
 

 

A 

SCCR/34/5 
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 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 

 والثالثون الرابعةالدورة 
ىل  1جنيف، من   2017مايو  5اإ

 
 

 املكتبات ودور احملفوظاتلفائدة لتقييدات واالستثناءات اجلدول غري الرمسي بشأن ا

عدادمن   الرئيس اإ
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 املكتبات ودور احملفوظاتلفائدة لتقييدات والاس تثناءات ابشأأن  الرئيس أأعدهاذلي  اجلدول غري الرمسي

ىل البيّنات وحترتم وهجات  ة.ىل املوارد العديدة املتاحة للجنليكون أأداة مفيدة توفر هيالك ملناقشة جوهر لك موضوع، ابلستناد اإ  التايل اجلدولأأِعد  جراء مناقشة تستند اإ وس ميكّن ذكل اللجنة من اإ

ىل فهم أأفضل للمواضيع ووجاههتا الفعلية ابلنس بة للمناقشات والنتيجة النظر اخملتلفة وتدرك أأن الهدف املنشود ل يمتثّل يف توجيه النقاش حنو أأية نتيجة معّينة  أأو غري مرغوب فهيا، بل الإفضاء اإ

 .املتوخاة

 

 

 ملخص مالحظات الرئيس املوضوع الرمق

، مبا يف ذكل حفظها يف شلك والرتاث رفةاملع رصيد ادلول املرتامك من فظحلعامة الضامن اضطالع املكتبات ودور احملفوظات مبسؤولياهتا ل :املبدأأ  حفظ املصنفات 1

 معّينة.ظروف  يف ظلواستبدالها  هاسخ املصنفات من أأجل حفظ رمقي، جيوز السامح بتقييدات واس تثناءات لإعداد ن  

ذا اكنت اخملاوف تنطبق عىل الس ياق الرمقي.  حبفظ املصنفات أأو استبدالها ةاملتعلقوالاس تثناءات القامئة  التقييدات: هناك شكوك قانونية فامي اإ

ذا  مسأأةل ذكلويشمل  جراءات النسخ اكإجراء النسقحتويل اكن ينبغي اعتبار التحويل الرمقي/ما اإ . وبدون اليقني القانوين، قد ل حتقق من اإ

دخال احملفوظة/املستبدةل للنسخ املرخصةاملكتبات ودور احملفوظات هماهما خوفا من القيام بأأعامل غري مرشوعة، مثل الاس تخدامات غري  . وينبغي اإ

ضافية لتجنب الاس تخدامات غري   النسخ. تكلل  املرخصةضامانت اإ

جراء التقييدات والاس تثناءات القامئة أأو املقرتحة املكتبات ودور احملفوظات من  ن متكنأأ  ضامن: الهنج املقرتح حتويل /الرمقي الرمقي والتحويل احلفظاإ

يالء الاهامتم مل رمقيا املس تحدثة املصنفاتالتقييدات والاس تثناءات أأيضا  تكل. وينبغي أأن تشمل مبهاهماالقيام  لأغراض النسق د سأأةل احل. وينبغي اإ

ساءة  تجنبل وذكل حلفظ / الاستبدال اب املتعلق نسخمن أأغراض ال   التقييدات والاس تثناءات. تكلاس تخدام يف أأي اإ
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ث لأغراض البح حق النسخ 2

 لأغراض املامثةلوا

امثةل دون املغراض لأ االبحث و  لأغراضوتوزيع املواد  بنسخ: ينبغي أأن تسمح التقييدات والاس تثناءات املعقوةل للمكتبات ودور احملفوظات املبدأأ 

 .يف أأنشطة غري مرشوعة السقوطوف من اخل

دخال : من املهم ضامناخملاوف عىل التوازن بني  ،سلبا ،امثةلامل غراضلأ اث و بحال  غراضلأ  النسخعىل حقوق التقييدات والاس تثناءات  أأل يؤثر اإ

 .واملصلحة العامة احلقوقمصاحل أأحصاب 

 وترض ابملصاحل املرشوعة لأحصاب احلقوق. للمصنفات: ل ينبغي أأن تؤثر هذه التقييدات والاس تثناءات عىل الاس تغالل العادي الهنج املقرتح

 حق املؤلف.( اليت ختص)يقرتح حذف هذا املوضوع من القامئة، مع الأخذ يف الاعتبار أأن طبيعته ليست وثيقة الصةل ابلتقييدات والاس تثناءات  الإيداع القانوين 3

)عىل املكتبات دلى عارة الإ  4

 املس توى الوطين(

عارة: ينبغي أأن تسمح التقييدات والاس تثناءات املعقوةل للمكتبات ودور احملفوظات املبدأأ  ما مبارشة أأو من خالل  زابئنللمعينة مواد  ابإ  الإعارةاإ

 .نفسها املشرتكة بني املكتبات يف شلك مطبوع وابلوسائل الرمقية يف الولية القضائية

. ملصنفاتا تكلل  املرخصرمقي، ابلس تخدام غري  املكتبات، ول س امي يف شلكدلى  الإعارةنبغي أأل يسمح توزيع املصنفات من خالل ي : اخملاوف

ذا اكن التوزيع الرمقي يس تفيد من  املكتبات. وينبغي عدم  دلىاخلاصة ابلإعارة والاس تثناءات القامئة  التقييداتوهناك شكوك قانونية بشأأن ما اإ

 .بكفاءة. وينبغي أأل تؤثر هذه التقييدات والاس تثناءات عىل نظام استنفاد حق التوزيع تش تغلاليت  املناس بةتقويض نظم الرتاخيص 

)مثل  ةاملرخصضامانت اكفية لتجنب الاس تخدامات غري مع تويخ ابلوسائل الرمقية الإعارة التقييدات والاس تثناءات  جتزيينبغي أأن : الهنج املقرتح

ىل  يف املكتبات املس تقبةل(. وينبغي أأن تكون قابلية تطبيق التقييدات والاس تثناءات  الوحدات الطرفيةتدابري امحلاية التكنولوجية، وحرص النفاذ اإ

أأل تتأأثر  جيبالية . وينبغي توضيح أأن نظم الاستنفاد احلفعاةل ترخيصوجود نظم ابلنس بة ل عىل املس توى الوطين اثنويةكتبات دلى امل  الإعارةعىل 

 هبذه التقييدات والاس تثناءات احملددة.

طار املوضوع  ا)يقرتح حذف هذا املوضوع من القامئة، مع الأخذ يف الاعتبار أأهن الاس ترياد املوازي 5  أأدانه(. 6مسأأةل يتعني تناولها يف اإ
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 ملخص مالحظات الرئيس املوضوع الرمق

 الاس تخدامات العابرة للحدود 6

 يف ذكل:مبا )

عىل  كتباتامل دلى عارة الإ  -

 املس توى ادلويل

 (الاس ترياد املوازي -

 غراضلأ س امي  وتصديرها وتبادلها عرب احلدود، ول سخ املصنفاتون   : ينبغي أأن تكون املكتبات ودور احملفوظات قادرة عىل اس ترياد املصنفاتاملبدأأ 

 .منوا الأقل البدلانو حتقيق هممة اخلدمة العامة من خالل التعاون خاصة يف البدلان النامية دف ذكل هبو لأغراض املامثةل، اث و البح

 .ةاملنشور مصنفاتل ل  القامئةاملرشوعة والاس تثناءات عىل السوق  التقييدات: ل ينبغي أأن تؤثر اخملاوف

أأن تؤثر العابرة للحدود لس تخدامات املتعلقة ابالتقييدات والاس تثناءات  ، ل ينبغي لهذهالقامئةاملرشوعة ق اسو الأ  عىل التأأثري لتاليف: الهنج املقرتح

 .احلقوق لأحصابملصاحل املرشوعة اب ترضأأن لها ، ول ينبغي للمصنفاتالعادي  لعىل الاس تغال

 (لحق وقتيف  ومناقش هتامن هذا املوضوع،  غري املتاحة يف الأسواق واملصنفات املسحوبةو  املصنفات املسرتجعة حذف ي قرتح) املصنفات اليتمية 7

 : ينبغي ضامن اس تخدام املصنفات اليتمية لفائدة املكتبات ودور احملفوظات لتحقيق هممهتا يف جمال اخلدمة العامة يف ظل ظروف معينة مناملبدأأ 

ىلصول و أأجل عدم حرمان املس تخدمني من ال  .قميةال علومات امل اإ

 .والاقتصادية املرشوعة للمؤلفني وغريمه من أأحصاب احلقوق املعنوية: ينبغي أأل تؤثر هذه التقييدات والاس تثناءات عىل احلقوق اخملاوف

دراج الأ  حتديد: ينبغي الهنج املقرتح ما مباالالزمة حمام واإ . وينبغي أأل رشة أأو عن طريق الإدارة امجلاعيةلتعويض أأحصاب احلقوق تعويضا اكفيا، اإ

جراء حبسن نية بعد  املصنفاتاس تخدام أأنشطة هذه التقييدات والاس تثناءات مسؤولية  يرتتب عن  التقييداتمعقول. وينبغي لهذه و دقيق حبث اإ

 احلقوق املعنوية.أأيضا الاس تثناءات أأن حترتم  أأو

مسؤولية  عىلالتقييدات  8

  املكتبات ودور احملفوظات

اليت نشطة الأ : جيب أأن يكون أأمناء املكتبات قادرين عىل الوفاء مبهمهتم العامة بطريقة مسؤوةل وحكمية دون مواهجة املسؤولية القانونية عن املبدأأ 

 .نيةسن جيروهنا حب 

 أأس باب معقوةل وجودمع أأو  ي ضطلع هبا عن عمل حنيودور احملفوظات لعقوابت  املكتباتاليت تقوم بھا  التعديأأنشطة أأن ختضع  نبغيي : اخملاوف

 .متعديةأأنشطة  تشلّك هنا أأ ب للعمل

ل عندما تنفذ عن عمل ، سن نيةحب املكتبات ودور احملفوظات اليت تضطلع هبا نشطة الأ عىل املسؤولية عن  التقييدات: تطبيق املقرتح الهنج اإ
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 .متعدية أأنشطة تشلّك  للعمل بأأهناأأس باب معقوةل  وجود مع أأو

ّرد: ينبغي أأل املبدأأ  التكنولوجيةتدابري امحلاية  9 والاس تثناءات املمنوحة مبوجب القانون من أأثرها من خالل تطبيق تدابري امحلاية التكنولوجية. وينبغي السامح  التقييدات جت 

 للمكتبات ابحلصول عىل أأدوات لإزاةل هذه التدابري وتطبيقها، من أأجل الوفاء مبهام املصلحة العامة.

 الاس تخدامات املرشوعة. عىل بتدابري امحلاية الالكرتونية املتعلقةوالاس تثناءات  ييداتالتق  مبوجبه ب املسموح التحايل قترصي أأن  نبغيي : اخملاوف

التدابري التكنولوجية  القانونية الفعاةل ضد التحايل عىل واجلزاءاتامحلاية القانونية المافية  أأل تؤدي: ينبغي اختاذ التدابري املناس بة لضامن املقرتح الهنج

ىل  الفعاةل  .اليت تنص علهيا القوانني الوطنية اءاتمنع املكتبات ودور احملفوظات من المتتع ابلتقييدات والاس تثناإ

ن مل يتعلق الأمرحىت  العقود 10 منا اب واإ ن أأثر الرتتيبات التعاقدية يف التقييدات مب لتقييد أأو الاس تثناء واإ والاس تثناءات املذكورة للمكتبات ودور سأأةل أأفقية، فاإ

 احملفوظات يتطلب مزيدا من املناقشة.

ىل اللغات  الإدراج يف احملفوظات غراضيف ظروف خاصة لأ  املصنفاتترمجة  تعترب مسأأةل حق ترمجة املصنفات 11 من احلاجيات  أأو لأغراض البحث الأصليةوالوصول اإ

لهيا جراء مزيد من املناقش يلزميف هذا الصدد . واليت مت التطرق اإ  .اتاإ

 ]هناية الوثيقة[ 


