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  :مقدمة

"للمؤلفحتوى الكتاب كم إذا وجب علينا . أما كفكر فهو حق لجميع العقول البشرية ،هو ملك
 ،حق النفس البشرية، فبالتأكيد سنختار التضحية بحق المؤلفحق المؤلف و: الحقين أحدالتضحية ب

أن و ،أن يتبع الجميع هذا المبدأويجب  ،اهتمامنا الشاغل واألوحد ين المنفعة العامة هإحيث 
  )١٨٧٨االفتتاح في مؤتمر األدب الدولي عام  كلمة فيكتور هوغو،(  "يمضوا على نفس الدرب

  
 ساسيأقاليد حرية الكالم والفن كلها تعتمد بشكل تسواقنا و ديمقراطيتنا وعلمنا وأإن "

تغطيها  لمعلوماتية التيعتمد على المادة اتللمادة المتاحة أكثر مما " العامنطاق ال"على 
لكنه  ،يأتى فى المرتبة الثانيةال مهما يمتبقا يًئشليس  العامنطاق الو .حقوق الملكية

وهو يمثل بالتأكيد  ،المكان الذى نقوم فيه بنحت الحجارة التى نستخدمها فى بناء ثقافتنا
  ) ٢٠٠٨،  ٤٠العام ، صفحة لنطاق جيمس بويل ، ا( " معظم مكونات الثقافة

  
عوائق  يأالثروة من المعلومات الخالية من ه هو هذ - كما نفهمه -العام نطاق ن الإ

 ،مها والمرتبطة عادة بحماية حقوق النشراعادة استخدإتحول دون الوصول اليها أو 
الك الحقيقيين قد ن المأو أل ،حماية خاصة بحقوق النشر أيا من نها خالية تمامإما أل

ساس فهم الذات والذى تعبر عنه أالعام هو نطاق وال. العوائقتلك زالة قرروا إ
نه المادة الخام التى نشتق منها المعرفة ونصنع منها ، كما أالمعرفة المشتركة والثقافة

  .الثقافة الجديدة 
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عادة إتلك المادة الخام بنفس تكلفة  إتاحةالعام هو بمثابة آلية وقائية تضمن والنطاق 
إن  .وبأن كل أعضاء المجتمع يمكنهم البناء عليها –من الصفر  ةقريب -نتاجها إ

وهام النتعاش األوضاع  ضروري ءشيونشط لهو  عام صحينطاق مسألة وجود 
ا فى مجاالت ا أساسيالعام دورنطاق هذا ويلعب ال. قتصادية لمجتمعاتنااالجتماعية واال

العام نطاق وال. العاممعلومات القطاع ل التربية والتعليم والعلوم والتراث الثقافى ومجا
بالتمتع بالحق فى "النشط هو أحد متطلبات ضمان قيام أفراد المجتمع  الصحي

 فيالمشاركة  إلىضافة افية وأشكال الفنون المختلفة باإلالمشاركة فى أنشطة الحياة الثق
عالن إلمن ا )١-٢٧(ا لمبادىء المادة وذلك طبقً "ثماره لعلمى وجنيدفع عجلة التقدم ا

  .لحقوق اإلنسان ميالعال
  
العام الى دائرة نطاق ا قد جاء بمسألة الكترونيالمتصل إل المعلوماتين المجتمع إ

، فنحن فى حاجة العام وتقويتهنطاق وللحفاظ على ال. الضوء الخاصة بحقوق النشر
ف العام يعرنطاق إن بيان ال .م عة ودور هذا المورد المهلطبيجيد  إلى فهم عصري

عام نطاق الهامة المطلوبة من أجل إيجاد والمعايير  المبادئ ويحدد ،مالعانطاق ال
نطاق إننا نتحدث عن الفوفى سياقنا هذا  .والعشرين صحي فى بداية القرن الحادي

حقوق ملكية فكرية  يأومنفصال عن  ،العام من حيث عالقته بقانون حقوق النشر
فهم قانون النشر وحيث ي ،)ختراع والعالمات التجاريةمثل حقوق براءة اال(خرى أ

قتصادية والمعنوية تحت بند حقوق النشر والحقوق الحقوق االشمل بمعناه العام لي
وفى بقية هذا المستند  ).بما فيها حقوق الجوار وحقوق قواعد البيانات(المرتبطة به 

ضافة إلبا. تكون كلمة شاملة لكل تلك الحقوق لكي" حقوق النشر" سوف نستخدم كلمة
بحيث تشمل كل الموضوعات المحمية بحقوق " أعمال"فإننا سنستخدم كلمة  ذلك،الى 
فإن كلمة  وبنفس األسلوب،. ويشمل هذا قواعد البيانات واألداء والتسجيالت ،النشر

   .لخإ ... نتجين والمذيعين والرسامينمتشمل الصور الفوتوغرافية وال" مؤلفين"
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   :والعشرين القرن الحادي العام فينطاق ال

  
يبأنه مادة ثقافية يمكن  - يه فى هذا البيانإل الذي نطمح -العام نطاق الف عر
 هي التيضافة إلى األعمال ، وباإلستخدامها دون أية قيود أو حماية لحقوق النشرا

 أتاحها التيمن األعمال القيمة  اكبير ادفإن هناك عد ،ارسمي العامنطاق جزء من ال
ة تعمل بنفس طريقة خاصسخية مما أدى الى إنشاء مجاالت   شروطبطواعية األفراد 

ألعمال ا األفراد يمكنهم االستفادة من كثير منفإن  ،باإلضافة إلى ذلك. النطاق العام
السليم ستخدام االستثناءات والقيود الخاصة بحقوق النشر والمحمية من خالل اال

المتزايد على مصادر الثقافة وكل تلك المصادر التى تسمح بالدخول . والتعامل األمثل
المجتمع ثمار المعرفة المشتركة  ؤها نشطة لكي يجنيوالتراث مهمة ويجب إبقا

  .والثقافة
  
  :العامنطاق ال

 ويتكون من معرفتنا المشتركة ،العامنطاق فى قلب مفهوم ال العام البنيوينطاق يقع ال
يحكمها القانون  التيتخدامها دون قيود حقوق النشر سوالثقافة والموارد الممكن ا

يتكون من نوعين من  العام البنيوينطاق وعلى وجه الخصوص، فإن ال. حاليال
  :دواالم

حقوق النشر و. نتهت فترة صالحية حماية حقوق النشر الخاصة بهامؤلفات ا -١
الحقوق فإن  نتهاء فترة صالحية هذه، وبمجرد امنح للمؤلفينهى حقوق مؤقتة تُ

ألدبية قف، وهذا خاضع فى بعض الدول الى الحقوق اكل القيود القانونية تتو
  .للمؤلف

وهى األعمال . المسارات المعلوماتية الضرورية التى ال تغطيها حقوق النشر -٢
أو المستبعدة من  ،نها ال تطابق معايير اإلبداعالتى ال تحميها حقوق النشر أل

ألنظمة كالبيانات والحقائق واألفكار واإلجراءات والعمليات وا(الحماية 
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كتشافات بصرف النظر عن الشكل أساليب العمل والمفاهيم والمبادئ واالو
المستخدم فى الوصف أو الشرح أو الرسم أوالتجسيد فى العمل باإلضافة الى 

 ). والقرارات القضائية واإلدارية القوانين

 قدولة أداء العمل بمجتماعاتنا التي جل سهأا من مة جدمهالمسارات الضرورية  هذه
  .نوع ولو لفترة قصيرة تحت أعباء القيود القانونية من أيتقع 
ن تحميه حقوق النشر كما لحقوق المؤلفي يبمثابة رصيد تاريخ العام البنيويلنطاق وا

من  فى النصف الثاني .ا للذاكرة الثقافية وقاعدة المعرفة بالمجتمعاتجد أنه ضروري
مفهوم حماية حقوق  اتساعهنا بسبب  نيتسع معنى العنصرين المذكوراالقرن العشرين 

ا أنظمة حقوق النشرالنشر ودخول أنظمة حماية قانونية تشبه كثير .   
 
 

  :وامتيازات المستخدم العامةالتطوعية  المسارات

تمكن العام هناك مصادر أخرى ضرورية نطاق لل البنيوي هذا الجوهر باإلضافة إلى
هذه المصادر هي بمثابة . مية بحقوق النشرحاألفراد من التفاعل الحر مع األعمال الم

تضمن عدم تدخل حماية  وهى التي ،لثقافتنا ومعرفتنا المعاصرة متنفس ضروري
وبينما . للمؤلفين ختيارات التطوعيةواال حقوق النشر فى متطلبات المجتمع الخاصة

تزيد هذه المصادر من فرص الوصول إلى األعمال المحمية إال أن بعضها يضع 
ستخدام على فئات مثل بعض أنواع االستخدام أو حظر االا على هذه الفرص شروطً

              :المستخدمين معينة من
 

يستطيع منشئو هذه األعمال إزالة  ،يشارك أصحاب الحقوق فيها التياألعمال  .١
ا أو عن مجانيإما عن طريق ترخيصها  ،كل أشكال الحظر المفروض عليها

 دون أيا نية أخرى للسماح لآلخرين باستخدامهطريق استخدام أدوات قانو
 طالع على تعريفات الترخيصلال( . العامنطاق ها إلى الحظر أو بإهدائ

 موقع االلكترونيلى اليرجى الرجوع إلى تعريف البرامج المجانية ع المجاني
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وتعريف األعمال ،  .sw.html-org/philosophy/freehttp://www.gnu : التالي
 //:http:التاليموقع االلكتروني الثقافية المجانية على ال

freedomdefined.org/Definition   فتوح تاحة في المجال الموتعريف المعرفة الم
  . /http://opendefinition.org/1.0  :التالي موقع االلكترونيعلى ال

ستخدام وحظر حقوق النشر واالستثناءات ن االعالناتجة  متيازات المستخدما .٢
، وهي العامنطاق من ال جزء أساسي متيازاتهذه اال. األمثلالسليم والتعامل 

ن بالتالي كمعرفتنا المشتركة مما يإلى ثقافتنا وم تضمن الوصول الكافي
لخاصة حتياجات ااألفراد ذوي االن كمكما ي ،جتماعية من العملمؤسساتنا اال

   .من المشاركة والتواصل

    

ستثناءات والمشاركة فى األعمال واالالعام  النطاقالعناصر مجتمعة،  إن كل تلك
 كلها تضمن ،األمثل والقيود المفروضة على حقوق النشر واالستخدام السليم والتعامل

ثقافية إتاحة الثقافة والمعرفة المشتركة للجميع من أجل تسهيل اإلبداع والمشاركة ال
بعنصريه العام نطاق أن يظل ال ولذلك فإنه من الضروري. مع بأكملهلمصلحة المجت

ى هذا العصر المتميز بتغيراته ف ار حتى يتمكن من لعب دوره الرئيسيا باستمرنشطً
  .جتماعية والتكنولوجية المتسارعةاال
  

  :مبادئ عامة

 ،نعيش فيه كالعصر الذي ،عةيجتماعية والتكنولوجية السريتميز بتغيراته اال عصر في
وبالتالى  المشاركة الثقافية واإلبداع اإللكتروني،ا فى ا هامالعام يلعب دورنطاق فإن ال

ا من المبادئ وهذا النشاط يجب أن يأخذ فى الحسبان عدد. اا دائميجب أن يظل نشطً
ضمان قيامه ولالعام نطاق والمبادئ التالية ضرورية للحفاظ على الفهم الجيد لل ،العامة

بوظيفته المنوطة به فى البيئة التكنولوجية للمجتمع المعلوماتى المتصل ببعضه 
  :العام البنيوي فإن تلك المبادئ هي كما يلينطاق وفيما يتعلق بال. البعض
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ن حماية أوبما . العام هو القاعدة وحماية حقوق النشر هى االستثناءنطاق إن ال .١

فإن الغالبية العظمى  ،منح فقط من حيث أشكال التعبير األصليةحقوق النشر تُ
إلى  تنتميوقت  ا في أيمن البيانات والمعلومات واألفكار المتولدة عالمي

نطاق فإن ال ،ليست محل حماية وباإلضافة إلى المعلومات التي. امالعنطاق ال
. رة حمايتهاتاريخ صالحية فت ينتهي مجاله كل عام باألعمال التيالعام يتسع 

وعلى ذلك فإن التطبيق المزدوج لكل من متطلبات الحماية والفترة المحدودة 
العام حتى تضمن الوصول إلى نطاق لحماية حقوق النشر تساهم فى إثراء ال

  .ثقافتنا ومعرفتنا المشتركة
ألطول فترة تسمح بتحقيق توافق حماية حقوق النشر يجب أن تمتد فترة إن  .٢

من ناحية وتأمين  ومكافئة المؤلف على مجهوده الفكريمقبول بين حماية 
هذا وال يجب أن . من ناحية أخرى الصالح العام فى نشر الثقافة والمعرفة

من ) تاريخية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية إلخ(خالفات  كون هناك أيت
مبالغ فى طولها وجهة نظر المؤلف أو الجمهور العام لصالح فترات طويلة 

ا على أن فبينما يجب أن يكون المؤلف قادر. لق بحماية حقوق النشرفيما يتع
اليجب أن يحرم الجمهور من حق استخدام هذه  يجني ثمار مجهوده الفكري

 .األعمال بسبب طول فترة الحماية هذه

إن التحكم . العامنطاق العام يجب أن يظل داخل النطاق كل ماهو موجود بال .٣
حقوق عمل لعام اليجب أن يتم عن طريق انطاق فى األعمال بال الحصري
فيما له عالقة باستخدام أشكال فنية أخرى من األعمال أو باتخاذ  حصرية

 .إجراءات حماية فنية للحد من استخدام مثل تلك األشكال

العام يجب أن تتوفر له نطاق كترونية من الإن المستخدم القانونى لنسخة إل .٤
ل أى عمل من أو نسخ أو تعدي) مأو إعادة استخدا(الحرية فى استخدام 

ا العام متاحنطاق بالضرورة أن يكون العمل الموجود بال وهذا اليعني. األعمال
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فأصحاب تلك األعمال لديهم مطلق الحرية فى حجب الوصول إلى  ،للجمهور
لكن ما نقوله هو أنه فى حالة إتاحة الفرصة للجمهور للدخول . تلك األعمال
أن تكون هناك أية قيود قانونية على إعادة استخدام أو  فإنه اليجب ،على العمل

       .        صورة كانت أي فيأو إعادة إنتاج هذه األعمال تعديل 

تحد من الوصول إلى األعمال  الحماية الفنية التي تإجراءاود أو إن العق .٥
 حيث إن حالة أي ،فرض بقوةيجب أن تُ العام أو إعادة استخدامها النطاق بال

العام تضمن للمستخدم الحق فى إعادة استخدام العمل وتعديله نطاق بال عمل
متيازات المستخدم الناتجة من اويشمل هذا  ،وإعادة إنتاجه فى صور أخرى

مع ضمان أال تتأثر تلك األمثل ستثناءات والقيود واالستخدام السليم والتعامل اال
ى ذلك فإن المبادئ التالية لباإلضافة إ. الحقوق بإجراءات تعاقدية أو تكنولوجية

جوهر المسارات التطوعية وامتيازات المستخدم المذكورة  فيأن تكون  ينبغي
 :اسابقً

  
عن حقوق  ر فيما يتعلق بحقوق النشر بالتخلي اإلرادييجب أن يتسم الحص .١

قوق إن كثير من المؤلفين أصحاب ح. النشر واإلطالع على األعمال المحمية
عن هذه الحقوق بشكل كامل وال فى تركها  التخلي فيبدون رغبة ي النشر ال

كما  ،يجب أن يتم طواعيةً شرعي إجراء مثل هذه الحقوقعن  إن التخلي. كلية
فيها الحقوق  االيجب أن تعيقه أية قوانين أو تشريعات أو أية آليات أخرى بم

 .األدبية

األمثل لتعامل االستثناءات والقيود على حقوق النشر واالستخدام السليم وا إن .٢
يجب أن تظل نشطة لضمان فعالية التوازن الضرورى بين حقوق النشر 

بمثابة المتنفس  تكونهذه اآلليات تمنح المستخدم امتيازات . والصالح العام
وبالنظر إلى اإليقاع السريع للتغير فى . داخل نظام حقوق النشر الراهن

حسن ادرين على ضمان أن يظال ق الضروري التكنولوجيا والمجتمع فإنه من
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االحتياجات  المشاركة االجتماعية لألفراد ذويأداء المؤسسات االجتماعية و
وعلى ذلك فإن االستثناءات والقيود على حقوق النشر واالستخدام . الخاصة

يجب أن تفهم على أنها متغيرة بطبعها وتتكيف األمثل السليم والتعامل 
 .باستمرار لموائمة الصالح العام

 
العام نطاق المناسبة للا من القضايا ضافة إلى هذه المبادئ العامة فإن هناك عددإلاب

العام نطاق التالية تهدف إلى حماية ال توصياتوال. التى يجب التعامل معها دون تأجيل
على كافة جوانب حقوق النشر  توصياتالطبق هذه وبينما تُ. وضمان عمله بشكل جيد

  .لتراث الثقافي والبحث العلمير موائمة للتعليم وافإنها أكث
  

  :عامةتوصيات 

ب غيامع ن إطالة هذه الفترة إيجب تخفيض فترة حماية حقوق النشر حيث  .١
المعرفة والثقافة  إتاحةا على حرية ا كبيرشكل خطري ةسميجراءات الراإل

وهو مصطلح  "اليتيمة"زيد من نسبة األعمال بل أكثر من ذلك فهى تُ .المشتركة
من  جزء تحت رعاية مؤلفيها وليست أيضا ليستال  األعمال التييشير إلى 

وعلى ذلك فبالنسبة . وفى كلتا الحالتين ال يمكن استخدامهما ،العامنطاق ال
 المدةفترة حماية حقوق النشر يجب تخفيضها إلى لألعمال الجديدة فإن 

  .ةالمناسب
يف جديد تعر أي ذلك بما في(مدى حماية حقوق النشر إن أى تغيير فى  .٢

يجب أن تأخذ فى ) حقوق حصرية لمدة اديدتجلموضوعات يمكن حمايتها أو 
قوق مدى حماية ح فيتغيير  إن أي. العامنطاق عتبار تأثير ذلك على الاال

 ،على األعمال الخاضعة بالفعل للحماية النشر يجب أال يطبق بأثر رجعي
. نا المشتركةارفثقافتنا ومعالعام لنطاق لحالة ال استثناء زمني هيفحقوق النشر 

حماية مصالح فئة صغيرة يشمل القرن العشرين ل فيمدى الحماية  عميموقد تم ت



 تمت الترجمة بمعرفة مكتب اإلفال للمكتبات الناطقة باللغة العربية بمكتبة اإلسكندرية
 

معظم ثقافتنا ونتيجة لذلك فإن . من أصحاب الحقوق على حساب عامة الناس
وعلينا أن  ،ا عن حقوق النشر والقيود الفنيةنغلقت تمامومعرفتنا المشتركة ا

بل يجب أن يتحسن  ،ا على أقل تقديرلن يزداد سوء هذا الوضعأن نتأكد من 
 .فى المستقبل بشكل كبير

الدولة األصل فإن هذه المادة  في العام البنيوينطاق لعند نزول أى مادة إلى ا .٣
كل دول العالم في العام البنيوينطاق ا من اليجب أن تعامل باعتبارها جزء، 

يها حقوق النشر بسبب استبعادها تنطبق عل دولة ما ال فيأما إذا كانت المادة 
 -  نها تنقصها معايير األصالة أو إلنتهاء فترة حمايتهاإما أل -من الحماية 

ق عليها طبِأن ي )المؤلف نفسهذلك  فيبما (شخص  ا ألييكون ممكنًأال يجب 
العام نطاق إجراءات الحماية فى دولة أخرى بغرض سحب هذه المادة من ال

 . البنيوي

العام لغير الغرض نطاق مادة بال للة الستخدام أيمض ة مزيفة أومحاول إن أي .٤
وحتى نتمكن من . ةالقانوني مسائلةض صاحبها للعرِإنها تُف ،المخصصة له
من أي تجاوزات أو ته ماد العام وحماية مستخدمينطاق سالمة الالحفاظ على 

ا وراء محاوالت مزيفة أو مضللة سعي فإن أي ،حتيال فى هذا الخصوصا
 . العام يجب أن تدان من الناحية القانونيةنطاق لمادة ال االستخدام الحصري

نطاق حقوق ملكية فكرية أخرى من أجل استخدام مادة ال ممنوع استخدام أي .٥
لنظام  العام عنصر أساسي للتوازن الداخلينطاق إن ال. العام بشكل حصري

ن طريق محاوالت التالعب بهذا التوازن عا ا باتًوممنوع منع. حقوق النشر
باستخدام لوائح وقوانين خارجة عن  ل أو الحصول على تملك حصريلعم

 .حقوق النشر

٦. األعمال يتيح للجمهور إعادة استخدام  الال بد من وجود مسار عملي فع
مثل التى نفدت (شرت لكنها غير متوفرة اآلن سبق أن نُ التيواألعمال " اليتيمة"

لألعمال  ةسميجراءات الراإلقوق النشر ومنع مدى ومدة ح إطالةإن . )طبعاتها



 تمت الترجمة بمعرفة مكتب اإلفال للمكتبات الناطقة باللغة العربية بمكتبة اإلسكندرية
 

وهي األعمال التى " اليتيمة" دد هائل من األعمالاألجنبية قد أدت إلى وجود ع
هذه ن أوبما . العامنطاق من ال جزءليست تحت رعاية مؤلفيها وليست أيضا 

فإنه يجب  ،شكل األعمال فى ظل القانون الحالي التفيد مؤلفيها أو المجتمع بأي
    .احة هذه األعمال للجمهور حتى يستفيد منهاإت

يجب أن تأخذ على عاتقها مسئولية لعب دور مميز  إن مؤسسات التراث الثقافي .٧
فنحن وضعنا ثقتنا فى مؤسسات  ،العامنطاق فى عملية تصنيف وحفظ أعمال ال

تقوم بحفظ معرفتنا وثقافتنا  راث الثقافى غير الهادفة للربح كيومنظمات الت
ومن منطلق هذا الدور فإن على هذه المؤسسات . ركة لقرون طويلةالمشت

متاحة لكل العام نطاق والمنظمات ضمان أن تكون األعمال الموجودة فى ال
وذلك عن طريق تصنيفها وحفظها وجعلها متاحة أمام الجمهور  ،أفراد المجتمع

 .بالمجان

عضنا ين ببل األعماوجود أية عوائق قانونية تحول دون مشاركة  ال ينبغي .٨
للحقوق  شرعيمثال فكالهما  ،العامنطاق إلى الها البعض طواعية أو إهداء

لضمان الوصول إلى  ، وكالهما ضروريالحصرية التى تمنحها حقوق النشر
 .حترام رغبات المؤلفينمهمة والمعرفة والالمادة الثقافية ال

ا يكون متاحن لألعمال المحمية ال بد أ إن االستخدام الشخصي غير التجاري .٩
من  يكون فبينما ،بل البديلة لمكافأة المؤلفا من إيجاد السوال بد أيض ،للجميع

يستخدمها األفراد بشكل  ل لكيلتطور البشر إتاحة هذه األعما الضروري
أن يؤخذ وضع المؤلف فى  ا من الضروريفإنه أيض شخصي غير تجاري،

ق النشر أو عند مراجعة االعتبار عند وضع القيود واالستثناءات على حقو
  .د واالستثناءات القديمةالقيو


