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 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 

 والثالثون لثةالدورة الثا
 2016 نومفرب 18اإىل  14جنيف، من 

 
 

واالستثناءات التقييدات و التقييدات واالستثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتاقرتاح عن 
 مؤسسات التعليم والبحث واألشخاص ذوي إعاقات أخرى لفائدة

 وثيقة قدمهتا الأرجنتني
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 املقدمة

جديدة لضامن احرتام حق املؤلف  س بل النظر يفيف ظل التطورات اليت يشهدها جمال التكنولوجيا والتصالت، جيب 
والتمنية البرشية الشامةل اهتداًء يف املقام  الفكريةوض ابمللكية تضارب بني أأهداف الهن واحلقوق اجملاورة والامتثال لها. ول

 من اتفاق كريبس(. 7)املائة  بائ  ددم اليمي ز وكفاؤؤ الفر  والنفا  املس ّر واملشارةة الفامةل يف اجمليمعالأول ب 

 أأن من املس تحيل دىلس تاناءات والتقييدات هو الأساس املنطقي لوضع صك ئويل بشأأن الاوكرى مجهورية الأرجنتني أأن 
. دىل الصعيد ادلاخيل لأغراض التعلمي أأو البحث ابس تخدام املصنفات يف املكتباتتسوية بعض املامرسات اخلاصة ادلول 
جنة ادلامئة املعنية الل مة خالل مناقشات ميكن لدلول أأن تعاجل ئاخليًا العديد من الاقرتاحات املقد  يبدو أأنه   كل، ومع
ئخال تعديالت ترشيعية أأو تطبيق ممارسات جيدة. املؤلف واحلقوق اجملاورة حبق  )جلنة حق املؤلف( عن طريق اإ

بني  تعاونً  تقتيض ،عنارص حمدئة وواحضة للغاية ينص دىلومن هذا املنطلق، ينبغي لصك ئويل بشأأن الاس تاناءات أأن 
معايري ئنيا )مبدأأ املعامةل الواحدة( واعامتئ قوادد للتنس يق )مبدأأ دىل أأساس  القوانني بني واءمةامل كل سستطلب ادلول. 

 التنس يق(.

 .الإنسايناملغزى  ات  قوق الأررىاحلحقوق امللكية الفكرية و  بني لمواءمةرضورية لالقوادد ولكتا اجملموعتني من 

 الغرض

ددائ رطة دامة لالس تاناءات والتقييدات  يُقرتح س امي الأئبية دىل الصعيد ادلويل   مواءمة اس تخدام املصنفات ولس ّر ت اإ
 .دىل الصعيد ادلويل ملعامةل الواحدة والتنس يقا مبدأأيابمجلع بني 

 مبدأأ املعامةل الواحدة

الآراء دىل اس تخدامات املصنفات يف يف تواؤق  حتقيقوالتقييدات يُقصد ببدأأ املعامةل الواحدة يف جمال الاس تاناءات 
آت التعلميية   واملصاحل املرشودة للمؤلفني. العائيابلس تغالل خيل ل با املكتبات واملنشأ

 من أأجل ظروف العرصأأوجبته داملي  اس تاناءمن اتفاقية برن  10املكفول بوجب املائة  نقل املقتطفاتيف أأن حق شك  ول
 جعةل التقدم يف العلوم والثقاؤة والتعلمي.ئؤع 

احلق يف الاقتباس وغريه من الاس تاناءات مضموًن ونطاقًا   كل تغري املامرسات التكنولوجية والتعلميية، جيب توس يع ومع
آنية الوجوئاليت تتسم ش بكة الإنرتنت مثاًل ليغطي   .أأو يفائ وانعدام كفاليف املعامالت ومطلق التواجد بأ

اس تاناءات وتقييدات ئنيا حتدئ اس تخدامات املكتبات والاس تخدامات لأغراض التعلمي  التفاق دىلويبدو من املعقول 
ددائالبحث. وميكن لدلول أأن  أأو ت حمدئة مع وضع نظام مصنفات معينة واس تخداماختص قامئة ابلس تاناءات ادلنيا  تواصل اإ

حتديد عنارص الاس تاناءات من نطاق ومس تفيدين تويخ الوضوح يف كرريص رحبي لالس تخدامات الأررى. وينبغي 
آاثر. وينطبق الأمر  اته دىل الرتاريص الرحبية. أأؤعالو   وأ
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 مبدأأ التنس يق

ن مبدأأ املعامةل الواحدة وحده غري اكٍف لأن ادلول تفّ نطاق الاس تاناءات وتطبقه  ن اتفقت دىل  ةالوطني لقوانسهنا وؤقاً اإ واإ
طار ئقة أأنه لكام ازئائت صياغة القاددة السببمضمونه. و  رصائصه  دىل ارتالفوطين ال القانون، ازئائت وضوحًا يف اإ
 وتنوعها.

 مللكية الفكرية.ايف جمال تنس يق ال قوادد اعامتئ ، يتعني من مثو 

طار قانوينالهدف هو  وخالصة الالكم أأن رساء اإ ىل  ؤئييو  يف وئام التمنية الاقتصائية والاجامتعية ةلتيح مواصي واحض  اإ اإ
نفا ها   .نونيةالقا الأنظمةبني  الفروق وجتاوزاحرتام امللكية الفكرية واإ

قلميية احلدوئ  وطأأةختفف من لقانون ادلويل ا يف قوادداعامتئ ويعين  كل  قانونية يف صاحلة و اليت ككون  ؤعالتصبح الأ ؤ الإ
ّي ؤهيا اليت الأررى الأنظمة القانونيةيف  وقانونيةً  صاحلةً  نظام قانوين ما يطب ق  كل الهنج من املقرتح أأن . و عاهدةاملأأحفام  ت

 جلنة حق املؤلف. يف س ياقالاس تاناءات والتقييدات قيد املناقشة بشأأن دىل لك الصكوك احمليمةل 

جيابية يف جمال حق املؤلف واحلقوق  من أأبرز قوادد التنس يق اليت أأنتجتأأن  دىل سبيل املثال ومن اجلدير ابذلكر آاثر اإ أ
ويف جمال الاس تاناءات  .من اتفاق كريبس 3من اتفاقية برن واملائة ( 1)5املعامةل الوطنية املكفوةل يف املائة اجملاورة 

جيابيةتنس يق والتقييدات لأغراض ثقاؤية وتعلميية، ميكن وضع قاددة  دىل  صاحلاً  يكون يف اخلارجيقع  ؤعلتنص دىل أأن أأي  اإ
البت يف صالحية  . وس تتيح قاددة التنس يقالأمع اجمليمعيالصاحل دؤه ونطاقه وموضوده قصد هبالصعيد الوطين اإ ا 

 يف مسأأةل الاس تاناءات والتقييدات غري املتفق دلهيا. س تتيح أأيضًا البتو  احملدئة يف املعاهدة. الاس تاناءات والتقييدات غري

قرار بصالحية معيار وؤامي خيص الاس تاناءات والتقييدات لأغراض تعلميية، ميكن   اً كرريصيضع يس تويف معايري برن أأو الإ
ع نطاق هذا الهنج لسشمل الساحة الرمقية. قالمي الأطرافلك الأ يف  اً رحبي  يف املعاهدة اإ ا وس رِّ

. الإنلك زيالقانون املدين والقانون تقاليد مثل  قانونيةالالتقاليد خمتلف  هذه القاددة مواءمة الاس تاناءات احملدئة يف وس تس ّر 
قلمي أأقر بأأنيف املعاهدة  احملدئةتعلميية ال غراض لأ ل مثال اإ ا نُسخ مصنفؤ وؤقًا قانوين الإاتحة النسخ أأو ؤعل  ئاخل اإ

  كل الاس تاناء. الأقالمي الأطراف الأررى اليت ل تنص دىلقانونيًا يف يكون الفعل  كل  ؤاإن، للرشوط القانونية السارية

ةل اليت تساددالتعاون بني املكتبات.  ويطب ق املبدأأ  اته دىل أأن ككون دىل يقني  بدل أآرريف  اً مس تفيد اإ  ينبغي للمكتبة املرسِّ
ةل مصنفًا يف ودليه، اإ ا  .بدلهاقانونية يف  ؤعالالأ  لأهنا يه صاحلة املس تفيددىل يد نسخ ال  أأؤعالأأن من  نسخت املكتبة املرسِّ

 أأو الإرسال أأو التسمل أأؤعاللرشوط القانونية الوطنية املطبقة دىل نسخ  كل املصنف، ؤال ميكن أأن تصبح وؤقًا ل بدلها 
 املس تفيدة غري قانونية يف البدل املقصد.الاس تخدام يف املكتبة 
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 القاددة املقرتحة

م،  املدرجة يف نطاق املعاهدة اخلاصة ابلس تاناءات والتقييدات ابرتالف  ؤعاللف صالحية الأ أأل ختتينبغي بناء دىل ما تقد 
بطاهل بوجب قوادد ترشيعية وطنية. ومن العجز الإاتحة النسخ أأو  ؤعل الأقالمي. ؤاإ ا اكن صاحلًا بوجب املعاهدة، ؤال ميكن اإ

قلميية. اإ  احلدوئ يف ظل التنفيذ املطلق ملبدأأ اض التعلمي أأو البحث معاهدة بشأأن التقييدات والاس تاناءات لأغر تطبيق  الإ
نفا  الفعيل للمعاهدةكفاليف املعامالت  س تعرقل  :يُقرتح صياغة القاددة دامًة دىل النحو التايل ذلكل. وبشدة الإ

اتحته وؤقا لالس تاناءات والتقييدات  خيضع ؤعل النسخ أأو املنصو  دلهيا يف هذا التفاق، "اإ ا مت نسخ املصنف أأو اإ
رسال املصنف املنسوخ اإىل  خشص الإاتحة لقانون البدل اذلي وقع ؤيه الفعل، من غري أأن يكون يف  كل حظر دىل اإ
و أأ أأو مؤسسة ممن يس تفيد من الاس تاناءات والتقييدات يف ئوةل عضو أأررى، دىل أأن يامتىش  كل الإرسال 

  "فاق ورشوطه.تالاس تخدام مع أأحفام هذا ال

 ]هناية الوثيقة[


