مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )02العدد ( ، )96السنة ()00

58

اإلطار القاىوىي حلناية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة عرب
ميظنات اإلدارة اجلناعية يف القاىون الفلسطيين –دراسة مقارىة-)*(-
د .حمند عريقات
أستاذ القاىون اخلاص املساعد
كلية احلقوق /جامعة القدس
املستخلص
ٚاسس َٔ ٠اِٖ ايكطاٜا ايطٝ٥ػ ١سبكٛم ايتأيٝف ٚايٓؿط ٖ ٞأدط املؤيفني .سٝح
ميٓح املؤيف سكٛقا استهاضَ ١ٜعٓٚ ١ٜٛاقتصاز َٔ ١ٜخالهلا ال ٜػُح بٓؿط املصٓفات
ز ٕٚاشٕ خط َٔ ٞاملؤيف ْفػٚ .١تعس اإلزاضات ازبُاع ١ٝايططٜك ١األنجط فعاي ١ٝاقتصازًٜا
إلزاض ٠االعتباضات املاي ١ٝسبكٛم ايطبع ٚايٓؿط ،سٝح ايتعَت َععِ ايتؿطٜعات ايٛطٓ١ٝ
بايعٌُ بٗصا ايٓعاّ ،باعتباضَ ٙطًبا زٚيٝا زعت إي ٘ٝاالتفاقٝات ايسٚي ١ٝايٓاظُ ١سبكٛم
املًهٚ ١ٝعً ٢ضاغٗا اتفاقٝتا بريٕ ٚتطٜبؼ.
ٚتعس َٓعُات اإلزاض ٠ازبُاع ١ٝيف َععِ اسباالتَٓ ،عُات ال تػتٗسف ايطبح؛
ٚميهٔ إٔ ته َٔ ،ٕٛايٓاس ١ٝايكاْ ١٦ٖٝ ،١ْٝٛخاص ١أ ٚعاَ ١نُا ربتًف قا ١ُ٥ازبٗات اييت
متجًّٗا ،سٝح ممهٔ إٔ تُػُ ٢ؾطنات تطخٝص املٛغٝك ،٢أَٓ ٚعُات سكٛم ايٓػذ
اآلي ،ٞأَٓ ٚعُات اإلزاض ٠ازبُاع ١ٝسبكٛم فٓاْ ٞاألزا ،٤أَٓ ٚعُات سكٛم ايٓػذ .
تٗسف ٖص ٙايسضاغ ١اىل تػًٝط ايط ٤ٛعً ٢زٚض َٓعُات االزاض ٠ازبُاع ١ٝيف
محا ١ٜاالعُاٍ األزبٚ ١ٝايفٓٚ ١ٝاسبكٛم اجملاٚضٚ ٠زٚضٖا نٛغٝط بني أصشاب سكٛم
املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚضَٚ ٠ػتدسَٗٝا.
ايهًُات املفتاس :١ٝاتفاق ١ٝتطٜبؼ ،اتفاق ١ٝبريٕ ،سل املؤيف ،اسبل املايٚ ٞاملعٟٓٛ
يًُؤيف.

(*) أستلم البحث في  *** 9109/9/3قبل للشذخ في .9109/01/0
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Abstract
The Collective management is the exercise of copyright
and related rights by civil organizations.
It allows creators and rights owners to exercise their
rights efficiently in their country and abroad and it plays an
essential role in the national and international exercise of
authors’ rights because by individual management of rights
cannot contact every single radio, television or website to
negotiate licenses and remuneration for the use of his work.
Collective Management Organizations are, in most
cases, not-for-profit entities; their legal form can be either
private or public. Depending on the repertoire they
represent, they can also be called Music Licensing
Companies, Mechanical Rights Organizations, Performers’
Collective Management Organizations or Reproduction
Rights Organizations).
Keywords: Copyright, neighboring right, moral right, Trips
agreement
املقدمـة
ٕاً ناٜ فين أٚ أًُٞ عٚ أٞايفين بأْ٘ نٌ عٌُ َبتهط أزبٚ ٞعطف املصٓف االزبٜ
)1(

.٘فٝٓ ايػطض َٔ تصٚت٘ أُٖٝ أٚ ايتعبري عٓ٘ أ١كٜ ططٚع٘ أْٛ
ٚ ضغِ أٚ أ،تٛ صٚ أ، َٔ نتب١ٜايفين االبساعات ايبؿطٚ ٞميجٌ املصٓف االزبٚ
املصٓفاتٚ ،اعغٛاملٚ اشبطبٚ  ناحملاضطات،ً ؾفاٖا٢املصٓفات اييت تًكٚ ،طٜٛتص
ٚ أ،١ٝاملصٓفات ايػُعٚ ،ٞ٥ٌ اإلمياٝايتُجٚ ١ٝكٝغٛاملٚ ،١ٝ٥ات ايػٓاٝاملػطسٚ ،١ٝاملػطس
ضٛايصٚ ،١ٜ املعُاض١َصٓفات اهلٓسغٚ ،١ٝايعخطفٚ ١ٝكٕٝ ايتطبٛٓايفٚ ،ايٓشتٚ ،١ٜايبصط
،اٝ بازبػطاف١ املتعًك١ُاالعُاٍ اجملػٚ املدططاتٚ ُاتُٝايتصٚ ط٥اشبطاٚ ،١ٝشٝضٛايت
)2(

.اْاتٝاعس ايبٛقٚ ٞ إىل بطاَر اسباغب اآلي١ باإلضاف، يألضض١ٝط ايػطش٥اشبطاٚ

 من قانهن السلكية الفكخية السرخي038 ) السادة0(
 دار، الجدء األول،" حق السلكية األدبية والفشية: " السلكية الفكخية، ) كسال سعجي مرطفى9(
.79 ص9119،، عسان،الججلة
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ٖصا ٚذبُ ٢املصٓفات أٜا نإ ْٛعٗا أ ٚأُٖٝتٗا ا ٚؾهًٗا أ ٚايػطض َٓٗا بؿطط إٔ ٜهٕٛ

يًُصٓف طابعا ابتهاضٜا ٖٚصا َا ٜعرب عٓ٘ مبعٝاض االصاي .)1(١نُا إ اسبكٛم املُٓٛس١
يًُؤيف متتاظ بٓٛعني :اَا سكٛم َعٓ ،١ٜٛا ٚسكٛم َاز .١ٜسٝح ميٓح اسبل املاز ٟيًُؤيف
سط ١ٜاغتٓػار املصٓف مبدتًف األؾهاٍ َجٌ ايٓؿط املطبع ٞأ ٚايتػذ ٌٝايصٛتٞ؛
ٚأزا ٤املصٓف أَاّ ازبُٗٛض نُا يف املػطسٝات أ ٚناملصٓفات املٛغٝك١ٝ؛ ٚادطا٤
تػذٝالت ي٘ عً ٢األقطاص املسصب ١أ ٚأؾطط ١ايفٝس ٜٛايطقَُ ١ٝجال؛ ٚبج٘ بٛاغط ١االشاع١
أ ٚايهابٌ أ ٚايػاتٌ؛ ٚذبٜٛط َٔ ٙقص ١ضٚا ١ٝ٥اىل فَ ًِٝجال .اَا اسبكٛم املعٓ ١ٜٛيًُؤيف
ٖ ،ٞاسبل يف ْؿط ا ٚعسّ ْؿط املؤيف ،اسبل يف اسبُا ،١ٜاسبل يف االب ،٠ٛغشب املصٓف يف
()2

اٚ ٟقتٚ ،عسّ غكٛط اسبل بايتكازّ.
َٚع ظٗٛض ايٛغا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝاسبسٜجٚ ١تعسز ططم االتصاٍ نايفطاٝ٥ات ،ايبح
ايتًفع ،ٟايهابٌ  ٚايؿبه ١ايعٓهبٛت ،١ٝأضش َٔ ٢ايططٚض ٟتهاتف ايتذُعات  ٚتعسزٖا
حبػب تعسز أصشاب اسبكٛم ملُاضغ ١سكٛقِٗ َٔ ٖ٦ٝات ايبح اإلشاع ٚ ٞايتًفعَٓ ،ٟتذٞ
ايػُع ٞايبصطْٚ ،ٟاؾط ٟايهتبٚ ،املٛغٝك ٢سٝح َٔ ايصعب قٝاّ املؤيف حبُا١ٜ
َصٓفات٘ ايفٓٚ ١ٝاالزب ١ٝبؿهٌ فطزٚ ،ٟاصبح حيتاز ملؤغػات َتدصص ١تك ّٛحبُا١ٜ
االعُاٍ َٔ ايػطقٚ ،١إ تًعب زٚض ايٛغٝط بني املؤيف َٚػتدسَٖ ٞص ٙاملصٓفات(،)3
سٝح تعترب َٓعُات االزاض ٠ازبُاع ١ٝدػطا َفٝسا ٜطبط بني أصشاب اسبكٛم
ٚاملػتدسَنيَ ٖٛٚ ،ا ٜػٌٗ نال َٔ ايٓفاش ٚاملهافا.٠
يكس نإ أ ٍٚظٗٛض يفهط ٠اإلزاض ٠ازبُاع ١ٝسبكٛم املؤيفني َٓٚتذ ٞايتػذٝالت
ايصٛت ١ٝيف فطْػاٚ ،اضتبط تأغٝؼ أ ٍٚازاض ٠مجاعٖ َٔ ١ٝصا ايٓٛع ،اضتباطاً ٚثٝكاً باغِ
( )0دمحم خليل أبه بكخ" ،حق السؤلف في القانهن(دراسة مقارنة)" ،السؤسدة الجامعية
للجراسات والشذخ والتهزيع ،بيخوت،9118 ،ص.30
( )9عسخ أبه بكخ" ،حق السؤلف بين الشظخية والتطبيق -دراسة مقارنة"،،دار األيام ،الطبعة
االولى ،9108،ص.39

( )3إبخاىيم أحسج إبخاىيم" ،اإلدارة الجساعية لحقهق السؤلف مع التطبيق على األساليب
التكشهلهجية الحجيثة (التهابع الرشاعية وشبكات السعلهمات)" ،مشذهرات السشظسة العخبية

للتخبية والثقافة والعلهم تحت عشهان :حقهق السؤلف في الهطن العخبي في إطار
التذخيعات العخبية والجولية ،تهنذ  ،0999ص.73
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ايهاتب املػطس ٞايفطْػ ٞبَٛاضؾ ،)1(ٞفٗ ٛايص ٟقاز املعاضى ايكاْ ١ْٝٛضــس املػـاضح
ايتـ ٞمل تهٔ ضاغب ١يف االعرتاف حبكٛم املؤيفني املايٚ ١ٝاملعٓٚ ١ٜٛاسرتاَٗاٚ .أز٣
االْتصاض اىل تأغـٝؼ االزاض ٠ازبُاع ١ٝسبكٛم املؤيفني  SACDيف عاّ  1777ثِ
اْتؿطت ٖص ٙاالزاضات يف اغًب ايس ٍٚايعامل نٌ سػب تٓٛع٘ ٚاختصاص٘

 ٚتعس اتفاق ١ٝبطٕ( )2املصسض األغاغ ٞملٓعُات االزاض ٠ازبُاع ،١ٝسٝح عًُت عً ٢إضغا٤
األغاؽ ايكاْ ْٞٛيٓعاّ اإلزاض ٠ازبُاع ،١ٝاال إ اتفاق ١ٝتطٜبؼ اقطت بإيعاَ ١ٝتأغٝؼ

َٓعُات االزاض ٠ازبُاع ١ٝيًس ٍٚايطاغب ١يالْطُاّ اىل ٖص ٙاالتفاق.١ٝ
ْصت املاز َٔ )67(٠اتفاق ١ٝتطٜبؼ" :تًتعّ ايبًسإ األعطا ٤املتكسَ ،١بػ١ٝ
تػٗ ٌٝأسهاّ ٖص ٙاالتفاق ،١ٝبإٔ تك ّٛبٓا ٤عً ٢طًبات تكسّ هلا ٚٚفكا ألسهاّ ٚؾطٚط
َتفل عًٗٝا بصٛضَ ٠تبازي ١بايتعا ٕٚايفين ٚاملاي ٞايص ٟخيسّ َصاحل ايبًسإ األعطا٤
ايٓاَٚ ١ٝاألقٌ منٛاٜٚ .ؿٌُ ٖصا ايتعا ٕٚاملػاعس ٠يف إعساز ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ
اشباص ١حبُا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايفهطٚ ١ٜإْفاشٖا َٓٚع إغا ٠٤اغتدساَٗا ،نُا ٜؿٌُ
املػاعس ٠فُٝا ٜتعًل بإْؿا ٤أ ٚتععٜع املهاتب ٚاهل٦ٝات احملً ١ٝشات ايصً ١بٗص ٙاألَٛض،
مبا يف شيو تسضٜب أدٗعَٛ ٠ظفٗٝا".
ٜتطح َٔ ٖصا ايٓص إٔ اتفاق ١ٝتطبؼ ناْت أنجط صطاَ ١دبا ٙإْؿآَ ٤عُات
االزاض ٠ازبُاع ١ٝضبً ١ٝتٗسف إىل محا ١ٜسكٛم املًه ١ٝاألزبٚ ١ٝايفٓٚ ١ٝاسبكٛم اجملاٚض٠
اييت ٚضز ايٓص عًٗٝا يف االتفاق ١ٝيف املٛاز َٔ  9إىل  . 14سٝح اصبح ٚادبا عً ٢ايبًسإ
األعطا ٤إْؿآَ ٤عُات تطُٔ ايعٌُ عً ٢دبا ١ٜاسبكٛم املاي ١ٝيًُؤيفني ٚأصشاب
اسبكٛم اجملاٚضٚ ،٠ايسفاع عٔ َصاسبِٗ ضس أ ٟاعتساٜ ٤كع َٔ قبٌ ايػري.
اؾهاي ١ٝايسضاغ:١
تبٓ ٢ايسضاغ ١عً ٢عسز َٔ ايتػاؤالت اييت َفازٖا َ:ا ٖ ٛاملطنع ايكاْ ْٞٛيٓعاّ
اإلزاض ٠ازبُاع ١ٝسبكٛم املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠يف ايكاْ ٕٛايفًػطٝين ٚايكٛاْني املكاضْ١
ٚاالتفاقٝات ايٓاظُ ١سبكٛم املًه ١ٝاألبٚ ١ٝايفَٓٚ ١ٝعطف ١إىل أ ٟسس ذبكل فٖ ٘ٝص ٙايتسابري
محا ١ٜفعاي٘ سبكٛقِٗ األزبٚ ١ٝايفٓ ١ٝيف ظٌ غٝاب قاْ ٕٛعصط ٟفًػطٝين ٜٓعِ ايعسٜس َٔ
(1) http://www.sacd.ca/index.php/english-information/
(2) https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/
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املٓاظعات املتعًك ١باملًه ١ٝاألزبٚ ١ٝايفٓ ١ٝالغُٝا إ ايكاْ ٕٛايػاض ٟاملفع ٍٛيف فًػطني
ٖ ٛايكاْ ٕٛايربٜطاْ ٞسبل املؤيف يػٓ 1911 ١بايطغِ َٔ دٗٛز ايػًط ١ايفًػط ١ٝٓٝيف
اعساز َؿطٚع قآْٜ ٕٛعِ املػاي ١اال اْ٘ مل ٜصبح ْافص املفع ٍٛيػا ١ٜاالٕ.
َٓٗر ايسضاغ:١
ٜؿهٌ املٓٗر املكاضٕ ايكاعس ٠اييت تطفس ٖص ٙايسضاغ ١بؿتَ ٢تطًباتٗا ٚتفٞ
بايػطض ايص ٟحيكل اشبطٚز بايٓتا٥ر املطدَٗٓ ٠ٛا:
سٝح غٛف ْتططم اىل قاْ ٕٛسل املؤيف ايربٜطاْ ٞاملعُ ٍٛب٘ يف االضاضٞ
ايفًػط ١ٝٓٝثِ قطاَٛ ٠٤قف ايتؿطٜعات املكاضْٚ ،١اييت اخرتْا َٔ بٗٓٝا -إىل داْب قإْٛ
محا ١ٜسل املؤيف األضزْ 22 ٞيػٓ ،1992 ١قاْ ٕٛاملًه ١ٝايفهط ١ٜاملصط ٟيػٓ2002 ١
ٚايفطْػ1992ٞ
باإلضاف ١ملا غبل ٜػِٗ املٓٗر ايتشً ًٞٝبطصس َعطً ١ايسضاغ ١يف ب٦ٝتٗا
ايتؿطٜع ١ٝاغتٝطاح ايٓصٛص شات ايعالق ١بٗسف اغتكصا ٤أٚد٘ ايكصٛض فٗٝا ٚتكسِٜ
اسبً ٍٛاملال ١ُ٥بؿأْٗا.
تكػ ِٝايسضاغ:١
اعتُسْا يف ٖص ٙايسضاغ ١عًَ ٢بشجني أغاغٝني ،متجٌّ املبشح األ ٍٚيف تعطٜف
املصٓفات األزبٚ ١ٝايفٓٚ ١ٝاسبكٛم اجملاٚض ٠اييت تساض َٔ قبٌ َٓعُات االزاض ٠ازبُاع،١ٝ
ثِ عطضٓا يف املبشح ايجاْ ٞايتػٝري ازبُاع ٞسبكٛم املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض٠
املبحث األول
املصيفات األدبية والفيية واحلقوق اجملاورة
ٜعس سل املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض َٔ ٠اسبكٛم ايفهط ١ٜاييت تطز عً ٢ؾ ٤ٞغري
َاز ٟال ٜسضى باسبؼٚ ،تطز عً ٢أؾٝاَ ٤عٓٚ .١ٜٛعًٖ ٢صا فإْٓا غٛف ْكػِ ٖصا املبشح
اىل فصًني :سل املؤيف (املطًب األٚ ،)ٍٚاسبكٛم اجملاٚض( ٠املطًب ايجاْ ،)ٞسٝح
غٓتٓا ٍٚتعطٜفُٗاٚ ،اسبكٛم املُٓٛس ١ألصشاب االبساع ٚاسبكٛم اجملاٚض.٠
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املطلب األول
حق املؤلف
ٜعطف املؤيف باْ" :١نٌ إْػإ ٜك ّٛبابتهاض أ ٚخًل أ ٚإْتاز شٖين ملصٓف يف

أ ١ٜصٛضٜ ٠عٗط بٗا ٜ ٚتِ تساٚي٘"( )1اَا خبصٛص املصٓفات األزبٚ ١ٝايفٓ ١ٝتعس اتفاق١ٝ
بريٕ املطدع األغاغ ٞيف ذبسٜس أصٓاف االعُاٍ األزبٚ ١ٝايفٓٚ .١ٝقس أٚضزت نُا شنطْا
غابكا ايفكط ٠األٚىل َٔ املاز ٠ايجاْ َٔ ١ٝاتفاق ١ٝبطٕ اْٛاع املصٓفات املتُتع ١باسبُا.١ٜ
ٚقس مشٌ تعطٜف املصٓفات فطالً عٔ املصٓفات األصً ١ٝاملصنٛض ٠غابكا،
املصٓفات املؿتك ١نايرتمجات ٚايتشٜٛطات ٚايتعسٜالت املٛغٝك ١ٝيٝطف ٞاسبُا ١ٜعًٖ ٢صا
()2
ايٓٛع اشباص َٔ املصٓفات زَ ٕٚػاؽ حبكٛم َؤيف املصٓف األصً.ٞ
َٚع شيو فإٕ ايتؿطٜعات ايٛطٓ ٚ ١ٝاالتفاقٝات ايسٚي ١ٝتطع عازْ ٠صٛصا خاص١
ذبسز فٗٝا َا ال ميهٔ اعتباضْ ٙتادا شٖٓٝا أَ ٚصٓفا خيطع يًُعٝاض ايعاّ  ٚبايتاي ٞال
تٓبػط عً ٘ٝاسبُا.١ٜ
يصيو فكس ْصت ايفكط ٠ايجآَ َٔ ١املاز ٠ايجاْ َٔ ١ٝاتفاق ١ٝبطٕ بأْ٘" :ال تٓطبل
اسبُا ١ٜاملكطض ٠يف ٖص ٙاالتفاق ١ٝعً ٢األخباض اي ١َٝٛٝأ ٚعً ٢األسساخ املدتًف ١اييت
تتصف بهْٗٛا صبطز َعًَٛات صشفَ ٖٛٚ ٚ "١ٝا ٚضز ب٘ أٜطا ْص املازَٔ )141( ٠
ايكاْ ٕٛاملصط ٟيًًُه ١ٝايفهط ١ٜيػٓ .2002 ١نصيو املاز َٔ )7(٠قاْ ٕٛسل املؤيف
األضزْ ٞيػٓٚ 1992 ١ايكاْ ٕٛاالَاضات ٞسبل املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠يػٓٚ 2002 ١املعسٍ
يف غٓ 2006 ١يف املاز.)3(٠

( )0مليكة عطهي "الحساية القانهنية لحقهق السلكية الفكخية على شبكة األنتخنت – دراسة
وصفية تحليلية" .-أطخوحة لشيل درجة الجكتهراه .جامعة دالي إبخاىيم .الجدائخ ..113
ص909/900 .

( )9الفقخة الثالثة من السادة الثانية من اتفاقية بيخن نرت" :تتستع التخجسات والتحهيخات
والتعجيالت السهسيقية وما يجخي على السرشف األدبي أو الفشي من تحهيالت أخخى

بشفذ الحساية التي تتستع بيا السرشفات األصلية وذلك دون السداس بحقهق مؤلف
السرشف األصلي".
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اَا قاْ ٕٛسل ايطبع ٚايتأيٝف ايػاض ٟيف فًػطني  ٖٛٚايكاْ ٕٛايربٜطاْ ٞيػٓ1911 ١
اقتصط عً ٢شنط االغتعُاٍ املباح يػطض ايسضاغ ١أ ٚايتعً ِٝأ ٚايبشح أ ٚاالْتكاز أٚ
ايتكطٜغ أ ٚايتًدٝص يًصشاف ١أَا االغتعُاٍ يف إطاض عاٚ ًٞ٥نصيو االغتعُاٍ اشباص فكس
()1
دا ٤خايٝا َٔ شنطٖا.
َٔ داْب اخط مل تفطض االتفاق ١ٝايسٚي" ١ٝبريٕ" أ ١ٜإدطا٤ات ؾهً ١ٝناإلٜساع ٚ
ايتػذ ٌٝنؿطط يًشُا.١ٜ
سٝح أيعَت املاز )5(٠يف فكطتٗا ايجاْ ١ٝايس ٍٚاألعطا ٤بعسّ إخطاع ايتُتع بٗصٙ
اسبكٛم أ ٚمماضغتٗا أل ٟإدطا ٤ؾهًٖٚ )2(.ٞصا َا شٖبت اي ١ٝضبهُ ١اغتٓ٦اف بريٚت

( )0السادة  8من قانهن حق السؤلف البخيطاني لدشة 0900
( )9ورد نص السادة الخامدة من اتفاقية بخن بأن :
 -0يتستع السؤلفهن ،في دول االتحاد غيخ دولة مشذأ السرشف بالحقهق التي تخهليا قهانين
تلك الجول حاليا أو قج تخهليا مدتقبال لخعاياىا باإلضافة إلى الحقهق السقخرة برفة
خاصة في ىحه االتفاقية ،و ذلك بالشدبة لسرشفات التي يتستعهن على أساسيا بالحساية
بسقتزى ىحه االتفاقية
 -9ال يخزع التستع أو مسارسة ىحه الحقهق ألي إجخاء شكلي ،فيحا التستع و ىحه السسارسة
مدتقالن عن وجهد الحساية في دولة مشذأ السرشف .تبعا لحلك ،فإن نطاق الحساية
وكحلك وسائل الطعن السقخرة للسؤلف لحساية حقهقو يحكسيا تذخيع الجولة السطلهب
تهفيخ الحساية فييا دون سهاه ،وذلك برخف الشظخ عن أحكام ىحه االتفاقية.
 -3الحساية في دولة السشذأ يحكسيا التذخيع الهطشي .و مع ذلك إذا كان السؤلف من غيخ
رعايا دولة مشذأ السرشف الحي يتستع على أساسو بالحساية بسقتزى ىحه االتفاقية ،فإنو
يتستع في تلك الجولة بحات الحقهق السقخرة لخعاياىا.
 -4تعتبخ دولة السشذأ
(أ) بالشدبة للسرشفات التي تشذخ ألول مخة في إحجى دول االتحاد ،الجولة السحكهرة .و في
حالة السرشفات التي تشذخ في آن واحج في عجد من دول االتحاد التي تسشح مجدا
مختلفة للحساية ،الجولة التي مشح تذخيعيا مجة الحساية األقرخ.
(ب) بالشدبة للسرشفات التي تشذخ في آن واحج في دولة خارج االتحاد و دولة من دول
االتحاد ،الجولة األخيخة.
(ج) بالشدبة للسرشفات غيخ السشذهرة أو بالشدبة للسرشفات التي تشذخ ألول مخة في دولة
خارج االتحاد أن تشذخ في آن واحج في دولة من دول االتحاد وفي دولة االتحاد التي
يعتبخ السؤلف من رعاياىا ،ومع ذلك=:
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انست يف قطاضٖا ضقِ  167يػٓ 1991 ١إ محا ١ٜاالبساع غري َطتبط باإلٜساع ا ٚغرئَ ٠
()1

ؾهًٝات يف صباٍ سكٛم املؤيف.
اَا فُٝا ٜتعًل مبس ٠اسبُاْ ١ٜعُت املاز ٠ايػابع َٔ ١االتفاقَ ١ٝس ٠اسبُا ١ٜبٛد٘
عاّ عً ٢إٔ تؿٌُ َس ٠سٝا ٠املؤيف ٚمخػني غٓ ١بعس ٚفات٘ ٖٚصا َا اخص ب٘ ايكإْٛ
ايفًػطٝين يف املاز،)2()3( ٠نصيو املاز َٔ )20( ٠قاْ ٕٛسل املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض٠
االَاضات ٞيػٓٚ 2002 ١املعسٍ يف غٓٚ ،2006 ١األضزْ ٞيف املاز.)30(٠
عً ٢عهؼ اغًب ايس ٍٚايعطبَٓ ١ٝشت نٌ َٔ املػطب ،عُإ ٚايبشط )3(ٜٔاييت ٚانبت
قٛاْٗٓٝا ايتؿطٜع األٚضٚب ٞسٝح َٓت َس ٠محا ١ٜأط ٖٞٚ ٍٛطٛاٍ سٝا ٠املؤيف  70ٚغٓ١

يًٛضث.)4(١

=(ه) إذا ما تعلق األمخ بسرشفات سيشسائية يقع مقخ مشتجيا أو محل إقامتو السعتادة في
دولة من دول االتحاد ،فإن ىحه الجولة تكهن دولة السشذأ.

(و ) إذا ما تعلق األمخ بسرشفات معسارية مقامة في إحجى يقع في إحجى دول االتحاد ،فإن
ىحه الجولة تكهن دولة السشذأ.

( )0محكسة استئشاف بيخوت السجنية (الييئة االتيامية) القخار رقم  067في تاريخ
،0990/6/4الشذخة القزائية اللبشانية،0990/0991-االجتياد ص857

( )9السادة ( )3من قانهن حق السؤلف البخيطاني لدشة  0900السطبق في فلدطين نص:
"تكهن السجة التي يحسى خالليا حق الطبع والتأليف ما دام السؤلف على قيج الحياة وإلى
خسدين سشة بعج وفاتو إال إذا ورد نص صخيح يقزي بخالف ذلك في ىحا القانهن"...

( )3السادة  37من قانهن رقم  99لدشة  9116بذأن حساية حقهق السؤلف والحقهق السجاورة
في البحخين نرت ":تحسى الحقهق السالية للسؤلف مجة حياتو وسبعين سشة تبجأ من أول
الدشة السيالدية التالية لدشة وفاتو ،وذلك في غيخ ما ورد بذأنو حكم خاص في ىحا
الفخع".
(4) Article 27، Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993
harmonizing the term of protection of copyright and certain
related rights، states that: "The rights of an author of a literary or
artistic work within the meaning of Article 2 of the Berne
Convention shall run for the life of the author and for 70 years
after his death، irrespective of the date when the work is lawfully
made available to the public".
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املطلب الثاىي
احلقوق اجملاورة
ظٗطت يف ايكطٕ ايعؿط ٜٔفهط ٠اغتشكام َعاْٚني يًُؤيفني بٗسف ْكٌ أعُاهلِ اىل
قطاع ازبُٗٛض ٜٚعترب اصطالح اسبكٛم اجملاٚض ٠سبل املؤيف ٖ ٛاالصطالح ايؿا٥ع
()1
االغتعُاٍ (.)Neighboring Right
ٚقس مت تعطٜف اسبكٛم اجملاٚض َٔ ٠قبٌ ايفك ٘ٝايفطْػٖٓ ٞط ٟزٜبٛا باْٗا:
"َعا ْٕٛٚعً ٢اإلبساع األزبٚ ٞايفين فبٛاغط ١فٓاْ ٞاألزا ٤تػتُط املؤيفات املٛغٝك١ٝ
ٚاملصٓفات املػطسٚ ١ٝذبكل ناٌَ ضغايتٗا ٚتطُٔ َؤغػات ايتػذ ٌٝايصٛتٞ
اغتُطاض ١ٜايتُتع باملصٓفاتٚ ،تًػ٦ٖٝ ٞات ايبح اإلشاع ٞاملػافات"( َٔٚ .)2خالٍ ٖصا
ايتعطٜف ميهٓٓا اعتباض اسبكٛم اجملاٚض ٠باِْٗ األؾداص ا ٚايؿدصٝات اسبهُ ١ٝاييت
ٜػتعني بٗا املؤيف يٓؿط عًُ٘ اىل ايعًٔ.
ٖ َٔٚصا املٓطًل فاسبكٛم اجملاٚض ٖٞ ،٠اسبكٛم اييت متٓح يبعض األؾداص اٚ
املؤغػات ،اييت تػِٗ يف إتاس ١املصٓف اىل ازبُٗٛض أ ٚتٓتر َٛاز عً ٢قسض َٔ االبساع يف
املٝسإ االزبٚ ٞايفينٚ .متٓح ٖص ٙاسبكٛم اىل ثالخ ف٦ات:
 سكٛم فٓاْ ٞاألزاَ( ٤جٌ املُجًني ٚاملٛغٝكٝني) يف أزا ِٗ٥؛

 سكٛم َٓتذ ٞايتػذٝالت ايصٛتَ( ١ٝجٌ تػذٝالت األؾططٚ ١األقطاص املسصب)١
يف تػذٝالتِٗ؛

 سكٛم ٖ٦ٝات االشاع ١يف بطاصبٗا االشاعٚ ١ٝايتًفع.)3(١ْٜٝٛ

( )0رشجي دمحم الدعيج "،حساية الحقهق السجاورة لحق السؤلف" ،مجلة الحقهق الكهيتية،
عجد ،0997 ،9ص.655
(2) DESBOIS Henry," Le droit d'auteur en France", 3e édition, Paris,
Dalloz, 1978, p.265
( )3السشذاوي عبج الحسيج "،حساية السلكية الفكخية وأحكام الخقابة على السرشفات" ،دار الفكخ
الجامعي ،االسكشجرية ،9110،ص.903
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ٚقس عطفت املاز َٔ )138( ٠قاْ ٕٛاملًه ١ٝايفهط ١ٜاملصط 2002 ٟفٓاْ ٞاألزا٤
باِْٗ:
"األؾداص ايص ٜٔميجً ٕٛأٜ ٚػٓ ٕٛأًٜ ٚك ٕٛأٜٓ ٚؿس ٕٚأٜ ٚععف ٕٛأٜ ٚطقص ٕٛيف
َصٓفات أزب ١ٝأ ٚفٓ ١ٝضبُ ١ٝطبكًا ألسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛأ ٚايت إىل املًو ايعاّ أٜ ٚؤزٕٚ
فٗٝا بصٛض ٠أ ٚبأخط ٣مبا يف شيو ايتعبريات ايفًهًٛض."١ٜ
اَا فُٝا ٜتعًل مبٓتذ ٞايتػذٝالت ايصٛت ١ٝفايكاْ ٕٛاألضزْ ٞسبل املؤيف يف
املازَٓ )17( ٠شٗا سكٛم عسٜس َٔٚ ٠ضُٓٗا:
 .1االغتٓػار املباؾط ا ٚغري املباؾط يًتػذٝالت ايصٛت ١ٝبأ ٟططٜك ١ا ٚبأ ٟؾهٌ
غٛا ٤انإ شيو بصٛضَ ٠ؤقت ١اّ زا ١ُ٥مبا يف شيو االغتٓػار يًتػذ ٌٝايطقُٞ
االيهرت.ْٞٚ
 .2تٛظٜع ايتػذٝالت ايصٛت ١ٝعٔ ططٜل ايبٝع ا ٚأ ٟتصطف آخط ْاقٌ يًًُه.١ٝ
 .3ايتأدري ايتذاض ٟيًتػذٝالت ايصٛت.١ٝ
 .4االغترياز بهُٝات دباض ١ٜيًتػذٝالت ايصٛت ١ٝغٛا ٤ناْت ٖص ٙايتػذٝالت قس اعست
مبٛافك ١املٓتر اّ ال .
 .5اتاس ١ايتػذٝالت ايصٛت ١ٝيًذُٗٛض غٛا ٤ناْت غًه ١ٝا ٚالغًهٚ ١ٝبططٜك ١متهٔ أٟ
ؾدص َٔ ايٛص ٍٛاي ٘ٝيف أ ٟظَإ َٚهإ خيتاض.ٙ
نصيو املازْ ٠فػٗا َٓشت ٖ٦ٝات ايبح سل تجبٝت بطاصبٗا ا ٚتػذًٗٝا ٚاغتٓػار ٖصٙ
ايتػذٝالت ٜٓٚطبل شيو عً ٢االغتٓػار املباؾط ٚغري املباؾط ٚاعاز ٠بح بطاصبٗا ْٚكًٗا
إىل ازبُٗٛض.
ٚبٓا ٤عًَ ٢ا غبل فإ اسبكٛم اجملاٚض ٠تٗسف اىل:
 -تأزٚ ١ٜتٓفٝص املصٓفات املبتهط٠

 ايعٌُ عً ٢إٜصاٍ ٖص ٙاملصٓفات ْٚؿطٖا اىل ازبُٗٛض -ايكٝاّ بعٌُ أ ٚخبسَ١

يكس اتفكت ايتؿطٜعات احملًٚ ١ٝايسٚي ١ٝعً ٢تأقٝت اسبُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛألصشاب اسبكٛم
اجملاٚضَ ٠جً٘ َجٌ سكٛم املؤيف ضغِ االختالف سَ ٍٛسٖ ٠ص ٙاسبُا.١ٜ
بايطدٛع اىل ْص املاز َٔ )14 ( ٠اتفاق ١ٝضَٚا سبُا ١ٜأزا ٤ايفٓاْني ٚتػذٝالت
املٓتذني ٚبطاَر ٖ٦ٝات اإلشاع ١دعًت اسبس األزْ ٢سبُا ١ٜاسبكٛم اجملاٚضَ ٠س ٠ال تكٌ عٔ
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١ٜ َٔ ْٗاٚ أ. ٘ املسضز ب٤ األزاٚ أٞتٌٛ ايصٝت ايتػذٝ تجب١ٓ غ١ٜ تبسأ إَا َٔ ْٗا١ٓ غ20
 ايربْاَر١ إشاع١ٓ غ١ٜ َٔ ْٗاٚ أ١ٝتٛالت صٝ غري املسضز يف تػذ٤ األزا٤ إدطا١ٓغ
)1(
.ٞاإلشاع
)2(
١ٜ اسبُا٠ "َس:ٕ أ٢ً ) ْص ع212( ٠ يف املازٞيف سني جنس املؿطع ايفطْػ
َٔ طٜٓاٜ ٍٚ ذبػب َٔ أ١ٕٓ غٛ) غبع٠ضٚم اجملاٛفكا هلصا ايباب (أصشاب اسبكٚ ١سُٛٓامل
:َٔ ٌ يه١ٝ ايتاي١ْٝ املس١ٓايػ
(1) Article 14 of the International Convention of the Protection of
Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting
Organizations:
The term of protection to be granted under this Convention shall
last at least until the end of a period of twenty years computed
from the end of the year in which:
(a) the fixation was made-for phonograms and for performances
incorporated therein;
(b) the performance took place-for performances not incorporated in
phonograms;
(c) the broadcast took place-for broadcasts
(2) Article L212-3-3 of the French Intellectual property code of 1992:
"I.-Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit
une rémunération forfaitaire، le producteur de phonogrammes
verse à l'artiste-interprète، en contrepartie de l'exploitation du
phonogramme contenant la fixation autorisée، une rémunération
annuelle supplémentaire pour chaque année complète au-delà des
cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au
2° du I de l'article L. 211-4. L'artiste-interprète ne peut renoncer à
ce droit.
Toutefois، le producteur de phonogrammes qui occupe moins de
dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan
annuel n'excède pas deux millions d'euros n'est pas tenu، pour
l'exercice en question، au versement de la rémunération
mentionnée au premier alinéa du présent I dans l'hypothèse où les
frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de
proportion avec le montant de la rémunération à verser.
II.-Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire
mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l'ensemble des
recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de
l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération
annuelle pour la reproduction، la mise à la disposition du public=
Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (69), Year (22)
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.٤ األزاْٞ يفٓا١ بايٓػب٤األزا

-

ضٍٛ يًصٚت األٝ ايتجبٚ أ،ّغطاْٛٛ ايفٞ ملٓتذ١ات بايٓػبٍٛ يألصٚت األٝ ايتجب.ّ غطاٜٛسٝ ايفٞ ملٓتذ١ بايٓػب١بٛ غري َصشٚت أٛ بص١بٛاملصش
١ض بايٓػبُٛٗ إىل ازب1 -216 ٍ ٠ٗا يف املازٍٝ يًرباَر املؿاض إيٚ ايٓكٌ األ.ٟ ايبصطٞات االتصاٍ ايػُع٦ٝهل
": ْص1992 ١ٕٓ سل املؤيف يػْٛ)َٔ قا23( ٠ يف املازْٞأَا املؿطع األضز
=par la vente ou l'échange، ou la mise à disposition du
phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa
propre initiative، à l'exclusion des rémunérations prévues
aux articles L. 214-1 et L. 311-1.
III.-Le producteur de phonogrammes fournit، à la demande de l'artisteinterprète ou d'un organisme de gestion collective mentionné au IV
et chargé de percevoir la rémunération annuelle supplémentaire de
l'artiste-interprète، un état des recettes provenant de l'exploitation
du phonogramme selon chaque mode d'exploitation mentionné au
II.
Il fournit، dans les mêmes conditions، toute justification propre à
établir l'exactitude des comptes.
IV.-La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est
perçue par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis
par le titre II du livre III et agréés à cet effet par le ministre chargé
de la culture.
L'agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en
considération :
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des organismes ;
2° Des moyens humains et matériels que ces organismes proposent de
mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la
rémunération prévue aux mêmes I et II، tant auprès de leurs
membres qu'auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs
membres ;
3° De l'importance de leur répertoire et de la représentation des
artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue auxdits
I et II au sein des organes dirigeants ;
4° De leur respect des obligations prévues au titre II du livre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de délivrance et de
retrait de cet agrément."
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 .1تهَ ٕٛس ٠محا ١ٜسكٛم فٓاْ ٞاالزا ٤مخػني غٓ ١ابتسا َٔ ٤ا ٍٚايػٓ ١املٝالز١ٜ
ايتاي ١ٝيتاضٜذ ا ٍٚثبٝت صٛت ٞيألزا٤
 .2تهَ ٕٛس ٠محا ١ٜسكٛم َٓتذ ٞايتػذٝالت ايصٛت ١ٝمخػني غٓ ١ابتسا َٔ ٤اٍٚ
ايػٓ ١املٝالز ١ٜايتاي ١ٝيتاضٜذ ْؿط ايتػذٚ ٌٝيف ساٍ عسّ ايٓؿط ذبتػب املسَٔ ٠
تاضٜذ ا ٍٚتجبٝت يًتػذٌٝ
 .3تهَ ٕٛس ٠محا ١ٜسكٛم ٖ٦ٝات االشاع ١عؿط ٜٔغٓ ١ابتسا َٔ ٤ا ٍٚايػٓ ١املٝالز١ٜ
ايتاي ١ٝيًػٓ ١اييت مت فٗٝا ايبح".
بٓا ٤عًَ ٢ا شنط ْط ٣إ ايتؿطٜعات ايعطبَٓ ١ٝشت فٓاْ ٞاألزآَٚ ٤تذ ٞايتػذٝالت

ايصٛتٚ ١ٝاملطَ ١ٝ٥س ٠محا 50 ١ٜعاَا اَا ٖ٦ٝات ايبح فكس اقتصطت عً 20 ٢عاَا( )1عً٢
عهؼ ايتؿطٜعات ايػطبَ ١ٝجٌ فطْػا اييت غاٚت بني ناف ١ايف٦ات َٓٚشتٗا صبتُع 70 ١عاَا
َٓص ْؿط ايعٌُ.
اَا بايٓػب ١يًكاْ ٕٛايربٜطاْ ٞيػٓ 1911 ١املطبل يف األضاض ٞايفًػطٝين مل ٜتططم
اىل َفٗ ّٛاسبكٛم اجملاٚض ٠بعهؼ ايتؿطٜعات املكاضْٚ ١االتفاقٝات ايسٚي.١ٝ
املبحث الثاىي
التسيري اجلناعي حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة
تعترب َٓعُات اإلزاض ٠ازبُاع َٔ ١ٝاملٛضٛعات املُٗ ١عً ٢املػتٜٛني اإلقًُٞٝ
ٚايعامل ٞيف ضَ ٤ٛا ٜؿٗس ٙايعامل َٔ ثٛض ٠تكٓٚ ١ٝاْتؿاض االعُاٍ األزبٚ ١ٝايفٓ ١ٝبؿهٌ
ٚاغع عرب ؾبهات االْرتْت ,فُٔ ٖٓا ال بس َٔ ٚدٛز َٓعُات َسْ ١ٝتالسل اعُاٍ ايكطصٓ١
ٚتعٌُ عً ٢متج ٌٝأصشاب اسبكٛم يعذع ٖصا األخري َٔ ذبص ٌٝسكٛق٘ املاي ١ٝبؿهٌ
فطز.ٟ
غٛف ْتططم يف ٖصا املبشح اىل َفَٗٓ ّٛعُات اإلزاض ٠ازبُاع ١ٝيف (املطًب
األ ،)ٍٚايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛملٓعُات االزاض ٠ازبُاع ١ٝيف (املطًب ايجاْ.)ٞ

( )0فاضلي إدريذ" ،السجخل إلى السلكية الفكخية :السلكية األدبية والفشية والرشاعية"،
الجدائخ ،ديهان السطبهعات الجامعية ،9117 ،ص.061-059
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املطلب األول
مفهوو ميظنات اإلدارة اجلناعية حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة
ٜكصس باإلزاض ٠ازبُاع )Sociétés de gestion collective( ١ٝسبكٛم
املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠شيو ايتػٝري ايص ٟتتٛال ٙؾطنات أ ٚمجعٝات َٔ ادٌ ايكٝاّ
بأعُاٍ ايتػٝري يًشل املايٚ ٞاملعٓ ٟٛيًُؤيف ٚألصشاب اسبكٛم اجملاٚض ٠بصفتٗا ٚنٝال

قاْْٝٛا( .)1سٝح إ اإلزاض ٠ازبُاع ١ٝتعس اسبٌ األَجٌ ايص ٟميهٔ إ حيكل فعايَٓ ١ٝؿٛز٠
()2
يًشكٛم املايٚ ١ٝاملعٓ.١ٜٛ
ٚيكس عطفتٗا املاز َٔ 5 ٠ايكاْ ٕٛاألغاغ ٞيًهْٛفسضاي ١ٝايسٚي ١ٝزبُعٝات املؤيفني
 ٚاملًشٓني":"CISAC
"تعطف اهل ١٦ٝأ ٚايؿطن ١املػري ٠سبكٛم املؤيفني عً ٢أْٗا نٌ ٖ ١٦ٝدبتُع فٗٝا ايؿطٚط
ايتاي:١ٝ
 تسافع عٔ َصاحل املازٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛيًُؤيفني. متًو آيٝات خاص ٚ ١فعاي ١يتشص ٚ ٌٝتٛظٜع عا٥سات سكٛم املؤيفني. تتشٌُ َػؤٚي ١ٝايتهفٌ بايعًُٝات املٓٛط ١إيٗٝا َٔ ذبص ٚ ٌٝتٛظٜع يًعٛا٥س. تػري بصف ١اغتجٓا ١ٝ٥سكٛم ايفٓاْني املؤزَٓ ،ٜٔتذ ٞايفْٛٛدطاّ٦ٖٝ ،ات ايبح()3

اإلشاعٚ ٞغريِٖ َٔ أصشاب اسبكٛم اجملاٚض".٠
ٚألُٖ ١ٝاإلزاضات ازبُاع ١ٝسجت ٚثٝك ١ايٛاٜب ٛاملتعًك ١بتٓع ِٝعٌُ مجعٝات اإلزاض٠
ازبُاع ١ٝعً ٢ضطٚض ٠قٝاّ ايتؿطٜعات ايٛطٓ ١ٝبايعٌُ عً ٢اْؿا ٤إزاضات مجاع ١ٝتكّٛ
مبُٗ ١ايتشص ٌٝاملاي ٞإلصشاب اسبكٛم اجملاٚض ٠عٓس تٛص ٌٝأزا ِٗ٥إىل ازبُٗٛض ٚتٛظٜعٗا
عًٚ ِٗٝفكا يعا٥س نٌ ٚاسس َِٓٗ سٝح ْصت:

( )0سامخ الجاللعة" ،التجابيخ الجولية في مجال اإلدارة الجساعية لحقهق السؤلف والحقهق
السجاورة بين الشظخية والتطبيق  -دراسة مقارنة ،جامعة ال البيت ،مجلة السشارة ،ص.8

( )9رمدي الذيخ" ،الحقهق السجاورة لحق السؤلف" ،دار الجامعة الججيجة ،اإلسكشجرية ،الطبعة
األولى  ،9115ص.966
(3) https://www.cisac.org/What-We-Do/Governance/Statutes
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"اغتٓازاً اىل دبطب ١ايػٓٛات األخري ٠اظزاز ايتأٜٝس عً ٢إٔ املُاضغ ١ايفطز ١ٜيًشكٛم َػأي١
غري عًُٝــ .١فجُـ ١سـاالت حيتـاز فٝـٗا املٓتفعـ ٕٛايـَٓ ٢فص غطٜع يهُٚ ١ٝاغعَٔ ١
املصٓفاتٚ .االزاض ٠ازبُاع ١ٝأزا ٠أغاغ ١ٝيًُُاضغ ١ايفعايـ ١يًشكـٛمَ .ـٔ ٖٓـا تًعـب
()1
االزاض ٠ازبُاعٝـ ١زٚضًا َُٗاً َٚفٝساً دساً بايٓػب ١اىل املؤيفني ٚاملبسعني".
ٚيف ضآٜا تهُٔ أَُٖٓ ١ٝعُات االزاض ٠ازبُاع ١ٝيف ثالخ ضباٚض أغاغ:١ٝ
َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ ،١ٝصعٛب ١قٝاّ املؤيف بتشص ٌٝعٛا٥س ٙاملاي ١ٝبؿهٌ فطزٟ
ٚباألخص عٓس اْتؿاض ايعٌُ خاضز سسٚز اإلقً .ِٝسٝح ال ميهٔ يًُؤيف االتصاٍ بهٌ
ضبط ١إشاع ١ٝأ ٚتًفع ١ْٜٝٛيًتفاٚض بؿإٔ ايرتاخٝص ٚاملهافآت َكابٌ اغتدساّ عًُ٘.
باملكابٌ ٜعس َٔ ايصعب قٝاّ املػتدسَني باالتصاٍ ٚايبشح عٔ نٌ َؤيف ٜطاز اغتدساّ
سكٛق٘.
َٔ ايٓاس ١ٝاالقتصاز َٔ ،١ٜاالدسَ ٣ايٝا تٛي ٞؾطنات خاص ١َُٗ ١ايتفاٚض
ٚذبص ٌٝاملبايؼ املاي ١ٝسٝح َٔ ايصعب ايتٛاصٌ بؿهٌ فطزَ ٟع اعساز نبرئَ ٠
املػتدسَني.
اَا ايٓاس ١ٝايكاْ ،١ْٝٛتتُهٔ ٖص ٙاملٓعُات َٔ َالسك ١املعتس ٜٔعً ٢اسبكٛم
املايٚ ١ٝاملعٓ ١ٜٛيًُبتهط ٜٔبؿهٌ انجط فعاي َٔ ١ٝايعٌُ ايفطز ،ٟسٝح تطتبط ٖصٙ
املٓعُات بعكٛز ثٓاَ ١ٝ٥ع َؤغػات زٚي ١ٝعسٜس ٠فطالً عٔ خربا ٤قاْْٝٛني تٛنٌ هلِ
ََُٗ ١السك ١املعتس ٜٔاَاّ احملانِ املدتص ١َُٗ ٖٞٚ ١صعب ١ايتطبٝل َٔ قبٌ املؤيف
بؿهٌ فطز.ٟ
اَا خبصٛص املٗاّ املٛنً ١ايٗٝا فٗ ٞعسٜسَٚ ٠تٓٛعَٗٓٚ ١ا:
• ايتفاٚض َع املػتدسَني بؿإٔ تصاضٜح اغتػالٍ اسبكٛم اييت تسٜطٖا؛
• تؤزَٓ ٟعُات اإلزاض ٠ازبُاع ١ٝزٚضا َُٗا يف صباٍ سل املؤيف َٓ َٔٚطًل نْٗٛا
دٗات يرتٜٚر ايجكاف َٔ ،١خالٍ تكس ِٜخسَات ادتُاعٚ ١ٝثكافٚ ١ٝتعً ١ُٝٝيصاحل
أصشاب اسبكٛم؛
• إؾٗاض سكٛم املايهني ٚإثبات ًَه ١ٝتًو اسبكٛم يف سايٚ ١دٛز ْعاع أ ٚاْتٗاى؛
• ذبص ٌٝايطغٚ ّٛتٛظٜعٗا عً ٢أصشاب اسبكٛم؛
(1)http://ecipit.org.eg/arabic/pdf/collective%20managment%20wipo%
20paper.pdf
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• إقاَ ١ايسعا ٣ٚايكطا ١ٝ٥زفاعا عٔ املصاحل اييت تهَ ٕٛػؤٚي ١عٓٗا مبٛدب
ايكاْ ،ٕٛمبا يف شيو املصاحل ازبُاع ١ٝألعطاٗ٥ا؛
()1
• مجع َٚعازب ١بٝاْات بؿإٔ اغتدساّ اسبكٛم؛
املطلب الثاىي
التيظيه القاىوىي مليظنات االدارة اجلناعية
تتدص ٖص ٙازبُعٝات ايٛضع ١ٝايكاْ ١ْٝٛيؿطنات َسْ ١ٝآَ ٚعُات أًٖ ١ٝغري
ضحبٖٚ ،١ٝصا َا انست عً ١ٝايس ٍٚاألعطا ٤يف اذباز مجعٝات اإلزاض ٠ازبُاعCISAC ١ٝ
خالٍ املؤمتط ايػازؽ املٓعكس يف بطيني عاّ  1963اييت انست عً ٢ضطٚض ٠اغتبعاز إ
()2
تتدص ٖص ٙاملٓعُات أْ ٟؿاط دباض.ٟ
ٖٚصا َا انست٘ اٜطا املاز َٔ )46( ٠ايتؿطٜع ايُٓٛشد ٞايعطب ٞسبل املؤيف
ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠املٛقع يف ايؿاضق ١خالٍ االدتُاع اسباز ٟعؿط يػْٓ 1998 ١صت:
"جيٛظ ألصشاب سكٛم املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠يف َفٗ ّٛأسهاّ ٖصا ايتؿطٜع إٔ ٜتٓاظيٛا
عٔ سكٛقِٗ املاي ١ٝإىل مجعَ ١َٝٓٗ ١ٝتدصص ١أ ٚأنجط يتتٛىل إزاضٖ ٠ص ٙاسبكٛم بامسٗا
ٚسبػابٗا باعتباضٖا خًفا خاصا هلِٚ .تعس ايعكٛز اييت تربَٗا ٖص ٙازبُعٝات يف ٖصا ايصسز
عكٛزا َسْ."١ٝ
ٖصا ايتٛد٘ اخست ب٘ ايتؿطٜعات ايٛطٓ ,١ٝاملاز َٔ )321( ٠قاْ ٕٛاملًه ١ٝايفهط١ٜ
ايفطْػ ٞيػْٓ 1992 ١صت:
"Les organismes de gestion collective sont des personnes
morales constituées sous toute forme juridique dont l'objet
principal consiste à gérer le droit d'auteur ou les droits
voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de
ces droits, tels que définis aux livres Ier et II du présent
code, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions
légales, soit en exécution d'un contrat.
Ces organismes doivent :

( )0السادة  67من قانهن حق السؤلف والحقهق السجاورة اللبشاني لدشة .0999
( )9رمدي الذيخ ،مخجع سابق ،ص967
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1° Soit être contrôlés par leurs membres titulaires de droits
; mentionnés au premier alinéa
2° Soit être à but non lucratif.
Ils agissent au mieux des intérêts des titulaires de droits
qu'ils représentent et ne peuvent leur imposer des obligations
qui ne sont pas objectivement nécessaires pour protéger
leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer une gestion
efficace de leurs droits.
II.-Les organismes de gestion collective peuvent mener des
actions de promotion de la culture et fournir des services
sociaux, culturels et éducatifs dans l'intérêt des titulaires de
"droits qu'ils représentent et du public.
نصيو ايكاْ ٕٛاالَاضات ٞسبل املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠يػٓٚ 2002١املعسٍ يف غٓ١
 2006يف املاز":)30( ٠
جيٛض ألصشاب سكٛم املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض ،٠إ ٜتٓاظيٛا عٔ سكٛقِٗ املاي١ٝ
اىل مجعٝات ََٗٓ ١ٝتدصص ١إلزاضتٗا ،ا ٚإ ٜٛنًٛا دٗات اخط ٣يف َباؾطٖ ٠ص ٙاسبكٛم.
ٚتعترب ايعكٛز اييت تربّ بٗصا ايؿإٔ عٔ ططٜل ٖص ٙازبُعٝات ا ٚازبٗات عكٛزا َسْ."١ٝ
اَا بايٓػب ١يًكاْ ٕٛايفًػطٝين فًِ ٜتططم اىل َٛضٛع اْؿا ٤مجعٝات اإلزاض٠
ازبُاع .١ٝإ غٝاب ٖص ٙازبُعٝات املتدصص ١يف األضاض ٞايفًػطٜ ١ٝٓٝؤز ٟاىل ضٝاع
سكٛم َاي ١ٝنبري ٠ألصشابٗا نُا ٜؿذع ايكطصٓ ١عًْ ٢طام ٚاغع يعسّ ٚدٛز دٗات ضقاب١ٝ
يًشس َٔ ٖص ٙايعاٖط.٠
َٔ داْب اخط ال تعترب َٓعُات اإلزاض ٠ازبُاع ١ٝسهطا عً ٢أسس أ ٚقطاع َعني،
بٌ إٕ ايتؿطٜعات ايٛطٓٚ ١ٝايسٚي ١ٝأتاست اجملاٍ يهٌ ف ١٦إْؿا ١٦ٖٝ ٤تعٌُ عً ٢محا١ٜ
()1
سكٛقٗا.

( )0محسهد لطفي" ،اإلدارة الجساعية لحق السؤلف والحقهق السجاورة" ،بحث مقجم إلى اللجشة
الهطشية السرخية للتخبية والثقافة والعلهم (إليكه – أيديدكه) ،الشجوة الهطشية حهل حساية

حقهق السؤلف ،القاىخة 93-09 ،يهنيه 0993م ،ص.9
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ٚنُا تعس ايعط ١ٜٛيف َٓعُات اإلزاض ٠ازبُاعَ ١ٝفتٛس ١يهٌ َايو سبل املؤيف ٚاسبكٛم
اجملاٚض ،٠غٛا ٤ناْٛا َؤيفني أًَ ٚشٓني أْ ٚاؾط ٜٔأ ٚنتابا أَ ٚصٛض ٜٔفٛتٛغطافٝني أٚ
َٛغٝكٝني أ ٚفٓاْ ٞأزا.٤
نُا ،جيب إٔ ٜهَ ٕٛبسأ املعاًَ ١ايعازي ١غري ايتُٝٝع َٔ ١ٜاملكَٛات األص١ًٝ
يعًُٝات أَٓ ٟعُ ١إزاض ٠مجاع .١ٝنُا ٜٓبػ ٞإٔ متتٓع َٓعُات اإلزاض ٠ازبُاع ١ٝيف َعطض
تكس ِٜخسَات اإلزاض ،٠عٔ ايتُٝٝع بني أصشاب اسبكٛم عً ٢أغاؽ ازبٓػ ١ٝأَ ٚكط اإلقاَ١
()1

أ ٚايعٌُ.

ٚاْطالقا مما شنط تكػِ ٖص ٙاملٓعُات اىل عس ٠أصٓاف َٓٗا َصٓفات متج١ًٝٝ
تؿٌُ األفالّ ٚاملػطسٝات ٚعطٚض األٚبطا ٚايبايٚ ١ٝايتُج ٌٝايصاَتَٗٓٚ ،ا يف
صباٍ املصٓفات املطبٛع ١أ ٟايهتب ٚاجملالت ٚغريٖا َٔ ايسٚضٜات ٚايصشف سٝح
تٓط ٟٛاإلزاض ٠ازبُاع ١ٝعًَٓ ٢ح سل االغتٓػار ايتصٜٛط ،ٟأ ٟبعباض ٠أخط ٣ايػُاح
ملؤغػات ناملهتبات ٚاملٓعُات ايعاَٚ ١ازباَعات ٚاملساضؽ ٚمجعٝات املػتًٗهني
()2

بتصٜٛط املاز ٠احملُ ١ٝتصٜٛطا ضٝ٥ٛا.
اَا املصٓفات املٛغٝك ١ٝفٗ ٞتؿٌُ نٌ أْٛاع املٛغٝك :٢ازباظ ،ايهالغٝو،
()3
ايػُٝف ،ْٞٛايبًٛظ ،ايبٛب.
نُا تكٖ ّٛص ٙاملٓعُات أٜطا حبُا ١ٜاملؤيفات املٛغٝك ١ٝغٛا ٤اقرتْت باأليفاظ
اّ مل تكرتٕ ،ا ٟغٛا ٤ناْت َصشٛب ١ا ٚغري َصشٛب ١بهالّ نُا املػطسٝات
()4

املٛغٝك.١ٝ

(1) Claude Colombet، "propriété littéraire et artistique et droit voisin",
éd. Dalloz, 1991, n° 31, p. 87
(2) Yvan Diringer،" Gestion collective des droits d'auteur et droit de la
concurrence, presses Universitaires d'Aix-Marseille - P.U.A.M,
.2011, p450
(3) Matthieu Chabaud, "droit de la musique"، 1er édition، L.G.D.J,
Paris, p.245
( )4تعج جسعية السلحشين والسهسيقيين وناشخي السهسيقى الفخندية  SACEMاول جسعية
تعشى في حساية الحقهق السهسيقية على السدتهى الجولي والتي تأسدت في عام

.0851اال ان ىحه الجسعيات انتذخت في اغلب دول العالم ومشيا على سبيل السثال
الجسعية األمخيكية للسلحشين والسؤلفين والشاشخين  ASCAPفي الهاليات الستحجة=
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اخلامتـة
تعس سكٛم املؤيفني اسس اِٖ قطاٜا سكٛم ايٓؿط ٚايتأيٝف سٝح ميٓح قاْ ٕٛسل
املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠يصاسب االبساع سكا َايٝا اغت٦جاضٜا خي ٍٛصاسبَٓ ١ع أٟ
ؾدص َٔ اغتػالٍ َصٓف ١ا ٚاسبص ٍٛعً ٢تطاخٝص إلعاز ٠طباع ٚ ١تٛظٜع ايعٌُ زٕٚ
اشٕ خط َٔ ٞاملؤيف.
إ ايتطٛض ايػطٜع يف ٚغا ٌ٥االتصاالت ٚغطع ١اْتكاٍ االعُاٍ األزبٚ ١ٝايفٓ١ٝ
خاضز سسٚز اإلقً ِٝبؿهٌ ٚاغع فطض عً ٢أصشاب اسبكٛم ايتهاتف َٔ ادٌ اْؿا٤
َٓعُات االزاض ٠ازبُاع َٔ ١ٝادٌ ايعٌُ عً ٢محا ١ٜأعُاهلِ ٚايعٌُ عً ٢دبا ١ٜسكٛقِٗ
املاي ١ٝغٛا ٤زاخٌ سسٚز ايسٚي ١ا ٚخاضدٗا.
 َٔٚخالٍ زضاغَٓ ١عُات اإلزاض ٠ازبُاع َٔ ١ٝسٝح بٝإ َفَٗٗٛا ٚشاتٝتٗا ايكاْ١ْٝٛ
ٚايعٌُ عً ٢تأصَ ٌٝفٗ ّٛسكٛم املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠تٛصًٓا اىل مجً َٔ ١ايٓتا٥ر
ٚايتٛصٝات ٚاييت جنًُٗا نُا ٜأت:ٞ
أٚال :ايٓتا٥ر
 .1تعٛز دصٚض مجعٝات اإلزاض ٠ازبُاع ١ٝاىل االتفاق ١ٝايسٚي ١ٝسبل املؤيف "بريٕ" اال إ
اتفاق" ١ٝتطٜبؼ" ايعَت ايس ٍٚاييت تٓ ٟٛاالْطُاّ ايٗٝا اْؿا ٤مجعٝات إزاض٠
مجاع.١ٝ

=األميخكية ،والجسعية السحجودة لحق األداء  PRSفي السسلكة الستحجة ،وجسعية حقهق

األداء السهسيقي واالستشدــاخ اآللـي  GEMAفـي ألسانيـا ،والجسعيـة االيطاليـة للسؤلفيـن

والشاشخين  SIAEفي ايطاليا ،والجسعية العامة للسؤلفيـن فـي اسـبانيا SGAE .عخبيا تم

تأسيذ الجسعية السرخية لحقهق السهسيقى  SACEROUوالجسعية اللبشانية للحقهق

السهسيقية  SACEMLاما في الجول تهنذ والجدائخ والسغخب فقج تم تأسيذ جسعيات
إدارة عامة تختص بكافة جهانب حقهق السؤلف والحقهق السجاورة مثل السؤسدة

التهندية لحقهق السؤلف والحقهق السجاورة والسكتب السغخبي لحقهق السؤلفين والجيهان

الهطشي لحقهق السؤلف والحقهق السجاورة الجدائخي ،اال انو ما يعيب ىحه السؤسدات بانيا
حكهمية وىحا ما يتعارض مع اغلب التهصيات الجولية التي تشص على وجهب إدارة ىحه
السؤسدات من قبل مؤلفين واشخاص عاديين بعيجا عن التجخل الحكهمي.
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 .2اْتؿاض َفٗ ّٛمجعٝات اإلزاض ٠ازبُاعٜ ١ٝعٛز باألغاؽ اىل ايتطٛض اهلا ٌ٥بٛغاٌ٥
االتصاالت ايػًهٚ ١ٝايالغًه٦ٖٝٚ ١ٝات ايبح إضاف ١اىل ايؿبه ١ايعٓهبٛت.١ٝ
 َٔ .3ايططٚض ٟقٝاّ فٓاْ ٞاألزاٚ ٤املًشٓني ٚايهتاب ايكٝاّ عً ٢اْؿا ٤مجعٝات إزاض٠
مجاع ١ٝألْ٘ ثبت اْ٘ َٔ ايصعب قٝاّ املؤيفني بإزاض ٠أعُاهلِ ايفٓ ١ٝبؿهٌ فطزٟ
ٚايعٌُ عً ٢اعطا ٤تصاضٜح ٚدبا ١ٜسكٛقِٗ املاي.١ٝ
 .4تؤز ٟمجعٝات االزاض ٠ازبُاع ١ٝزٚضا ٖاَا يف محا ١ٜسكٛم املؤيفني املايٚ ١ٝاملعٓ١ٜٛ
سٝح تأخص زٚض ايٛغٝط بني ايفٓاْني ٚاملؤيفني ٚقطاع ازبُٗٛض ٚاملػتًٗهني.
ثاْٝا :ايتٛصٝات
 .1ايػا ٤قاْ ٕٛسل املؤيف ايربٜطاْ ٞاملطبل يف األضاض ٞايفًػطٝين يػٓ1911 ١
ٚاملػاضع ١يف إقطاض َؿطٚع ايكاْ ٕٛايفًػطٝين سبل املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض ٠يػٓ١
َ 2013ع ادطا ٤بعض ايتعسٜالت.
 .2ضطٚض ٠اْؿاَ ٤هتبٚ ١طٓ ١ٝيًُشافع ١عً ٢املٛضٚخ ايرتاث.ٞ
 .3ضطٚض ٠ايتٛع ١ٝحبكٛم املؤيفني ٚاالبساعات ايفهطْٚ ١ٜؿط ثكاف ١اسرتاّ املًه ١ٝايفهط١ٜ
يف األضاض ٞايفًػط.١ٝٓٝ
 .4ضطٚض ٠ربصٝص قطا َٔ ٠ش ٟٚاشبربٚ ٠ايسضا ١ٜبكٛاْني املًه ١ٝاألزبٚ ١ٝايفٓ.١ٝ
 .5ضطٚض ٠االْطُاّ اىل االتفاقٝات ايسٚي ١ٝاملتعًك ١باملًه ١ٝاألزبٚ ١ٝايفٓ.١ٝ
 .6ايعٌُ عً ٢تسضٜؼ َاز ٠املًه ١ٝاألزبٚ ١ٝايفٓ ١ٝيف ازباَعات ايفًػطْٚ ١ٝٓٝكاب١
احملاَني ايفًػطٝٓٝني.
 .7ايعٌُ عً ٢اْؿا ٤مجعٝات اإلزاض ٠ازبُاع ١ٝيف األضاض ٞايفًػطَ ١ٝٓٝع ايتأنٝس عً٢
ْعاَٗا املسْ.ٞ
 .8إزاض ٠مجعٝات اإلزاض ٠ازبُاع َٔ ١ٝقبٌ َؤيفني ًَٚشٓني ٚفٓاْ ٞاألزاٚ ٤اتباع ايُٓٛشز
ايعامل ٞايص ٟسٝس ايسٚض اسبه.َٞٛ
 .9تؿسٜس ايطقاب ١عً ٢ايؿبه ١ايعٓهبٛت ١ٝاييت أضشت اضض خصب ١يًكطصٓٚ ١االعتسا٤
عً ٢سكٛم املؤيفني.
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املصـادر
أٚالً :االتفاقٝات ايسٚيٚ ١ٝايكٛاْني ٚاألْعُ:١

 اتفاق ١ٝبطٕ سبُا ١ٜاملصٓفات األزبٚ ١ٝايفٓٚ – ١ٝثٝك ١باضٜؼ املؤضخ ١يف ٜٛ 24يٛٝ
ٚ 1971املعسي ١يف  2أنتٛبط ْ – 1979ص ضمس ٞبايًػ ١ايعطب . ١ٝاملٓعُ ١ايعامل١ٝ
يًًُه ١ٝايفهط – ١ٜدٓٝف َٓ – 1990ؿٛضات ايٜٛب ٛضقِ ( 287 )Aايٜٛب.1990 ٛ
 اتفاق ١ٝازبٛاْب املتصً ١بايتذاض َٔ ٠سكٛم املًه ١ٝايفهط )TRIPS( ١ٜيػٓ.1994 ١
 االتفاق ١ٝايعطب ١ٝسبُا ١ٜسل املؤيف املٛقع عًٗٝا يف بػساز بتاضٜذ ْٛ 5فُرب .1981
 قاْ ٕٛسل املؤيف ايفًػطٝين يػٓ.1911 ١
 قاْ ٕٛمحا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايفهط ١ٜاملصط ٟيػٓ.2002 ١
 قاْ ٕٛمحا ١ٜسل املؤيف االضزْ ٞضقِ ( )22يػٓ.1992 ١

 قاْ ٕٛمحا ١ٜاملًه ١ٝاألزبٚ ١ٝايفٓ ١ٝايًبٓاْ ٞضقِ ( )57يػٓ.1999 ١
 ظٗري ضقِ  20.00.1املػطب ٞايصازض يف  9ش ٟايكعس 15( 1420 ٠فرباٜط  )2000اشباص
بتٓفٝص ايكاْ ٕٛضقِ  00.2املتعًل حبُا ١ٜسكٛم املؤيف ٚاسبكٛم اجملاٚض.٠
 ايعٗري املػطب ٞضقِ  1 .69 .135بتاضٜذ ٜٛ 29ي 1970 ٛٝاشباص حبُا ١ٜاسبكٛم
األزبٚ ١ٝايفٓ.١ٝ
ثاْٝاً :ايهتـب:
 أغاَ ١امحس بسض ،بعض َؿهالت تسا ٍٚاملصٓفات عرب االْرتْت ،ط ،2زاض ايٓٗط١
ايعطب ،١ٝايكاٖط.2003 ،٠
 إبطاٖ ِٝأمحس إبطاٖ ،ِٝاسبُا ١ٜايسٚي ١ٝيرباَر ايهُبٛٝتط ،زاض ايٓٗط ١ايعطب.1994 ١ٝ
اإلزاض ٠ازبُاع ١ٝسبكٛم املؤيف َع ايتطبٝل عً ٢األغايٝب ايتهٓٛيٛد ١ٝاسبسٜج١
(ايتٛابع ايصٓاعٚ ١ٝؾبهات املعًَٛات)َٓ ،ؿٛضات املٓعُ ١ايعطب ١ٝيًرتبٚ ١ٝايجكاف١
ٚايعً ّٛذبت عٓٛإ :سكٛم املؤيف يف ايٛطٔ ايعطب ٞيف إطاض ايتؿطٜعات ايعطب١ٝ
ٚايسٚي ،١ٝتْٛؼ.1999 ،

 ضَع ٟضؾاز عبس ايطمحٔ ايؿٝذ ،اسبكٛم اجملاٚض ٠سبل املؤيف ،ط ،1زاض ازباَع١
ازبسٜس ،٠اإلغهٓسض.2005 ،١ٜ
 غػإ ضباح ،قاْ ٕٛمحا ١ٜاملًه ١ٝايفهطٚ ١ٜايفٓ ١ٝازبسٜس َع زضاغَ ١كاضْ ١س ٍٛدطاِ٥
املعًَٛاتَ ،١ٝطبعْٛ ١فٌ ،يبٓإ.2001 ،
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١ٜ املصط١٦ٝ اهل،١ٝكٝغٛ ايعًين يًُصٓفات امل٤ سل األزا،ٞز يطفُٛ ضبُس سػاّ ضب
.ّ1978 ١ طبع، يًهتاب١َايعا

،1 ط،٘تٌٜ محا٥غاٚٚ  سبل املؤيف٠ سل املؤيف – ايُٓاشز املعاصط،ٕاف نٓعاْٛ 
.2004 ، اإلصساض ايطابع،١ضات زاض ايجكافَٛٓؿ

،١ فطاي١ َطبع،1 ط،٠ضٚم اجملاٛاسبكٚ م املؤيفٛ سك،ٟٚ ايػعاٟٚٔ ايؿطقاٜض ايسْٛ 
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