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  ق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة الدائمة املعنية حب
 

  والعشرونالثالثة الدورة 
سمرب 2 نومفرب و29 و28 و25 إىل 21جنيف، من   2011ي د

 
 

  ر احملفوظاتاقرتاح بشأن التقييدات واالستثناءات لفائدة املكتبات ودو
 ثويقة من تقدمي الربازيل وإكوادور وأوروغواي
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شأن  نة عىل خطة معل  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وافقت ا نة ادلامئة ا رشين  ناء ادلورة احلادية وا بأ للج ن للج ملعث لع
ناءات للفرتة  يدات والا سـتثا ناسب واحد أللعمل " 2012-2011لتقي توصل إىل صك قانوين دويل  معىل ا سواء يف (و أكرث ل

شرتكة أو معاهدة أوشلك قانون منوذيج ية  م أو تو ها أو أية ) أي شلك آخرص بق تقد مي، مع مراعاة الاقرتاحات اليت  سـ
يةاقرتاحات   ".فإضا

ثالثة  با يف األايم ا نا نا أن حنرز تقدما  هذه اخلطة  لووفقا  سـ مي يدات ّاخملصصة علل شات عىل ا نا ياليت سرتكز فهيا ا ق لتقمل
سابقةسـتثوالا بة يف هذا اجملال يف ادلورات ا يدين من اخلربة ا بات ودور احملفوظات  لناءات لفائدة ا سـ ملكتت سـتفم  .ملك

نة  ية قرار ا يعة الصك، ومبراعاة أ تعلق  للجودون اإلرضار برأي املقرتحني فامي  مه ب تقدم يف حتديد بطي يعة الصك ا لبأال تعرقل  طب
بات و يدات لفائدة ا ناءات وا تالا ملكي لتق ند سـتث نا نؤيد، كخطة معل  بدور احملفوظات، فإ باع 5للن بدء اب ت من جدول األعامل، ا ل

نة، وترك " اجملموعاتمقاربة تقوم عىل " نصوص الوجهية املقرتحة من أعضاء ا مند إىل ا للج ل يعة الصك إىل حني ستست طبأةل 
توي علهيا يدات اليت  ناءات وا شأن الا توصل إىل توافق اكف  تحا ي ب سـل لتق  . سـتث

نة لفائدة وهبذ يدات ا ناءات وا توي عىل مجموعة من الا تقدم الربازيل وإكوادور وأوروغواي ابقرتاح  يه الروح  ي حي ملعت لتق سـتث
بات ودور احملفوظات الواردة يف  تعلقة اب نة يف هذه ادلورة إىل جانب األحاكم ا ها ا نا بات ودور احملفوظات  تا مل للج ت ملكت ق شملك ل

ية  بدلان األفر يقاقرتاح مجموعة ا ية) SCCR/22/12ثالويقة (ل يقة املعلومات األسا سـوو نص املقدم من ث ل املقرتحة من الربازيل وا
تحدةوفد  يةملالوالايت ا  .يك األمر

تفظ الربازيل وإكوادور وأوروغواي  ناء تقدمي  ابحلق يفحتو ية أ ثاقرتاحات إضا شاتف نا قا  .مل

بارية ناءات اإل جاقرتاح الا  سـتث

باتاإلعارة   ملكتدلى ا

ية ابحلقوق اجملاورة، إىل ح يُسم .1 ية حبق املؤلف، أو املواد ا نفات ا حملمبات إعارة ا حملم ملص  أو إىل مسـتخدمللمكت
 .أخرى مكتبة

تعاقد)1(ابلرمغ من أحاكم الفقرة  .2 تفظ /م، جيوز ألي طرف  هور أن  حيدوةل عضو يكفل رصاحة حق اإلعارة  للجم
 .احلق هبذا

بات ودور احملفوظاتنسخ  بل ا ها من  ملكتالصور وتوز ق يع
 

ية ابحلقوق اجملاورة، يُسمح  .1 نف محمي حبق املؤلف أو مادة  سخ صورة من  بة أو دار حمفوظات  محمألي  مص ن مكت
بةوتوزعهيا عىل  يةعىل  أو للمكتمراتد  تا لبة أو دار حمفوظات أخرى لألغراض ا ل  :مكت

تعلمي؛ )أ(  لا

  إلجراء حبث أو دراسة خاصة؛املراتدين الامتسات مقدمة من )ب(

بات )ج( تبادل الواثئق بني ا  .ملكت

توزيع وفقا لال سخ وا لرشط أن يكون هذا ا لن ية برنلزتامات اب سارية، ومهنا اتفا قدلوية ا ل  .ل
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سخ صورة من يُسمح  .2 مبات ودور احملفوظات  ن ية ابحلقوق اجملاورة وصنللمكت تعمميف محمي حبق املؤلف أو مادة  ها محم
رشيع الوطين مسـتخدمعىل  ناء يف ا يد أو ا سمح فهيا  لت، يف أية حاةل أخرى  سـتث ي تخدمتقي يه ا متي إ سـاذلي  ملل  بإجراء ين
 .الصورة تكل

ية نولو تدابري امحلاية ا تعلقة  جالالزتامات ا لتك ب  مل

ت/تضمن ادلول األعضاء .1 بل  بات ودور احملفوظات ا تعاقدة أن تكون دلى ا متاألطراف ا سـ ت للمل ل ناءات ملك سـتثع ابال
ية نف محمي أو أية مادة أخرى  ية عىل  نولو بق تدابري امحلاية ا ندما  يدات الواردة يف هذا الصك  محموا مص تط ع جي لتك  .لتق

بات ودور احملفوظات ية ا سؤو يد عىل  تا ل م ملكي  لتق

ّتعني ّتع ينبغي أن /ي باته يمت بة أو أمني دار حمفوظات يعمل يف نطاق وا جأي أمني  تعويضات ومن املطالبابمحلاية من مكت ل اب
ية و نا ية ا سؤو ئا جل ل يةمن مل سن  ندما يكون ترصفه عن  تعدي عىل حق املؤلف  نا ح ع  : ل

تقاد، ويف حال وجود  )أ(  عند الا باب معقوةل ع تقادسـأ ية ابحلقوق اجملاورة، ب، علال نف أو املادة ا حملمأن ا ملص
نحو  لتخدم عىل ا سموح تسـ ناء واردملا يد أو ا سـتثبه يف نطاق  يدها حق املؤلف؛تقي  يق يف هذا الصك، أو بطريقة ال 

ند الا )ب(  باب معقوةل ويف حال وجود ، عتقادعأو  تقادسـأ ية ابحلقوق اجملاورة، ب، علال نف أو املادة ا حملمأن ا ملص
يصيه   .مفتوح خيف املكل العام أو خاضعة لرت

ية ملاعضو أنظمة الوةل ادل/تعاقدملاطرف ويف حال كفل ال تعني ثانوية،لالسؤو ّفإنه  بات ودور /ي ثىن ا ملكتبغي أن  تسـ تن ي
ية عن أعامل يقوم هبا مراتدوها سؤو لاحملفوظات من ا  .مل

 

 ]ثهناية الويقة[


