دارة جامعية[ أ ن تقتطع ال يت ذكره من املبال  احملصةل اإ جيوز " اكن مرصحا  ذاللك ]منظمة اإ

طالَبة به مبقتىض قانون وطين أ و سلطات حامكة أ خرى أ و مبقتىض لها بذكل أ و اكنت مُ 
ع طط التوزيع و/أ و عقودها أ و اتفاقاهتا ال خرى ماخلاصة خبلحئهتا التنظميية و/أ و قواعدها 

 أ حصاب احلقوق أ و املنظامت املمثةل هلم:

 خمصصات لعمليات ]منظمة الإدارة امجلاعية[؛ 

 و/أ و خمصصات ل غراض اجامتعية و/أ و ثقافية؛ 

  الاحتاد ادلويل للمنظامت ] املنبع. ةبي و/أ و اقتطاعات رضيبية، مثل رض
 ."املعنية بقوق الاس تنساخ

 .الاس تنساخ ادلويل للمنظامت املعنية بقوقالاحتاد مدونة قواعد السلوك الصادرة عن 

 :ال داء جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين
جيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية لفناين ال داء املداومة عىل التواصل والتعاون مع "

 "املنظامت ال خرى اليت متثل فناين أ داء.
 .ال داء الإدارة امجلاعية حلقوق فناينجملس مجعيات مدونة قواعد السلوك الصادرة عن 

 :جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داء

برام اتفاقات متبادةل مع  ، اكفأ تشقيقة يف اخلارج وتبادل املعلومات واملمجعيات الالزتام ابإ
 .ملدونة قواعد السلوك طبقا
ىل  12من  املواد مجعيات الإدارة جملس الصادرة عن  من مدونة قواعد السلوك 14اإ

 .امجلاعية حلقوق فناين ال داء

اتفاق متبادل، أ ن تغطي تاكليفها اخلاصة اليت أ ي عىل ال طراف املتعاقدة، يف ب "جي
جراء اقتطاعاتنفيذ تكبدهتا يف ت  لتغطية  أ خرى التفاق، ويف حاةل قيام الطرف املتلقي ابإ
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سوف تستند  والواحضة اليت عىل الرشوط احملددة نيالطرفالك يتفق يجب أ ن ف ، التلكفة
لهيا  ".طاعاتتالاق  هذه اإ
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق الصادرة عن قواعد السلوك من مدونة  7 املادة

 .فناين ال داء

 أ دوات املامرسات اجليدة

 .بيهنامربم املُ  متثيلال تفاق لأ ي منظمتني من منظامت الإدارة امجلاعية العالقة بني  ختضعينبغي أ ن  .33

ىل منظمة الإدارة امجلاعية  تقدمينبغي أ ن  .34 منظمة الإدارة امجلاعية ال خرى معلومات تتسم ابلكامتل والاتساق اإ
 والوضوح وسهوةل الفهم.

لٍك من منظميت الإدارة امجلاعية موافاة منظمة الإدارة امجلاعية ال خرى بأ حدث تقرير س نوي لها وغري ذكل نبغي لي  .35
دارة البياانت.من املعلوم  ات ذات الصةل، مبا يف ذكل معلومات اإ

لٍك من منظميت الإدارة امجلاعية توزيع املاكفأ ت الواردة ملنظمة الإدارة امجلاعية ال خرى بكفاءة وجدية ينبغي ل .36
 ورسعة.

عالم املنظمة ال خرى بس ياساهتا املتعلقة ابلقتطاعينبغي ل .37 وما جتريه من  لٍك من منظميت الإدارة امجلاعية اإ
 علهيا. تغيريات

ثة تتعلق بنطاق أ ن تتيح ل من منظميت الإدارة امجلاعية، عند الطلب، لٍك ينبغي ل .38 لمنظمة ال خرى واثئق دقيقة وحمدَّ
دارهتا مجموعهتا واحلقوق اليت لُك ِّ   .خيص مجموعهتالإدارة فامي فيه اب تفلُك ِّ الإقلمي اذلي و  هذه اجملموعةفامي خيص فت ابإ

 العالقة بني منظمة الإدارة امجلاعية واملس تخدم .6

ىل امنظمة الإدارة امجلاعية اليت تقدهما علومات امل 1.6  ملس تخدمنياإ

 البيان

ىل امنظمة الإدارة امجلاعية  تقدمينبغي أ ن  ،  اجلوانب الرئيس ية لس ياسات الرتخيص اخلاصة هباوحض ِّ ملس تخدمني معلومات تُ اإ
 بغية متكني مجيع املس تخدمني احملمتلني من اختاذ قرار مس تنري بشأ ن فوائد الرتخيص املناسب. وذكل

كوادور: مناذج من قوانني أ و ترشيعات  اإ
لعامة الناس تكون دلى منظامت الإدارة امجلاعية قاعدة بياانت حمدثة ومتاحة جيب أ ن " 
و الربامج الإذاعية أ و أ   أ وجه ال داء أ وصنفات معلومات واحضة ودقيقة عن امل هبا و 

، فضال عن اخلاصة هبا التسجيالت الصوتية اليت تدير حقوق املؤلف أ و احلقوق اجملاورة
ىل ما ييل:مثَّ أ سامء أ عضاهئا وال شخاص املُ   لني الوطنيني وال جانب، مما يشري اإ

لك صاحب فامي خيص ثهل مت أ و أ داء أ و بث أ و تسجيل صويت فردي مصنف ( لك 1)
 ؛وقحق

 فئات املس تخدمني؛لك فئة من الاس تخدام و أ نواع لك نوع من ب اخلاصةلتعريفات ( ا2)

 ؛مصنف( الاس تخدامات املبل  عهنا للك 3)
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 ".هنجية املطبقة عىل التوزيع( امل 4)
 .عي للمعرفة والإبداع والابتاكرالقانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامت من 250املادة 

 الربازيل:
العقود أ و أ نواع قاعدة بياانت مركزية مجليع بمنظامت الإدارة امجلاعية جيب أ ن حتتفظ "

ثبت تأ ليف وملكية املصنفات والتسجيالت الصوتية، فضال تُ  اليتالإعالانت أ و الواثئق 
ويف لك تسجيل صويت، مما حيول دون تزوير مصنف عن املشاركة الفردية يف لك 
زاةل ي البياانت أ و أ ي غش أ خر، و   ؛"شاهبةامل صنفات امل عناوين التباس ب  أ يشجع عىل اإ

ل ي طرف تاح ت جيب أ ن عامة، و  منفعةذات  6 رمق الفقرةذكورة يف املعلومات املتُعد و "
ماكنية ال معين  ماكنية نفاذ اإ لكرتونية، جماان، مما يتيح لوزارة الثقافة اإ لهيا بوسائل اإ  النفاذاإ
ىل هذه املعلوماتادلا  ".مئ واملتاكمل اإ

 .حق املؤلف واحلقوق اجملاورة القانونمن  (7و) (6)98 املاداتن

 أ وروغواي:

 ةاملطلوباكفأ ة امل قررد تعريفات عادةل ومنصفة تي( حتد5: ")التحصيل الزتامات مجعيات"
سواء لصاحل أ حصاب احلقوق الوطنيني أ و ال جانب،  ا،مجموعة مصنفاهتاس تخدام نظري 
بقاء هذه التعريفات متاحة لمع سواء اكنوا مقميني أ م ل يف امجلهورية، و   "عامة الناس.اإ

 .بشأ ن حق املؤلف 616.17مق رقانون من ال 21املادة 

 الصني:
دارة جامعية حلقب "جي ىل منظمة اإ ، املؤلف عىل املس تخدم، عند دفع رسوم الرتخيص اإ
ىل أ ن يُ  م اإ أ و علومات املتعلقة ابلس تخدام احملدد، مثل عناوين املصنفات املتكل املنظمة قد ِّ

أ حصاب أ سامء أ و أ لقاب املس تخدمة، وما اإىل ذكل، و  رئيةالتسجيالت الصوتية أ و امل
؛ ما مل ينص عىل خالف ذكل يف عقد هووقت هومقدار الاس تخدام ، وكذكل طريقة وقاحلق

 الرتخيص.

ذا اكنت و  ُ اإ عىل منظمة وجب  تتضمن أ رساره التجارية،املس تخدم مة من قدَّ املعلومات امل
 "هتا.ابحلفاظ عىل رسيأ ن تلزتم ية حلق املؤلف الإدارة امجلاع 

 .دارة امجلاعية حلق املؤلفاحئ بشأ ن الإ و من الل 27املادة 

 نيجرياي:
 من الالحئة (4)8 البند"

ذا طلبت منظمة الإدارة امجلاعية  جراء اإ التعريفة ل ي فئة من  معدلت عىلأ ي تغيري اإ
لهيالنفاذ  مميكهن وس يةلهؤلء املس تخدمني من خالل  تبل  فالبد لها أ ن، املس تخدمني  ااإ

 "معويم.بشلك 
 .2007لواحئ منظمة الإدارة امجلاعية لس نة ، نيجرياي

 مجهورية كوراي

ذا قدم مس تخدم طلبا مكتواب  خطياً حق املؤلف  تأ مني ، جيب أ ن يوفر مزود خدمة"اإ
لمصنفات وغريها، اليت ينص ل اس تغالل د اليت يديرها الالزمة لإبرام عق التالية املعلومات
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ذا وجدت أ س باب علهيا املرسوم الرئايس، يف غضون مدة زمنية  ل اإ  عكسربر تطويةل، اإ
 ذكل:

خل؛ .1  قامئة املصنفات، اإ

خل؛مدة اتفاق الئامتن مع  .2  ماكل احلق املايل للمؤلف للمصنف املعين، اإ

 رشوط الاس تغالل، من قبيل الإاتوات والعقد املعياري." .3

نفاذ قانون حق املؤلف 51(، قانون حق املؤلف واملادة 2)106ادة امل  من مرسوم اإ

 اململكة املتحدة:
دارة جامعية أ ن توايف مس تخدمهيا بزمة شامةل من معلومات " جيب عىل لك منظمة اإ

ىل مزيدنفاذ كيفية ال ب وأ ن خترب املس تخدم  ،الرتخيص )ال ساس ية(  ذامن التفاصيل اإ  اإ
 عىل سبيل املثال: ،أ ن تتضمن هذه اخملاطبة ما ييلوجيب  اكنت ذات صةل.

 بيان للحقوق اليت تديرها منظمة الإدارة امجلاعية؛ 

  ق اذلين تترصف منظمة الإدارة امجلاعية نيابة عهنم؛وأ حصاب احلقو 

 ليه ساسل  وبيان ل صالحية الترصف )مثل اتفاقات العضوية  اذلي تستند اإ
 وما اإىل ذكل(؛

  وتعريفاته؛ هوأ حاكمه ورشوطوملخص ل نظمة الرتخيص 

 تقدمي من التفاصيل ل  اذلي ميكن الاطالع فيه عىل مزيد وبيان للماكن
برام رخص هل عىل وشكاملصورة اتمة لاكمل التفاق اذلي قد يكون  ه، اإ

خيص ذات اترخيص أ و تر  (أ نظمةنظام )أ و مبا يف ذكل معلومات عن أ ي 
دارة جامعية أ خرى أ و يبا رشها أ حصاب صةل تبارشها منظامت اإ

 أ خرين؛ حقوق

  مع رابطة همنية ذات صةل التفاوض بشأ ن هذه التفاقات وتوضيح كيفية(
 مثال(، عند الاقتضاء؛

 وبيان توقيتات مراجعة ال حاكم والرشوط وكيفيهتا؛ 

  عالم مبدى منح الرت زايرة لأ ي صالحيات خيص ملنظمة الإدارة امجلاعية اواإ
ميكن هبا  الامتثال، والكيفية اليت التحقق من مقر املرخص هل ل غراض

والكيفية اليت تُلمتس هبا املشورة من املرخص  هذه الصالحيات؛ممارسة 
هلم بشأ ن أ ي تغيريات أ و تطويرات جديدة تؤثر أ و يرحج أ ن تؤثر فامي 

ينطبق علهيم من متطلبات الرتخيص )مبا يف ذكل التغيريات يف التعريفات 
 "أ و الرسوم(.

اجليدة ملنظامت الإدارة امجلاعية الصادرة عن اجمللس الربيطاين حلق  اتمبادئ املامرس
 .املؤلف

 املنطقة ال سرتالية ال س يوية:
 تتيح منظامت الإدارة امجلاعية ]للمس تخدمني[ وللمرخص هلم احملمتلني ما ييل:"



       48 
 

خيص أ و أ نظمة الرتخيص اليت تقدهما مجعية امعلومات عن الرت  -
م والرشوط املنطبقة علهيم، وعن ال سلوب التحصيل، مبا يف ذكل ال حاك

ماكفأ ت و/أ و رسوم ترخيص  اذلي تتبعه مجعية التحصيل يف حتصيل
 اس تخدام املواد احملمية بق املؤلف؛نظري 

ىل تعقيد ما يتعلق يف حدود املوتتخذ بقدر ما تس تطيع  - عقول، ابلنظر اإ
يع هبذا حامت من مسائل الواقع والقوانني، خطوات لضامن صياغة مج 

خيص اليت تقدهما مجعية التحصيل بيث تكون مفهومة بسهوةل االرت 
 "]للمس تخدمني[ وورود مواد توضيحية معلية ومالمئة معها.

 .مدونة قواعد السلوك مجلعيات حتصيل حق املؤلف ال سرتالية ال س يوية وال سرتالية

 :جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داء
عىل منظامت الإدارة امجلاعية ب : "جيالإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داءجملس مجعيات "

 ".معومامجلهور ابأ ن تترصف بطريقة متسقة وشفافة فامي يتعلق ابملس تخدمني و
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق  الصادرة عنمن مدونة قواعد السلوك  11 املادة

 .فناين ال داء

 أ دوات املامرسات اجليدة

لكرتونيا مىت أ مكن ذكل( مبعلومات أ ساس ية ذات صةل فامي يتعلق نبغي مل ي  .39 نظمة الإدارة امجلاعية موافاة املس تخدم )اإ
 املعلومات ما ييل: هذه ن تتضمنينبغي أ  و  .، حسب مقتىض احلالخيص وأ نظمة الرتخيصاابلرت 

طارها منظمة الإدارة امجلاعية، (أ  ) بيان للحقوق اليت تديرها منظمة الإدارة و  السلطة القانونية اليت أ سست يف اإ
 امجلاعية، وفئات أ حصاب احلقوق اذلين تترصف منظمة الإدارة امجلاعية ابلنيابة عهنم؛

 للمرخص هلم؛ واملتاحة مجموعة مصنفاهتايف  املوجودة الالزمةواحلقوق  ابملصنفاتاإذا أ مكن، قامئة و  (ب)

 وملخص للتعريفات ذات الصةل؛ (ج)

صدار الفواتري؛ اإجراءاتو  الرتخيص لرشوط وأ حاكم وصفو  (د)  اإ

لغاء هبا لكيفية اليت ميكن اوتفاصيل  (ه) رتخيص، وأ ي أ حاكم منطبقة بشأ ن الإخطار، وأ ي فرتات الملرخص هل اإ
 .قد يكون احلق يف الإلغاء خاللها قامئا

 املبادئ احلامكة للرتخيص للمس تخدمني 2.6

 البيان

املس تخدمني لس ياسات منظمة الإدارة امجلاعية اخلاصة ابلرتخيص  فهمأ ظهرت التجربة أ ن اتباع هنج مفتوح وهمين يسهل 
ِّق ويتيح للمنظمة أ ن تُ  نتاجية.سو  مجيع أ ن تعامل ينبغي ملنظامت الإدارة امجلاعية ذلكل و لنفسها عىل حنٍو أ كرث فعالية واإ

 ابلعداةل واملهنية وعدم المتيزي.املس تخدمني احملمتلني بأ سلوب يتسم 
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يف كثرٍي من ال حيان الزتامات خاصة تتعلق ابلسلوك العادل وغريها من ال ليات القانونية ال خرى قوانني املنافسة  وتفرض
 وقد تتضمن هذه الالزتامات واملعقول عىل منظامت الإدارة امجلاعية يف ضوء وضعها كجهات فاعةل ذات نفوذ يف السوق.

 وحظر ال حاكم التعاقدية غري املعقوةل. واملنصف  غري المتيزييالتسعري

 املنطقة ال سرتالية ال س يوية: مناذج من قوانني أ و ترشيعات
دارة جامعية[ أ ن تُ " ل ]املس تخدمني[ بعداةل وأ مانة وحيادية عامِّ جيب عىل لك ]منظمة اإ

 ."أ ي اتفاق ترخيصمع مع دس تورها و وبأ سلوب همذب ومبا يتفق 
 .قواعد السلوك مجلعيات حتصيل حق املؤلف ال سرتالية ال س يوية وال سرتاليةمدونة 

كوادور:  اإ
 ومنصفةتضع منظامت الإدارة امجلاعية معدلت معقوةل  -. التعريفات 251"املادة 

املدرجة  الفونوغراماتلس تخدام املصنفات أ و العروض أ و الربامج الإذاعية أ و  ومتناس بة
 يف قوامئها اخلاصة هبا.

]...[ 
من املهم مالحظة أ ن منظامت الإدارة امجلاعية خموةل ابلتفاوض مع رابطات أ و احتادات 

 .اخلاصةس تخدامات الاتعريفات  لتحديداملس تخدمني 
برام العقود – 252املادة  "جيوز ملنظامت الإدارة امجلاعية أ ن تربم عقودا مع رابطات أ و  - اإ

جيوز ل ي طرف معين و تعريفات لس تخدامات معينة.  حتدداحتادات املس تخدمني اليت 
ىل هيئة الإدارة املعنيةالاس تفادة من هذه التعريفات بناء عىل طلب م   ".كتوب اإ

 .عي للمعرفة والإبداع والابتاكرالقانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامت

 بلجياك:

اليت تديرها ق ل ي صاحب مصلحة مرشوعة البحث يف مجيع مجموعات املصنفات حي "
أ ي خشص و  منظمة الإدارة امجلاعية، يف مقر منظمة الإدارة امجلاعية أ و عن طريق املاكتبة.

ن اكن مصنف معني جزءا من مجموعة منظمة الإدارة امجلاعية أ م ل جيب أ ن  يسأ ل كتابيا اإ
يتلقى ردا كتابيا وافيا خالل مدة ل تزيد عىل ثالثة أ سابيع من اترخي اس تالم طلبه. 

 [5ملدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي، اجلزء احلادي عرش، الباب ]ا

 الاحتاد ال ورويب:
ىل معايري موضوعية ]خاصة فامي يتعلق ابلتعريفات[."  "جيب أ ن تستند أ حاكم الرتخيص اإ

 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق من  12املادة 

 :وامللحنني املؤلفني الاحتاد ادلويل مجلعيات
 "ب عىل منظامت الإدارة امجلاعية الامتناع عن المتيزي غري املربر بني املس تخدمني.جي"
دارة جامعية منح الرت " ىل معايري موضوعية، اجيب عىل لك منظمة اإ خيص استنادا اإ

لزام عىل ]منظمة  أ نه عىل خيص ملس تخدمني س بق هلم ااعية[ مبنح تر امجلدارة الإ ل اإ
 "ذه امجلعية املوس يقية.اصة هباخلأ حاكم ورشوط الرتخيص  خمالفة

 .وامللحنني املؤلفني الحتاد ادلويل مجلعياتالقواعد املهنية ل

 بلجياك:
اليت تديرها املصنفات مجموعات مجيع حيق ل ي صاحب مصلحة مرشوعة البحث يف "
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وأ ي خشص  منظمة الإدارة امجلاعية، يف مقر منظمة الإدارة امجلاعية أ و عن طريق املاكتبة.
ن اكن مصنف معني جزءا من مجموعة منظمة الإدارة امجلاعيةيسأ ل ك  جيب أ ن أ م ل  تابيا اإ
 "ردا كتابيا وافيا خالل مدة ل تزيد عىل ثالثة أ سابيع من اترخي اس تالم طلبه. يتلقى

 .5، اجلزء احلادي عرش، الباب املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي

 أ دوات املامرسات اجليدة

نظمة الإدارة امجلاعية أ ن تعامل املس تخدمني بعداةل ووفقا لالحئهتا التنظميية ووفقا ل حاكم أ ي اتفاق مل  ينبغي .40
 ترخيص ذي صةل.

ىل معايري موضوعيةمل  ينبغي .41 ، وغري متيزيية ومنصفة نظمة الإدارة امجلاعية أ ن ترخص احلقوق للمس تخدمني استنادا اإ
 مبا يف ذكل التقييدات والاس تثناءات املطبقة.ق املؤلف، حلقانون الوطين المع مراعاة 

ذا اكن  .42 نظمة الإدارة امجلاعية بذل هجود معقوةل فينبغي مل ، صاحب احلقوق رتخيص يتطلب موافقة مس بقة منالاإ
 لتعجيل معلية املوافقة.

ن  .43 ظمة الإدارة نمل  تسمح مع ذكل لترصف بزناهة واإنصاف وعىل أ ساس معايري موضوعيةايف  الفضىل امرساتاملاإ
قد فشل مرارا يف الوفاء ، ك ن يكون هذا املس تخدم رفض منح ترخيص ل ي مس تخدم ل س باب موضوعيةتن أ  امجلاعية 

أ و خرق مرارا وتكرارا أ ي الزتامات قانونية فامي يتعلق ابحلقوق اليت تديرها تكل املنظمة،  مع املنظمة، ابلزتاماته التعاقدية
 الترشيعات الوطنية عىل العكس من ذكل.تنص علهيا أ ي متطلبات وذكل مع مراعاة 

ذا رفضت منظمة  .44 بياان مكتواب معقوةل زمنية يف غضون فرتة ينبغي لها أ ن تقدم ف رتخيص، المنح الإدارة امجلاعية اإ
 واإجراءات الاس تئناف.الرفض سبب فيه رشح ت 

وأ ن  ،وأ ن يقدموا معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب ،أ ن يترصفوا بطريقة مسؤوةلخدمني من املس تيُنتظر  .45
ذا اكن املوقع عىل الرتخيص خشص أ خر  و يتفاوضوا بسن نية. خيص، ة للرت الإدارة اليومي  عناملسؤوةل خالف الهيئةاإ
 الرتخيص. بشأ ن فاوضاتاملعن كثب يف  الهيئة ينبغي أ ن تشارك هذه

 قواعد حتديد التعريفات 3.6

 البيان

عرف أ حياان ابمس "أ نظمة الرتخيص"( أ ن تكون اليت تُ حتديد منظمة الإدارة امجلاعية للتعريفات )عند من املبادئ ال ساس ية 
معايريها واحضة وموضوعية ومعقوةل. وينبغي أ ن يكون سعر الرتخيص الصادر عادل ومنصفا. فميكن ملنظمة الإدارة امجلاعية 

ث اقتصادية مس تقةل متعلقة ابلقمية الاقتصادية و ما تطرح من تعريفات مقرتحة ببح تأ ييدنظر يف أ ن ت عىل سبيل املثال 
للحقوق حمل الاهامتم يف ال سواق ذات الصةل. وعند تقيمي القمية العادةل للرتخيص الصادر عن منظمة الإدارة امجلاعية، ينبغي 

احلقوق واملنفعة اليت يعود الرتخيص امجلاعي هبا عىل  ةأ ن تؤخذ مجيع جوانب املعامةل يف احلس بان، مبا يف ذكل قمي
جراؤها.  املس تخدمني جراء خفض عدد معامالت الرتخيص اليت يلزهمم اإ
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 الياابن: مناذج من قوانني أ و ترشيعات
قواعد الإاتوات اليت حتتوي عىل  جيب عىل اجلهة القامئة بأ عامل الإدارة أ ن حتدد( 1")

ىل مفوض واكةل الشؤون الثقافية. وينطبق  يرا سابقاتقر تقدم ، وأ ن البنود التالية عهنا اإ
 تغيري القواعد؛يف حاةل عزم هذه اجلهة عىل اليشء نفسه 

 تقس مي"يُقصد بعبارة الاس تغالل ) تقس ميحسب  الإاتواتمعدلت  "1"
وسائل  حسب اختالفحسب تصنيف املصنفات و  هتقس ميالاس تغالل" 
 يضعه ( احملددة وفقا للمعيار اذلي23املادة ق اليشء ذاته يف طبَّ الاس تغالل؛ ويُ 

 ؛وزارة التعلمي والعلوممرسوم 

نفاذ القواعد؛ "2"  اترخي اإ

 وزارة التعلمي والعلوم.مرسوم أ خرى حيددها  أ مور "3"

، هاأ و تغيري الإاتوات نوي حتديد قواعد حيامن ت ، جيب عىل اجلهة القامئة بأ عامل الإدارة( 2)
 أ راء املس تخدمني أ و مجموعات مهنم.سامع  مس بقااول حتأ ن 

أ ن (، 1ا ل حاكم الفقرة )طبق اتقدم تقرير جيب عىل اجلهة القامئة بأ عامل الإدارة، حيامن ( 3)
 .الواردة يف التقريرملخص قواعد الإاتوات تعلن 

اتوات،  طلب معدلتتأ ن للجهة القامئة بأ عامل الإدارة ( ل جيوز 4) ملا تتعامل معه من اإ
احملددة يف قواعد الإاتوات املبل  عهنا وفقا ل حاكم  املعدلت تتجاوز تكل ،وغريهامصنفات 
 ".(1الفقرة )
دارة أ عامل من قانون  13املادة   حق املؤلف واحلقوق اجملاورةاإ

 الربازيل:
 دعنشفافية ال كفاءة و الو املساواة أ مام القانون بادئ مب منظامت الإدارة امجلاعية  لزتم"ت

أ و تسجيل صويت"؛ "جيوز ملنظامت الإدارة مصنف اس تخدام أ ي رسوم  حتصيل
مع ، مصنفاهتا ةمجموعمصلحة أ عضاهئا، أ ن حتدد أ سعار اس تخدام من أ جل امجلاعية، 
 تحصيلكون ال ينية واس تخدامات املصنفات"، "جيب أ ن ال  عقولية وحسناملمدى مراعاة 
بل من قِّ صوتية املصنفات والتسجيالت الدامئا مع مس توى اس تخدام  امتناس ب

وخصوصيات لك قطاع، عىل  ميف أ نشطهت العلينمع مراعاة أ مهية ال داء املس تخدمني، 
 ".هذا القانون لحئةالنحو املنصوص عليه يف 

ىل )2)98 املواد من  حق املؤلف واحلقوق اجملاورةقانون من  (4( اإ

امجلعية العامة أ سعار اس تخدامات املصنفات والتسجيالت الصوتية جيب أ ن حتددها "
ملنظامت الإدارة امجلاعية، اليت تُدعى لالنعقاد وفقا للواحئ ادلاخلية ويُعلَن عهنا عىل نطاق 

 واسع بني ال عضاء، مع مراعاة املعقولية وحسن النية واس تخدامات املصنفات"؛

لهيا يف املادة  (1)  9610من القانون  99ويف حاةل منظمة الإدارة امجلاعية املشار اإ
وحد خالل امجلعية العامة للمكتب املركزي، حدد ال سعار وتُ س تُ ، 1998لعام 

وفقا لنظامه ال سايس، مع مراعاة املعايري واملبادئ التوجهيية اليت تمت املوافقة علهيا 
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 من طرف الاجامتعات العامة ملنظامته ال عضاء."س نواي 

عية العامة امجل جيب أ ن حتددها "أ سعار اس تخدامات املصنفات والتسجيالت الصوتية 
عىل نطاق عهنا ن علَ يُ و  ادلاخلية وفقا للواحئ تُدعى لالنعقادملنظامت الإدارة امجلاعية، اليت 
"جيب أ ن  ؛"ة وحسن النية واس تخدامات املصنفاتعقولياملواسع بني ال عضاء، مع مراعاة 

زي بني املس تخدمني مي، وجيب أ ل املساواة أ مام القانوينالكفاءة و ميتثل التحصيل ملبادئ 
مع مس توى اس تخدام  امتناس بالتحصيل كون ي"جيب أ ن  ؛"ذوي اخلصائص الواحدة

 بل املس تخدمني عند مراعاة املعايري التالية:املصنفات والتسجيالت الصوتية من قِّ 

املصنفات  . نس بةاثلثاالاس تخدام )...(؛ مرات . عدد اثنيا. مدة الاس تخدام )...(؛ أ ول
دارة  ةاملس تخدمة املوجودة يف املكل العام أ و املرخص لصوتيةوالتسجيالت ا من خالل اإ

 ".فردية أ و مبوجب أ ي نظام ترخيص خبالف الإدارة امجلاعية
 2015يونيو من عام  22الصادر يف  468.8من املرسوم رمق  8و 7( و1) 6و 6 املواد

 مجهورية كوراي

"معدل ومبل  رمس الاس تخدام اذلي يتلقاه مزود خدمة تأ مني حق املؤلف جيب أ ن 
حيددهام هذا ال خري بعد حصوهل عىل موافقة وزير الثقافة والرايضة والس ياحة. ويف هذه 
احلالت، جيب أ ن جيمع الوزير أ راء ال شخاص املهمتني، عىل النحو املنصوص عليه يف 

 ( من قانون حق املؤلف5)105املادة  املرسوم الرئايس."

 :ال ورويبالاحتاد 
 "اس تخدام حقوقهم. نظريجيب أ ن يتلقى أ حصاب احلقوق ماكفأ ت مالمئة "

 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق ( من 2)16املادة 

ىل معايري موضوعية[، خاصة فامي يتعلق ابلتعريفات."  "جيب أ ن تستند أ حاكم الرتخيص اإ
 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق ( من 2)12املادة 

جراء املفاوضات املتعلقة برتخيص احلقوق " عىل منظامت الإدارة امجلاعية واملس تخدمني اإ
طار من حسن الن  ال خر جبميع الطرف . وجيب عىل لٍك من الطرفني موافاة تاييف اإ
 "املعلومات الالزمة.

 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق ( من 1)16املادة 

 الاحتاد ال ورويب:
جيب أ ن تكون التعريفات املفروضة مقابل احلقوق الاس تئثارية واحلقوق يف املاكفأ ة "

معقوةل نس بة اإىل مجةل أ مور من بيهنا القمية الاقتصادية لس تخدام احلقوق يف التجارة مع 
ىل أ خذ طبيعة اس تخدام املصنف وغريه من املوا د ونطاقه يف الاعتبار، وكذكل نس بة اإ

القمية الاقتصادية للخدمة املقدمة من منظمة الإدارة امجلاعية. وجيب عىل منظامت الإدارة 
خبارامجلاعية   "املس تخدم املعين ابملعايري املس تخدمة لتحديد هذه التعريفات. اإ
 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق ( من 2)16املادة 

 بلجياك:
تضع منظامت الإدارة امجلاعية قواعد لتحديد التعريفات ]...[ فامي يتعلق جبميع أ نواع "
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 "القانون.اليت حددها احلقوق اليت تدار حتت مسؤوليهتا، عدا التعريفات 
 .5، اجلزء احلادي عرش، الباب املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي

ثة " تُنرش عىل املوقع أ ن لقواعد حتديد التعريفات، ]...[ و جيب أ ن تتاح الإصدارات احملدَّ
جراء أ خر واحد الإلكرتوين ملنظمة الإدارة امجلاعية خالل مدة ل تزيد عىل شهر  بعد اإ

 "تعديل علهيا.
 .5، اجلزء احلادي عرش، الباب قانون الاقتصادياملدونة البلجيكية للبناء عىل 

 كوادور:اإ 
 . التعريفات251"املادة 
]...[ 
يف مسائل حقوق امللكية  السلطة الوطنية اخملتصة لترصحي التعريفات احملددةختضع 

 ، أ و طلبه مس بقا،والتقين يالوقائع عىل ال ساسالفكرية، واليت جيب علهيا احلصول 
ية املنصوص علهيا يف ، وكذكل الالزتام ابملتطلبات الرمس مثل هذه التعريفات يربر واذلي

، التعريفات السامح هبذهمبجرد و للرشكة.  واللواحئ التنظميية، املعنيةاللواحئ و ، هذا القانون
يف اجلريدة الرمسية ويف جريدة  يف مسائل امللكية الفكرية السلطة الوطنية اخملتصة تنرشها

 عىل الصعيد الوطين.واسع  ذات انتشار
شئ نظاًما حقوق امللكية الفكرية من أ ن التعريفات تن يف  السلطة الوطنية اخملتصةتتحقق 

التغطية والكثافة  ، مع مراعاة معايري مثلرسالت وسائل الإعالم اجملمتعيةخاًصا وخمتلًفا لإ 
 ".الساكنية

 القانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.

 فزنويال:
، ابس تثناء ما تنص عليه تعديالت تطرأ  علهيا وفقًا للواحئوأ ي  املعدلت")...( وتنرش 

حدى منظامت املس تخدمني أ و هيئة البث أ ن و من هذا القانون.  144املادة  ذا اعتربت اإ اإ
اخلاصة  ةالعام ابلتصالت الإدارة امجلاعية فامي يتعلقاملعدل اذلي حددته منظمة 

نتاجاتأ و  أ وجه ال داء،، أ و ملصنفات املوجودة سابقًااب نه ، متعسفاملوس يقية  الإ جيوز فاإ
ىل املديرية الوطنية حلق املؤلف للتحكمي يف غضون  لها اللجوء بعد  ( أ ايم معلعرشة) 10اإ

مجموعة املصنفات لمتناع عن اس تخدام املتعلق اب املعدل ودون املساس ابللزتام نرش
 ".الوجهية
 .1993لس نة  املؤلف حققانون من  (2)6املادة  ،فزنويال

 أ ملانيا:
 "العقود الشامةل

برام عقد شامل مع مجعيات املس تخدمني برشوط معقوةل مجعية التحصيل تلزتم فامي  ابإ
ذيتعلق ابحلقوق اليت تديرها ل اإ مثل هذا  مجعية التحصيلربم تبشلك معقول أ ن  تعذرا ، اإ

 "جًدا. ةعية املس تخدمني صغري مج ل ن عضوية  عىل وجه اخلصوص، العقد الشامل
 .2017 لس نة ال ملانية مجعيات التحصيلقانون من  35 البند

 التعريفات بتحديد"الالزتام 
ابحلقوق اليت تديرها.  تطالب هبا فامي يتعلقاليت  املاكفأ تتعريفات  حُتدد مجعية التحصيل



       54 
 

ذا أ برمت ينبغي  الواردة يف هذه العقوداملتفق علهيا  املاكفأ ت، فاإن معدلت عقود شامةل واإ
 ".التعريفات السارية أ ن تشلك

 .ال ملانية من قانون مجعيات التحصيل 38 البند

 "الكشف عن املعلومات للجمهور
: ا الإلكرتويننرش عىل ال قل املعلومات التالية عىل موقعهت أ ن  التحصيل مجعية ( عىل1)

)...( 
 . العقود الشامةل اليت أ برمهتا )...( ".5

 .ال ملانية مجعيات التحصيلقانون من  56 البند

 البوس نة والهرسك:
ىل منظمة جامعية  املاكفأ ة بوطريقة حسا مقدارحيدد ( 1") اليت يدفعها لك مس تخدم اإ

جيب أ ن يكون مقدار و عن طريق التعريفة.  مجموعة مصنفاهتالس تخدام مصنف من 
 وطريقة اس تخدامه. املصنفمناس ًبا لفئة  املاكفأ ة

، للمس تخدمني أ و ومجعية ممثةلفة ابتفاق جامعي يربم بني منظمة جامعية ي( حتدد التعر 2)
ذا اس تحال ذكل تعترب و ، ابتفاق مع مس تخدم فردي أ و بقرار من جملس حق املؤلف. اإ

ات املذكورة مناس بة حىت حيني وقت صدور قرار هنايئ خمتلف يف التفاق احملددةفة يالتعر 
 .حق املؤلفعن جملس 

 ، جيب مراعاة ما ييل عىل وجه اخلصوص:( عند حتديد التعريفة املناس بة3)

ذا أ و املصنفأ ( اإجاميل ادلخل الإجاميل املس متد من اس تخدام  ، اإجاميل اس تحال ذكل، اإ
 ؛املرتبطة هبذا الاس تخدامالتاكليف 

 ؛نشاط املس تخدميف ب( أ مهية اس تخدام املصنفات 
 ؛املس تخدمة احملمية وغري احملمية ج( النس بة بني املصنفات

 ؛يفردقوق اليت تُدار بشلك جامعي و د( النس بة بني احل
دارة امجلاعية لل  ؛حقوق بسبب اس تخدام معني للمصنفاته( التعقيد اخلاص لالإ

ماكنية مقارنة التعريفة املقرتحة مع تعريفات املنظامت امجلاعية املامثةل يف ادلول اجملاورة  و( اإ
، وخاصة الهرسك وفقًا للمعايري ذات الصةلال خرى وادلول اليت ميكن مقارنهتا ابلبوس نة و 

 ".للفرد الواحد والقوة الرشائية علق ابلناجت احمليل الإجاميلفامي يت
 .2010 لس نةلبوس نة والهرسك ابقانون الإدارة امجلاعية  من (3( و )2)و( 1)23املادة 

 املنطقة ال سرتالية ال س يوية:
عىل لك مجعية حتصيل، مىت اكن ذكل مالمئا، الامتس املشورة بسن نية من الرابطات "

خيص أ و أ نظمة االصةل فامي يتعلق ابل حاكم والرشوط املنطبقة عىل الرت الصناعية ذات 
 "مجعية التحصيل. تقدهماالرتخيص اليت 

جيوز ملنظمة الإدارة امجلاعية أ خذ ال مور التالية يف الاعتبار عند حتديدها لرسوم "
 :بشأ هناالتفاوض عند الرتخيص أ و 

 قمية املواد احملمية بق املؤلف؛ 

  س تخدم هل املواد احملمية بق املؤلف والس ياق اذلي والغرض اذلي ت
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 تس تخدم فيه؛

 وأ سلوب أ و نوع اس تخدام املواد احملمية بق املؤلف؛ 

 وأ ي قرارات ذات صةل صادرة عن حمكة حق املؤلف؛ 

 .وأ ي أ مور أ خرى ذات صةل" 

 .مدونة قواعد السلوك مجلعيات حتصيل حق املؤلف ال سرتالية ال س يوية وال سرتالية

 :فونوغراماتالحتاد ادلويل لصناعة الا
ىل معايري " عىل لك رشكة ترخيص موس يقى وضع تعريفات تتسم ابلشفافية وتستند اإ

موضوعية وتعكس بشلك عادل الك من قمية حقوق أ حصاب احلقوق يف التجارة واملنافع 
 "ة ترخيص املوس يقى.مس تخديم خدمة رشكاليت تعود عىل 

 الفونوغرامات.الاحتاد ادلويل لصناعة مدونة قواعد السلوك الصادرة عن  

 أ دوات املامرسات اجليدة

ىل مقارانت اليت تعريفات دد ال أ ن حتملنظمة الإدارة امجلاعية ينبغي  .46 عدة للتعريفات تشمل ميكن أ ن تستند اإ
املنافع اليت تعود عىل املرخص هلم، أ و معايري  وأ  تجارية للحقوق املس تخدمة، ال قمية ال  وأ  بوث اقتصادية،  وأ  قطاعات، 

 أ خرى ذات صةل.

ىلمع مراعاة  اليت تعود عىل امُلرخَّص هل تقيمي املنافع ينبغي .47 ما ييل  حقوق منظمة الإدارة امجلاعية املس تخدمة ابلنظر اإ
 :عىل سبيل املثال

 الغرض اذلي تس تخدم هل هذه احلقوق؛ (أ  )

 فيه هذه احلقوق؛والس ياق اذلي تس تخدم  (ب)

 وأ سلوب أ و نوع الاس تخدام اذلي تس تخدم به هذه احلقوق؛ (ج)

من التعامل مع منظمة الإدارة امجلاعية بدل من التعامل مع لك صاحب  امُلرخَّص هلواملنفعة العائدة عىل  )د(
 حقوق عىل حدة.

 احلومكة .7

 الاجامتع العام 1.7

 البيان

الرشاكت أ و امجلعيات  احلال يفكام هو ، تنظميه بشلك سلميينبغي الإدارة امجلاعية ابنتظام و  ينبغي عقد الاجامتع العام ملنظمة
. وقد اقُتبست معظم التوصيات الواردة يف هذا القسم من بنود قياس ية موجودة يف القوانني املنظمة حلومكة الرشاكت ال خرى

 املدنية يف أ رجاء العامل اكفة. الرابطاتأ و 

دارته متوافقة وينبغي أ ن تكون  منظمة  هلبدل اذلي تتخذيف امع القوانني السارية بطبيعة احلال قواعد تس يري الاجامتع العام واإ
 الإدارة امجلاعية تكل مقرا لها.
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 الربازيل: مناذج من قوانني أ و ترشيعات
أ سعار اس تخدامات املصنفات والتسجيالت الصوتية جيب أ ن حتددها امجلعية العامة "

الإدارة امجلاعية، اليت تُدعى لالنعقاد وفقا للواحئ ادلاخلية ويُعلَن عهنا عىل نطاق ملنظامت 
 واسع بني ال عضاء، مع مراعاة املعقولية وحسن النية واس تخدامات املصنفات"؛

لهيا يف املادة  (1)  9610من القانون  99ويف حاةل منظمة الإدارة امجلاعية املشار اإ
حد خالل امجلعية العامة للمكتب املركزي، ، س ُتحدد ال سعار وتُو 1998لعام 

وفقا لنظامه ال سايس، مع مراعاة املعايري واملبادئ التوجهيية اليت تمت املوافقة علهيا 
 س نواي من طرف الاجامتعات العامة ملنظامته ال عضاء."

البدل وقميها املقدمة ملوظفي منظمة الإدارة امجلاعية واملكتب  "لك أ شاكل املاكفأ ت أ و
املديرين أ و أ عضاء جملس الإدارة، جيب أ ن تمت املوافقة علهيا يف اجامتع عام،  ركزي، أ وامل

 ."وفقا للواحئ ادلاخلية ويُعلَن عهنا عىل نطاق واسع بني ال عضاءيدعى لالنعقاد 

 2015يونيو من عام  22الصادر يف  8.468( من املرسوم رمق 2)19( و1)6املاداتن 

 :كولومبيا
تنتخب أ عضاء جملس يه اليت و ملنظمة الإدارة امجلاعية،الهيئة العليا يه  امجلعية العامة"

 يفانعقادها ا وطريقة ياهتد مسؤولياهتا ومعل دَّ الإدارة وجلنة الإرشاف واملراقب املايل. وحتُ 
 ".املعنية اللواحئ ادلاخلية ملنظمة الإدارة امجلاعية

 .1993 لس نة 44رمق  من القانون 15املادة 

كوادور:  اإ

، يه الهيئة الإدارية الإدارة امجلاعية مجيع أ عضاء منظمة تتأ لف من"امجلعية العامة، اليت 
  ييل:فامياختصاصاهتا متثل وت  ،العليا

 دراسة املزيانية الس نوية ومتويلها؛ "1"

 ؛دراسة التقارير الاقتصادية والس نويةو  "2"

 دراسة اللواحئ ادلاخلية للتعريفات؛و  "3"

 التوزيع؛ دراسة معلياتو  "4"

الهيئة الرقابية لتحديد توافق علهيا دارة و لإ س باب اليت يعرضها جملس ال  دراسة او  "5"
جامتعية مضن ة واملزااي الايدار لإ تاكليف ال ل  ةاخملصصل موال احملصةل النسب املئوية ل

 ؛القانونية احلدود

 ؛انتخاب أ عضاء جملس الإدارة وجملس الرقابةو  "6"

 ؛عضويته تعليق وأ  طرد العضو البت يف و  "7"

 "ها.ؤ أ ي أ عامل أ خرى يقررها أ عضاو  "8"
القانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع من )ج( 2.245 املادة

 .(2016والابتاكر )

 غواتاميل:
: مجعية عامة، وجملس عىل ال قل التالية هجزةال   منحصيل مجعية الت تأ لف جيب أ ن ت "
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دارة، وجلنة اإرشاف.  جيب و . ةخارجيراجعة أ ن ختضع حساابت مجعية التحصيل ملجيب و اإ
جملس ويكون رئيس . جملس الإدارةنه عي ِّ مدير عام يُ  عية التحصيلأ يضا أ ن يكون مجل 

ابلمتثيل القانوين دون الإخالل وذكل ، جمعيةلل مثلني قانونيني مُ الإدارة واملدير العام 
بل أ شخاص  تحصيل ال مجعية  عىل جيبو  .أ خرين طبقا للواحئ ادلاخليةللجمعية من قِّ

 مجلعيةجسل امللكية الفكرية. وامجلعية العامة يه الهيئة العليا  تسجيل لواحئها دلى
امجلعية العامة، مضن مجةل أ مور،  ومتكلال خرى.  ال هجزةتعني أ عضاء ، ويه اليت التحصيل

الس نوي  هاوتقرير  التحصيل مجلعية اانت املاليةا ييل: )أ ( املوافقة عىل البيصالحية القيام مب
مراجع حساابت  تعينيو ج( ) املوافقة عىل تقرير جلنة الرصد أ و رفضه؛و ؛ )ب( امأ و رفضه
 سلطاتممارسة أ ي و ه( )؛ دس تور مجعية التحصيل عىل تعديلاملوافقة و )د(  خاريج؛

 ".القانونهذا أ حاكم بمبا ل خيل أ خرى تنص علهيا اللواحئ ادلاخلية، 
 من قانون حق املؤلف. 120املادة 

 املكس يك:
مع أ حاكم هذا القانون ولواحئه  ونصاهبا القانوينجيب أ ن تتوافق قواعد عقد امجلعيات "

 والقانون العام اخلاص ابلرشاكت التجارية."
 .من القانون الاحتادي بشأ ن حق املؤلف 206املادة 

 ال وريب: الاحتاد
 "لل عضاء مرة واحدة يف الس نة عىل ال قل.جيب عقد مجعية عامة "

 .EU/2014/26 توجيه الاحتاد ال ورويب رمقمن  (2)8ة املاد

توافق امجلعية العامة عىل أ ي تعديالت عىل الالحئة التنظميية وأ حاكم عضوية منظمة "
ذا الإدارة امجلاعية،   "مة مبوجب الالحئة التنظميية.نظَّ اكنت تكل ال حاكم غري مُ اإ

 .EU/2014/26( من توجيه الاحتاد ال ورويب رمق 3)8املادة 

عىل  ما ييل تراقب امجلعية العامة لل عضاء أ نشطة منظمة الإدارة امجلاعية عن طريق"
قالته احلساابت اختاذ قرار بشأ ن تعيني مراجع :ال قل ىل تقرير ]الشفافية[ واملوافقة ع ،واإ

 ".الس نوي
 .EU/2014/26( من توجيه الاحتاد ال ورويب رمق 4)8املادة 

وتس تعرض  ،بشأ ن تعيني املديرين أ و تنحيهتم اتتتخذ امجلعية العامة لل عضاء قرار "
املالية  الاس تحقاقاتمثل  ها من الاس تحقاقاتوغري أ جورمه أ داءمه العام وتوافق عىل 

ح نَ أ ي مِّ احلصول عىل واحلق يف  ة،يالتقاعداملعاشات ح واس تحقاقات نَ ومِّ  ،وغري املالية
 "اخلدمة.هناية تعويض احلصول عىل واحلق يف  ،أ خرى

تتخذ امجلعية العامة قرارات بشأ ن الس ياسة العامة اخلاصة بتوزيع املبال  املس تحقة "
وبشأ ن  ،والس ياسة العامة املتعلقة ابس تخدام املبال  غري القابةل للتوزيع ،ل حصاب احلقوق
 "من عائدات احلقوق. قواعد الاقتطاع
 .EU/2014/26 رمق من توجيه الاحتاد ال ورويب 8بناء عىل املادة 
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 أ دوات املامرسات اجليدة

قل. اعام امنظمة الإدارة امجلاعية اجامتع ينبغي أ ن تعقد .48  ل عضاهئا أ و ملمثلهيم املنتخبني مرة واحدة يف الس نة عىل ال 

 أ ن يوافق الاجامتع العام عىل أ ي تعديالت عىل الالحئة التنظميية وعىل أ حاكم العضوية. ينبغي .49

 :مبا ييل الاجامتع العاميقوم  .50

والاقتطاعات ل غراض اجامتعية أ و ثقافية أ و  ،ةلحصَّ يوافق عىل الس ياسات العامة بشأ ن توزيع ال موال املُ  ()أ  
 واس تخدام ال موال غري القابةل للتوزيع والاستامثرات؛ ،تعلميية

م هل تقرير من مراجع ،ويوافق عىل التقرير الس نوي ()ب  يصاحب ذكل التقرير الس نوي؛ ي احلساابتويقدَّ

نَح و  اس تحقاقات أ خرى،و  ما حيصلون عليه من أ جورويعني أ عضاء جملس الإدارة وينحهيم، ويوافق عىل  ()ج مِّ
هناء اخلدمة، وغريها من و  معاشات تقاعدية، نَحاتعويضات اإ  ؛ملِّ

التقرير الس نوي معلومات عن نوع ينبغي أ ن يتضمن و  ت العامة لالستامثر.اس ياسال بشأ ن  اتقرار  ويتخذ )د(
 ونتاجئ تكل الس ياسة؛ ،وس ياسة الاستامثر ،الاستامثر

 أ و اثنني. اواحد مس تقال اخارجي ع حساابتويعني مراج ()ه

تفويض جملس الإدارة يف بعض سلطات الاجامتع العام عىل الالحئة التنظميية ملنظمة الإدارة امجلاعية كن أ ن تنص مي .51
ن وجدت مبا يتفق ،املذكورة أ عاله  .مع القواعد املطبقة يف الترشيع الوطين، اإ

 الإرشاف ادلاخيل 2.7

 البيان

دارة منظمة ل حد اجملالس  رشاف ادلاخيل السلميالإ  يُعد الإدارة امجلاعية ومعلياهتا عنرصا رضوراي من عنارص الإدارة عىل اإ
ثل أ عضاء مي عادة ما و  ،امجلاعية للحقوق بفعالية وشفافية. وتعني ِّ منظمة الإدارة امجلاعية أ عضاء اجمللس يف الاجامتع العام

اختيار أ عضاء اجمللس غري أ نه قد يكون من املس تحسن يف بعض ال حيان  ر حقوقهم.ادأ حصاب احلقوق اذلين تُ اجمللس 
املعينني من بني أ فراد ل ميثلون أ حصاب احلقوق بشلك مبارش لكن دلهيم خربات جتارية أ و قانونية قي ِّمة من أ جل حسن سري 

ن وجدت ،معل اجمللس  .مبا يتفق مع القواعد املطبقة يف الترشيع الوطين، اإ

 الاحتاد ال ورويب: مناذج من قوانني أ و ترشيعات
الرصد املس متر تكون مسؤوةل عن ]تنشئ منظمة الإدارة امجلاعية[ وظيفة اإرشافية "

دارة أ عامل املنظمة و  "داهئم لواجباهتم.ل  ل نشطة ال شخاص القامئني عىل اإ
 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق ( من 1)9املادة 

رة امجلاعية يف فئات أ عضاء منظمة الإدا ش ىتأ ن يوجد متثيل عادل ومتوازن ل  وجيب"
 "الهيئة اليت تبارش الوظيفة الإرشافية.

 .EU/2014/26( من توجيه الاحتاد ال ورويب رمق 2)9املادة 

منظمة الإدارة امجلاعية من تعيني ل عضاء لمتثيل العادل واملتوازن ال  رشط مينعينبغي أ ل "
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دلهيم خربات همنية ملبارشة الوظيفة الإرشافية، مبا يف ذكل ال شخاص اذلين أ خرى أ طراف 
 "ذات صةل.
 .EU/2014/26من توجيه الاحتاد ال ورويب رمق  24احليثية 

 كولومبيا:
: امجلعية من الهيئات التالية مجعيات الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة تأ لفت "

دارة ،العامة ومراقب مايل"؛ "تتأ لف جلنة الإرشاف من ثالثة  ،وجلنة اإرشاف ،وجملس اإ
أ عضاء من جيب أ ن يكونوا اذلين غري الشخصيني ناوبني من امل عضاء رئيس يني وثالثة أ  

 "اللواحئ التنظمييةد مسؤولياهتا ووظائفها يف دَّ امجلعية. وحتُ 
 .1993س نة ل  44القانون رمق من  (19)و (7)14 املاداتن

 الربازيل:
عادة ( 3) ثالثمن ولية لمديري منظامت الإدارة امجلاعية  "يُنتخب س نوات، مما يسمح ابإ
 فقط." ملرة واحدة مانتخاهب
 .حق املؤلف واحلقوق اجملاورة قانونمن  97املادة من  13البند 

كوادور:  اإ
. جلنة الإرشاف"ل ميكن ل عضاء جملس الإدارة أ ن يكونوا يف نفس الوقت أ عضاء يف 

عادة انتخاهبم وميارسون مناصهبم ملدة أ قصاها أ ربع س نوات وجيو  ضافيةز اإ  ".لفرتة اإ
القانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع من  )ب(245.2املادة 

 .والابتاكر

س بانيا:  اإ

دارة جامعية، وفقا ل حاكم نظاهما  " .1 ، هممة تنفيذ ال سايستتوىل هيئة اتبعة ملنظمة اإ
والمتثيلية  لإداريةاملعهودة للهيئات اة يلإدار لمهام اعىل املس توى ادلاخيل ل  رقابةمعلية 

دارة أ و متثيل املنظمة، دون  من تلقاء نفسها، هذه الهيئة،قوم ول جيب أ ن تللمنظمة.  ابإ
 .[...]الإخالل بأ حاكم هذه املادة 

ملنظمة الإدارة امجلاعية تركيبة هيئة الرقابة ادلاخلية ية فيذوجيب أ ن حتدد اللواحئ التن  .2
 ويتعني علهيا عىل لك حال أ نالعامة،  انتخاب أ عضاهئا من طرف امجلعيةوترتيبات 

 تس تويف املعايري التالية:

ال مر جيب أ ن تتأ لف الهيئة من ثالثة أ عضاء أ و أ كرث يف منظمة الإدارة امجلاعية،  (أ   )
خملتلف فئات ال عضاء. ول جيوز أ ن يكون ل ي عضو يضمن متثيال منصفا ومتساواي  اذلي
أ شخاص طبيعيني أ و ، سواء مبارشة أ و غري مبارشة، مع بمك الواقع أ و بمك القانونعالقة 
ىل ينمتون  معنويني  ؛أ و ممثلني فهيا  الهيئات الإدارية أ و المتثيلية ملنظمة الإدارة امجلاعيةاإ

وميكن تعيني أ طراف أ خرى مس تقةل ليست عضوا يف منظمة الإدارة امجلاعية  (ب )
ذا اكنت خرباهتم التقنية  . ول جيوز أ ن همام الهيئة ذبتنفي بطترت ك عضاء يف هيئة الرقابة اإ

بمك من خارج منظمة الإدارة امجلاعية عالقة  يكون ل ي من ال طراف ال خرى املس تقةل
، سواء مبارشة أ و غري مبارشة، سواء مع منظمة الإدارة امجلاعية أ و الواقع أ و بمك القانون



       60 
 

مليون يورو أ و  100وجيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية اليت حصلت أ ي من أ عضاهئا. 
خالل الفرتة املالية السابقة أ ن تلزتم بتعيني طرف اثلث مس تقل أ و أ كرث س نواي أ كرث 

 كعضو يف هيئة الرقابة ادلاخلية.

العالقة بمك الواقع أ و من  قصدجيب أ ن يُ رتني الفرعيتني )أ ( و)ب( أ عاله، قول غراض الف
مبا يف  نسبال  بصةل ادلم أ وقرابة العالقة القانون املبارشة وغري املبارشة يف مجيع احلالت 

أ و  قامئةمن ادلرجة الثانية، أ و عالقات معل أ و جتارية اليت ل تزال  العالقات ذكل
 يف ال عوام امخلسة اليت س بقت التعيني. اس مترت

بة ادلاخلية ملدة أ ربعة أ عوام، ميكن قار ني امجلعية العامة أ عضاء هيئة الوجيب أ ن تع .3
 واحدة لنفس الفرتة.جتديدها مرة 

أ ن يقدم أ عضاء هيئة الرقابة ادلاخلية وقبل تولهيم هماهمم، وس نواي بعد ذكل، جيب  .4
ىل امجلعية العامة ليك تس تعرضه وتنظر فيه   .[...]بياان بشأ ن تضارب املصاحل اإ

ىل الهيئة الإدارية اليت  وجيب أ ن ترسل منظمة الإدارة امجلاعية نسخة من هذه البياانت اإ
 [...] وةل أ ماهمايه مسؤ 

 جيب أ ن تقوم هيئة الرقابة ادلاخلية ابحلد ال دىن من املهام التالية:و  .5

 رصد أ نشطة وأ داء الهيئات الإدارية والمتثيلية للمنظمة بصفة عامة؛ (أ   )

 ؛[...]رصد تنفيذ القرارات والس ياسات العامة اليت اعمتدهتا امجلعية العامة  (ب )

لهيا امجلعية  (ج )  العامة، عند الاقتضاء؛تنفيذ أ ية همام أ س ندهتا اإ

لهيا من طرف امجلعية العامة، عند الاقتضاء.تنفيذ  (د )  الاختصاصات املعهودة اإ

عضاء الهيئات الإدارية والمتثيلية ملنظمة جيب أ ن تدعو هيئة الرقابة ادلاخلية أ  و  .6
 مل حيق هلالإدارة امجلاعية واملوظفني الإداريني والتقنيني حلضور اجامتعاهتا بصفة مشاركني 

 .التصويت

لهيئة الرقابة  جيب عىل الهيئات الإدارية والمتثيلية ملنظمة الإدارة امجلاعية أ ن تقدمو  .7
الالزمة للوفاء مبهام الرقابة املعهودة ، مجيع املعلومات لك ثالثة أ شهر عىل ال قل ،ادلاخلية

لهيا. وجيب علهيا أ يضا تقدمي مجيع املعلومات ال خرى  ثر عىل بشأ ن وقائع قد يكون لها أ  اإ
للك عضو من هيئة الرقابة احلصول عىل مجيع وضع منظمة الإدارة امجلاعية. وجيوز 

ىلاملعلومات   هذه الهيئة. املنقوةل اإ

بأ ن ودون الإخالل ابللزتام الوارد يف الفقرة السابقة، تطلب هيئة الرقابة ادلاخلية  .8
بأ ية  املوظفني الإداريني والتقنينيو  الهيئات الإدارية والمتثيلية ملنظمة الإدارة امجلاعية تزودها

، أ و تطلب الهيئة جتريعىل ذكل، وعالوة  معلومات قد تكون رضورية للقيام بوظائفها.
جراء معليات حتقق قد تكون حامسة ابلنس بة لتنفيذ وظائفها.  اإ

ىل امجلعية وجيب عىل هيئة الرقابة ادلاخلية  .9 أ ن تقدم يف لك س نة تقريرا شفهيا اإ
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جنازاهتا فامي يتعلق ابالعامة، ترسد في  لوظائف املنوطة هبا.ه اإ

وجيب أ ن ترسل هيئة الرقابة ادلاخلية نسخة من هذا التقرير اإىل الهيئة الإدارية املسؤوةل 
 [...]أ ماهما 

تعقد هيئة الرقابة ادلاخلية مجعيات عامة اس تثنائية وفقا ل حاكم نظاهما ال سايس و  .10
 الإدارة امجلاعية.مصلحة منظمة أ ن ذكل من  تبني مىت

يف س نواي مليون يورو أ و أ كرث  100لت ويف منظامت الإدارة امجلاعية اليت حص   .11
، جيب عىل هيئة الرقابة ادلاخلية، ابلإضافة اإىل املهام الواردة يف الفقرة الفرتة املالية السابقة

 ، الإرشاف عىل ال نشطة التالية للهيئات الإدارية والمتثيلية للمنظمة:5

 القواعد واللواحئ التنفيذية بشأ ن توزيع الإاتوات احملصةل؛تطبيق  (أ   )

جراءات تأ ديبية وتنفيذها ضد أ عضاء املنظمة؛ (ب )  اختاذ اإ

 اس تالم التظلامت والشاكوى وحلها؛ (ج )

تنفيذ املزيانية الس نوية اخلاصة بتحصيل الإاتوات اليت تديرها املنظمة وتوزيعها  (د )
يرادات هذه ال خرية ونفقاهتا.و   اإ

يف س نواي مليون يورو أ و أ كرث  100لإدارة امجلاعية اليت حصلت ويف منظامت ا .12
 :ابة ادلاخليةالرق ةهيئالفرتة املالية السابقة، جيب عىل 

 الاجامتع لك س تة أ شهر عىل ال قل؛ (أ   )

عداد حم (ب )  للك اجامتع يدرج النقاط التالية: رضواإ

 ؛ضوراحل .1

 جدول أ عامل الاجامتع؛و  .2

 موعد الاجامتع وماكن انعقاده؛و  .3

 نقاط املناقشات، وحمتوى التفاقات املعمتدة وال راء املعارضة.أ مه و  .4

الاجامتع اذلي يليه مبارشة، لك اجامتع خالل نفس الاجامتع أ و  حمارضعمتد جيب أ ن تُ و 
لكرتونية اإىل مجيع أ عضاء منظمة الإدارة امجلاعية يف غضون شهر واحد وتُ  رسل نسخة اإ

 من اعامتدها.

 7ئة الرقابة ادلاخلية، دون الإخالل بأ حاكم الفقرتني ويف تنفيذ هماهما، تس تعني هي  (ج )
، ، مبراجع. وجيب أ ل يكون هذا املراجع هو نفس مراجع احلساابت الس نوية للمنظمة8و

 "[...]وجيب أ ن تقوم امجلعية العامة بتعيينه 

من النص املعدل من قانون امللكية الفكرية، املعمتد ابملرسوم املليك رمق  162املادة 
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من التوجيه ال ورويب رمق  9يتضمن املادة ) 1996أ بريل  12الصادر يف  1/1996
2014/26/EU) 

 أ دوات املامرسات اجليدة

، مبا لساجملفئات ال عضاء يف  ش ىتمتثيال عادل ومتوازان ل  أ ن تكفل الالحئة التنظميية ملنظمة الإدارة امجلاعيةينبغي  .52
ن وجدتيتفق مع القواعد املطبقة يف الترشيع   .الوطين، اإ

، التجارية والقانونية وغريها من اخلربات ذات الصةلخلربهتم جيوز للجمعية العامة أ ن تنتخب أ عضاء جملس الإدارة  .53
 .ينص علهيا القانون رهنا بأ ية تقييدات

 جتنب تضارب املصاحل 3.7

 البيان

دارة جامعية حتسن أ داء وظائفها خطوات لتجنب حالت تضارب املصاحل وضامن نزاهة جملس  ينبغي أ ن تتخذ أ ي منظمة اإ
دارة  دراج ل فضَّ . ويُ وهيئهتا الإداريةنظمة امل اإ ، وينبغي أ ن ختضع هذه ةداخليمبادئ توجهيية هذه التدابري والإجراءات يف اإ

 لمراجعة ابنتظام.املبادئ التوجهيية ل

 كولومبيا: اذج من قوانني أ و ترشيعاتمن
 امراقهبمنظمة الإدارة امجلاعية و جملس الإدارة وجلنة الإرشاف ومدير عضاء "ل جيوز ل  
دارة جامعية أ خرىأ هجزة مماثةل  شاركوا يفاملايل أ ن ي  . ول جيوز للمدير أ ن اتبعة ملنظمة اإ
منظمة ر من أ هجزة يف جملس الإدارة أ و جلنة الإرشاف أ و أ ي هجاز أ خ اعضو يكون 

 ".الإدارة امجلاعية
 .1993لس نة  44من القانون رمق  20 املادة

ىل  ،جملس الإدارة عضوال هلية التالية عىل  عدمترسي أ س باب "  ال س بابابلإضافة اإ
 ُ  :اللواحئ التنظمييةدة يف حدَّ امل

الثانية، أ و أ و صةل زواج من ادلرجة ادلرجة الرابعة،  صةل دم منبعضو أ خر تربطه )أ ( أ ن 
 ؛صةل مدنية من ادلرجة ال وىل

 ؛أ خر أ و رفيقا دامئا هلعضو أ ن يكون زوجا ل)ب( 

 مديونةموظفا يف هيئات أ و  اأ و حمامي أ و ممثال اأ و عضو  أ و مالاك افني رجاخمأ ن يكون )ج( 
 ؛اأ و يف نزاع معهللجمعية 

، أ و صةل لثانيةأ و صةل زواج من ادلرجة اادلرجة الرابعة، صةل دم من  تربطه)د( أ ن 
 أ و أ مني اأ و أ ميهن امجلعية جلنة الإرشاف أ و مديرأ عضاء أ حد ب ال وىلمدنية من ادلرجة 

 ؛يكون من أ زواج هؤلء أ و من مرافقهيم ادلامئنياملايل، أ و  اأ و مراقهب خزانهتا

، أ و صةل لثانيةأ و صةل زواج من ادلرجة اادلرجة الرابعة، أ ن تكون هل صةل دم من )ه( 
يكون من أ زواج أ و الوطنية حلق املؤلف  املديريةموظفي أ حد بال وىل من ادلرجة مدنية 

 ".هؤلء املوظفني أ و من مرافقهيم ادلامئني
 .1993لس نة  44القانون رمق من  45 املادة
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ىل  جلنة الإرشاف، عضوترسي أ س باب عدم ال هلية التالية عىل " ال س باب ابلإضافة اإ
 ُ  :التنظمييةاللواحئ دة يف حدَّ امل

أ و صةل زواج من ادلرجة الثانية، أ و ادلرجة الرابعة،  صةل دم من بعضو أ خر تربطه)أ ( أ ن 
 ؛صةل مدنية من ادلرجة ال وىل

 ؛أ خر أ و رفيقا دامئا هلعضو أ ن يكون زوجا ل)ب( 

موظفا يف أ و  اأ و حمامي أ و ممثال اأ و عضو  أ و مالاك فرقة أ و مدير افني رجاخمأ ن يكون )ج( 
 ،اأ و يف نزاع معهللجمعية  مديونةهيئات 

، أ و صةل لثانيةأ و صةل زواج من ادلرجة اادلرجة الرابعة، )د( أ ن تكون هل صةل دم من 
أ و أ مني  اأ و أ ميهن امجلعية أ و مدير أ عضاء جملس الإدارةأ حد ب ال وىلمدنية من ادلرجة 

 ؛ادلامئني يكون من أ زواج هؤلء أ و من مرافقهيماملايل، أ و  اأ و مراقهبخزانهتا 

، أ و صةل لثانيةأ و صةل زواج من ادلرجة اادلرجة الرابعة، )ه( أ ن تكون هل صةل دم من 
يكون من أ زواج الوطنية حلق املؤلف أ و  املديريةموظفي أ حد بال وىل مدنية من ادلرجة 

 ".هؤلء املوظفني أ و من مرافقهيم ادلامئني
 .1993لس نة  44القانون رمق من  46 املادة

أ مني و  اوأ ميهنامجلعية مدير ترسي أ س باب عدم ال هلية وأ وجه التعارض التالية عىل "
ىل  خزانهتا، ُ ال س باب وأ وجه التعارض ابلإضافة اإ  :اللواحئ التنظمييةدة يف حدَّ امل

هذه أ و أ مني املنصوص علهيا يف هذا القانون  امجلعيات غري تكل مجلعية )أ ( أ ن يكون مديرا
دار هتا خزانأ و أ مني امجلعية   ؛هتاأ و عضوا يف جملس اإ

، أ و صةل لثانيةأ و صةل زواج من ادلرجة اادلرجة الرابعة، أ ن تكون هل صةل دم من  )ب(
 امجلعية أ و مديرأ و جلنة الإرشاف  أ عضاء جملس الإدارةأ حد ب ال وىلمدنية من ادلرجة 

و من يكون من أ زواج هؤلء أ  املايل، أ و  اأ و مراقهبخزانهتا أ و أ مني  اأ ميهن أ و
 ؛ادلامئني مرافقهيم

موظفا يف أ و  اأ و حمامي أ و ممثال اأ و عضو  أ و مالاك اأ و مدير  افني رجاخمأ ن يكون )ج( 
 ؛اأ و يف نزاع معهللجمعية  مديونةهيئات 

، أ و صةل لثانيةأ و صةل زواج من ادلرجة اادلرجة الرابعة، أ ن تكون هل صةل دم من )د( 
يكون من أ زواج الوطنية حلق املؤلف أ و  املديريةموظفي أ حد بال وىل مدنية من ادلرجة 

 ؛هؤلء املوظفني أ و من مرافقهيم ادلامئني

ذا اكن ي )ه(  دارية يف أ ي اإ  ".رابطة أ و مجعية ذات طبيعة مماثةلشغل وظيفة اإ
 .1993س نة ل  44من القانون رمق  47 املادة

َمن  تربطه تعاقدية مع زوجه أ و رفيقه ادلامئ أ و  معامالتيف أ ن يشرتك "ل جيوز للمدير 
مدنية من صةل ، أ و الثانيةزواج من ادلرجة صةل ، أ و ادلرجة الرابعةدم من صةل هبم 

 ".ال وىلادلرجة 
 .1993لس نة  44القانون رمق من  48املادة 

 ابلإضافة اإىل ترسي أ س باب عدم ال هلية وأ وجه التعارض التالية عىل املراقب املايل،"
 :اللواحئ التنظمييةيف املنصوص علهيا ال س باب وأ وجه التعارض 
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 كون عضوا؛ي)أ ( أ ن 

ل حد أ عضاء جملس الإدارة أ و جلنة الإرشاف أ و أ ي موظف من  اكون زوجأ ن ي)ب( 
ل حد مهنم أ و تربطه بأ حدمه صةل دم من ادلرجة الرابعة أ و  ادامئ ارفيقموظفي امجلعية أ و 

 ؛ية أ و صةل مدنية من ادلرجة ال وىلصةل زواج من ادلرجة الثان 

هيئة موظفا يف أ و  اأ و حمامي أ و ممثال اأ و عضو  أ و مالاك او مدير خمرجا فنيا أ  كون أ ن ي)ج( 
 ؛ايف نزاع معهمديونة للجمعية أ و 

، أ و صةل لثانيةأ و صةل زواج من ادلرجة اادلرجة الرابعة، أ ن تكون هل صةل دم من )د( 
يكون زوجا أ و الوطنية حلق املؤلف أ و  املديريةموظفي بأ حد ال وىل مدنية من ادلرجة 

 مرافقا دامئا ل حد هؤلء املوظفني."
 .1993لس نة  44من القانون رمق  49املادة 

يف أ ي من أ عضاء امجلعية عضو أ ن ينوب عن من موظفي امجلعية "ل جيوز ل ي موظف 
 ".من ادلورات العادية أ و الاس تثنائية للجمعية العامة

 .1993لس نة  44من القانون رمق  50 ادةامل

كوادور:  اإ
الوقت نفسه أ عضاء يف جلنة الإرشاف.  يف أ ن يكونواعضاء جملس الإدارة وز ل  "ل جي 
عادة  ،وظائفهم ملدة أ قصاها أ ربع س نواتهمام  أ عضاء جملس الإدارة ارسميو  وجيوز اإ

ضافية  ".انتخاهبم لفرتة اإ
امتعي للمعرفة والإبداع بشأ ن الاقتصاد الاجالقانون ال سايس  من )ب(2.245 املادة

 ر.والابتاك

ل مع ، والإداريةاتفاقات مع أ عضاء الهيئات ربم أ ن تالإدارة امجلاعية ظر عىل منظمة "حيُ 
الثانية حىت ادلرجة ال قارب ذوي ال رحام حىت ادلرجة الرابعة أ و الزوج أ و الرشيك أ و 

")...( 
عي للمعرفة والإبداع  بشأ ن الاقتصاد الاجامتالقانون ال سايسمن )د( 3.245 املادة

 .والابتاكر

 اللواحئ التنظمييةنص ت ، الساريةال حاكم القانونية ال خرى واللواحئ  مبواد"مع عدم الإخالل 
 ، عىل ما ييل:ملنظامت الإدارة امجلاعية، عىل وجه اخلصوص

]...[ 
 . ال سهم واملزيانيات العمومية:3

برام عقود مع أ عضاء من هيئاهتا  والمتثيلية أ و  الإدارية)د( ل جيوز ملنظمة الإدارة امجلاعية اإ
مع الزوج أ و الرشيك أ و ذوي ال رحام حىت ادلرجة الرابعة أ و ال قارب حىت ادلرجة الثانية 

 أ عضاء منظمة تلزممجيع التفاقيات اليت ، ابس تثناء عقود الإدارة و بني ال عضاء املذكورين
 ".اخلاضعني لإدارهتا لمتثيل حقوقهمالإدارة امجلاعية أ و ال شخاص 

 .بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكرالقانون ال سايس  من 245املادة 

واملدير الإداري  الرصد، يقدم أ عضاء جملس الإدارة وجلنة س نتنيولك  ،"عند تويل هماهمم
ىل  عالاًن حملًفا بعدم تأ ثرمه بأ ي من  السلطة الوطنية اخملتصةاإ يف مسائل امللكية الفكرية اإ

رفاقه هذا الفصل املنصوص علهياأ وجه عدم التوافق   ل صول وادلخل.اب ببيان واإ
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 .القانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر من 248املادة 

 الربازيل:
عادة يُ و اعية لولية مدهتا ثالث س نوات، نتخب مديرو منظامت الإدارة امجل"يُ  سمح ابإ

 ".واحدة فقط رةملم انتخاهب
  .حق املؤلف واحلقوق اجملاورة قانونمن  97 املادةمن  13البند 

 الاحتاد ال ورويب:
جراءات وتطبقها بغية جتنب تضارب املصاحل، " ]...[ تضع منظمة الإدارة امجلاعية اإ
ما ل ميكن جتنبه من حالت تضارب املصاحل احملمتةل أ و الفعلية والس يطرة علهيا  حديدولت

منع أ ي تأ ثري سليب لها عىل املصاحل امجلاعية ل حصاب احلقوق من أ جل ورصدها وكشفها 
 "اذلين متثلهم املنظمة.

لزام لك خشص يبارش وظيفة اإرشافية ولك خشص هل " وجيب أ ن تتضمن هذه الإجراءات اإ
دارة منظمة الإدارة امجلاعية بدور فع ِّ أ ن يُ يل يف اإ ىل ام قد  فادة مجلعية العامة لل عضاء اإ اإ

 املعلومات التالية:هبا فردية س نوية 

 أ ي مصاحل هل يف منظمة الإدارة امجلاعية؛ 

  أ ي ماكفأ ت تسلمها من منظمة الإدارة امجلاعية، مبا ذكل أ نظمة التقاعد
خالل الس نة  الاس تحقاقاتالعينية وغري ذكل من أ نواع الاس تحقاقات و

 املالية السابقة؛

  وأ ي مبال  تسلمها بصفته صاحب حقوق من منظمة الإدارة امجلاعية خالل
 الس نة املالية السابقة؛

  قرار بأ ي تضارب فعيل أ و حممتل بني أ ي مصاحل خشصية ومصاحل منظمة واإ
منظمة الإدارة امجلاعية وأ ي  الإدارة امجلاعية أ و بني أ ي الزتامات جتاه

 "واجب يدين به ل ي خشص طبيعي أ و اعتباري أ خر.
 .EU/2014/26رمق  توجيه الاحتاد ال ورويبمن  10بناء عىل املادة 

 أ دوات املامرسات اجليدة

تضارب  حالت تحديدل ينبغي أ ن تضع منظمة الإدارة امجلاعية مبادئ توجهيية داخلية لتفادي تضارب املصاحل، و  .54
 ا.عندما يتعذر تفادهيها ورصد هذه احلالتالس يطرة عىل و  ول دون قيام أ عضاء اجمللس مبسؤولياهتمحت قد يتاملصاحل ال

قل،أ ن تتضمن املبادئ التوجهيية هذهل ينبغي  .55 لزام لك خشص يدير منظمة الإدارة امجلاعية ولك عضو يف  ، عىل ال  اإ
فادة   رب املصاحل الفعلية أ و احملمتةل.س نوية بالت تضافردية جملس الإدارة بتقدمي اإ

 الإدارة املالية وتوزيع العائدات والاقتطاعات .8

 فصل احلساابت 1.8

 البيان
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أ ن تفصل ما حتقق من عائدات  ،ق احلد ال قىص من الشفافية واملساءةليضامن حتق من أ جل  ،ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية
 أ صولها اخلاصة أ و أ نشطهتا ال خرى. احلقوق عن ادلخل املتأ يت من

 ال ورويب: الاحتاد مناذج من قوانني أ و ترشيعات
أ ي دخل من وتفصلها عن عائدات احلقوق أ ن تدير جيب عىل منظمة الإدارة امجلاعية "

ة أ و ادلخل املتأ يت من أ ي يالإدار  اادلخل املتأ يت من خدماهت وأ  استامثر أ صولها اخلاصة 
 "أ نشطة أ خرى.

 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق ( من 3)11املادة 

 بلجياك:
اجامتعية اليت تكون ل غراض تدير ]...[ منظمة الإدارة امجلاعية ]...[ الاقتطاعات ]"

 الإدارةوثقافية وتعلميية[ يف حساابت منفصةل عن حساب املنظمة الرئييس، وعىل جملس 
نفاقها.بالغ س نواي عن املبال  املقتطعة وأ  الإ   "وجه اإ

 .5، اجلزء احلادي عرش، الباب املدونة البلجيكية للقانون الاقتصاديبناء عىل 

 :جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داء
: "جيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داء"

خرةاحليطة املعقوةل عند استامثر ال موال و  تويخ احلرص الواجب  ".املدَّ
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن  2.9املادة 

 .فناين ال داء

 أ دوات املامرسات اجليدة

 ،أ صولها اخلاصةمن استامثر يتحقق أ ي دخل وتفصلها عن عائدات احلقوق أ ن تدير نظمة الإدارة امجلاعية ينبغي مل  .56
 أ و ادلخل املتأ يت من أ ي أ نشطة أ خرى. ،ةيالإدار  اادلخل املتأ يت من خدماهت وأ  

57.  ُ سمح ملنظمة الإدارة امجلاعية ابس تخدام عائدات احلقوق وأ ي دخل متأ يت من استامثر عائدات احلقوق ينبغي أ ل ي
ُ ، ل ي أ غراض خالف التوزيعات عىل أ حصاب احلقوق خبالف ذكل بقرار من الاجامتع عىل وجه التحديد ح لها رصَّ ما مل ي

 .مبقتىض أ حد القوانني أ و التنظمييةالعام أ و مبوجب لحئهتا 

 التقرير الس نوي 2.8

 البيان

م التقرير الس نوي ملنظمة الإدارة امجلاعية وثيقة هممة تُ  ومعلياهتا لل عضاء وأ حصاب احلقوق  ء املنظمةأ داعن معلومات قد ِّ
شأ هنا شأ ن مجيع الرشاكت . ومبا أ ن منظامت الإدارة امجلاعية، ومنظامت الإدارة امجلاعية ال خرى وعامة الناسال خرين 

عداد تقرير س نوي ونرشه، فاإن من املامرسات املوىص رابطاتوال هبا أ ن تقدم منظمة  ال خرى، يقع علهيا عادة الزتام قانوين ابإ
وشفافة ل داهئا املايل ومعلياهتا. كام ينبغي لها نرش التقارير بنسق يسهل عىل  اكمةل الإدارة امجلاعية يف تقاريرها الس نوية صورة

اتحهتا ل ،امجليع التعامل معه  ، ك ن تنرشها عىل مواقعها الإلكرتونية مثال.عامة الناسواإ

 الربازيل: مناذج من قوانني أ و ترشيعات
ليه يف املادة " خيصا مس بقا من طرف هيئة تر  98يقتيض القيام بنشاط التحصيل املشار اإ
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دارية فدرالية عامة، عىل النحو املنصوص عليه يف القانون،  اليت جيب أ ن تلزتم معلياهتا اإ
 الإدارية مبا ييل: )...(

دارة فعاةل اثنيًا: ادلليل عىل أ ن الهيئة املقدمة للطلب تس تويف الرشوط الرضورية  لضامن اإ
لهيا ومتثيل  ثبات بقوة، بعد  ات واملالكني املسجلنياملصنفوشفافة للحقوق املعهودة اإ اإ
 بواسطة الواثئق واملعلومات التالية:

)....( 
ن تكون الهيئة تش تغل ل كرث من عام س نوية حلساابهتا، رشيطة أ  " مراجعة خارجية 1"

أ و امجلعية املهنية وفقا للامدة تضهيا أ غلبية ال عضاء أ و النقابة تق واحد وأ ن هذه املراجعة 
 ."؛100
أ و امجلعية املهنية اليت متثل أ عضاء منظمة الإدارة امجلاعية حلق  نقابةرصد ال ت جيب أ ن"

شعار مباملؤلف، مرة واحدة يف ا بواسطة معلية أ ايم،  8دة لس نة، وعىل نفقاهتا، وبعد اإ
 تدقيق مس تقةل، دقة احلساابت اليت تقدهما مجعية املؤلفني هذه ل عضاهئا."

من قانون حق املؤلف واحلقوق  100، واملادة " و"ط"و، اثنيا، "أ لف – 98املادة 
 اجملاورة
كوادور:  اإ

مع عدم الإخالل ابللزتامات ال خرى  ،تقوم منظامت الإدارة امجلاعية مبا ييلجيب أ ن "
املزيانية العمومية  ( أ ن تنرش1: )منظمةادلاخلية للك  ةحئالاملنصوص علهيا يف ال

 انتشار واسع عىل الصعيديف حصيفة ذات  ،مرة واحدة يف الس نة عىل ال قل ،واحلساابت
ىل ( 2وطين؛ )ال عىل ال قل، معلومات لك س تة أ شهر أ عضاهئا، مرة واحدة وأ ن ترسل اإ

دارة حقوقهم  ".اكمةل ومفصةل عن مجيع ال نشطة املتعلقة ابإ
 القانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر.من  249 املادة

 مالوي:
 :ةامجلعيجيب عىل ( 1)"

أ موالها، خيص والسجالت ال خرى املتعلقة هبا فامي  حصيحةساابت ب حتتفظ أ ن  )أ (
 حاكم قانون املالية ومراجعة احلساابت؛ل  يف مجيع ال حوال، ثل، ت أ ن مت و 

ىل تُ وأ ن  )ب( م اإ خبصوص ، حساابت لكام طلب الوزيرأ و ، لك س نةالوزير قد ِّ
 واملمتلاكت، مبا يف ذكل تقدير الإيرادات والنفقات للس نة املالية التالية. ال موال

هنم امجلعية عي  تُ مراجعي حساابت بل حساابت امجلعية س نواي من قِّ تُفحص وتُراَجع ( 2)
 1من وتبدأ  دة اثين عرش شهرا ملالس نة املالية للجمعية تد ( مت 3الوزير. ) مويوافق علهي

الس نة املالية تد أ ن مت ولكن جيوز مارس من العام التايل:  31يف أ بريل من لك عام وتنهتيي 
عىل هذا القانون رساين مثانية عرش شهرا من بدء ل تتجاوز أ طول ملدة ال وىل للجمعية 
 ".يوافق عليه الوزيرالنحو اذلي قد 

 .من قانون حق املؤلف 45املادة 

 الصني:
نشئ نظاما للاملية واحملاس بة، فضال عىل منظمة الإدارة امجلاعية حلق املؤلف أ ن تُ  جيب" 

دأ ن جيب علهيا عن نظام لإدارة ال صول وفقا للقانون، و  اسبية وفقا لل حاكم دفاتر حم تُعِّ
 ."ذات الصةل

 .الإدارة امجلاعية حلق املؤلفاللواحئ بشأ ن من  30املادة 
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 الاحتاد ال ورويب:
يتضمن تقرير الشفافية الس نوي الصادر عن منظمة الإدارة امجلاعية معلومات مالية عن "

 شامل للبنود التالية عىل ال قل: وصفاملبال  املس تحقة ل حصاب احلقوق مع 

 ]…[ 

  لت مجموع املبال  و ِّ ل حصاب احلقوق، مع  ص بعدُ صَّ لكهنا مل ختُ اليت ُحص 
ىل الس نة  شارة اإ تفصيل لها حسب فئة احلقوق املدارة ونوع الاس تخدام واإ

 ِّ  لت خاللها هذه املبال ؛املالية اليت ُحص 

   صت ومجموع املبال ِّ عىل أ حصاب احلقوق، مع  ع بعدُ وزَّ لكهنا مل تُ اليت ُخص 
ىل ا شارة اإ لس نة تفصيل لها حسب فئة احلقوق املدارة ونوع الاس تخدام واإ

 ِّ  لت خاللها هذه املبال ؛املالية اليت ُحص 

  يف حاةل عدم اإجراء منظمة الإدارة امجلاعية التوزيع  ،أ س باب التأ خريو
 "التسعة.ال شهر واملدفوعات خالل همةل 
 .EU/2014/26 انظر مرفق توجيه الاحتاد ال ورويب رمق

جاميل م عن جيب أ ن حيتوي تقرير الشفافية الس نوي عىل معلومات " بل  املاكفأ ت اإ
ىل ال شخاص ]اذلين يديرون أ عامل منظمة الإدارة امجلاعية فعليا ومديرهيا[ يف  املدفوعة اإ

 "هلم.منوحة ال خرى امل ، وعن الاس تحقاقات العام السابق
 .EU/2014/26 توجيه الاحتاد ال ورويب رمق من 22املادة  
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 أ دوات املامرسات اجليدة

 هاقبل اجامتع ، أ ن توزع أ و تُتيح ل عضاهئا تقريرا س نواي لك س نة ماليةفامي خيص  ،امجلاعيةنظمة الإدارة ينبغي مل  .58
 ؛بوقت اكٍف  عامال

 أ ن يتضمن التقرير الس نوي ما ييل:ينبغي و  .59

صوم عالوة عىل اخلصول و ابل  أ و كشف  معومية مزيانيةهذا البيان املايل يتضمن ، وينبغي أ ن مايل نبيا )أ (
 واملرصوفات للس نة املالية؛حساب ادلخل 

 خالل تكل الس نة املالية؛ الإدارة امجلاعية وتقرير عن أ نشطة منظمة )ب(

ام وكشف عائدات احلقوق مُ  )ج( حسب فئة احلقوق املدارة ونوع الاس تخدام مبا يف ذكل املبل  الإجاميل قسَّ
لت لعائدات احلقوق  اليت ملبل  الإجاميل لعائدات احلقوق ل حصاب احلقوق وا ص بعدُ صَّ لكهنا مل خُت اليت ُحص ِّ

صت   عىل أ حصاب احلقوق؛ ع بعدُ وزَّ لكهنا مل تُ ُخص ِّ

 ؛لمرصوفات التشغيليةلوتفصيل  )د(

ل غراض خدمات اجامتعية وثقافية وتعلميية خالل الس نة املالية وبيان اليت اكنت قتطاعات وتفصيل لال )ه(
 الاجامتعي والثقايف والتعلميي؛لس تخدام تكل املبال ، مع تفصيل حسب املرصوف 

جاميل مبل  املاكفأ ت املدفوعة )و( ىل ال شخاص اذلين يديرون أ عامل منظمة الإدارة امجلاعية  ومعلومات بشأ ن اإ اإ
 ال خرى املمنوحة هلم خالل الس نة املالية؛س تحقاقات وأ عضاء جملس الإدارة والا

ُ  )ز( دارة جامعية رشيكة املعامالت بني فامي خيص  ما ييل بني ِّ وكشف عام ي منظمة الإدارة امجلاعية ولك منظمة اإ
 يربطها هبا اتفاق متثيل:

 الرشيكة وتوارخي العقود ذات الصةل؛ تامس تكل املنظام "1"

 الرشيكة خالل الس نة املالية؛ تاإجاميل املبل  املدفوع للمنظامو  "2"

 ة والاقتطاعات ال خرى احملددة؛يرسوم الإدار المجموع و  "3"

 الرشيكة. تواإجاميل املبل  الوارد من املنظام "4"

قل السجالت املالية  تُفَحصأ ن ينبغي  .60 ملنظمة الإدارة امجلاعية س نواي مبعرفة مراجع حساابت خاريج واحد عىل ال 
 ُ  نه الاجامتع العام.عي  ي
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 س ياسات التوزيع 3.8

 البيان

ىل اس تخدام املصنفات اخلاصة مب توزيع ال ن س ياسات نظرا ل   ينبغي ف ، املشموةل ابلرتخيصنظامت الإدارة امجلاعية تستند اإ
 مبتقدمي معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب عن اس تخداهم يف تراخيصها رشطا نضم  تُ نظامت الإدارة امجلاعية أ ن مل 
 ملنظمة.اليت رخصهتا المصنفات ل 

ِّ حتُ وينبغي، من حيث املبدأ ، أ ن  ِّ أ ن تُ عائدات احلقوق نيابة عن أ حصاب احلقوق و  منظمة الإدارة امجلاعية لص  ع ما حصلته وز 
اليت تتبعها  هن تتسم قواعد التوزيع وس ياساتوذلكل من ال مهية مباكن أ   وبأ عىل قدر ممكن من ادلقة.نصاف وبرسعة ابإ  علهيم

ىل أ قىص حد ممكن، الاس تخدام  كام ينبغي والشفافية. واملوضوعيةمنظمة الإدارة امجلاعية ابلعداةل  أ ن تعكس التوزيعات، اإ
ىلالفعيل للمحتوى والقمية الفعلية  هذه الصيغة  ما دامتصيغة متفق علهيا ، أ و أ ن تستند اإىل هذا الاس تخدام املنسوبة اإ

 .اقتصاداي جمدية

 كولومبيا: مناذج من قوانني أ و ترشيعات
لها اليتاكفأ ت ع املوزَّ "تُ  ِّ منظامت الإدارة امجلاعية عىل أ حصاب احلقوق مبا يتناسب مع  حُتص 

 ".الاس تخدام الفعيل حلقوقهم
 .1993 س نةل  44من القانون رمق  5.14 املادة

 الربازيل:

مجيع   املس تخدم عىل حنو منتظم عن بلنظام املعلومات لي  أ ن تتيح امجلعيات عىل"جيب 
 ملبال  احملصةل واملوزعة."مالكو احلقوق ا لريصداملس تخدمة، وكذكل ال عامل والفونوغرامات 

.. أ قل .ص للتوزيع عىل املؤلفني وأ حصاب احلقوق ال خرينخصَّ يكون اجلزء املُ  جيب أ ل"
 ".من مجموع التحصيالت %85من 

 .حق املؤلف واحلقوق اجملاورةقانون من  (4)99و (9)98اتن املاد

 :ش ييل

نتاجصنفات أ نظمة التوزيع مشاركة أ حصاب امل  يتراع" ، مبا احملصةليف احلقوق  اتوالإ
 ".احلقوق يتناسب مع اس تخدام هذه

 .قانون امللكية الفكريةمن  98املادة 

 املكس يك:

ةل الإاتوات املُ  تسديد :.. اتسعا."الزتامات مجعيات الإدارة امجلاعية من خاللها، فضال حصَّ
امجلعية أ شهر، من اترخي اس تالم  فرتة ل تتجاوز ثالثةيف غضون ، الناجتة عهناعن الفوائد 

 ".هذه الإاتواتل 
 القانون الاحتادي حلق املؤلف.من  203املادة 

 غواتاميل:

لها "أ ي  ِّ ل ي غرض أ خر غري التوزيع عىل  اهل جيوز ختصيص التحصيل مجعية ماكفأ ة حُتص 
 لل عضاء املنتس بني أ عضاهئا، بعد خصم املرصوفات الإدارية، ما مل تأ ذن امجلعية العامة

خمالفة عن مسؤولني مسؤولية تضامنية وتاكفلية عية بذكل رصاحة. ويكون مديرو امجل 
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 ".احلمك هذا
 قانون حق املؤلف.من  124املادة 

 الصني:
ِّ "رسوم الرتخيص اليت حتُ  ، جيب أ ن حُتال ابلاكمل منظمة الإدارة امجلاعية حلق املؤلفلها ص 

ىل أ يبعد خصم التاكليف الإدارية،  ىل أ حصاب احلقوق، ول جيوز حتويلها اإ  غرض أ خر. اإ

عىل منظمة الإدارة امجلاعية حلق املؤلف أ ن حتتفظ جيب حتويل رسوم الرتخيص، عند و 
ُ  التحويل اذلي جيب أ نبسجل  ةل، حصَّ يتضمن بنودا مثل اإجاميل رسوم الرتخيص امل

والاس تخدام احملدد  عناوينال التاكليف الإدارية، وأ سامء أ حصاب احلقوق، و  قداروم
رسوم لوما اإىل ذكل، فضال عن املبل  احملدد  رئيةالتسجيالت الصوتية أ و امل وأ   مصنفاتلل 

الاحتفاظ هبذه السجالت ملدة تزيد حقوق، وجيب صاحب للك  ةالرتخيص املدفوع
 ".س نوات 10 عىل
 .حلق املؤلفة امجلاعية اللواحئ بشأ ن الإدار من  29املادة 

 اليوغوسالفية السابقة:مجهورية مقدونيا 
ابملبل  احملدد  احملصةلمن الرسوم املتأ تية جيوز للمنظمة اس تخدام ال موال  -( 6) 16"املادة 
 15 ن تتجاوز سقفل ينبغي أ  ، ولكن ابلتأ سيسأ و يف العقد اخلاص الالحئة التنظميية يف 

 "يف املائة.
 .قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة من 16املادة 

كوادور  :اإ
، جيب عىل منظامت توزيع املبال  احملصةل أ ثناء -توزيع املبال  احملصةل  -254"املادة 
احلساب.  هبا اليت أ جري كيفيةال تقدمي معلومات اكفية لمتكني ال عضاء من فهم  التحصيل
 يف لك مجعية حتصيلحقوق امللكية الفكرية  يف مسائلسلطة وطنية خمتصة للك  وينبغي

 حدة مبعلومات يف المنوذج اخملول لهذا الغرض. تزويد لك عضو عىل
 .القانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكرمن  254املادة 

 وتوزعها علهيم ل حصاب احلقوق املعنيني املبال  احملصةل تدفع منظامت التحصيل "جيب أ ن
وتنطبق . امجلعية املعنية بتحصيلهاقيام س تة أ شهر بعد  أ قصاهعىل حنو فعال يف موعد 

مللكية الفكرية همةل يف ال فهيا السلطة الوطنية اخملتصة احلالت اليت ختو   الاس تثناءات عىل
 زمنية خمتلفة بعد موافقة امجلعية العامة.

بالغ  جيب س نواًي عن توارخي ال عضاء و مللكية الفكرية يف االسلطة الوطنية اخملتصة اإ
 .س نةاكء يف موعد أ قصاه الربع ال ول من لك السداد ادلقيقة للرش 

 .القانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر من 255املادة 

ثيوبي  ا:اإ
 من املصادر التالية: ظمة الإدارة امجلاعيةجيب متويل مزيانية من. 1"

 الإعالن؛هذا ا جاء يف الإاتوات احملصةل وفقا ملمن الاقتطاعات  (أ   )
 مساهامت ال عضاء؛ (ب )
 ذات الصةل. الرسوم احملصةل من اخلدمات ال خرى  (ج )
( من هذه املادة 1)ملادة الفرعية ا جاء يف االس نوي وفقا ملقتطاع . جيب أ ن يطبق الا2
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 يف املائة من مجموع مبل  الإاتوة احملصل. 30نس بة  يفوق أ لوجيب 
من هذه املادة وعرضه س نواي عىل ( 2وفقا للامدة الفرعية ) بل  املقتطعامل ب حتديد جيو . 3

اخلاص  972/2014الإعالن رمق من  35املكتب ليك يوافق عليه قبل تطبيقه." املادة 
 )تعديل(. حق املؤلف واحلقوق اجملاورةامية ب

 سويرسا:
ىل منظامت الإدارة امجلاعية للحقوق مجيع  م مس تخدمو املصنفات اإ املعلومات "جيب أ ن يُقد ِّ

الالزمة لتحديد التعريفات وتطبيقها ولتوزيع العائدات، حيامث يكون من املعقول توقع 
 ( من القانون السويرسي حلق املؤلف(1)51ذكل." )املادة 

 البوس نة والهرسك:
يرادها الاجاميل سوى ال موال الالزمة  "ل جيوز ملنظمة الإدارة امجلاعية أ ن تقتطع من اإ

 يلها، وجيب علهيا توزيع مجيع ال موال ال خرى عىل أ عضاهئا.لتغطية نفقات تشغ 
جيوز، عىل سبيل الاس تثناء، أ ن تنص الالحئة التنظميية ملنظمة الإدارة امجلاعية رصاحة 
عىل ختصيص جزء معني من هذه ال موال ل غراض ثقافية ولتحسني املعاشات التقاعدية 

 ل عضاهئا وحصهتم ومركزمه الاجامتعي.

% من صايف دخل منظمة 10يتجاوز مقدار ال موال اخملصصة لهذه ال غراض وجيب أ ل 
( من قنون الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة، 2)6املادة  الإدارة امجلاعية."

2010 

 ال وريب: الاحتاد
]...[ ]جيب[ عىل منظمة الإدارة امجلاعية أ ن توزع املبال  املس تحقة ل حصاب احلقوق "

لهيا يف  ا ابنتظام وجدية ودقة ومبا يتفقوتسدده مع الس ياسة العامة للتوزيع املشار اإ
 "()أ (.5)7 املادة
 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق  ( من1)13املادة 

]...[ ]جيب[ عىل منظمة الإدارة امجلاعية أ و أ عضاهئا من الكياانت املمثةل ل حصاب "
هذه املبال  يف أ قرب وقت ممكن، عىل أ ن يكون حقوق أ ن توزع وتسدد ل حصاب احلقوق 

لت خاللها عائدات أ شهر من هناية الس نة املالية اليت حصَّ  9ذكل خالل مدة ل تتجاوز 
عية أ و، عند الاقتضاء، أ عضاهئا وبني الالزتام ااحلقوق، ما مل حتل بني منظمة الإدارة امجل

فادات  املس تخدمني أ و حتديد احلقوق هبذه املهةل أ س باب موضوعية تتعلق عىل ال خص ابإ
أ و أ حصاب احلقوق أ و توفيق معلومات بشأ ن املصنفات وغري ذكل من املواد مع أ حصاب 

 "احلقوق.
 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق ( من 1)13املادة 

 :الاس تنساخ الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق
عىل أ حصاب احلقوق بكفاءة س تلمة املاكفأ ت امل عىل ]منظامت الإدارة امجلاعية[ أ ن توزع "

ورسعة، مع تقريب الاس تخدام الفعيل قدر املس تطاع، وبشفافية، وذكل عن طريق 
خطط توزيع توحض أ سلوب رصف املدفوعات ودوريته بقدٍر اكٍف من  الإعالن عن

 "قا للقوانني الوطنية وادلولية السارية.طبصيل االتف
 .الاس تنساخ الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوقعن  ونة قواعد السلوك الصادرةمد



       73 
 

 :الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني
جيب عىل ]منظمة الإدارة امجلاعية[ تطبيق نفس املس توى من احليطة والعداةل عىل مجيع "

دورية التوزيعات، بغض النظر عن  ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،التوزيعات، مبا يف ذكل
 "كون متلقي هذه التوزيعات من ]أ عضاهئا[ أ و مجعياهتا الشقيقة.

 .الحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحننيل القواعد املهنية

يف توزيعاهتا اإىل الاس تخدام الفعيل  أ ن تستندجيب عىل ]منظمة الإدارة امجلاعية[ "
ذا مل يكن ذكل مم  حصائيا من الاس تخدام للمصنفات أ و، اإ ىل عينة صاحلة اإ كنا معليا، اإ

 "الفعيل للمصنفات.
 .الحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحننيالقواعد املهنية ل

 املنطقة ال سرتالية ال س يوية:
ىل " دارة جامعية دوما س ياسة توزيع حتدد من حني اإ جيب أ ن يكون دلى لك منظمة اإ

 لل عضاء عند الطلب: أ خر ال يت ذكره، وأ ن تتيحها

  أ ساس حساب اس تحقاقات تلقي مدفوعات من املاكفأ ت و/أ و رسوم
 الرتخيص اليت حتصلها مجعية التحصيل )العائدات(؛

 وأ سلوب رصف املدفوعات لل عضاء ودوريته؛ 

 س تقتطع من العائدات قبل التوزيع والطبيعة العامة للمبال  اليت". 

 .وال سرتالية املؤلف ال سرتالية ال س يوية قواعد السلوك مجلعيات حتصيل حق مدونة

 :جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داء

لال داء  أ ل يدفع فنانو "ينبغي  ".التاكليف الالزمة لإدارة حقوقهم عىل حنو فعال اإ

جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن  5 املادة
 .ال داءفناين 

ةل والفوائدع بشلك فردي املاكفأ ت وزَّ تُ جيب أ ن "  عىلاملتأ تية من هذا ادلخل  املُحصَّ
أ داهئم، وفقا لتقارير املس تخدمني أ وجه فناين ال داء املعنيني مبا يتناسب مع اس تخدامات 

 ".أ و املعلومات ال خرى املتاحة ذات الصةل

جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق الصادرة عن قواعد السلوك من مدونة  1.6 املادة
 .فناين ال داء

بسبب نقص املعلومات تُدفع هلم مل  اداء ولكهنل  "املاكفأ ت الفردية املس تحقة لفناين ا
خرجيب  الرضورية  ".الوطنية ذات الصةل مدة التقادمل خال أ ن تُد 

امجلاعية حلقوق جملس مجعيات الإدارة الصادرة عن السلوك قواعد مدونة من  1.9 املادة
 .فناين ال داء
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 أ دوات املامرسات اجليدة

 ، عىل النحو اذلي وافقت عليه امجلعية العامة،توزيع أ ن يكون دلى منظمة الإدارة امجلاعية دوما س ياسة ينبغي .61
 حتدد ما ييل:

ةلأ ساس حساب اس تحقاقات تلقي مدفوعات من عائدات احلقوق ا )أ ( نظمة الإدارة امجلاعية نبغي مل . وي مُلحصَّ
ىل أ بعد حد ممكن،  من  هاالاس تخدام الفعيل للمصنفات أ و غري  ويه تضع هذا ال ساس،أ ن تأ خذ يف احلس بان اإ

ِّب الاس تخدام الفعيل للمصنفات أ و  حصائيا تقر  املواد. فاإن مل يكن ذكل ممكنا معليا، ميكن اس تخدام عينة صاحلة اإ
 فئات املصنفات؛

عضاء ودوريته؛وأ سلوب رصف  )ب(  التوزيعات لل 

 اتس ياساملرصوفات التشغيلية و عىل أ ساس واملبال  اليت س تقتطع من عائدات احلقوق قبل التوزيع  )ج(
 الاجامتع العام أ و الالحئة التنظميية أ و القانون.اذلي حيدده ت عىل النحو اقتطاعالا

املبال  املس تحقة ل حصاب احلقوق اذلين متثلهم، ابنتظام وجدية ودقة د سد ِّ تُ ع و وز ِّ تُ  أ ن نظمة الإدارة امجلاعيةمل  نبغيي  .62
لزايم أ و بمك اتفاقات متثيلسواء اكن ذكل المتثيل بمك عضوية أ و تلكيف طوعي أ   دارة جامعية أ خرى،  و اإ مع منظامت اإ

دارة جامعية أ خرى.  وفقا لس ياس هتا العامة للتوزيعات والتفاقات اليت وقعهتا مع منظامت اإ

جراء هذه التوزيعات واملدفوعات خالل مدة ل تزيد عىل ينبغي مل  .63 شهرا بعد هناية الس نة  12نظمة الإدارة امجلاعية اإ
 نقصاملالية اليت حصلت خاللها عائدات احلقوق، ما مل حتل بيهنا وبني الالزتام هبذه املهةل أ س باب موضوعية، مثل 

 من املس تخدمني.املقدمة الإفادات 

ىل منظمة الإدارة امجلاعية بوضوح تشريجيب أ ن  .64  ة.ا املتعلقة ابل موال غري املوزعس ياس هت اإ

 الاقتطاعات من العائدات )مثل الاقتطاعات الاجامتعية أ و الثقافية أ و التعلميية( 4.8

 البيان

دارة احلقوق بكفاءة عىل أ ساس جامعييف تمتثل اعية هممة منظمة الإدارة امجلنظرا ل ن  الإدارة ينبغي أ ن تضع منظمة ف  ،اإ
دارة حقوق عالية اجلودة بأ قل تلكفة ممكنامجلاعية  التوزيعات عىل أ حصاب  زيد، مما يةمن بني أ هدافها الرئيس ية تقدمي خدمات اإ
ىل أ قىص حد ممكن احلقوق . وذلكل فاإن من املهم أ ن يكون ل عضاهئا سلطة اختاذ قرار بشأ ن مجيع الاقتطاعات اليت جترى اإ
 ل موال احملصةل ابلنيابة عهنم، خاصة ما يتعلق من ذكل ابلقتطاعات ل غراض اجامتعية وثقافية وتعلميية.عىل ا

 ال نديز:دول جامعة  مناذج من قوانني أ و ترشيعات
احملصةل  أ تاملاكفضامن عدم ختصيص ب تتعهدجيب عىل منظامت الإدارة امجلاعية "أ ن 

ما مل تأ ذن امجلعية  ،لإدارة احلقوق املعنية ل غراض أ خرى غري تغطية التاكليف الفعلية
 ".بعد خصم هذه التاكليف أ تتوزيع رصيد املاكفب و  ،العامة رصاحة بذكل

 .1993 س نةل  351رمق  قرارالمن )ي( 45 املادة

 الربازيل:

عىل النحو املنصوص عليا للمعاهدة و ال  الهيئة"ختصص امجلعيات، وفقا لقرار صادر عن 
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ىل ،يةيس  عليه يف املواد التأ س  يف املائة من مجموع أ و جزء من ال موال  20 نس بة تصل اإ
يس تفيد  أ حداث ذات طبيعة ثقافية أ و اجامتعيةأ نشطة تنفذها هبدف متويل املتأ تية من 

 مهنا ال عضاء جامعيا."

العليا للمعاهدة وعىل النحو املنصوص  عيات، وفقا لقرار صادر عن الهيئةختصص امجل و "
ىل، يةعليه يف املواد التأ سيس   يف املائة من مجموع أ و جزء من ال موال  20 نس بة تصل اإ

املتأ تية من أ نشطة تنفذها هبدف متويل أ حداث ذات طبيعة ثقافية أ و اجامتعية يس تفيد 
ىل معايري غري متيزيية من قبيل:  مهنا ال عضاء جامعيا وابلستناد اإ

 ؛املساعدة الاجامتعية –أ ول 

 نرشها؛تشجيع خلق ال عامل و  –اثنيا 

 ."متكني ال عضاء وتأ هيلهم –اثلثًا 

من املرسوم رمق  20قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملادة ( من 16) 98املادة 
 .2015يونيو  22الصادر يف  8.468

 كولومبيا: 

ذن رصحي منمن  ،"ل جيوز ِّ حتُ  أ تأ ي ماكفختصيص أ عضاء امجلعية العامة،  دون اإ لها ص 
ل ي غرض أ خر خبالف تغطية التلكفة الفعلية لإدارة احلقوق  منظمة الإدارة امجلاعية

"ل جيوز ملنظامت  ؛"املاكفأ ت بعد اقتطاع تكل التلكفةجيب توزيع ما تبقى من و املعنية، 
تحقيق أ غراض ةل ل حصَّ بال  املُ يف املائة من امل  10الإدارة امجلاعية أ ن ختصص سوى 

 ".اجامتعية وثقافية س بق أ ن حددهتا امجلعية العامة
 .1993 س نةل  44القانون رمق من  (2)21( و4)14 املاداتن

 الس نغال:
الإدارة تقتطعها مجعية ة اليت يتاكليف الإدار ال أ ن تكون  جيب –ة. يتاكليف الإدار ال "

أ ن تكون جيب الرش يدة املعرتف هبا معوما، و  امجلاعية متوافقة مع ممارسات احلومكة
أ و ال داء أ و التسجيل املصنف متناس بة، قدر الإماكن، مع التلكفة الفعلية لإدارة حقوق 

 ".ريئالصويت أ و امل
 .2008 س نةق املؤلف ل حل الس نغايلقانون المن  119 املادة

ن رسوم الرتخيص اليت م امعين اجزءتقتطع أ ن "جيوز ملنظمة الإدارة امجلاعية حلق املؤلف 
دارية للمحافظة عىل أ نشطهتا حصلهتا  .التجارية املعتادة، كتاكليف اإ

دارية تقل جيوز والنس بة اليت  أ ن تقتطعها منظمة الإدارة امجلاعية حلق املؤلف كتاكليف اإ
ةل.زايدة مبل  رسوم الرتخيص املُ  مع تدرجييا  "حصَّ

 .حلق املؤلفبشأ ن الإدارة امجلاعية واحئ من الل 28املادة 

 الصني:

هل " ِّ ىل أ حصاب احلقوق ما حُتص  من  منظمة الإدارة امجلاعية حلق املؤلفجيب أ ن حُتال اإ
ىل أ ي غرض اكمةلرسوم الرتخيص  ، بعد خصم التاكليف الإدارية، ول جيوز حتويلها اإ



       76 
 

 ."أ خر. ]..[
 .بشأ ن الإدارة امجلاعية حلق املؤلفواحئ من الل 29املادة 

 املكس يك:
، عىل املعلومات ، عىل ال قلةنظامت الإدارة امجلاعيالتنظميية مل لواحئ ال"جيب أ ن حتتوي 

 التالية:
، واليت لت علهيا منظمة الإدارة امجلاعيةالنس بة املئوية ملقدار املوارد اليت حص "11")...( 

دارة املنظمةام ييلسيمت ختصيصها لـ برامج الضامن الاجامتعي اخلاصة و ؛ )ب( : )أ ( اإ
 ؛العضو مصنفاتتعزيز و ؛ )ج( ابملنظمة

ىل و  "12" القواعد اليت حتمك أ نظمة مشاركة الإيرادات. وجيب أ ن تستند هذه القواعد اإ
احلقوق الاقتصادية أ و احلقوق اجملاورة اليت ميثلوهنا نصيًبا من الإاتوات  حصابأ  مبدأ  منح 
أ داهئم أ و أ وجه أ و  ماهتملصنف واملثبتالاس تخدام الفعيل والفعال  وذكل حسباحملصةل 

 "أ و براجمهم الإذاعية. فونوغراماهتم
 .من القانون الاحتادي بشأ ن حق املؤلف 205املادة 

كوادور  :اإ
اليت ل  والتس يريية"جيب عىل امجلعية العمومية أ ن حتدد س نواًي نس بة املصاريف الإدارية 

 ثالثني يف املائة من مجموع التحصيل. عن، مجعها معا، عند تزيد

أ و املشاريع املائة من العائدات يف التدريب و/جيب استامثر نس بة ل تتجاوز عرشة يف و 
ملوافقة امجلعية العامة ملنظمة  املشاريعختضع هذه و لتعزيز النشاط الإبداعي لل عضاء. 

 الإدارة امجلاعية.
من يف املائة وعرشة والضامن الاجامتعي بني مخسة  للرفاهالنس بة املئوية اخملصصة وتقع 

ل ال عضاء من ال شخاص  يف حاةلو، عىل النحو اذلي حددته امجلعية العامة. املبل  احملص 
ىل النس بة املئوية الاعتباريني ضافة هذه املزااي اإ  ".للنشاط الإبداعي لتعزيز، جيب اإ

 .القانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر من 246املادة 

 بلجياك:
دارة جامعية بلجيكية ي م يتخذ الاجامتع العام ل  ب أ ن جي" بأ غلبية الثلثني  ارار قنظمة اإ

 ىلبشأ ن أ ي اقتطاع ل هداف اجامتعية وثقافية وتعلميية. وجيب أ ل يزيد الاقتطاع ع
جراء اقتطاعات بد 10 %. وجيوز ملنظامت الإدارة امجلاعية الاكئنة يف بدلان أ خرى اإ

% من العائدات املكتس بة يف بلجياك. وتدير منظمة الإدارة امجلاعية البلجيكية، 10أ قىص 
ىل العائدات البلجيكية، الاقتطاعات يف  ومنظمة الإدارة امجلاعية غري البلجيكية ابلنس بة اإ

الإبالغ س نواي عن دارة عن حساب املنظمة الرئييس، وعىل جمالس الإ  حساابت منفصةل
نفاقها.  "املبال  املقتطعة وأ وجه اإ

 .5، اجلزء السادس، الفصل املدونة البلجيكية للقانون الاقتصادي بناء عىل

 الاحتاد ال ورويب:
ةل حصَّ املُ جيب تقدمي املعلومات التالية ]س نواي[ ]يف تقرير الشفافية الس نوي[: املبال  "

مةل غراض خدمات اجامتعية وثقافية وتعلميية خالل الس نة املالية، مُ  حسب فئة  قسَّ
مةاحلقوق املدارة وحسب نوع الاس تخدام، مع توضيح أ وجه اس تخدام تكل املبال  مُ   قسَّ
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 "حسب نوع الغرض.
 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق انظر مرفق 

 :ية حلقوق فناين ال داءجملس مجعيات الإدارة امجلاع 
جراء اقتطاعات "ميكن  ذن من بناء  الإدارة امجلاعية منظمةحتصلها من املبال  اليت اإ عىل اإ

ىل تعزيز املصاحل العامة لفناين مبوجب أ عضاء املنظمة أ و  أ حاكم قانونية، ل غراض هتدف اإ
 ".ال داء
الإدارة امجلاعية حلقوق جملس مجعيات الصادرة عن مدونة قواعد السلوك من  5 املادة

 فناين ال داء.

 :الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ
ذا اكن مرصحا لها بذكل بمك حصَّ تقتطع ]منظامت الإدارة امجلاعية[ من املبال  املُ " ةل، اإ

لتوزيع، خمصصات اطط ها اخلاصة خبقانون وطين و/أ و لواحئها التنظميية و/أ و قواعد
لك واقعة يف ل حصاب احلقوق املعنيني يُوحضَّ  أ نعية و/أ و ثقافية، وجيب ل غراض اجامت

اقتطاع بيان وجه الترصحي به واملبل  اخملصص وطبيعته. وعىل منظمة حقوق الاس تنساخ 
 "التصويري جتنب المتيزي عىل أ ساس اجلنس ية أ و أ ي أ ساس أ خر.

 .املعنية بقوق الاس تنساخالاحتاد ادلويل للمنظامت الصادرة عن مدونة قواعد السلوك 

 أ دوات املامرسات اجليدة

 بشأ ن قواعد الاقتطاع من عائدات احلقوق. اتخذ الاجامتع العام قرار نبغي أ ن ي ي  .65

أ ن يتضمن التقرير الس نوي املبال  املقتطعة من عائدات احلقوق ل غراض اجامتعية وثقافية وتعلميية خالل  ينبغي .66
 الس نة املالية وبياان ل وجه اس تخدام تكل املبال .

ىل ضامن الإدارة امجلاعية جاهدة ينبغي أ ن تسعى منظمة  .67 من  علمييةأ موال ل غراض اجامتعية وثقافية وت اقتطاع  عدماإ
ل احلقوق  ئداتعا  .نيمبوافقة أ حصاب احلقوق املمثلاإ

 التشغيلية شفافة وموثقة توثيقا سلامي. االإدارة امجلاعية أ ن تكون مرصوفاهتمنظمة كفل تينبغي أ ن  .68

اكن ذكل المتثيل مبارشا من خالل  سواء –تكفل منظمة الإدارة امجلاعية متتع لك صاحب حقوق متثهل ينبغي أ ن  .69
يف طلب خدماهتا الاجامتعية أ و الثقافية أ و التعلميية رشيطة أ ن تكون  ابحلق – متثيل أ و من خالل اتفاقعقد عضوية 

 اقتطاعات قد أ جريت عىل عائدات احلقوق اخملصصة واملوزعة لصاحب احلقوق هذا.

 معاجلة بياانت ال عضاء واملس تخدمني .9

 البيان

م ىل ال عضاء واملس تخدمون  يُقد ِّ منظامت الإدارة امجلاعية معلومات خشصية، ومعلومات رسية أ و حساسة جتاراي يف بعض اإ
وأ ن تلزتم يف ذكل دوما  ،ينبغي أ ن تتعامل منظمة الإدارة امجلاعية مع هذ البياانت الشخصية أ و احلساسة برصف ال حيان. 

القواعد املنطبقة بشأ ن حامية البياانت  أ نة. ورمغ ابلقواعد املنطبقة بشأ ن حامية خصوصية البياانت الشخصية وال رسار التجاري
ىل أ خر من بدلختتلف  ل للغرض  ،اإ فاإن من املامرسات اجليدة احلرص عىل عدم الاحتفاظ ببياانت خشصية ول اس تخداهما اإ
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ذا اقتضت الرضورة نقل ب  أ ي معاجلة للبياانت تتجاوز ذكل.عىل والامتس املوافقة  ،اذلي مُجعت من أ جهل أ صال ياانت واإ
ىل أ ن  خشصية عن عضو خارج البالد، وجب عىل منظمة الإدارة امجلاعية تنبيه العضو، يف معرض طلب موافقته عىل ذكل، اإ

 قوانني محلاية البياانت. أ و رمبا ل توجد فهيا عىل الإطالق، فهيا أ ضعفقوانني حامية البياانت تكون قد بعض البدلان ال جنبية 

 بلجياك: تمناذج من قوانني أ و ترشيعا
يقع عىل موظفي مجعية التحصيل وعىل مجيع ال شخاص ال خرين اذلين يشاركون يف "

طار الفصلني املس تحقة حتصيل املاكفأ ت  ىل  9أ و  5يف اإ الزتام ابلرسية املهنية ابلنس بة اإ
ىل علمهم خالل مبارشة وظائفهم أ و بكها.  "مجيع املعلومات اليت تمنو اإ

 .5، اجلزء احلادي عرش، الباب الاقتصادي املدونة البلجيكية للقانون

 مجهورية كوراي:

جيمع مراقب  جيب أ ن مع خشص معين،"عندما يكون من الرضوري ل حماةل تنفيذ عقد 
 التحصيل. الغرض املمتثل يفاملعلومات الشخصية هذه ال خرية ويس تخدهما مضن نطاق 

دون تأ خري  من املعلومات الشخصية الشخصية أ ن يتخلصمراقب املعلومات عىل وجيب 
ف ، وبلوغ هدالاحتفاظ ةلهم ة بسبب انقضاءغري رضوري هذه ال خرية عندما تصبح

 ."وما اإىل ذكل معاجلة املعلومات الشخصية

 الشخصية. ت( من قانون حامية املعلوما1) 21( و1) 15املاداتن 

 الاحتاد ال ورويب:
، ح املعلومات التالية للك صاحب حقوق متثهلجيب عىل منظمة الإدارة امجلاعية أ ن تتي"

لكرتونيةو واحدة يف الس نة عىل ال قل،  ةمر  وذكل : ]...[ أ ي بياانت خشصية بوسائل اإ
رصح صاحب احلقوق ملنظمة الإدارة امجلاعية ابس تخداهما مبا يف ذكل بياانت حتديد هوية 

 "صاحب احلقوق وماكنه.
 .EU/2014/26ه الاحتاد ال ورويب رمق يتوج  ( من4)6املادة 

 :الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ
تتعامل ]منظمة الإدارة امجلاعية[ مع املعلومات الرسية بشلك مالمئ، جامعة بني الالزتام "

رية من هجة واحرتام حقوق اخلصوصية ل حصاب احلقوق اابلتفاقات والقوانني الس
 "جلهة ال خرى.واملس تخدمني من ا

 .الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخالصادرة عن مدونة قواعد السلوك 

 أ دوات املامرسات اجليدة

فصاحنظمة الإدارة امجلاعية توظيف هجودها املعقوةل لضامن عدم ينبغي مل  .70 أ ٍي من مديرهيا وموظفهيا ل طراف اثلثة  اإ
معرض وظائفهم أ و أ داء واجباهتم دون سبب هل مربر موضوعي أ و أ مر من سلطة أ ي معلومات حصلوا علهيا يف عن 

 خمتصة.

بيث ميكن حتديد ابنتظام نظمة الإدارة امجلاعية الاحتفاظ بسجالت للك صاحب حقوق متثهل وحتديهثا ينبغي مل  .71
 هوية صاحب احلقوق هذا وماكنه بدقة.
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الوفاء ينبغي لها  بادئ ال ساس ية للخصوصية وحامية البياانت الشخصية. كامامل  مراعاةنظمة الإدارة امجلاعية ينبغي مل  .72
 القوانني ذات الصةل املتعلقة بامية اخلصوصية والبياانت الشخصية. املنصوص علهيا يفابلزتاماهتا 

لكرتونيا  ة أ ن تُبل نظمة الإدارة امجلاعيينبغي مل  .73 ذا )اإ بياانت الشخصية اليت ابل  امُلرخَّص هل قوق أ واحلأ مكن( صاحب اإ
 أ و املس تخدم. وقحتتفظ هبا عن صاحب احلق

 تمنية همارات املوظفني ووعهيم .10

 البيان

التمنية املتواصةل ملهارات موظفهيا  أ ن تشجع عىلينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية  ،اجلودةفائقة خدمات  تقدميمن أ جل ضامن 
خطوات معقوةل لضامن  أ ن تتخذ. كام ينبغي ملنظمة الإدارة امجلاعية املثالعىل سبيل  ،من خالل برامج تدريبية ،ومعارفهم

 امتثاهلم ادلامئ لها.ضامن و  ،الواجبة التطبيق ترشيعاتال أ و  اللواحئسلوك أ و ال حتقق الوعي دلى موظفهيا ووالكهئا مبدونة قواعد 

 :وامللحنني الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني مناذج من قوانني أ و ترشيعات
دارة جامعية[ " تمنية املهارات واملعارف املالمئة دلى موظفهيا عن عىل تشجع لك ]منظمة اإ

 "طريق وضع برانمج تدرييب وتمنوي لصاحل مجيع املوظفني.
 .وامللحنني الحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفنيالقواعد املهنية ل

 املنطقة ال سرتالية ال س يوية:
خطوات معقوةل لضامن حتقق الوعي دلى موظفهيا  أ ن تتخذينبغي للك مجعية حتصيل "

امتثاهلم ادلامئ لها. وينبغي عىل ال خص للك مجعية حتصيل ضامن و  ،ووالكهئا هبذه املدونة
جراءات التعامل  أ ن تتخذ خطوات معقوةل لضامن حتقق الوعي دلى موظفهيا ووالكهئا ابإ

توضيح تكل  قدرهتم عىل، و 3بند مع الشاكوى وتسوية املنازعات املنصوص علهيا يف ال 
 "الإجراءات لل عضاء واملرخص هلم ومعوم امجلهور.

 .مدونة قواعد السلوك مجلعيات حتصيل حق املؤلف ال سرتالية ال س يوية وال سرتالية

 :الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخ
عىل حنٍو ميكهنم من الوفاء وتدريهبم تعمل ]منظمة الإدارة امجلاعية[ عىل تثقيف موظفهيا "

 "مبعايري هذه املدونة.
 .الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق الاس تنساخالصادرة عن مدونة قواعد السلوك 

 :جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داء
امجلاعية : "تسعى منظامت الإدارة جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين ال داء"

ىل تطوير أ نظمة لتحديد أ حصاب احلقوق و  ".س تخداماتالاابس مترار اإ
جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن  1.8املادة 

 .فناين ال داء

 أ دوات املامرسات اجليدة

ق أ هنا ئاملالمئة دلى موظفهيا، وتثبت ابلواثتمنية املهارات واملعارف عىل تشجع منظمة الإدارة امجلاعية ينبغي أ ن  .74
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جراءات تكفل مواكبة موظفهيا ملس تجدات القواعد ذات الصةل بعملها.  وضعت اإ

جراءات التعامل مع أ ن  نظمة الإدارة امجلاعيةينبغي مل  .75 تتخذ خطوات لضامن حتقق الوعي دلى موظفهيا ووالكهئا ابإ
عضاء واملس تخدمني ومعوم امجلهور.تو  قدرهتم عىلالشاكوى وتسوية املنازعات، و   ضيح تكل الإجراءات لل 

 الشاكوى وتسوية املنازعات اإجراءات .11

 البيان

جراءات الشاكوى وتسوية املنازعات، وحبَّ  اتحة اإ ن اإ لكرتونية، لالطالع علهيا بسهوةل تعود اباإ اتحهتا بوسائل اإ ملنفعة ذا اإ
 أ و منازعات بني ال عضاءيف حاةل نشوب منظامت الإدارة امجلاعية وأ حصاب احلقوق وال عضاء واملس تخدمني عىل املتبادةل 

ماكنية التنبؤ، ينبغي أ ن بني أ حصاب احلقوق و  ال حاكم القانونية  تضعمنظمة الإدارة امجلاعية واملس تخدمني. ولضامن الشفافية واإ
 بني منظمة الإدارة امجلاعية واملس تخدم. ابلرسومملنازعات املتعلقة معيارا لهيئات تسوية املنازعات عند البت يف ا

انظر ) البائع املس تعد"و "املشرتي الراغب، من اختبارات  ااختبار بوصفه التعبري عن هذا املعيار  ، عىل سبيل املثال،وميكن
قمية اس تخدام احلقوق يف التجارة" (، أ و أ ن التعريفة ينبغي أ ن تعكس "من مدونة القوانني ال مريكية املرشوحة 114 القسم

 .(EU/2014/26 رمق توجيه الاحتاد ال ورويبمن  (2)16 ادةاملانظر )

 الربازيل: مناذج من قوانني أ و ترشيعات

ضااي بشأ ن "جيب أ ن تضع منظامت الإدارة امجلاعية قواعد لإجياد حلول عاجةل وفعاةل للق
عىل ماليك  اتواتوقف توزيع الإ اليت تسفر عن  تصالعلومات الالزناعات املتعلقة مب

 ال داء الفين أ و الفونوغرامات." وأ  املصنفات 

 2015يونيو  22الصادر يف  8.468( من املرسوم رمق 3)15املادة 

 الياابن:

ذا صدر ( 1)" ىل اتفاق، مل يمت التوصل ( من املادة السابقة، و4أ مر وفقا ل حاكم الفقرة )اإ اإ
 صمفوض واكةل الشؤون الثقافية فامي خيلتحكمي يني التقدم بطلب جيوز للطرفني املعن 

 قواعد الإاتوات املعنية.

شار اذلي يُ يف الفقرة السابقة )ذكور املفوض، عند تلقي طلب التحكمي املوجيب عىل ( 2)
ليه فامي  فرصة  أ ن يتيح هلمال طراف ال خرى املعنية و  بهطر أ ن خيُ "التحكمي"(،  مسعد ابيباإ

 .حمددةللتعبري عن أ راهئم خالل فرتة زمنية طويةل 

نفاذطلب حتكمي قبل يوم بتقدم ال  يف حاةل( 3)  املذكور الإخطارأ و تلقي  اتقواعد الإاتو  اإ
نفاذ جهة القامئة بأ عامل الإدارة يف الفقرة السابقة، ل جيوز لل  جراء اإ القواعد املعنية حىت يوم اإ

نفاذ اللها جيوز خاليت ل ة فرت ال اءانقض حىت بعدالتحكمي،   .14القواعد وفقا ل حاكم املادة اإ

جراء عىل املفوض، عند عزمه جيب عىل ( 4)  تشاور مع جملس الثقافة.أ ن ي تحكمي، ال اإ

جراء املفوض، عند جيب عىل ( 5)  ال طراف املعنية.بذكل أ ن خيطر التحكمي، اإ
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ذا أ جري التحكمي وقيُض ( 6) طبقا تغيري القواعد وجب ، الإاتواتتغيري قواعد رضورة باإ
 ".للقرار الصادر عن ذكل التحكمي

دارة من قانون أ عامل  24املادة   .اجملاورة حق املؤلف واحلقوقاإ

 الاحتاد ال ورويب:

جراءات الشاكوى"  اإ

وملنظامت الإدارة  ،تكفل ادلول ال عضاء أ ن تتيح منظامت الإدارة امجلاعية ل عضاهئا .1
جراءات فعاةل و  اابلنيابة عهنر احلقوق ديتامجلاعية اليت  فورية مبوجب اتفاق متثيل، اإ
هناء احلقوق أ و حسهبا،  للتعامل مع دارة احلقوق، أ و اإ الشاكوى، ل س امي فامي يتعلق ابلإذن ابإ

طاعات، تأ و رشوط العضوية، أ و حتصيل املبال  املس تحقة ل حصاب احلقوق، أ و الاق 
 التوزيعات. أ و

لشاكوى املقدمة من ال عضاء أ و ا عىلكتابة منظامت الإدارة امجلاعية ترد  جيب أ ن .2
ذا دير ابلنيابة عهنا احلقوق مبوجب اتفاق متثيل. و تمن منظامت الإدارة امجلاعية اليت  اإ

بداء و شكوى، ل امنظمة الإدارة امجلاعية  ترفض  ".أ س باب الرفضجب علهيا اإ
 .EU/2014/26رمق  توجيه الاحتاد ال ورويبمن  33املادة 

كوادور:  اإ
 ذات متثيلية، منشأ ة بطرق رمسية ممثةل للمس تخدمني"جيوز مجلعية أ و احتاد أ و مجموعة 

 يف، أ ن تطلب التوسط من جانب السلطة الوطنية اخملتصة معمتدة حسب ال صول
ذا رأ ت أ ن املعدلت   جبمعيةرص ح هبا فامي يتعلق املو  احملددةمسائل حقوق امللكية الفكرية اإ

ل تس تويف  اجملاورةأ و احلقوق  دارة امجلاعية حلق املؤلفاملسؤوةل عىل الإ  التحصيل
 "اليت يه موضع النقاش. اخلاصةةل ، يف احلاوط املنصوص علهيا يف هذا القانونالرش 
 .القانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكرمن  262املادة 

 فزنويال:
:" لضامن ممارسة الوظائف الإدارية وغريها من املهام املتعلقة ابلتسجيل 130"املادة 

نشئت املديرية الوطنية ، أ  نحو املنصوص عليه يف هذا القانونواملراقبة والتفتيش عىل ال 
طار الوزارة اليت ، مبوجب الاختصاص بشأ ن هذه املسائل منحت حلق املؤلف يف اإ
دارة املركزية.  القانون املنظم لالإ
 جيب عىل تكل الإدارة: )...(

نازعات الناش ئة بني ، يف امل اف املعنية ذكل، عندما تطلب ال طر ( العمل مكحمك6)
وبني منظامت الإدارة امجلاعية أ و أ حصاب  ؛بني منظامت الإدارة امجلاعيةو ؛ أ حصاب احلقوق

 ".احملمية مبوجب هذا القانوناملنتجات  وأ   املصنفاتاحلقوق ومس تخديم 

 .1993 حق املؤلف لس نةقانون  من (6)130املادة  ،فزنويال

 الاحتاد ال ورويب:

جراءات بديةل لتسوية املنازعات"  اإ

بني منظامت الإدارة اليت تنشب جيوز لدلول ال عضاء أ ن تنص عىل أ ن املنازعات  .1
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أ و املس تخدمني فامي يتعلق  امجلاعية أ و أ عضاء منظامت الإدارة امجلاعية أ و أ حصاب احلقوق
حالهتامعال مبتطلبات هذا التوجيه ميكن  ةاكم القانون الوطين املعمتدبأ ح جراء بديل  اإ ىل اإ اإ

 ."رسيع ومس تقل ونزيه لتسوية املنازعات. )...(
 .EU/2014/26من توجيه الاحتاد ال ورويب رمق  34املادة 

 تسوية املنازعات"

ماكنية  .1 حاةلتكفل ادلول ال عضاء اإ منظامت الإدارة بني اليت تنشب املنازعات  اإ
بشأ ن رشوط الرتخيص القامئة واملقرتحة أ و الإخالل  خدمني، ل س اميامجلاعية واملس ت

ىل هيئة  ،اإىل حمكة، أ و ،ابلعقد مس تقةل ونزهية لتسوية املنازعات أ خرى عند الاقتضاء، اإ
ذا اكنت هذه ال   هيئة دلهيا خربة يف قانون امللكية الفكرية.اإ

المتسك يف  طرفنيمن هذه املادة بق ال 1والفقرة  34و 33ل ختل املاداتن  .2
حدى احملامكوادلفاع عهنا عن طريق رفع دعوى أ مام  قوقهامب  ."اإ

 .EU/2014/26رمق  توجيه الاحتاد ال ورويبمن  35املادة 

 :ال مريكية الولايت املتحدة

أ حد اختبارات عىل أ نه املعدلت منازعات تسوية ب خاص  واحد معيارميكن التعبري عن 
 "املس تعدالبائع و "املشرتي الراغب 

 القانون ال مرييك حلق املؤلف.من  114 البند

 مركز الويبو للتحكمي والوساطة:

يوفر مركز الويبو للتحكمي والوساطة )مركز الويبو( خدمات بديةل لتسوية املنازعات 
دارة احلالت ملساعدة ال طراف  يف جمال الإدارة الزناعات الناش ئة  لتسويةوخدمات اإ

 امجلاعية خارج احملامك.

دارات، يتعاون مركز الويبو مع ويف هذا الصدد حق املؤلف يف الرتوجي لس تخدام  اإ
  املنازعات املتعلقة بق املؤلفيفبديةل لتسوية املنازعات ال دمات اخل
(http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/.) 

، مبا يف املنظامت اب املصلحةأ حصمن هلم صةل ابل مر من ويتعاون مركز الويبو أ يضًا مع 
دارة اإ ( و AGICOAعية الإدارة امجلاعية ادلولية للمصنفات السمعية البرصية )مج ذكل 

جراءات الوساطة والتحكمي  (EGEDAحقوق منتجي ال داء السمعي البرصي ) لتوفري اإ
أ عضاهئا و  تشمل منظامت الإدارة امجلاعية ملنازعات اليتا املتأ قلمة مع

(http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/collecting-
societies/). 
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 أ دوات املامرسات اجليدة

ال خرى اليت أ برمت  نظامت الإدارة امجلاعيةمل حصاب احلقوق و ل  ل عضاهئا و الإدارة امجلاعية ينبغي أ ن تتيح منظمة .76
جراءات تقدمي الشاكوى وتسوية املنازعات، معها  اذلي  ن  مَ هذه املعلومات  توحضينبغي أ ن و اتفاق متثيل معلومات عن اإ
ليه الشكوى رفعينبغي   الزمنية ومراحل الاس تئناف. ال طر تُبنيأ ن الإلكرتوين(، و  هبريدعنوان ، وعنوانه )أ و اإ

حدى منظامت الإدارة امجلويف حاةل نشوء منازعات بني  .77 من حق ملس تخدمني، ينبغي أ ن يكون اأ حد اعية و اإ
حاةل  ىل حمكة أ و هيئة مس تقةل لتسوية املنازعات تمتتع خبربة يف جمال حق املؤلف، الطرفني اإ ن الزناع اإ يقدم و  وجدت.اإ

، مبا يف احملامكمجلاعية حلق املؤلف خارج تسوية املنازعات املتعلقة ابلإدارة ال  بديةل مركز الويبو للتحكمي والوساطة خيارات
عىل  احلث  وينبغي أ يضا  (.http://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.htmlذكل رشوط العقد املوىص هبا )

جراء   بني منظامت الإدارة امجلاعية واملس تخدمني.اليت تنشأ  لمنازعات ل طوعية تسوايت اإ

 مراقبهتاالإرشاف عىل منظامت الإدارة امجلاعية و  .12

 البيان

دارة امجلاعية و  ما مراقبهتا ميكن الإرشاف عىل منظامت الإ ، مراقبةظام نتنظمي ذايت و عن طريق أ حاكم قانونية أ و بناء عىل اإ
أ ن ، ثاينيف السيناريو ال من املعتاد، حيث تضع منظامت الإدارة امجلاعية واملس تخدمون واحلكومة هيالك ابلتفاق املتبادل. و 

 .فهام واحضا للزتاماهتا وحقوقها املعنيةلضامن فهم مجيع ال طراف  ،نرش مدونة لقواعد السلوكتُ 

 الاحتاد ال ورويب مناذج من قوانني أ و ترشيعات

 الالزتام"

ُ أ ن تتوىل  تكفل ادلول ال عضاء .1 مراقبة  نة لهذا الغرضعيَّ السلطات اخملتصة امل
قلميها ل حاكم القانون الوطين املعمتدة   معالامتثال منظامت الإدارة امجلاعية املنشأ ة يف اإ

 التوجيه. املتطلبات املنصوص علهيا يف هذاب

جراءات تُ  .2 ن أ عضاء منظمة الإدارة امجلاعية مك ِّ تكفل ادلول ال عضاء وجود اإ
ال خرى من  املعنيةاف ومنظامت الإدارة امجلاعية وال طر خدمني وأ حصاب احلقوق واملس ت

 ُ بالغ السلطات اخملتصة امل تشلك اليت يرون أ هنا ظروف النشطة أ و ل  نة لهذا الغرض ابعيَّ اإ
 ملتطلبات املنصوص علهيا يف هذا التوجيه.اب معالحاكم القانون الوطين املعمتدة ل   اخرق

ُ متتع اتكفل ادلول ال عضاء  .3 سلطة فرض ب نة لهذا الغرض عيَّ لسلطات اخملتصة امل
حاكم القانون الوطين مالمئة يف حاةل عدم الامتثال ل  جزاءات مناس بة أ و اختاذ تدابري 

تكون تكل اجلزاءات والتدابري فعاةل ومتناس بة جيب أ ن ذا التوجيه. و معال هباملعمتدة 
 ".)...( ورادعة.
 .EU/2014/26توجيه الاحتاد ال ورويب رمق من  36املادة 

 مجهورية كوراي:

وزير الثقافة والرايضة والس ياحة أ ن يقدم مزود خدمة تأ مني حق املؤلف  أ ن يطلبميكن 
تقريرا رضوراي بشأ ن واجبات خدمة تأ مني حق املؤلف. ومن أ جل تعزيز حامية احلقوق 
ومصاحل املؤلفني والاس تخدام املالمئ للمصنفات، ميكن أ ن يصدر وزير الثقافة والرايضة 

http://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html
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 ."تعلقة خبدمة تأ مني حق املؤلفوالس ياحة ال وامر الالزمة امل 

 ( من قانون حق املؤلف2()1)108املادة 

لك س نة، تقريرا عن نتاجئ أ عامل الس نة  ،أ ن يقدم مزود خدمة تأ مني حق املؤلف "جيب
مرسوم وزارة الثقافة للس نة املعنية عىل النحو املنصوص عليه يف املاضية وخطة العمل 
 والرايضة والس ياحة."

نفاذ حق املؤلف من( 1)52املادة   مرسوم اإ

يوايف "جيب أ ن يعد مزود خدمة تأ مني حق املؤلف املسائل التالية بلول هناية لك شهر و 
وزير الثقافة والرايضة والس ياحة بتقرير يف العارش من الشهر التايل: قامئة املصنفات 

؛ ومعلومات بشأ ن حق وغريها اخلاضعة لإدارة مزود خدمة تأ مني حق املؤلف
 ل؛ ومعلومات التصال مبزود خدمة تأ مني حق املؤلف."الاس تغال

نفاذ قانون حق املؤلف3)52املادة   ( من مرسوم اإ

 الربازيل:

هيا يف املادة " هيئة ترخيصا مس بقا من طرف  98يقتيض القيام بعملية التحصيل املشار اإ
دارية فدرالية عامة، وفقا ملا ينص عليه القانون، اليت جيب أ ن تلزتم  جراءاهتا الإدارية مبا اإ اإ

 )...(" ييل:

 أ ، القانون بشأ ن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة – 98املادة 

 أ ملانيا:
التحصيل  تفي مجعيةاختاذ مجيع التدابري الالزمة لضامن أ ن  للسلطة الإرشافية( جيوز 1")

 مبوجب هذا القانون. اامللزمة له اابلزتاماهت
ذا اكن  مجعية التحصيل( جيوز للسلطة الإرشافية منع 2) من مواصةل معلياهتا التجارية اإ

 مجعية التحصيل

 عمل دون ترصحيت. 1
، عىل الرمغ مبوجب هذا القانون امللزمة لهاالالزتامات  بأ حدمرارا وتكرارا  ختلأ و . 2

 .الإرشافية حتذيرا لهاالسلطة  توجيه
تقدمي املعلومات يف أ ي وقت  مجعية التحصيل( جيوز للسلطة الإرشافية أ ن تطلب من 3)

 .املستندات التجاريةوغريها من  دفاترها كذا تقدميابلإدارة و  اخلاصةمجيع ال مور  بشأ ن
، يف امجلعية العامة ( حيق للسلطة الإرشافية املشاركة، من خالل ال شخاص املعينني4)

، ة الإرشافذكل يف اجامتعات اجمللس الإرشايف، ويف جملس الإدارة، ويف هيئلل عضاء وك
مجيع جلان هذه الهيئات. جيب عىل مجعية التحصيل يف ( و20 البنداملندوبني ) يةويف متثيل 

بالغ الهيئة  لهيا يف امجلةل  الإرشافيةاإ يف الوقت املناسب مبواعيد الاجامتعات املشار اإ
 ال وىل.

ذا اكن هناك سبب لالعتقاد بأ ن الشخص 5) هل مبوجب القانون أ و مبوجب  املرصح( اإ
، جيب هامرسة نشاطملالتحصيل ل ميتكل املوثوقية الالزمة  مجعيةلمتثيل  الالحئة التنظميية
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قالته التحصيلعية مجل  حتددعىل السلطة الإرشافية أ ن  جيوز للسلطة و . موعًدا هنائًيا لإ
ذا الهنايئ املوعد هذا انهتاء حىت نشاطه مواصةل منالإرشافية أ ن متنعه   رضوراي ذكل اكن اإ

 .التداعيات اخلطرية اليت د تنجم عن ذكل ملنع
جيوز  ،77ترصحًيا وفقًا للبند  ما تطلبمنظمة  أ ن ( عندما تكون هناك مؤرشات عىل6)

للسلطة الإرشافية أ ن تطلب املعلومات واملستندات الالزمة لفحص الالزتام ابحلصول 
 "الترصحي.عىل 
 الإرشافية.صالحيات السلطة  -مجعيات التحصيل  قانونمن  85املادة 

كوادور  :اإ
ناء عىل ، من تلقاء نفسها أ و ب امللكية الفكريةيف مسائل "جيوز للسلطة الوطنية اخملتصة 
، القيام بزايرات للتفتيش والرصد للتحقق من حسن معل طلب أ حد ال طراف املعنية
جراءات أ و حتقيقات موجزة يف حالت انهتاك اللواحئ ابإ  والقياممنظامت الإدارة امجلاعية 

 .اليت تنظمها
، سواًء من تلقاء امللكية الفكرية يف مسائل، جيوز للسلطة الوطنية اخملتصة وعىل أ ي حال

جراء حتقيقات  والتدخل فامي  وتقصياتنفسها أ و بناء عىل طلب أ حد ال طراف املعنية، اإ
ذا  يشمل هذا التدخل مجيع و مل متتثل للواحئ املعمول هبا. يتعلق مبنظمة الإدارة امجلاعية اإ

، جيب أ ن ترصح السلطة الوطنية امجلاعية. ومبجرد أ ن يمت التدخل جمالت منظمة الإدارة
 .بصحة القوانني والعقودمسائل امللكية الفكرية يف  اخملتصة
جراء بعد التح  امللكية الفكرية أ مر التدخليف السلطة الوطنية اخملتصة تصدر  قد قيق وابإ

داري حصيح جراء حتقيق أ و قامئ عىل أ ساس منطقي اإ  تقيص، كتدبري وقايئ قبل أ و أ ثناء اإ
يف مسائل . ولهذا الغرض، تعني السلطة الوطنية اخملتصة اعيةامجلدارة حول منظمة الإ 

ل داء املهمة بصفة  التقنةامللكية الفكرية أ حد مسؤولهيا أ و خشص أ خر مؤهل من الناحية 
 يس متر التدخل حىت انهتاء الإجراءات أ و التحقيقات املوجزة. ويف احلالت اليتو مراقب. 

، جيوز طلب التدخل كتدبري امللكية الفكريةيف مسائل حتددها السلطة الوطنية اخملتصة 
اللواحئ اليت  انهتاكلضامن الامتثال للعقوابت املفروضة عىل منظمة الإدارة امجلاعية بسبب 

ىل أ ن يمت اإصالهحا.، الفكريةحقوق امللكية  تنظم  "واإ
 .القانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكرمن  258املادة 

ذا  لواحئها أ و املعنية ، أ ي الالحئة نة ل حاكم هذا القانومنظمة الإدارة امجلاعي مل متتثل"اإ
عدم الامتثال يف املدة  صلح حاةلومل ت؛ الإجراء الوارد يف املادة السابقة، وفقًا لالتنظميية
ابت املنصوص جيوز للسلطة فرض أ ي من العقو حددهتا السلطة الوطنية اخملتصة، اليت

 ".تكرار اجلرمية، مع مراعاة خطورة الانهتاك أ و علهيا يف هذه املادة
عد فرض العقوابت مع مراعاة املعايري التالية: خطورة عدم الامتثال وعدم اتباع القواتُ 
ذا حدث، وما القواعد ال خرى املعمول هباابلإضافة اإىل  صوص علهيا يف هذا القانوناملن  اإ

رالانهتاك   .مرة واحدة أ و تكر 
ذا و . خطراليسء ال   فرض عقوبة عىل السلوكفس تُ  ،السلوكيف حاةل املوافقة عىل سوء  اإ

 .من العقوبةاحلد ال قىص  فس ُيفرض، اخلطورةيف  تساوت لكها
 ييل:العقوابت يه كام و 
 ؛كتايب. توبيخ 1
 ؛غرامةو . 2
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ىل س تة أ شهر؛تعليق ترصحيو . 3   التشغيل ملدة تصل اإ
لغاء ترصحي التشغيل.و . 4  اإ
بالغ أ عضاهئا بنطاق العقوبةد معاقبة منظمة الإدارة امجلاعيةعن وتعلن  ،، جيب علهيا اإ

العقوبة املنصوص علهيا يف الالحئة عن مسائل امللكية الفكرية يف السلطة الوطنية اخملتصة 
 يف حقوقيف حاةل عدم الامتثال لهذا احلمك، جيوز للسلطة الوطنية اخملتصة وذات الصةل. 

 الغرض. اخملصصة لهذاابلغرامة املنصوص علهيا يف اللواحئ  تعاقهباامللكية الفكرية أ ن 
س مي من جانب املدير عندما تكون اخملالفات نتيجة لسوء الترصف املتعمد أ و الإهامل اجل 

، تتخذ منظمة الإدارة امجلاعية الرصدالعام أ و املديرين أ و أ عضاء جملس الإدارة أ و جلنة 
عن ال رضار عن طريق غرامة مالية مبوجب هذه  املزيد من الإجراءات ضد املسؤولني

 ".املادة
 .والابتاكرالقانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع من  259املادة 

ابمللكية الفكرية، من تلقاء نفسها أ و بناء عىل  يف مسائل"جيوز للسلطة الوطنية اخملتصة 
جراءات لإثبات عدم الامتثال  طلب أ حد ال طراف املعنية، القيام بعمليات تفتيش أ و اإ

من قبل  عىل تشغيل منظامت الإدارة امجلاعية املطبقةلقواعد هذه املدونة والقواعد ال خرى 
يف مسائل يف حاةل قيام السلطات الوطنية اخملتصة و. الرصدملديرين وجملس الإدارة وجلنة ا

، جيب علهيا أ ن تنص عىل أ ن متيض منظمة الإدارة لياتؤوسامللكية الفكرية بتحديد امل 
 امجلاعية يف فرض العقوابت التالية:

 ؛كتايب. توبيخ 1
 غرامة؛و . 2
 "الفصل.و . 3

 ر.امتعي للمعرفة والإبداع والابتاكال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجالقانون من  260املادة 

، حتتفظ منظمة الإدارة امجلاعية بشخصيهتا ترصحي التشغيلتعليق فهيا يمت  يف احلاةل اليت"
ذا مل تقم الرشكة و الانهتاك.  اإصالحالقانونية فقط لغرض  صالحاإ س تة  خالل الانهتاك ابإ

ن السلطة الوطنية اخملتصة  حقوق امللكية الفكرية يف أ شهر بعد صدور قرار التعليق، فاإ
تصفية منظمة الإدارة امجلاعية وتوزع  ستمتمث ومن س تلغي هنائيًا ترصحي الرشكة ابلعمل. 

 ".يف حصص متساوية عىل الفور عىل مجيع ال عضاء املطابقةاملبال  
 ر.بشأ ن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاك من القانون ال سايس 261املادة 

 :حتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحننيالا
 ترصحي التشغيل"
ذا اكن العضو ملزًما قانواًن ابحلصول عىل 20 ، التشغيلمن هيئة قانونية من أ جل  ترصحي. اإ

نه جيب عليه ضامن حصوهل عىل هذا   قبل ذكل. الترصحيفاإ
ذا قام عضو ابس تئناف ضد رفض .21 نه هذه الهيئة القانونية للسامح هل ابلعمل اإ ، فاإ

صداريس متر كعضو عىل ال قل حىت   ".قرار الاس تئناف الهنايئ اإ
 (امجلعيات املوس يقيةالقواعد املهنية لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني )
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 أ دوات املامرسات اجليدة

نشاء فريق عامل يضم مجيع أ حصاب املصلحة، راقبةاذلايت وامل التنظمييف حاةل  .78 عىل سبيل املثال ل  ومهنم،، ينبغي اإ
ن واحلكومة. وينبغي للفريق العامل أ ن يتشاور ويتعاون واحلرص، أ حصاب احلقوق ومنظامت الإدارة امجلاعية واملس تخدم

 قبل نرشها. دةلأ ن حتظى مبوافقة متبا جيب اليت قواعد السلوك بشأ ن صياغة مدونة

 ال حاكم بنودا، ينبغي أ ن تتضمن القوانني الوطنية بناء عىل أ حاكم الإرشافو راقبةاذلايت وامل التنظمي يتحالويف  .79
قل: بشأ ن ما ييل  عىل ال 

 ؛ووظائفها دور منظامت الإدارة امجلاعية )أ (

 الشفافية؛ )ب(

 املساءةل والتشاور؛ )ج(

 ؛الإدارةهيالك  )د(

 س ياسات الرتخيص؛ )ه(

 س ياسات التوزيع؛ )و(

 ؛اتطاعتمرصوفات التشغيل وس ياسات الاق  )ز(

 حامية البياانت؛ )ح(

 تسوية املنازعات. (ط)
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 امللحق

 قامئة الترشيعات واللواحئ التنظميية ومدوانت السلوك اجملمعة يف هذه الوثيقة

 الترشيعات (1

 1993لنظام املشرتك بشأ ن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، نشئ ل امل  351: القرار رمق جامعة دول ال نديز 

  :ابلفرنس ية(2016مدونة قانون الاقتصاد )الصيغة املوحدة لعام بلجياك( ) 

  :2010قانون الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة، البوس نة والهرسك 

  املعدل مبوجب القانون رمق  1998بشأ ن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة،  9.610الربازيل: القانون رمق(
 ( )الربتغالية(2013أ غسطس  14الصادر يف  12.853

 ( كندا: قانون حق املؤلفR.S.C., 1985, c. C-42 2016يونيو  22 يف( )بصيغته املعدةل) 

  دخال بشأ ن  20.750)املعدل مبوجب القانون رمق بشأ ن امللكية الفكرية  17.336الش ييل: القانون رمق اإ
 ( )ابلإس بانية(التلفزيون ال ريض الرمقي

  واملعدل  1982لعام  23فرباير(، املعدل واملكل للقانون رمق  5) 1993لعام  44كوملبيا: القانون رمق(
 (1944لعام  29للقانون رمق 

  بشأ ن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 2016يوليو  26الصادر يف  555-2016كوت ديفوار: القانون رمق ،
 س ية()ابلفرن 

 بشأ ن حق املؤلف2000أ غسطس  21الصادر يف  00-65: القانون رمق امجلهورية ادلومينيكية ، 

  :كوادور بداع والابتاكرالقانون ال سايس بشأ ن الاقتصاد الاجامتاإ  )ابلإس بانية( 2016لعام  عي للمعرفة والإ

  :2014/26التوجيه رمق الاحتاد ال ورويب/EU بشأ ن  2014فرباير 26خي للربملان ال ورويب واجمللس بتار
الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة والرتخيص متعدد ال قالمي للحقوق عىل الإنرتنت بشأ ن 

 املصنفات املوس يقية يف السوق ادلاخلية

 ،دارة مجعيات التحصيل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة )قانون مجعيات التحصيل  أ ملانيا القانون بشأ ن اإ
 (2017يونيو  1القانون الصادر يف بصيغته املعدةل حىت 

 املعدل مبوجب املرسوم رمق 98-33املرسوم رمق القانون بشأ ن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ): غواتاميل ،
 (برملان امجلهوريةالصادر عن  11-2006

  :دارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورةالياابن ، 2000نومفرب  29لصادر يف ا 131)القانون رمق  قانون أ عامل اإ
 لياابنية(اب( )2008مايو  2الصادر يف  28بأ خر صيغة معدةل مبوجب القانون رمق 

  :(2016لعام  26) القانون رمق  2016قانون حق املؤلف لعام مالوي 
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  13املكس يك: القانون الفدرايل بشأ ن حق املؤلف ) النص املوحد املنشور يف اجلريدة الرمسية لالحتاد يف 
 ابلإس بانية(( )2016ناير ي 

  :نشاء منظمة أ فريقية للملكية الفكرية، املنظمة ال فريقية للملكية الفكرية اذلي يعترب اتفاق ابنغي املتعلق ابإ
نشاء املكتب ال فريقي للملكية الفكرية ومكتب امللكية الفكرية يف مدغشقر  مراجعة لالتفاق املتصل ابإ

 (1977مارس  2)ابنغي )مجهورية أ فريقيا الوسطى( يف 

  بشأ ن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 1328/1998ابراغواي: القانون رمق 

  (1996أ بريل  23الصادر يف  822بريو: قانون حق املؤلف )املرسوم الترشيعي رمق 

 :مجهورية كوراي 

القانون رمق  حىتصيغة املعدةل ب ، 1957يناير  28الصادر يف  432قانون حق املؤلف ) القانون رمق 
 (2017مارس  21الصادر يف  14634

نفاذ قانون حق املؤلف ) املرسوم الرئايس رمق  صيغته املعدةل ب ، 1959أ بريل  22الصادر يف  1485مرسوم اإ
 (2017أ غسطس  22الصادر يف  28251حىت املرسوم 

يغته املعدةل حىت ، بص 2011مارس  29الصادر يف  10465قانون حامية املعلومات الشخصية )القانون رمق 
 (2017يوليو  26الصادر يف  14839القانون رمق 

، بصيغته 1980ديسمرب  31الصادر يف  3320قانون تنظمي الاحتاكر والتجارة املنصفة )القانون رمق 
 (2018يونيو  12الصادر يف  15694املعدةل حىت القانون رمق 

  املؤلف واحلقوق اجملاورةبشأ ن حق  2008يناير  25الصادر يف  09-2008القانون رمق 

  بشأ ن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ) 1992أ كتوبر  9سويرسا: القانون الفدرايل الصادر يف 

 2010: القانون بشأ ن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، مجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقا 

  ،2006أ وغندا: قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 

 1976ريكية: قانون حق املؤلف لعام الولايت املتحدة ال م ،U.S.C. §§ 101 et seq  النسخة(
 (2011املوحدة الصادرة يف ديسمرب 

  بامية ، املتعلق 9.739، املعدل للقانون رمق 2003يناير  10الصادر يف  17616أ وروغواي: القانون رمق
 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

  1993غسطس أ   14فيزنويال: قانون حق املؤلف الصادر يف 

 فيذيةاللواحئ التن  (2

  2015يونيو  22الصادر يف  8469الربازيل: املرسوم رمق 
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  الصادرة اخلاصة ابلإدارة امجلاعية حلق املؤلف ) 2004ديسمرب  22الصادرة يف  فيذيةالصني: اللواحئ التن
 (الشعبيةلس ادلوةل جبمهورية الصني جمل 2004ديسمرب  28املؤرخ يف  429مبوجب املرسوم رمق 

 :كوملبيا 

والقانون رمق  1993لعام  351القرار ال ندي رمق  ينظميناير(، اذلي  22) 1996لعام  0162املرسوم رمق 
دارة مجعيات التحصيل 1993لعام  44  حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة )ابلإس بانية(، املتعلق ابإ

 1993لعام  44والقانون رمق  1982لعام  23، اذلي ينظم القانون رمق 2010لعام  3942املرسوم رمق 
مبنظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق املتعلقة ، 1995لعام  232ج من القانون رمق 2واملادة 

 اجملاورة، هيئة التحصيل وأ حاكم أ خرى )ابلإس بانية(

 2007دارة امجلاعية(، لواحئ التنفيذية حلق املؤلف )منظامت الإ لا نيجرياي:

 )ابلإس بانية( 1997احئ التنفيذية لقانون الإيداع املنطبق، اللو فيزنويال: 

 مدوانت السلوك (3

  مجلعيات حتصيل حق املؤلف ال سرتالية املنطقة ال سرتالية ال س يوية وال سرتالية: مدونة قواعد السلوك
 ال س يوية وال سرتالية

 القواعد املهنيةالاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني : 

 مدونة السلوكويل لصناعة الفونوغراماتالاحتاد ادل : 

 مدونة السلوكالاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية بقوق النسخ : 

  :مبادئ املامرسات اجليدة ملنظامت الإدارة امجلاعية الصادرة عن اجمللس الربيطاين حلق اململكة املتحدة
 املؤلف

 دارة حقوق فناين ال داء  مدونة السلوك: جملس مجعيات اإ

  الويبو للتحكمي والوساطةمركز 


