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مقدمة
كيف يشق العمل اإلبداعي طريقه انطالقا من
الفنان الذي أبدعه وصوال إىل الجمهور الذي
يتلقاه؟ وكيف تلتمس موسيقى كاتب األغنية
طريقها نحو اإلذاعة؟ وكيف تظهر القصة
القصرية يف شكل مطبوعة ويف محالت بيع الكتب
ويف املكتبات العامة؟ وعندما تنسخ الصورة يف
امللصقات واملجالت ،كيف يقبض املصور أجره؟
وكيف يكون بمقدورنا نحن باعتبارنا
مستهلكني أن نجني مزايا كل هذه األنشطة
اإلبداعية؟ وعىل نفس القدر من األهمية ،كيف
يكسب املؤلفون والفنانون والكتاب ومبدعون
آخرون قوت يومهم من األعمال التي يبدعونها؟

وقد أنشأ املؤلفون والفنانون يف عدة ميادين
جمعيات مهنية  -تسمى بشكل عام جمعيات
اإلدارة الجماعية -من أجل إدارة حقوق املؤلف،
وتسهيل تخليص هذه الحقوق ،وضمان
الحصول عىل مكافأة مالية نظري جهدهم
اإلبداعي.
ويركز هذا الكتيب عىل الطريقة التي تقدم
بها اإلدارة الجماعية للحقوق هذه الخدمات
مع إيراد أمثلة خاصة وال سيما يف ما يتصل
بالصناعات الثقافية األساسية التالية:
■
■

يهدف هذا الكتيب إىل اإلجابة عن بعض هذه
األسئلة من خالل استكشاف إحدى الطرق التي
يعمل من خاللها نظام حق املؤلف والحقوق
املجاورة ،وال سيما اإلدارة الجماعية للحقوق.
فهو نظام أُريس يف العديد من الدول حول
العالم ،وهو أيضا نظام يتنامى نطاق عمله يف
عدد كبري من الدول .ويضطلع هذا النظام بدور
مهم يف التنمية الثقافية ونرش الثقافة من خالل
جعل أعمال الفنانني واملؤلفني ومبدعني آخرين
يف متناول الجمهور عىل نطاق واسع .كما أن له
دورا مهما يف التنمية االقتصادية؛ فنظام اإلدارة
الجماعية ال يساعد األفراد عىل كسب قوتهم من
مصنفاتهم فحسب ،بل يقوم أيضا عىل أساس
الصناعات الثقافية ويعزز مكانتها.
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■
■
■
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الطباعة والنرش
األفالم والتلفزيون
الفنون البرصية والتصوير الفوتوغرايف
األعمال املرسحية واملرسح

املبدعون وأعمالهم
تتمثل إحدى الطرق التي يتأتى بها فهم قيمة
حق املؤلف يف النظر إليه من زاوية املؤلفني أو
املبدعني .فهؤالء األفراد يكرسون حياتهم لإلبداع
يف مجاالت الفن واملعرفة والثقافة والعمل عىل
نرشها .فهم يكتبون الروايات ،أو يرسمون،
أو يؤلفون املوسيقى ،أو يصنعون األفالم .كما
أنهم أفراد يتمتعون باملوهبة ولهم قدرة اإلتيان
بمساهمة ما من خالل التعبري عن األفكار.
فهذا التعبري الذي يتمتع بالحماية بموجب حق
املؤلف يساهم بعدة أشكال يف رفاهية مجتمعنا.
ويعمل العديد من املبدعني بشكل مستقل
انطالقا من منازلهم أو مكاتبهم ويتحملون كل
النفقات املتعلقة بذلك .فعىل الرغم من أنهم
فنانون ،فعليهم نفس املسؤوليات كغريهم من
األشخاص إذ يتعني عليهم أداء نفقات مسكنهم
وتمدرس األطفال والرضائب .وللوفاء بهذه
املسؤوليات ،يجب أن يستفيدوا من أعمالهم
من الناحية املالية .وينظم حق املؤلف آلية هذه
االستفادة.

ويف الكثري من الحاالت ،يُسند املبدعون
للمقاوالت املهنية كنارشي الكتب ومنتجي
التسجيالت مهمة طرح أعمالهم يف السوق.
وتقوم هذه املقاوالت باستثمارات هائلة لنرش
املصنفات وتسويقها .ونتيجة لذلك ،يمكن
للمستهلكني يف كل مكان أن يتمتعوا باملنتجات
والخدمات الثقافية بأشكال ووسائط متعددة.

املزايا بالنسبة للمستهلك
غالبا ما نكون معرضني للثقافة يف حياتنا
اليومية باعتبارنا مستهلكني حتى أننا ال نفكر
من أين وردت علينا .فنحن نطالع جريدة
الصباح ،ونستمع للموسيقى يف طريقنا نحو
مقر العمل .كما أننا نتعلم يف املدرسة بمساعدة
الكتب ،وندرس البحوث العلمية التي تنرش
يف املجالت باعتبارنا طالبا جامعيني .ونشاهد
التلفزيون يف البيت أو نذهب إىل السينما أو
نحرض حفال موسيقيا يف املساء .ويمكننا أيضا
أن نزور معرضا فنيا يف نهاية األسبوع .ويمكننا
أن نضع مجموعة من الكتب فوق منضدة غرفة
النوم أو كومة من املجالت يف غرفة الجلوس .فكل
هذه املنتجات اإلبداعية التي تحيط بنا تغذي
عقولنا باعتبارنا كائنات برشية حيث نتعلم
أشياء جديدة ،ونتذوق الفن ،ونعرف الكثري عن
ثقافات مختلفة .لهذا السبب ،تم ابتكار هذه
املصنفات يف املقام األول من أجل تعليمنا ومتعتنا
وإغناء قدراتنا وتحسني جودة عيشنا.
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الصناعات بوترية أرسع من االقتصاد بصفة
عامة ،وتوظف عددا متزايدا من الناس.

كيف يعمل النظام؟
بناء الرتاث الثقايف والرثوة
االقتصادية
إن املصنفات اإلبداعية ال تغنينا فحسب ،بل تكون
يف مجموعها موروثنا الثقايف الوطني الذي يعترب
جزءا أساسيا يف هوية كل أمة .ويمكننا أن نفخر
جميعا بمبدعينا وفنانينا وأشكال النجاح التي
يحققونها يف الداخل ويف الخارج .فمن املمكن
أن يساعد موروث األمة الثقايف عىل جذب الزوار
إىل البالد وجلب السياح لحضور املهرجانات
املوسيقية واملرسحية ،واملعارض الفنية،
واملجموعات املتحفية أو املكتبية ،أو أنشطة
أخرى تنظم بفضل موارد السكان اإلبداعية.
وتعترب السياحة مثاال جيدا عىل الصناعة التي
يمكن تطويرها من خالل نشاط األمة اإلبداعي.
وعىل العموم ،تساهم الصناعات الثقافية بقسط
وافر يف تكوين الثروة االقتصادية لألمة .وتشري
الدراسات االستقصائية التي أجريت يف عدد
كبري من البلدان إىل أن القيمة التي تضيفها
الصناعات الثقافية ترتاوح ما بني  3و 6يف املائة
من الناتج الداخيل الخام .فغالبا ما تنمو هذه

4

بشكل بسيط ،حق املؤلف هو حق أسايس يتيح
لصاحبه الحصول عىل االعرتاف والتقدير وتلقي
مكافأة عن عمله اإلبداعي .وتوفر الحماية
املمنوحة لهذا الحق األسايس األساس ملواصلة
النشاط اإلبداعي – االعرتاف واملكافأة العادلة.
وال يحمي حق املؤلف ثمار العمل اإلبداعي
فحسب ،بل يحمي أيضا االستثمارات التي تم
القيام بها من أجل اإلتيان باملنتجات والخدمات
املرتتبة عن ذلك إىل السوق .كما تتيح ترشيعات
حق املؤلف اآللية األساسية ملنع االنتفاع
باملصنفات التي تتمتع بالحماية بموجب حق
املؤلف دون ترصيح ،كالقرصنة.
فللمبدعني وفناني األداء واملنتجني حقوق
بموجب ترشيعات حق املؤلف والحقوق
املجاورة تحمي ملكيتهم عىل الرغم من أن
هذه امللكية توجد يف بعض األحيان يف شكل
غري مادي .ويستند حق املؤلف إىل الترشيعات
الوطنية التي يجب أن تتالءم مع املعايري املقبولة
عىل املستوى الدويل واملتضمنة يف املعاهدات
الدولية الخاصة بحق املؤلف كاتفاقية برن
لحماية املصنفات األدبية والفنية.

املبدعون وفنانو األداء
واملستثمرون
يسمى األفراد الذين يبدعون املصنفات حسب
االصطالح املستعمل يف مجال حق املؤلف
باملؤلفني .فبإمكانهم إبداع املصنفات األدبية
كالروايات واألشعار والنصوص العلمية أو
املصنفات الفنية كاللوحات واملؤلفات املوسيقية
واألفالم.

ويقوم فنانو األداء – كاملغنني واملوسيقيني
واملمثلني -بتأدية األعمال .ويستثمر النارشون
واملنتجون يف املصنفات ويأتون بها إىل السوق.
ويمكن أن يشمل ذلك بيع الكتب والجرائد
والتسجيالت وأقراص الفيديو الرقمية ،أو
استخدام اإلنرتنت كقناة لتنفيذ ذلك .وتضطلع
هيئات البث بدور مهم يف نرش املصنفات .كما
أن املؤسسات الثقافية – كاملتاحف والقاعات
املوسيقية واملسارح واملكتبات – تساهم يف جعل
املصنفات الثقافية يف متناول الجمهور.
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إدارة حق املؤلف
يستطيع مالكو حق املؤلف من حيث املبدأ
أن يقرروا بشأن كيفية االنتفاع بمصنفاتهم
واألشخاص الذين يمكنهم االنتفاع بها.
فمصلحتهم تقتيض أن يتمتع بمصنفاتهم
أكرب عدد من الجمهور رشيطة أن يكافأوا عىل
عملهم .ويستدعي ذلك وجود آليات ناجعة
إلدارة حقوق املبدعني حتى يستطيعوا أن
يركزوا عىل نشاطهم اإلبداعي.
وليس ثمة أي طريقة يستطيع بها كل منتفع أن
يعوض بها املبدع أو مالك الحقوق عن كل مرة
يتم فيها الوصول إىل املصنف أو االنتفاع به.
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ففي بعض القطاعات ،يمكن إدارة حق املؤلف
من خالل عقود فردية بني املؤلفني واملنتفعني.
لكن يستحيل يف العديد من الحاالت التفاوض
بشأن الرتاخيص الفردية لنرش املصنفات.
فلنفكر إذن يف تشغيل األغاني يف محطة إذاعية،
أو عرض فيلم عىل شبكة كابل ،أو أداء مرسحية
يف املسارح عرب العالم :ليس ثمة أي طريقة
يستطيع بها كل منتفع أن يعوض بها املبدع
أو مالك الحقوق عن كل مرة يتم فيها الوصول
إىل املصنف أو االنتفاع به .ففي العديد من هذه
الحاالت ،تُ رّ
سي الحقوق من خالل نظام اإلدارة
الجماعية .وتقدم األقسام الالحقة ملحة عن
الطريقة التي يعمل بها نظام اإلدارة الجماعية
يف قطاعات وصناعات محددة.

املوسيقى والتسجيالت الصوتية
املؤلفات املوسيقية وعروض
األداء والتسجيالت الصوتية

اإلدارة الجماعية للمصنفات
املوسيقية

يمكن اعتبار املوسيقى من التعبريات اإلبداعية
املحمية بموجب حق املؤلف األكثر انتشارا وتداوال
يف العالم .فهي تستخدم يف عدة وسائط كاألفالم
وأرشطة الفيديو واملسارح ،وتؤدى يف اإلذاعة
والتلفزيون .وتُتداول التسجيالت الرقمية عرب
شبكة اإلنرتنت .وتُ ّ
شغل املوسيقى يف كل مكان –
يف املطاعم ،والنوادي الليلية ،ومجمعات التسوق.
ولكل بلد شكل من أشكال املوسيقى املحلية.

اعتبارا لتعدد األماكن التي تُ ّ
شغل فيها املوسيقى
سواء عىل املستوى الوطني أو الدويل ،يستحيل
يف أغلب األحوال الرتخيص باالنتفاع من
املصنفات املوسيقية بصفة فردية .لذلك ،أقام
املبدعون والنارشون املوسيقيون منظمات
لإلدارة الجماعية يف أكثر من  100بلد يف كل
جهات العالم.

ويعمل امللحنون عىل تأليف القطع املوسيقية
يف حني يضع الشعراء كلمات األغنية .كما
يعمل نارشو املوسيقى عىل جلب مؤلفاتهم إىل
السوق كنصوص موسيقية عىل سبيل املثال.
وهم جميعهم يملكون حق املؤلف يف املصنفات
املوسيقية.
وللمغنني واملوسيقيني باعتبارهم فناني أداء
حقوق محمية بموجب ترشيعات حق املؤلف
والحقوق املجاورة .ويستثمر منتجو التسجيالت
الصوتية يف جعل املوسيقى متاحة من خالل
التسجيالت والتداول عرب شبكة اإلنرتنت.
وحسب االصطالح املستعمل يف مجال حق
املؤلف ،تسمى حقوق فناني األداء واملنتجني
بالحقوق املجاورة.

وترخص هذه املنظمات باألداء والبث العلنيني
للمؤلفات املوسيقية ،ومن ثم سميت هذه
املنظمات أيضا بمنظمات حقوق األداء .وتعد
جمعية املؤلفني وامللحنني ونارشي املوسيقى
( )SACEMأقدم هيئة يف هذا املجال حيث
أنشئت يف فرنسا يف عام .1850
وتُؤدى املوسيقى يف االستوديوهات اإلذاعية
والتلفزيونية ،والقاعات املوسيقية ،واملطاعم،
واملالهي ،ودور السينما وأماكن أخرى متعددة.
وتضطلع املوسيقى بدور مهم يف القنوات
الرقمية الجديدة كاإلنرتنت .أما يف اإلذاعة ،فإن
املوسيقى تغطي أكثر من  %70من وقت البث
حيث يستحيل عىل كل هيئة بث أن تخلص
الحقوق مع كل مالك لحق املؤلف عىل حدة.
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وتقوم منظمات اإلدارة الجماعية بدور الوسيط
بني مالكي حق املؤلف واملنتفعني .فهي تدير
عمليات ترخيص املصنفات للمنتفعني ،وجمع
الرسوم ،ودفعها ملالكي حق املؤلف ،وهو ما
يسهل عىل املنتفعني أمر الحصول عىل الرتخيص
بأداء املوسيقى يف عدة أماكن مختلفة.

موسيقيا دوليا للرتخيص يف هذه الدول حيث
يمثل أكثر من  1.4مليون ملحن وكاتب أغاني
وموزع موسيقي ونارش عرب العالم .ونورد يف ما
ييل عدة أمثلة ملموسة عىل الطريقة التي تعمل
بها اإلدارة الجماعية يف عالم املوسيقى:

وتستطيع منظمات اإلدارة الجماعية من خالل
إقامة شبكة من اتفاقيات التمثيل مع املنظمات
املوازية يف الدول األجنبية أن توفر سجال

تعترب موسيقى الريغي أحد أشهر املظاهر الثقافية
يف جاماي��كا حي��ث فتحت الباب أم��ام بروز عدة
فنان�ين كان بوب ماريل أش��هرهم يف ه��ذا املجال.
ويف الوق��ت احل��ايل ،جي�ني عدد من كت��اب األغاين
اجلامايكي�ين اجل��دد اإلي��رادات م��ن مصنفاهت��م
م��ن خالل العم��ل الذي تق��وم به مجعي��ة جامايكا
للملحن�ين واملؤلف�ين والنارشي��ن ( .)JACAPومن
بني ه��ؤالء بول ب��اركيل ،الكاتب والن��ارش ومدير
رشكة كاتس��جام ريكوردز ،الذي يقول« :انطالقا
من جتربتي الشخصية والنجاح الذي حققته ،أؤيد
التحاق امللحن�ين واملؤلفني والنارشي��ن بجمعيتهم
املحلي��ة .فقد متكنت م��ن مجع إت��اوات هائلة من

Courtesy: Paul Barclay, JACAP
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لنأخ��ذ باالعتبار ش��هرة ال��كاراوويك يف آس��يا :ما
كانت س��تقوم للكاراوويك قامئة بدون موس��يقى.
فالرتخي��ص باالنتف��اع باألغ��اين يف مؤسس��ات
ال��كاراوويك هو إح��دى املهامت األساس��ية التي
مصنف��ايت املنش��ورة ع�لى الرغ��م من أهن��ا مل حتظ
بالبث ملدة طويلة .وهذا ما ش��كل تشجيعا وحافزا
كب�يرا يل ملواصل��ة إبداع��ي» .ومجعي��ة جاماي��كا
للملحن�ين واملؤلف�ين والنارشي��ن ه��ي ج��زء م��ن
الشبكة الكاريبية حلق املؤلف ( )CCLالتي تعترب
احت��ادا يضم مجعي��ات احلق��وق املوس��يقية يف دول
الكاريب��ي الناطق��ة باللغة اإلنجليزي��ة ،مع وجود
أعضاء مؤسسني من جامايكا ،وترينيداد وتوباغو،
وبرب��ادوس ،وس��انت لوس��يا .وتس��اعد الش��بكة
الكاريبي��ة حل��ق املؤل��ف املنظ�مات األعضاء عىل
تبادل املعلومات وتقاس��م إدارة املصنفات والفنانني
حيث ختفض بذلك النفقات.

تقوم هب��ا رشكة هون��غ كونغ للملحن�ين واملؤلفني
املحدودة ( )CASHيف منطقة هونغ كونغ اإلدارية
اخلاصة حيث حصل أكرث من  40ناد للكاراوويك
عىل تراخيص املوس��يقى يف هون��غ كونغ ووصلت
اإلي��رادات إىل حوايل  %6.5من إمج��ايل إيرادات
األداء العل�ني .ويف س��نة  ،2003تصدرت مصنفات
تش��ان ف��اي يونغ مع ل�ين كيس (ملح��ن ومؤلف)
ومارك لوي مع واميان وونغ (ملحن ومؤلف) قوائم
األغ��اين األك�ثر أداء يف هذه املؤسس��ات .وهؤالء
امللحن��ون واملؤلف��ون هم أعض��اء يف رشكة هونغ
كونغ للملحنني واملؤلفني املحدودة.

Courtesy: Paul Barclay, JACAP
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خالل األعوام القليلة املاضية ،تنامى اس��تخدام اهلواتف اخللوية بشكل هائل يف أوساط عامة اليابانيني.
ومن األمور التي حتظى بش��هرة واسعة يف اليابان استعامل األغاين كرنات جلرس اهلاتف .وتسهل خدمات
الرتخيص التي تقدمها اجلمعية اليابانية حلقوق املؤلفني وامللحنني والنارشين ( )JASRACاستخدام املئات
من األغاين املش��هورة كرنات جلرس اهلاتف يف اليابان .ونتيجة لذلك ،يتزايد عدد مزودي املحتوى الذين
يتيحون هذه املصنفات املوسيقية «رنة اجلرس» عىل شبكة اإلنرتنت حيث تتوىل اجلمعية اليابانية حلقوق
املؤلف�ين وامللحن�ين والنارشين ترتيب��ات احلصول عىل الرتاخي��ص .وميثل اإليراد املتأيت من هذا الش��كل
م��ن الرتخي��ص حوايل  %7من جمم��وع اإلتاوات التي تؤدهي��ا اجلمعية اليابانية حلق��وق املؤلفني وامللحنني
والنارشين التي تعترب أكرب مجعية حلق املؤلف يف جمال املوسيقى عىل املستوى العاملي.
يف إفريقي��ا الش�مالية ،مزج��ت عنارص من
الع��ادات املوس��يقية اإلس��بانية واملغربي��ة
واجلزائرية لتشكل نوعا من املوسيقى ُسمي
بالراي .ويعترب الس��يد ب��ارودي بن خدة من
مؤديي الراي املشهورين وعضو يف الديوان
الوط�ني حل��ق املؤل��ف واحلق��وق املج��اورة
( )ONDAيف اجلزائ��ر حي��ث يق��ول« :من
امله��م أن نركز نح��ن باعتبارن��ا مبدعني عىل
املوس��يقى وندع مجعية حقوق املؤلف تعمل
عملها».
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املصنفات املوسيقية
والتسجيالت الصوتية
يتطلب إنتاج التسجيالت الصوتية الحصول
عىل عدة تراخيص بموجب حق املؤلف .وبصفة
عامة ،يتلقى امللحنون واملالكون اآلخرون
لحق املؤلف –كنارشي املوسيقى -إتاوات
عىل بيع نسخ التسجيالت الصوتية كاألقراص
املدمجة .وتدير حقوقهم يف الدول األخرى
ُ
منظمات اإلدارة الجماعية .وبما أن هذه العملية
تنطوي عىل ما يسمى بحقوق االستنساخ
اﻵﻲﻟ يف املصنفات املوسيقية (أي التسجيل
والتصنيع والتوزيع) ،فغالبا ما تسمى هذه
املنظمات بمنظمات الحقوق اآللية .ففي بعض

الدول ،تقوم املنظمات نفسها بإدارة كل من
األداء والحقوق اآللية .أما يف دول أخرى ،ثمة
منظمات لكل غرض من هذين الغرضني.

اإلدارة الجماعية لعروض األداء
والتسجيالت الصوتية
عندما ّ
تشغل املوسيقى املسجلة بشكل علني عىل
أمواج اإلذاعة أو شاشة التلفزيون ،يحق لفناني
األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية أن يتسلموا
إتاوات عن ذلك .ففي العديد من الدول ،تنطبق
الحقوق نفسها عىل تشغيل التسجيالت الصوتية
يف املالهي واألماكن العامة األخرى.

Courtesy: Rosario Kamanga, COSOMA

حطم��ت مجعية حقوق املؤلف يف م�لاوي مؤخرا رقمه��ا القيايس يف ما
خي��ص أك�بر عملية توزي��ع ملالك واحد للحقوق :ش��يك بقيم��ة مليون
كواش��ا ( 10.000دوالر أمري�كي) للملحن واملؤلف والنارش املوس��يقي
الب��ارز جوزيف نكاس��ا .وقد تلقى هذه املكاف��أة نظري إتاوات حقوقه
املوس��يقية التي جناها من بيع ألبومه «تيكوي��ران مانجا» («لنتحد»)،
الذي باع منه رقام قياس��يا من حيث عدد النس��خ حيث بلغت 210 000
نسخة خالل أربعة أشهر من إطالقه.
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تصدر السويد املوسيقى أكرث مما تستوردها .فقد بدأت هذه الظاهرة مع فرقة أبا ،وهي أول فرقة سويدية
ّ
حتقق نجاحا باهرا عىل املس��توى الدويل خالل س��نوات الس��بعينيات من القرن العرشين .وسامهت فرق
موس��يقية مثل الكارديغانز ،ويوروب ،وروكس��يت ،وآيس أوف بايس إضافة إىل عدد من كتاب األغاين
الس��ويديني مث��ل ماكس مارت��ن وأندرياس كارلس��ن يف اس��تمرار هذا النج��اح الذي حققته املوس��يقى
الس��ويدية عىل الصعيد الدويل .وتش�ير اجلمعية السويدية حلقوق األداء ( )STIMإىل أن إيراداهتا الدولية
تفوق ما دفعته عىل الصعيد الدويل بثالث مرات .وتعمل مجعية خاصة ببلدان الش�مال األورويب والبلطيق
تس��مى مكتب حق املؤلف لبلدان الش�مال ( )NCBعىل مجع اإلتاوات املس��تحقة عىل التسجيالت حيث
يغطي نطاق عملها دول املنطقة التي تضم كال من السويد وفنلندا والدامنرك والرنويج وأيسلندا وإستونيا
والتفيا وليتوانيا.
يف الدامنرك ،تعترب غرامكس ( )GRAMEXمجعية مستقلة معتمدة لدى وزارة الشؤون الثقافية الدامنركية
إلدارة احلق��وق املالية لفناين األداء ورشكات التس��جيل .وأسس��ت هذه اجلمعية يف س��نة  1963مببادرة من
املجل��س املش�ترك لفن��اين األداء ومنتج��ي مجعيات التس��جيالت الصوتية وف��رع االحتاد ال��دويل لصناعة
التس��جيالت الصوتية ( )IFPIيف الدامنرك .ويتلقى حوايل  6 500فنان اإلتاوات يف كل س��نة .فكريس��تني
بلون��د ،املغني��ة الدامنركية البالغة من العمر  29س��نة والتي غنت عدة أغان مش��هورة يف اململكة املتحدة،
كانت جتد يف بادئ األمر صعوبات كبرية يف تلقي اإلتاوات عن االنتفاع مبوسيقاها خارج الدامنرك إىل أن
تم التوقيع عىل اتفاق بني غرامكس ومجعية مماثلة يف اململكة املتحدة .وتقول بلوند إن غرامكس ساعدت
من��ذ ذل��ك الوقت يف ضامن تدفق إيراد مس��تمر ،كام وف��رت هلا األمان املطلوب حت��ى تركز عىل إنتاجها
املوسيقي.

Courtesy: Kristine Blond
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وغالبا ما ينشئ فنانو األداء ومنتجو التسجيالت
الصوتية منظمات إدارة مشرتكة إلدارة هذه
الحقوق .ويف بعض األحيان ،تدير هذه الحقوق
هيئات منفصلة .وتعمل هذه املنظمات بشكل
وثيق مع بعضها البعض من أجل تمكني
املنتفعني من أداء الرسوم الرضورية.

نسخ املوسيقى ألغراض خاصة
يُنسخ يف كل يوم قدر هائل من املوسيقى
الستخدامها يف أغراض خاصة .وبموجب
ترشيعات حق املؤلف يف معظم البلدان ،يمكن
القيام بعملية النسخ بشكل قانوني دون
الحاجة إىل الحصول عىل موافقة مالكي حق
املؤلف .لكن ،اعتبارا للحجم الهائل للموسيقى
املنسوخة ،ارتأى املرشعون يف عدد كبري

من الدول أنه من املعقول واملنصف أن يتم
التنصيص عىل مكافأة غري مبارشة لفائدة
املبدعني وفناني األداء ومنتجي املوسيقى يف
شكل رسوم عىل الدعامات الفارغة كاألرشطة
واألقراص .وتخضع تجهيزات التسجيل أيضا
لرسم إتاوة يف العديد من البلدان .وتوزع
اإليرادات املحصلة من الدعامات الفارغة
والتجهيزات عىل مالكي حق املؤلف من خالل
منظمات اإلدارة الجماعية.

يف فرنس��ا ،أصبح املؤلفون وفنانو األداء ومنتجو التس��جيالت الصوتية يتلقون اإلتاوات عىل النسخ املحيل
للموس��يقى منذ س��نة  .1986وقد أنجزت دراسات اس��تقصائية إحصائية بش��كل منتظم ملعرفة ما يسجله
الن��اس يف بيوهت��م .وتقوم مجعية التعويض عن االستنس��اخ الصويت والس��معي الب�صري ألغراض خاصة
( )SORECOPبجمع الرس��وم عن النس��خ ألغراض خاصة مبا يف ذلك املوس��يقى املس��جلة عىل األرشطة
الس��معية الفارغ��ة ،واألقراص املدجم��ة وأقراص الفيدي��و الرقمية القابل��ة إلعادة التس��جيل ،واألقراص
الصغرية ،ومش ّغالت اإلم يب  ،3واألقراص الصلبة املدجمة يف األنظمة الصوتية .ثم يوزع اإليراد عىل ماليك
حق املؤلف.
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الطباعة والنرش
املصنفات األدبية واملنشورات
قبل اخرتاع املطبعة يف القرن الخامس عرش،
لم تكن ثمة سوق عامة للمنشورات ألن
الكتب كانت تنسخ باليد .وقد مكن إدخال
هذه التكنولوجيا الجديدة من تنامي النرش
الجماهريي الذي ساهم يف إقرار أول قانون لحق
املؤلف :قانون آن الذي صدر يف سنة  1710يف
إنجلرتا.
أما يف الوقت الحايل ،فتعترب الطباعة والنرش
الصناعة الثقافية األكرب حجما يف العديد من
البلدان إذ تشمل الكتب والجرائد واملجالت
والدوريات واملجالت العلمية .ولنتمعن يف
بعض اإلحصائيات :ينرش حوايل مليون عنوان
يف السنة؛ وتنرش حوايل  6 600جريدة يوميا؛
ويعرض أكثر من  110 000عنوان مجلة عىل
املستهلكني وسوق قطاع األعمال؛ وتنرش اآلالف
من املقاالت العلمية شهريا يف املجالت والكتب
ويف شبكة اإلنرتنت.
ويبتكر محتوى هذه املنشورات كتاب
ومرتجمون وصحافيون وعلماء وكتاب مهنيون
آخرون .ويعرض نارشو الكتب والجرائد
واملجالت والدوريات واملجالت العلمية هذه
املصنفات يف األسواق يف أشكال مختلفة ،بما
يف ذلك النرش عىل شبكة اإلنرتنت .وبشكل
عام ،يربم الكاتب عقد نرش مع النارش ويمنح
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الرشكة حق عرض املصنف يف السوق .ويحصل
الكاتب مقابل ذلك عىل حصة من ثمن املبيعات
كإتاوات ،ومن ثم يستفيد من نجاح املصنف
عىل املستوى االقتصادي.
وغالبا ما توظف رشكات الصحف الصحافيني
وتُضمّ ن ما يملكون من حق املؤلف يف عقد
العمل .كما يمكن للعالم أن يعهد ملجلة علمية
بنرش عمله .وإذا كان حق املؤلف يف مجال
الطباعة والنرش يُضمّ ن بشكل أسايس يف عقود
مبارشة ،فثمة حاالت تدار فيها حقوق املؤلف
من خالل منظمات اإلدارة الجماعية.

املكتبات باعتبارها أدوات لنرش
املصنفات األدبية
أحدث نرش املعرفة من خالل الكتب أثرا هائال
عىل حضارتنا .فاملكتبات تضطلع بدور محوري
يف هذه السلسلة حيث يعترب وجود نظام
مكتبة يشتغل بشكل جيد أمرا أساسيا بالنسبة
للمبدعني والنارشين يف إتاحة كتبهم للعموم.

ففي هولندا مثال ،يتيح قانون حق املؤلف
ترخيصا قانونيا لإلعارة العامة .ومن ثم،
ليس من الرضوري الحصول عىل ترخيص
مسبق ،لكن يتم الرتتيب ملنح مكافأة عادلة.
فقد أنشأ مالكو حق املؤلف جمعية ستيتختينغ
لينريخت ( )Stichting Leenrechtلجمع

Courtesy: © Vincent Mantzel,
Stichting Leenrecht

فحصة اإلتاوات العادية املحصلة من بيع الكتب
ال تتناسب عىل العموم مع االنتشار الواسع الذي
يتحقق من خالل نظام االستعارة الذي تتيحه
املكتبات .ولهذا السبب ،تمنح العديد من الدول
مكافأة إضافية للكتاب من خالل حق اإلعارة
العامة .ويف دول أخرى ،تكفل الترشيعات خارج
نطاق حق املؤلف أداء هذه الرسوم .وبالنظر إىل
العدد الكبري لالستعارات السنوية – واملنشورات
املعارة ،-يستحيل عىل الكتاب أن يديروا حقوق
املؤلف بصفة فردية .وبالتايل ،رّ
تسي منظمات
اإلدارة الجماعية هذه الحقوق يف العديد من
البلدان.

يق��ول الكات��ب اهلولن��دي روين أبي��ل:
«تكتيس املكتبات أمهية كربى باعتبارها
أماك��ن جتتم��ع فيه��ا التعب�يرات الثقافية
حي��ث توج��د فيه��ا الكت��ب الت��ي ميكن
للجمي��ع أن يراه��ا وينتقيه��ا ويطالعه��ا.
ويعد رس��م حق اإلعارة مبلغا جيدا يفيد
يف أي��ام األزمات ويس��اعدين ع�لى تقدير
عدد املرات التي استعريت فيها كتبي».

الرسوم املستحقة عىل حق االستعارة من
املكتبات العامة وتوزيعها عىل املبدعني واملؤلفني
والنارشين املستحقني .وتغطي هذه الرسوم
أيضا املصنفات الصوتية ومصنفات الفيديو
واملصنفات متعددة الوسائط التي استعريت من
املكتبات.
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النسخ :االنتفاع باملصنفات
املطبوعة عىل نطاق واسع
يعترب النسخ أمرا شائعا يف كل مكان تقريبا
ويعكس االستخدام الهائل للمواد املطبوعة .وإذا
كان النسخ قد ظل ممارسة ال تؤدَّى أي مكافأة
عنها وتتم دون موافقة املؤلفني والنارشين،
فإنه يشكل خطرا لكل األطراف املعنية بقطاع
الطباعة والنرش.
فلنتمعن يف بعض األمثلة الشائعة كنسخ
مجموعات الدروس يف الجامعات ،ومجموعات
املقاالت يف الجرائد واملجالت العلمية والدوريات
األخرى التي تستخدم ألغراض البحث وتقديم
املعلومات داخل القطاع الخاص .ومن ثم
نتساءل :كيف يمكن للفرد أن يحصل عىل
ترخيص من مالكي هذه املصنفات وضمان
مكافأتهم أيضا؟
تقوم بعض أنواع منظمات اإلدارة الجماعية
التي تسمى بمنظمات حقوق االستنساخ بدور
الوسيط وتيرس اإلجراءات الرضورية لتخليص
حق املؤلف .وتعمل هذه املنظمات حاليا يف
حوايل  50بلدا ،ويتنامى هذا العدد بشكل
رسيع.
وعىل غرار ما يفرض يف قطاع املوسيقى من
رضائب ورسوم عىل النسخ ألغراض خاصة،
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مع التطور املتزايد الذي تشهده سنغافورة
حيث أصبح��ت مركز الن�شر والتعلم يف
جنوب رشقي آس��يا ،أصبح من الرضوري
وض��ع أنظم��ة ناجع��ة للتخلي��ص يف جمال
حق املؤلف .وينس��حب األمر نفسه عىل
التعليم عن بعد الذي يتاح يف املنطقة كلها
ويشهد توسعا متزايدا .وقد أبرمت رشكة
س��نغافورة لرتخيص وإدارة ح��ق املؤلف
املح��دودة ( )CLASSاتفاقه��ا األول م��ع
جمم��ع املعه��د األورويب إلدارة األع�مال
( )INSEADيف آس��يا يف ع��ام  2002م��ن
أجل التصدي هلذه القضية .ويقول أرنولد
دي ماي�ير ،عميد املعه��د األورويب إلدارة
األعامل« ،يعرتف املعهد األورويب إلدارة
األعامل بامليزة والقيمة طويلة األمد اللتني
يوفرمه��ا الرتخي��ص املمن��وح م��ن رشكة
س��نغافورة لرتخيص وإدارة ح��ق املؤلف
املحدودة .فهي ال تس��هل فحسب ما يلف
عملي��ة الرتخي��ص من عناء ،ب��ل جتعل من
االلتزام بالترشيعات أمرا أكرث يرسا».

تقدم مقابل النسخ ألغراض خاصة وشخصية
مكافآت يف بعض الدول من خالل نظام رضيبي
يفرض عىل آالت االستنساخ والتجهيزات األخرى
التي تستخدم يف النسخ.

يق��ول أوتونب��ا يينكا الوال س��والرين ،مدي��ر دار نرش ليرتامي��د ورئيس مجعية حقوق النس��خ يف نيجرييا
( )REPRONIGالتي بدأت عملها يف عام « :2003مع التنامي اهلائل الذي تشهده سوق النرش يف نيجرييا،
يتع�ين علينا إجي��اد إجراءات مالمئة لضامن اس��تمرارية هذه الس��وق .أما يف ما خيص القرصنة ،أي نس��خ
كت��ب كاملة ألغراض البيع ،فإن اإلنفاذ يظل من التدابري املالمئة والرضورية .كام أن البحث عن حلول
عملية لرتخيص االستنساخ الواسع يف أوساط فئات املجتمع كلها يعترب يف نفس درجة األمهية بالنسبة إلينا
بوصفنا ماليك احلقوق».

يتي��ح مركز ختليص حق املؤلف يف الواليات املتحدة األمريكي��ة خدمات الرتخيص ملجموعات الدروس
اإللكرتونية يف اجلامعات والنرش الرقمي للنصوص يف بيئة األعامل .كام أنشأ جمموعات من أدوات التجارة
اإللكرتونية لفائدة النارشين .ومتكن إحدى اخلدمات التي تسمى «رابط احلقوق» ( )rightslinkالنارشين
من القيام بشكل مبارش من مواقعهم اإللكرتونية برتخيص املحتوى ومجعه وتسليمه .وقد نفذ هذه اخلدمة
يف بادئ األمر كل من وول س�تريت جورنال ونيويورك تاميز يف ع��ام  .2001فعندما يزور الزبون املوقع
اإللكرتوين للنارش ،من املمكن أن يرغب يف احلصول عىل نسخ للمحتوى من أجل التوزيع أو لعرضه عىل
شبكة اإلنرتنت .وبالنقر بواسطة أيقونة «رابط احلقوق» ( )rightslinkعىل أي جزء من املحتوى ،تتحقق
رغبات املستخدم يف احلال.

Courtesy of Dow Jones & Company, Inc.
and Copyright Clearance Center, Inc.
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األفالم والتلفزيون
الصناعة السمعية البرصية
بدأ توضيب الصوت والصور يف الفيلم مع
األفالم األوىل يف نهاية القرن التاسع عرش.
فخالل العقود األوىل لهذه الصناعة ،كان األفراد
متعددو املواهب كشاريل شابلن وباسرت كيتون
يكتبون القصص ويخرجون األفالم ويقومون
باألدوار الرئيسية.
أما اليوم ،فإن هذه الصناعة التي تطلق عليها
أسماء مختلفة كصناعة األفالم أو الصناعة
السمعية البرصية شهدت تحوال هائال.
فاملبدعون وفنانو األداء يأتون من عدد كبري
من املهن والحرف ،بما يف ذلك كتاب السيناريو
واملخرجون ومديرو التصوير والرواة واملمثلون.
وتحدث مصنفاتهم املتعة يف النفوس سواء
داخل قاعات السينما أو يف التلفزيون ،أو عرب
الساتل والكابل ،يف شكل أجهزة الفيديو املنزلية
أو أقراص الفيديو الرقمية املستأجرة أو حتى
عن طريق إرسال امللفات عرب شبكة اإلنرتنت.
وبالنظر إىل العدد الهائل من املشاركني يف
هذه اإلنتاجات واالستثمارات الضخمة التي
تنطوي عليها صناعة األفالم وتوزيعها ،تُضمّ ن
الترشيعات يف العديد من الدول قواعد محددة
تتعلق بملكية حق املؤلف يف املصنفات السمعية
البرصية .كما أنشأ مؤلفو املصنفات السمعية
البرصية منظماتهم الخاصة باإلدارة الجماعية
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يف العديد من البلدان من أجل إدارة مصالحهم
يف املجاالت من قبيل تأجري أرشطة الفيديو
وأقراص الفيديو الرقمية ،ونسخ املصنفات
السمعية البرصية ألغراض خاصة ،وتوزيع
القنوات التلفزيونية عىل الكابل.

الرشكات التلفزيونية
يضطلع التلفزيون بدور كبري يف نرش املصنفات
السمعية البرصية إىل قاعدة واسعة من
الجمهور .فهيئات البث تنتج عددا كبريا من
الربامج التلفزيونية؛ كما أنها تشرتي الحقوق
لعرض األفالم واإلنتاجات املستقلة األخرى
عىل قنواتها .وينطوي ذلك عىل قدر كبري من
الحقوق الفردية .فبإمكان القناة التلفزيونية
الواحدة أن تبث أكثر من  10 000برنامج يف
السنة ،بما يف ذلك األفالم والربامج الوثائقية
والرسوم املتحركة التي أنتجت داخليا وبشكل
مستقل.
وتعترب هيئات البث الوطنية السوق الداخلية
هدفا رئيسيا لنشاطها .لذلك ،غالبا ما تشرتي
هيئات البث الحقوق لبث املصنفات يف بلدانها.
وإذا كانت حقوق املصنفات السمعية البرصية
تن َّ
ظم يف أغلب الحاالت من خالل عقود مبارشة
بني املؤلفني واملمثلني واملنتجني وهيئات البث،
فغالبا ما يتطلب البث عرب الكابل لكل القنوات
التلفزيونية خارج البلد األم ترخيصا جماعيا.

بث القنوات التلفزيونية عرب
الكابل يف البلدان األجنبية
توجِّ ه القنوات التلفزيونية برامجها نحو البلدان
األخرى عرب السواتل وشبكات الكابل .ففي
ما يتعلق باالصطالح املستخدم يف مجال حق
املؤلف ،تنطوي هذه العملية عىل انتفاع جديد
ومن ثم يستدعي تخليصا منفصال لحق املؤلف.
وتيرس منظمات اإلدارة الجماعية تبادل
تراخيص متعددة لحق املؤلف املتعلق باآلالف
من الربامج التي تبث عرب الساتل والكابل.

وتشمل الحقوق حقوق املبدعني األصليني
وفناني األداء ومنتجي األفالم وهيئات البث
الذين يستفيدون جميعهم من إيرادات البث عرب
الكابل.

من أجل محاية حقوق املنتجني يف املجال السمعي البرصي وتيسري عمليات التبادل وال سيام يف جمال العرض
التلفزي��وين عرب الكابل ،أنش��ئت مجعية اإلدارة اجلامعي��ة الدولية للمصنفات الس��معية البرصية( (�AGI
 )COAيف س��نة  .1981وهي متثل منتجي األفالم وموزعيها يف كل مكان من العامل وتقوم يف الوقت احلايل
بإدارة اتفاقيات  26دولة يف جمال الكابل .ففي س��نة  ،2003دفعت اجلمعية مكافآت نظري  468 000عملية
إع��ادة ب��ث هتم  151 000مصنف .وركزت اجلمعي��ة عملها يف أوروبا الغربية خالل س��نوات الثامنينيات
والتسعينيات من القرن العرشين ،لكنها تعمل حاليا يف عدة دول يف رشق ووسط أوروبا.
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الفنون البرصية والتصوير الفوتوغرايف
الفنانون واملصورون
تعمل مجموعة كبرية من املبدعني يف مجال
الفنون البرصية بما يف ذلك الرسامون
والنحاتون والفنانون التخطيطيون والرسامون
واملصورون .ويملك هؤالء جميعهم حقوق
املؤلف عىل مصنفاتهم.
وغالبا ما يبيع الفنانون واملصورون مصنفاتهم
بعقود فردية .فالرسام عىل سبيل املثال يبيع
لوحته لهواة جمع التحف الفنية ،وتمنح
املصورة الفوتوغرافية حق نرش صورتها يف
كتاب بموجب عقد ترخيص.
لكن ،ثمة العديد من الحاالت يف مجال الفنون
البرصية والتصوير الفوتوغرايف التي يستحيل
فيها وجود عقود فردية والتي تتيح فيها اإلدارة
الجماعية حلوال عملية .ويف ما ييل أمثلة عىل
ذلك:

مبيعات املزاد
بصفة عامة ،تباع اللوحات واملصنفات الفنية
األخرى لألفراد أو الرشكات أو املتاحف .لكن،
من النادر أن تظل معظم مصنفات الفن يف
نفس املتحف أو قاعة العرض أو مجموعة
األرسة ،بل غالبا ما تباع يف املزاد أو عن طريق
تجار الفن لعدة مرات عىل مر السنني.
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ويف العديد من البلدان ،تراعَ ى حقوق الفنانني
يف هذه الحاالت خالل عمليات البيع املتكررة عن
طريق ما يسمى بحق التتبع .ويستند هذا الحق
إىل املادة ( 14ثالثا) من اتفاقية برن ،ويساهم
يف رفاهية الفنان من خالل ضمان نسبة صغرية
من ثمن إعادة البيع الذي يعود إىل الفنان.
وأُقر حق التتبع ألول مرة يف فرنسا يف عام
 1920عقب الحرب العاملية األوىل لفتح باب
االستفادة منه أمام كل من أرامل وأبناء الفنانني
الذين ماتوا خالل الحرب .وقد توسع نطاق هذا
النظام حاليا ليشمل الدول يف كل جهات العالم
حيث تعرتف ترشيعات أكثر من  40دولة بحق
التتبع .لكن هذا الحق لم يتم إنفاذه بعد بصفة
فعلية يف العديد من هذه الدول.
ويختلف نطاق حق التتبع من بلد إىل آخر ،لكنه
غالبا ما يشمل كل مصنف بياني أو تصويري
أو ثقايف بيع يف مزاد أو يف صالة عرض.
وترتاوح النسبة املؤداة للفنان أو ورثته ما بني
 2و %5من ثمن إعادة البيع.

املتاحف يف تجارة الفن
للمتاحف دور مهم يف نرش الفن من خالل ما
تكتنزه من مجموعات دائمة وما تنظمه من
معارض مؤقتة .وقد أصبحت مجموعاتها
متاحة بشكل متزايد عىل شبكة اإلنرتنت حيث
يستطيع املستهلكون االطالع عليها والتمتع بها
بغض النظر عن املكان الذي يقيمون فيه.
وقد أصبحت العديد من مصنفات الفنانني

مشهورة من خالل عمليات االستنساخ
كامللصقات والبطاقات الربيدية التي تباع يف
املحالت التجارية داخل املتاحف ،وكتب الفن،
وكتيبات املعارض .ويف الواقع ،يسوّق الفن
بعدد متزايد من الطرق اإلبداعية .ويتطلب
كل ذلك أعمال مقاسة يف مجال حق املؤلف
التي أدت بدورها إىل إنشاء منظمات اإلدارة
الجماعية يف مجال الفنون البرصية والتصوير
الفوتوغرايف.

يف أملانيا ،تم تس��يري حق التتبع بش��كل جيد منذ س��نوات الثامنينيات من القرن العرشين عىل أساس عقد
عام بني الرشكة اجلامعة يف جي بيلد-كونس��ت ( )VG Bild-Kunstومنظامت س��وق الفن .وتقوم يف جي
بيلد-كونس��ت التي متثل الفنانني التشكيليني واملصورين الفوتوغرافيني بجمع اإلتاوات املتأتية من إعادة
البيع وتوزيعها عىل املؤلفني .فعىل س��بيل املثال ،بيع الرس��م املس��مى «دير أورسوفر» الذي أبدعه ماكس
بيك�مان ( )1894-1950يف صال��ة امل��زاد فيال غريزباخ يف برلني يف ش��هر مايو  2003مببل��غ  6 000يورو.
ودفعت إتاوة إعادة البيع بنسبة  %5لورثة الفنان نظري بيع هذا البورتريه الشخيص.

Courtesy: © VG Bild-Kunst,
Bonn, 2004.
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باب��ا عمر ف��ال («ب��وف») وموىس مبال��و فنانان تش��كيليان يف جماالت
خمتلفة لكن لدهيام نظرة تس��ويق متشاهبة .فالفنانان السنغاليان هيتامن
بتشجيع االنتفاع من آليات محاية امللكية الفكرية يف أوساط زمالئهام
الفنانني .كام أهنام سجال إبداعاهتام لدى املكتب السنغايل حلق املؤلف
( )BSDAويؤك��دان االعرتاف الواس��ع واللمس��ة االحرتافي��ة اللذين
يضفيهام التس��جيل ع�لى عملهام فضال عن أنه يس��اعدمها عىل املطالبة
بحقوق التتبع.

تؤكد اجلمعية املكسيكية ملؤلفي الفنون التشكيلية ( )SOMAAPأمهية املكانة التي تتمتع هبا الفنون
البرصي��ة إذ تعتربها من بني األصول الثقافية والفنية الرئيس��ية يف البالد .وتعمل اجلمعية عىل ترويج
مصنف��ات أعضائها عىل أوس��ع نط��اق ممكن مع ضامن مكاف��أة منصفة هلم .كام تداف��ع اجلمعية عن
أعضائها يف ما يتعلق باالستنس��اخ غري املرخص ب��ه ،كام كان احلال يف قضية «التيهوانا» ،وهو عمل
أنجزه الفنان أوس��فالدو بارا ،حيث استنسخته جملة فنية مرموقة دون احلصول عىل ترخيص .وقامت
اجلمعية بتسوية هذه القضية من خالل أداء تعويض ونرش اعتذار علين يف املجلة نفسها.

Courtesy: © Oswaldo Barra/SOMAAP,
Mexico 2004
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املصنفات املرسحية واملسارح
املصنفات املرسحية
عادة ما يستدعي العمل يف مجال األعمال
املرسحية كاملرسحيات والعروض املوسيقية
وعروض الباليه واألوبرا التعاون بني عدد
كبري من الفنانني :الكتاب املرسحيون وكتاب
السيناريو واملخرجون ومصممو الرقصات
ومصممو الديكور واملمثلون واملغنون.
ويستحق كل هؤالء الحصول عىل شكل من
أشكال املكافأة بموجب حق املؤلف.

ويف بعض الحاالت ،تعمل منظمات اإلدارة
الجماعية كوسيط :الوساطة يف االتفاقيات بني
كاتب املرسحية وجمعية مسارح أو منتجي
املرسح .وتحدد هذه االتفاقيات رشوط أداء عمل
معني مع ضمان دفع الرسوم املناسبة.

يع��ود تاري��خ اإلدارة اجلامعية يف جمال املصنفات املرسحية إىل فرنس��ا القرن الثامن عرش عندما أسس��ت
اجلمعي��ة الت��ي حلت حملها مجعية املؤلف�ين وامللحنني املرسحيني ( )SACDيف س��نة  1777من أجل ضامن
االعرتاف بحقوق املؤلفني املالية واملعنوية يف املس��ارح واحرتامها .ويف س��نة  ،1910قام إنرييك غارس��يا
فيلوس��و ( ،)1880-1938وه��و كات��ب مش��هور ألف أكرث م��ن  100عمل مرسح��ي يف األرجنتني ،بجمع
جمموعة من الكتاب األرجنتينيني املرموقني يف بيته وأنشأ أول مجعية لإلدارة اجلامعية يف أمريكا الالتينية
وأصبحت تعرف فيام بعد باسم أرخنتوريس ( .)ARGENTORESوسار تاريخ هذه اجلمعية عىل منوال
تاريخ مجعية املؤلفني وامللحنني املرسحيني يف فرنسا .ففي كلتا احلالتني ،كان مؤلفو األعامل املرسحية من
الرواد الذين أقروا مفهوم اإلدارة اجلامعية يف بلدهيم ،وهو ما فس��ح املجال أمام اس��تفادة فنانني ومبدعني
آخرين.
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حق املؤلف واإلدارة الجماعية:
خدمة املبدعني واملستهلكني
يقدم نظام حق املؤلف والحقوق املجاورة
واإلدارة الجماعية لهذه الحقوق خدمة حقيقية
للمبدعني واملستهلكني عىل حد سواء .فهذا
النظام ال يساعد املؤلفني والفنانني والكتاب
ومالكي الحقوق اآلخرين عىل كسب عيشهم
من عملهم فحسب ،بل يمكننا جميعا باعتبارنا
مستهلكني من النفاذ إىل طيف هائل من الفنون
واملعارف والثقافات.
فلتستحرضوا هذه األمور عندما تشغلون املذياع
أو تزورون صالة عرض فنية أو تحرضون
عرضا مرسحيا أو تطبعون مقاال إلحدى
املجالت من شبكة اإلنرتنت ،أو عندما يمنحكم
الفن واألدب والثقافة فرصة الحصول عىل املتعة
لعدة مرات يف اليوم .فهذه املتعة تحققت بفعل
موهبة مبدعة؛ وخلف نفاذك السهل يقف نظام
دينامي يتطور باستمرار ويساعد عىل ضمان
استمرارية هذه املتعة.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
هي إحدى وكاالت األمم املتحدة املتخصصة
التي تعمل عىل تشجيع اإلبداع واالنتفاع بامللكية
الفكرية وحمايتها عرب العالم .وتتعاون الويبو
يف إطار عملها الرامي إىل ضمان االستفادة
املوسعة من نظام امللكية الفكرية مع املنظمات
الدولية غري الحكومية مثل االتحاد الدويل
لجمعيات املؤلفني وامللحنني ()CISAC
واالتحاد الدويل للمنظمات املعنية بحقوق
االستنساخ (.)IFRRO
ويمثل االتحاد الدويل لجمعيات املؤلفني
وامللحنني جمعيات اإلدارة الجماعية يف مجاالت
مختلفة وله أكثر من  200عضو يف كل القارات.
ويضم االتحاد الدويل للمنظمات املعنية بحقوق
االستنساخ أعضاء عاديني يتمثلون يف جمعيات
حقوق االستنساخ يف حوايل  50دولة ،وأعضاء
مشاركني تمثلهم جمعيات املؤلفني والنارشين
عىل املستوى الوطني والدويل.

وقد أُعد هذا الكتيب بالتعاون بني الويبو
واالتحاد الدويل لجمعيات املؤلفني وامللحنني
واالتحاد الدويل للمنظمات املعنية بحقوق
االستنساخ يف إطار الجهود التي يبذلونها يف
مجال اإلدارة الجماعية لحق املؤلف والحقوق
املجاورة.
وحرر هذا الكتيب السيدة تارجا كوسكينن
أولسن بالتشاور مع املنظمات الثالث.
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