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ية ناءات الو طناعامتد الا  سـتث

هدف  :لا

بات ودور احملفوظات الاضطالع  رس عىل ا ية  يهنا الو يدات يف قوا ناءات و تيع ادلول األعضاء عىل اعامتد ا ن ي ملكشج تيتق ط نت سـتث
توازن ب هور، وال سـامي لبدورها يف تقدمي اخلدمات العامة، مع اإلبقاء عىل ا يف جماالت للجمني حقوق املؤلفني واملصلحة األمع 

نفاذ إىل املعلومات بحث وا تعلمي وا لا ل  .ل

بادئ  :ملا

بات ودور  ية، بدور حامس يف متكني ا تجزأ من أنظمة حق املؤلف الو يدات، ويه جزء ال  ناءات وا تتضطلع الا ن ي ملكي طتق ل سـتث
سا هور، و ياجات ا ية ا ماحملفوظات من  ت مجلب ح يق قدرهتمتل  . الاكمةل وعىل العمل مع اآلخرينحتقعدة األفراد عىل 

سعي للحصول و ساندة األفراد يف ا سات عىل  بات ودور احملفوظات هذه املؤ يدات لفائدة ا ناءات وا لساعد الا م س ت ي ملكت لتق سـتث
ياة العامة شلك ملموس يف ا شاركة  ها ليك ميكهنم ا تالهما و حلعىل املعلومات وا ب مل  .تعمميسـ

يدات  توسامه ناءات وا لتقيالا يهّيف تطور أيضا سـتث نفاذ إ ثقايف والفين والعلمي للعامل وإاتحة ا لاملعارف حبفظ الرتاث ا ل  .ل

يدات، مبا فهيا وإن  ناءات وا ية للمؤلفني ولال يامحلاية اإلجيا لتقب بات ودور احملفوظات، حامسة خب تكل اخلاصةسـتث ملكتدمات ا
تشيق أهداف نظام حق املؤلف يف  تعمللتحق تاكر وا ليع اإلبداع والا ب  .ج

نفات  ملصحفظ ا

هدف  :لا

نفات بات ودور احملفوظات من الاضطالع بدورها يف تقدمي اخلدمات العامة يف جمال حفظ ا ملصمتكني ا  .ملكت

بادئ  :ملا

بات ودور احملفوظات من الاضطالع بد ها أن متكن ا بغي  يدات بل و ناءات وا تميكن لال ملكي ّتق ل ن يث لت ات  اخلدمها يف تقدميورسـ
شمل  نفات اليت  تالعامة يف جمال حفظ ا  . وتراهثابدلان العامل وشعوبهلاملعارف املرتامكة ملص

شورة ،لهذه الغايةو نفات ا سخ ا بات ودور احملفوظات من  ها أن متكن ا بغي  يدات بل و ناءات وا ن ميكن لال ملص ن ت ملي ملك ّتق ل ن يث لت سـ
ها  بدا ها وا شورة ألغراض  لوغري ا ت سحفظ  .مئةمالبرشوط ملن

شمل هذا احلفظ و ساق يالرضوري  ساق وجيوزنطائفة من الوسائط واأل توى من أ شمل نقل ا ن أن  حمل هجورةتخزين لاي  .ملا
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رشية ية ا بحث وا لبدمع ا من  لتل

هدف  :لا

بحث واملعارف بات ودور احملفوظات من الاضطالع بدورها يف تقدمي اخلدمات العامة يف جمال تطوير ا لمتكني ا  .ملكت

بادئ  :ملا

بدلان العامل وشعوبه توايهتا اليت شلك املعارف املرتامكة  نفاذ إىل  بات ودور احملفوظات املعارف بإاتحة ا لتطور ا ت حم ل  .ملكت

بات ودور احملفوظات و تصاد ملكتا ية ال قأسا رشين سـ شطةإذ تدمع –القامئ عىل املعارف لعالقرن احلادي وا تعمل ن أ بحث وا ل ا ل
تاكر  يح؛ واإلبداعبوالا نفتتو تلفة؛ ل ا هور، مبا يف ذكل امجلاعات عامة اخلدمات إىل  املعلومات ووتقدمخملاذ إىل اجملموعات ا مجلا
ترضرة متع ملا  .الضعفاءجمل وأفراد ا

ها أن تضع اإلطار اذلي ميكو بغي  يدات املعقوةل بل و ناءات وا ّميكن لال ل ن يث لتقيت بات ودور احملفوظات من سـ  أن تقدمملكتن ا
يطة مكت عن طريق أو ةمبارش ثني وغريمه من إىل من بعض املواد انسخسـبات و با ح ا تخدمنيل  .ملسـا

 اإليداع القانوين

هدف  :لا

ية لإليداع القانوين يع عىل اعامتد قوانني وأنظمة و نا طشج  .لت

بادئ  :ملا

ية  نساعد أنظمة اإليداع القانوين عىل تطوير اجملموعات الو ها، ووجيوزطت ية إىل  هود الرا ساعد يف ا حفظ أن  م جل ال سـامي إذا ت
توي تعددة عىلحتاكنت  ساق  شورة يف أ نفات ا ئات ا م العديد من  نف ن  .ململص

بات ودور احملفوظات و يةأيضا ملكتختدم ا ية األسا تفاظ ابملعلومات احلكو هور ابال سـا م ح بغي . مجل يود املفروضة أال ينو لقحتد ا
بات ودور احملفوظ ية مبوجب حق املؤلف من قدرة ا ملكتعىل املواد احلكو هام ها و ية و نفات احلكو سمل ا ميات عىل  حفظ تعمم ملص  .ت

 مبادئ عامة أخرى

بات ودور ميكن  تخدام العام، أن تؤدي دورا همام يف متكني ا ناءات الا يدات األخرى، مبا فهيا ا ناءات وا تلال سـ ملكي ثتق تث سـت لسـ
همهتا يف تقدمي اخلدمات العامة  .مباحملفوظات من الاضطالع 

ية أن تقر  لقوانني حق املؤلف اجيوزو ية عن بعض أنواع بطنلو سؤو ليدات عىل ا مل ند إىلتقي بات ودور تسـاألرضار اليت  ملكت ا
تقدونووالكهئااحملفوظات وموظفهيا  ية أو  سن  ترصفون  يع اذلين  ن حب بابي تقدوا أهنم معقوةلسـ أو دلهيم أ  ترصفوا وفقا يع ليك 

 .لقانون حق املؤلف

يدو ناءات وا لتقيبغي دراسة أنظمة الا ث تن تحديد إذا اكن يلزم حتديهثا سـي بات ودور احملفوظات  ية القامئة لفائدة ا لات الو ت ملكن ط
نا  بة العرص الرمقي  تملوا ي للمكك  . اخلدمات العامةميضطالع هبمهتا يف تقدبات ودور احملفوظات من مواصةل الامتك
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ية حبو نفات ا نفاذ إىل ا تدامة ا حملميضطلع أحصاب احلقوق بدور حامس يف ضامن ا ملص ل بدلان سـ تقدمة وا بدلان ا لق املؤلف يف ا مل ل
ية نا ما شجع أحصاب املصاحل عىل إجياد . ل بغي لدلول األعضاء أن  تلزم حلوال مرنة،  رسيع  نولويج ا تغري ا توإذا اكن ا ن سـ يل في ل لتك

تكرة بحلول تعاوية و  .من

تاحفتوشارك  ُا باتمل ِ ا نظر يف ، وقد يف تقدمي العديد من اخلدمات العامة احملفوظاتَ ودورملكت ل ترغب ادلول األعضاء يف ا
تاحف شمل ا ها  ها أو ما  يدات  ناءات وا ملمتديد الا ت لي ي نف شـهبتق س لث  .سـت

بة ضامانت ينبغي تقدمي و سـنا بات ودور احملفوظات للحرص عىل أن متارس م يدات ممارسةالاملكتا ًناءات وا لتقي سؤوةل سـتث م 
رشوعة  .مو

 

ي شأن ا ية  تحدة األمر ييان الوالايت ا ب مل لتقب ناءات يك  سـتثدات والا
بات ودور احملفوظات تعلقة اب تا  ملكمل

 2011ن يويو 22

نا نظام اإليكولويج ملعار بات ودور احملفوظات رضورية  ية بأن ا تحدة األمر فتقر الوالايت ا لليك ت  .ملكمل

بات ودور احملفوظات توسامه  شمل املعارف املّيف تطور ملكتا نفات اليت  نفاذ إىل ا تاملعارف بإاتحة ا ملص ثقايف ل لرتامكة والرتاث ا
بدلان العامل وشعوبه ية  لواذلاكرات امجلا تصاد القرن احلا. ع ية ال قويه أسا رشين القامئ عىل املعارف، إذ سـ شطة لعدي وا نتدمع أ

هور، مبا تلفة؛ وتقدم املعلومات واخلدمات إىل عامة ا نفاذ إىل اجملموعات ا يح ا تاكر واإلبداع؛ و تعمل والا بحث وا مجلا خملت ل ب ل  يف تل
تضعفني متع ا ترضرة وأفراد ا سـذكل امجلاعات ا ململ  .جمل

بات كذكل  شطة حفظ هممة، ملكتويضطلع العديد من ا تعانةنبأ تخصصة واملوارد لتدريباب سـابال يات ا مل وا يةللتقن  لضئا
تطورة يا ا نولو ملوا ج ب. لتك يال ا ية واأل يال احلا هذه تراث العامل الفين والعلمي لأل ملقوتؤمن الزتامات  ج ج يدي . ةللك سـوحنن نعمل 

تحداث  بري اإلبداعي وا نفاذ إىل املعلومات وا تلزم ا يه  يا  متع املعلومات اذلي  شاركة الاكمةل يف  سـالريس أن ا تع ل سـ حن لمل ت ف جمئ
 .األفاكر

يق ولطاملا أقرت قوانني بات ودور احملفوظات يف  ية يف العامل بأرسه ادلور اخلاص اذلي تضطلع به ا حتق حق املؤلف الو ت ملكن ط
تعمل تاكر وا يع عىل اإلبداع والا ثةل يف ا نظام ا لأهداف ا ب شج مت لتل يث تبنيوكام . مل تاذ  شامةل اليت أجراها األ كين ادلراسة ا سـ ل

نة، فإن بتلكيف من كروس  ناء 149ل  بدلا من أص128للجهذه ا ية دليه عىل األقل ا تقصا سـتث بدلا خضع لدلارسة الا ئ سـ
تحديد  ها عىل وجه ا سمح  بات  لواحد قانوين لفائدة ا ي لت تصل بملك نة  رشوط  ية حبق املؤلف  نفات ا تسخ ا ي حملم ملص معن ب

بة تعددة يف هذا الصدد. ملكتابخلدمات اليت تقدهما ا بدلان أحاكم قانوية  ية ا مودلى غا ن ل يدات وتدمع هذه . لب لتقيا
نفاذ إلهيا، مبا يف ذكل خمزون الواثئق واإلعارة  ها وا بدا بحوث وادلراسات اخلاصة وحفظ املواد وا ناءات إجراء ا لوالا لل ت سث سـت

بات  .ملكتفامي بني ا

بات هو  تحدة لفائدة ا ناء األسايس يف الوالايت ا توالا ملكمل بة أو 108 املادةسـتث يث حيق ألية  ت من قانون حق املؤلف،  مكحب
سة  متون إىل مؤ ثني اذلين ال  با هور أو  تاحة  ناية إذا اكنت مجموعاهتا  ناء املعد  سدار حمفوظات الاتفاع ابال لل بع ينن ح للجم م سـتث

نة يادين  معيويقومون ابألحباث يف  سخ جيب . م بارشة أو "لنوفضال عن ذكل فإن هذا ا يق أية فائدة جتارية  مأال يكون  لتحق
بارشة تضمن إشارة إىل" مغري   . ن حق املؤلف أو إماكية امحلاية مبوجب حق املؤلفيوأن 
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ها وجيوز  سخ املواد  حلفظبات أن  ن تت بدال للمك تلفةاملواد ستيف مجموعات أو ا ية أو ملا با لا رسوقةل  أو اخملزنة يف مل أو املفقودة أو ا
ساق  توي املادة. همجورةنأ شورة108 حتو شورة أو غري ا نفات ا سخ ا نة  ن عىل رشوط  ن ملص ن ملي مل ل هذه األغراض، مع يح ل  تتو

تخديمهذه املادة ثني أو غريمه من  با ها إىل ا تقد نفات  سخة واحدة من بعض أنواع ا بات بإجراء  سـ كذكل  ل ل ملص ن مت ح مي  للمك
نة رشوط  بات  بات أو من خالل اإلعارة فامي بني ا يمجموعات ا ت معت ب ملك  .ملك

ناءات أخرى يف قانونا حلق املؤلف اخلدمات ا يدات وا نوتدمع  سـتثي تخدام العادل تق هوم الا بات، ومهنا  سـليت تقدهما ا مفت ملك
نذ زمن طويل والوارد يف  سائد يف أمرياك  ما يد عىل ن من قانونا107 املادةل ند إىلتقي، و سـاألرضار القانوية اليت  موظفي  تن

هم، واذلين  ترصفون يف نطاق  بات ودور احملفوظات أو والكهئا اذلين  معلا ي با"ملكت سـتقدون أو دلهيم أ تقدوايع " ليعب معقوةل 
تخدام العادلوأهنم قدم هوم الا سخا من املواد يف إطار  سـا   . مفن

ناءات عىل حق املؤلف، فإن الوالايت  يدات والا شأن ا نة  يان ا تحدة عىل ا ثوكام جاء يف رد الوالايت ا تقق تب سـت لسـ ب للج مل
ي نا و ناءا نوات األخرية إىل دراسة رضورة حتديث ا تحدة معدت يف ا يا ت سـ تقمل سـتث بات ل نة عىل حق املؤلف لفائدة ا نا الرا تدا ه ملكت

ية والفرص اليت  يا الر نولو تحدايت احملددة اليت تطرهحا املوارد وا ناسب  نحو ا تصدى عىل ا مقودور احملفوظات ليك  لل مل ل جت لتك
ها . تتيحها ية و ية للمعلومات الر ية ا بة الكونغرس الوطين املعين اب حفظوألف برانمج  مقن ت لتحت لب تعاون مع ) NDIIPP(مك لاب

تحدة حلق املؤلف، مجموعة دراسة  ملتب الوالايت ا ثلني تضم، ويه 108 ابملادةمعنية مك ينيعن مم  . ملعنأحصاب املصاحل ا
ية  ناجتة عن الوسائط الر يريات ا يح قانون حق املؤلف يف ضوء ا ية  يات عن  تاجئ وتو تقدمي  مقولكفت هذه اجملموعة  ل تغ ص ن لب نق تيف ك

نا يق توازن  ملضامن  شلك حيقق حتق بات ودور احملفوظات  بدعني وغريمه من أحصاب حق املؤلف وا بسب بني مصاحل ا ت ملكمل
ية عىل أفضل وجه نة . طناملصلحة الو تطلع إىل تقدمي املزيد من . 2008سـوقد أصدرت هذه اجملموعة تقريرها الهنايئ يف  نوحنن 

سار وغريهاملعلومات عن  ية فامي ملهذا ا ي من جوانب خربنا الو ن باتطت ناءات لفائدة ا ملكتتعلق ابال  .سـتث

بات ودور احملفوظات، قد و تاذ كروس ا تناولت دارسة األ سـ تاحف تضطلع من هجهتا ادلراسة مجموعة والحظت ملكت ملأن ا
بان يف أية دراسة شامةل  تاحف يف ا ها يف جمال اخلدمات العامة، وحنن حنث ادلول األعضاء عىل أخذ ا سـابألدوار  حلمل نفس

بات ودور احملفوظاتجترى عىل ا ناءات لفائدة ا تيدات والا ملكي سـتثتق  .ل

بدلان،  ياجات فرادى ا ناءات ليك تليب ا يدات والا لوجيب أن تصمم ا ت حي سـتثتق بادئ عامة ميكن بوجود نؤمن لكننا ل مأهدافا و
تفق علهيا ادلول األعضاء يدا. تأن  ناءات وا شأن الا بادئ  يان ا يط علام مع الاهامتم  يو ب مل لتقحن ث تب ت عىل حق املؤلف لفائدة سـب

بات ودور احملفوظات اذلي أعد باتته ملكتا ية  سة املعلومات اإللكرتو تمؤ ن بات ومعاهدهاو للمكس يات ا تالاحتاد ادلويل   ملكمجلع
شأن حق املؤلفو بات  بحتالف ا نة ملكت رشة  نة  ثا للجومعم يف ادلورة ا عل  .م

تفق علهيا بادئ اليت ميكن أن  ناء تدارس األهداف وا توأ مل نظر فامي ييلث نا ا ل ادلول األعضاء،   :ميكن

يع ادلول  شجع  بات ودور احملفوظات وأن  ناءات لفائدة ا يدات والا ية ا ثال بأ يل ا مجميكن أن نقر عىل  ن ت ي مه ملكمل ثتق تب سـس ل
 .األعضاء عىل اعامتدها

ناءات ميكهن يدات والا سـتثوميكن أن نقر بأن ا بغي التقي بات ودور احملّأن متكلها ين بل و الاضطالع بدورها من فوظات ملكتن ا
بدلان العامل وشعوبه شمل املعارف املرتامكة  نفات اليت  ليف تقدمي اخلدمات العامة يف جمال حفظ ا ت ويف هذا الصدد ميكن . ملص

رشوط  ها  بدا ها أو ا شورة  شورة وغري ا نفات ا سخ ا بات ودور احملفوظات من  ناءات أن متكن ا بلال ل ت حلفظ سث نت ن ملص ن ملت مل ملك ّ سـ
نوالوعىل . معينة تلف أو ملا بات ودور احملفوظات من حفظ املواد املعرضة  ناءات أن متكن ا لل ذاته ميكن لال ملكت بالءسـتث  أو لا

نوعة –الفقدان  ساق  ت يف وسائط وأ ساق–من توى من أ شمل ذكل نقل ا ن وقد  حمل تخزين ي هجورةل ا نوشري إىل أن أنظمة . ملا
ساعد عىل تطوير اجملمو تاإليداع القانوية  ية إىل حفظ املواد، وخاصة إذا اكنت ن هود الرا ساعد يف ا ية وميكن أن  معات الو جل ت طن

ئات ا ملتضمن العديد من  تعددةفت ساق  شورة يف أ منفات ا ن ن  .ملص
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بات ودور احملفوظات من الاضطالع بدورها يف تقدمي اخلدمات العامة يف جمال تطوير أيضا أن نقر ميكن و ملكتهبدف متكني ا
بحث واملعارف بات ودور احملفوظات من أن . لا ناءات املعقوةل أن تضع اإلطار اذلي من شأنه أن ميكن ا ملكتوميكن لال سـتث

تخدمني ثني وغريمه من ا با سخا من بعض املواد إىل ا يطة  بات و بارشة أو عن طريق  سـتقدم  ل ن سـ ملت ح وفضال عن ذكل . مكم
ية عن بعض أنواع جيوز سؤو يدات عىل ا ل حلق املؤلف أن يقر  مل بات ودور احملفوظات تسـند إىلاألرضار اليت بتقي ملكت ا

باب تقدون أو دلهيم أ ية أو  سن  ترصفون  سـوموظفهيا اذلين  يع ن حب تقدوا أهنم ترصفوا وفقا لقانون حق املؤلف معقوةلي . يع ليك 
بغي تقدمي  بع  ينواب ساءةلالضامانتلط بة يف هذه األحاكم لضامن ا نا مل ا سـ  . علهيامل

ت تطلع إىل معرفة جتارب سائر ادلول األعضاءنابتجربواسرتشدت هذه األهداف  ئ الريس، إن الوالايت يسـيد. ن، وحنن 
بل وإىل  نا ا تطلع إىل اجامت ية  تحدة األمر ملقا عيك ت شافمل تعمق يف ا تكا بات ودور احملفوظات سـل ناءات لفائدة ا ملكت دور الا سـتث

يق أهداف نظام حق املؤلف  .حتقيف 

 ]ثهناية الويقة[


