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  ق امللل  ااقحوق  ااجمواة اللجنة الدائمة املعنية حب
 

 العشرانة اوبعالس الداة 
ىل أأبريل  62جنيف، من   6024مايو  6اإ

 
 

 ملسسوت التعليم االتدةيس االبحث األهداف ااملبودئ بشأن االستثنوءات االتوييدات لفوئد  

 قدمهتا الولايت املتحدة الأمريكية
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 عامةمعلومات 

حامس الأمهية يف اس تحداث يؤدي دورا هو ف  .العلمي امليدانيف رش والن  البحث حفزيلت معوما وس يةلحق املؤلف نظام يُعد 
ن ضامعليه و  اليت تُس تخدم يف جمال التعلمي، ويف تدعمي الأهداف التعلميية والتدريس ية والبحثية. مصنفات التأأليفوتعممي  ن فاإ
لقانون ادلويل، من الأمور اليت تدمع همام وأأنشطة ل وفقابني احلقوق وبني الاس تثناءات والتقييدات،  مناسبتوازن 

 لتدريس والبحث.مؤسسات التعلمي وا

 اس تثناءات وتقييدات وطنيةاعامتد 

 الهدف:

بعض كنن مبا ميلزتاماهتا ادلولية، لوفقا الأعضاء عىل اعامتد اس تثناءات وتقييدات يف قوانيهنا الوطنية،  ادلولتشجيع 
ات احملمية حبق املؤلف لأغراض تعلميية ل تس هتدف الرحب مع احلفاظ عىل التوزان بني حقوق املؤلفني اس تخدامات املصنف

ىل املعلومات. س امي واملصلحة العامة مبفهوهما الأوسع، ل  التعلمي والبحث والنفاذ اإ

 املبادئ:

رحبية عىل مجيع الوظائف الأساس ية للمؤسسات التعلميية غري الث س تثناءات والتقييدات لأغراض التعلمي والبحالاتدمع 
ىل املعار يست ب املس توايت، وذكل   .لأغراض التدريس والتعملتعمميها ف و ري النفاذ اإ

مبساعدة الأفراد عىل تفجري طاقاهتم واملسامهة  اجملمتعية الأهدافلأغراض التعلمي والبحث  الاس تثناءات والتقييدات تدمعكام 
 بطريقة جمدية يف احلياة العامة.

سهامات قينمة اوالن نوؤلفامل ما يقدمه لأغراض التعلمي والبحث الاس تثناءات والتقييداتأأن تراعي وينبغي  يف رشون من اإ
امجلهور معوما، كام ينبغي أأن تكون متسقة مع التعلميية و  تعود ابملنفعة عىل الأوساطاس تحداث وتعممي املصنفات اليت 

 ذكل معيار اخلطوات الثالث. دلولية مبا يفالالزتامات ا

ىل املواد التعلميية والبح يز تعز   تاكريةب الا الرتخيصواس تخدام مناذج جتارية نشطة سوق دعمي ثية بتالنفاذ اإ

 الأهداف:

ىل املواد التعلميية والبحث تعزيز  الابتاكرية،  الرتخيصمناذج التجارية اخلاصة بتكل املوارد، واس تخدام بدمع السوق  يةالنفاذ اإ
ل أأقىص مس توى.  بغرض رفع نس بة توافر املصنفات العالية اجلودة احملمية حبق املؤلف اإ

قامة عالقة مرضية ابلنس بة الرتخيص املرنة والطوعية اليت متكنن مناذج ودمع تشجيع و  ماليك حق املؤلف واملس تخدمني من اإ
غري ذكل من ترتيبات من الباطن و والرتخيص  والرتخيص املصغنر للطرفني، مبا يف ذكل من خالل الرتاخيص املفتوحة

 الرتخيص املرنة.

 املبادئ:

ىل املواد يف  ،س تخدام مناذج الرتخيص الابتاكريةة، عندما تكون مدعومة ابالسوق التجارية النشطتسهم  تيسري النفاذ اإ
 زيد بقدر كبري يف عدد املصنفات املنشورة املتاحة للجمهور.التعلميية والبحثية العالية اجلودة، وت
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مناذج الرتخيص الابتاكرية، ابملنفعة عىل اكمل ا عندما تكون مدعومة ابس تخدام تكل السوق التجارية، خصوصعود وت
مراحل طائفة من التجارب ابتداء من وعىل والعامة،  الكياانت اخلاصة ذكلمبا يف ، املس هتدفة وساطالأ و التعلميية املؤسسات 

ىل برامج   .الكباربرامج تعلمي ات اجلامعية املتقدمة و ادلرجالتعلمي الابتدايئ الأوىل اإ

ماكن و تفعيل وتيسري الاس تخدامات التعلميية للمصنفات احملمية حبق املؤلف اليت ليست مناذج الرتخيص املرنة والطوعية ابإ
اتحة  مشموةل بتقييدات واس تثناءات يف القانون الوطين، ممنا يسمح مبجموعة من املواد للطالب واملعلنمني بأأشاكل متنوعة و ابإ

ىل النصوص الرمقية و مصنفات الوسائط من الكتب املطبوعة  ،اجلهات املعنية خمتلفمن قبل  القابةل للتشغيل الأنساق اإ
دة.  املتعدن

ر للقطاعني العام واخلاص أأيضا تيسري توافر املواد التعلميية عىل الإنرتنت والإسهام ابلتايل يف تعزيز الإبداع والابتاكوميكن 
 قرن احلادي والعرشين.لليدة اجلد وتقنيات التدريس

ىل املواد التعلميية مبواصةل حتفزي اس تحداث املصنفات التعلميية والأاكدميية وتوزيعها.كام   ميكن تعزيز النفاذ اإ

خخةة يف التطور الاس تثناءات والتقييدات لأغراض الاس تخدام يف بيئات التعملدمع   تكنولوجيا ال

 الهدف:

، يف الوقت ذاته، وتسعىيت تعرتف بأأمهية حق املؤلف ال الاس تثناءات والتقييداتدمع عىل  اللزتامات ادلولية،لوفقا  العمل،
ىل  تكنولوجيا. الخخةة يف التطور يف بيئات التعملمواصةل تدعمي ومتكني بعض الاس تخدامات  اإ

 املبادئ:

تلط، من  ام عرب الإنرتنت والتعمل ، مثل التعملتكنولوجيا الخخةة يف التطور بيئات التعملوالتقييدات اليت تدمع ات الاس تثناء
ماكاها تعزيز وتشجيع نرش أأدوات اواكبة التكنولوجيا وأأساليب التعملالوسائل املهمة مل  لتعمل عىل نطاق أأوسع. اجلديدة، وابإ

دة اليت تسمح ابلس تخدام غري الرحبي لأجزاء معقوةل وحمدودة منوالاس تثناءات  فامي خيص بعض املصنفات  والتقييدات احملدن
 لطائفة واسعة نح فرص التعملمن الأمور اليت قد مت   القاةمة عىل التكنولوجياالإنرتنت وغري ذكل من اُهج التعمل عرب أأنواع التعمل

ىل ممن  ىل املرافق التعلميية.فاذ نالوسائل املادية لل ن يفتقرون اإ  اإ

 العامة الأخرىاملبادئ 

ميكهنا أأيضا أأن تؤدي دورا هاما يف متكني بعض ، ة حتديدا ابلس ياق التعلمييمرتبط غري، ات وتقييدات أأخرىاس تثناء هناك
ياها.البحث من الاضطالع مب تدريس و مؤسسات التعلمي وال   همة اخلدمة العامة املس ندة اإ

املنطبقة  املاليةفامي خيص بعض أأنواع الأرضار مناس بة تقييدات الاعرتاف ب لزتاماهتا ادلولية، ل وفقادلول الأعضاء، لوينبغي 
م ترصنفوا حبسن نيةا يتبنين اليت ل تس هتدف الرحب، وموظفاها ووالكهئا عندم تدريس والبحثعىل مؤسسات التعلمي وال   أأاهن

م ظننوا  ترصنفهم ل يتعارض مع قانون حق املؤلف. بأأنن  ،أأو اكنت دلهيم أأس باب معقوةل دفعهتم للظنن  ،لأاهن
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ىل املصنفات  احلقوق دور اليكملو  احملمية حبق املؤلف يف البدلان املتقدمة والبدلان النامية. حامس يف ضامن النفاذ املس تدام اإ
عىل  لك أأحصاب املصاحلتشجيع  ينبغي لدلول الأعضاء تقت ي فاها التكنولوجيا اليريعة التطور حلول مرنة، احلالت اليتويف 

 .ابتاكريةتعاونية و  حلول اس تنباط

ت ثناءات وتقييدالس ت  يةقانون و مسؤوةل  ممارسةيس والبحث ضامانت اكفية لتأأمني أأن يكون ملؤسسات التعلمي والتدر وينبغي 
 تكل املؤسسات.عىل  تعود ابملنفعة

 الوثيقة[اهاية ]


