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نفات    ::::املوضوع األولاملوضوع األولاملوضوع األولاملوضوع األول نفاتحفظ ا نفاتحفظ ا نفاتحفظ ا     ملصملصملصملصحفظ ا

نصوص املقرتحة نصوص املقرتحةا نصوص املقرتحةا نصوص املقرتحةا     للللا

ية .1 بAان األفر يقاقرتاح من مجموعة ا  ل

بات واحملفوظاتحفظ   :ملكتمواد ا

شورة عىل نطاق حمدود  .1 شورة أو غري  نفات  سخ  نباح  ن مص ن مي دون ترصحي من ماY حق املؤلف بغض م
بات ودور احملفوظات؛ ياجات ا ية ا  Yها، وذ نظر عن  تا ت ب ملكل ح لتلن  سق

شار إلهيا يف الفقرة  .2 نف ا سخ ا ملتخدم  ملص ن بحث العلمي واحملافظة عىل ) أ(تسـ تعلمي وا ياجات ا لية ا ل ت حب لتل
سب؛ ثقايف  حفالرتاث ا  ل

شار إلهيا يف الفقرة  .3 نفات ا ملسخ ا ملص ية ) أ(تن يق املصلحة العامة وا تخدام غري الرحبي وهبدف  منلال لتسـ حتق
ية  رش نف ودون إحلاق رضر غري مربر ملصاحل ا تغالل العادي  تعارض ذY مع � رشية دون أن  عا للمص سـ لي لب

يد؛ شاط من املوقع أو من ماكن  بعللمؤلف؛ وجيوز ممارسة هذا ا  لن

شأن .2 بAاباقرتاح من إكوادور  يل اقرتاح مجموعة ا  ةيقن األفر

بات واحملفوظات   ملكتحق صون مواد ا

نفات أو املواد  .1 سخ ا بات ودور احملفوظات  ملصباح  ن ت شمو� محلاية مبوجب احلقوق ا�اورة ألغراض ملاللمكي
نصفة تفق مع املامرسة ا ها، مبا  بدا ملها أو ا ي لس ت  . حفظ

بدال ب .2 سوخة ألغراض احلفظ أو � تعامل الصور ا ستجيوز ا ن تفق ملسـ ية، مبا  نفات أو املواد األ يدال عن ا صل ملص ً
نصفة  .ملمع املامرسة ا

نداقرتاح مقدم من  .3  لها

بدال سق ألغراض احلفظ الرمقي أو � سخ أي أعامل يف أي  بات ودور احملفوظات أن  ستحيق  ن ن تت  .للمك

ية .4 تحدة األمر يكبادئ وأهداف حول املوضوع املقرتح من الوال¢ت ا  ملم

هدف  :لا

نفاتملكمتكني ا ملصبات ودور احملفوظات من �ضطالع بدورها يف تقدمي اخلدمات العامة يف جمال حفظ ا  .ت

بادئ  :ملا

بات ودور احملفوظات من �ضطالع بدورها يف تقدمي  ها أن متكن ا بغي  يدات بل و ناءات وا تميكن لال ي ي ملكت ّتق ل ن لث سـ
شمل املعارف املرت نفات اليت  تاخلدمات العامة يف جمال حفظ ا بAان العامل وشعوبه وترا¯املص  .لامكة 

نفات  سخ ا بات ودور احملفوظات من  ها أن متكن ا بغي  يدات بل و ناءات وا ملصوهذه الغاية، ميكن لال ن ت ي ي ملكت ّتق ل ن ث لل سـ
رشوط مالمئة ها  بدا ها وا شورة ألغراض  شورة وغري ا با مل لمل ت سحفظ ن  .ن
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ساق وجيوز شمل طائفة من الوسائط واأل نوهذا احلفظ الرضوري  تخزين ي ساق ا توى من أ شمل نقل ا ل أن  ن حمل ي
هجورة  .ملا

نفات نفاتيقات حول حفظ ا نفاتيقات حول حفظ ا نفاتيقات حول حفظ ا ملصيقات حول حفظ ا ملصتعل ملصتعل ملصتعل     تعل

تحدة .5  ملاململكة ا

ناول  بغي  ساءل عام إذا اكن  تخدامات أخرى و نصوص تغطي أيضا ا نفات، نالحظ أن بعض ا تخبصوص حفظ ا ي ت سـ ل نملص ن ً
نوان آخر ثل اإلعارة حتت  تخدام  عا نقاش عىل قدرة ا .مسـ ملبغي أن يركز ا ل نفاتفين ملصبات ودور احملفوظات عىل صون ا  .كت

نظر مرة أخرى يف  يازات وأن  تع هبذه � نه أن  نف وأيضا يف تعريف من اÊي  نظر يف تعريف ا هم أن  نومن ا ت مت ملص من يً ميك مل
يني بات ودور احملفوظات  .يكاقرتاحات الزمالء األمر تاحف إىل قامئة ا سأ� إضافة ا ناول  نا أن  تكام  مل م ن ملكن لمتكيهنا ال، أو تميك

تفع و .ثقافهتامن حفظ  بات أو دور احملفوظات أن  بغي   ،Yنفضال عن ذ تن ت للمكي ًها  بة  يا  ناء فقط إذا مل يكن  لال سـث معل نت لسـ ً
سخة من أحصاب احلقوق سق  .نأن حتصل عىل  يا وا نولو ية ا Ò تعانة مبفاهمي حمايدة من نوأخريا، من الرضوري � لسـ جل تك ح ً

شأ رضورة ل  .لرجوع إلهيا لكام جد جديدتنحىت ال 

سا .6  لمنا

تأسس  يبغي أن  يةلذY اني تا نارص ا ليد عىل ا ل لع ترص  :تقي بغي أن  شورا أو ال، ولكن  ية أي معل سواء اكن  يقبغي  ن ين ن تغط ًي م
نف األصيل اÊي متلكه ا�موعة يد عىل ا ملصا تخدØا الزئن؛ وجيوز و .لتقي نف األصيل ليك  يدة  سخة و سـجيوز معل  للمص تن ح

ثالمع يا ألغراض احلفظ الرمقي  تعددة دا سخ  ًل  م ًم خل نف و .ن ية جبانب ا سخ إضا سخ احلفظ  تخدم  ملصبغي أال  ن ن سـ في كن ت
نف األصيل تخدم بدال عن ا ملصاألصيل يف ا�موعة ولكن جيب أن  ًسـ  . ت

يا .7  لإيطا

تضح بغي مراعاة يكام  يد الوطين،  يه األورويب عىل ا تو يق ا ن من خالل  يج لصع ل بادئ أسا3تطب سـ  ًأوال، جيب أن يكون  :يةم
نفات الواردة  يدة فقط ألغراض حفظ ا سخة و يا، ميكن إجراء  ß ية وقانوية؛ يه بطريقة رش نف قد مت احلصول  ملصا ن ن ن ع عل حملص ً

نف مضن ا�موعة بقاء ا سامح  ملصمضن ا�موعة بال أي غرض آخر سوى ا ب بحث  .ل تعلمي وا شري إىل ا لفاالقرتاح األفريقي  ل ي
تلفالعلمي، وهذا أ ثا، جيب  .خممر  ß بقائه مضن ا�موعة؛ سامح  نف فقط  سخ ا نا، ميكن  نظا ًفوفقا  ل ب لل ملص ن مل ذY تسخري ً

ية  .حبألغراض غري ر

 نفرسا .8

سخ ألغراض جتارية ناء عىل حق ا تعانة ال يد الوطين أنه ال ميكن � يه األورويب عىل ا تو يق ا نمن رشوط  ت سـ لصع ل لب ث سـج . تط
ناء عىل ترص � بع  ثو تيق بات ودور احملفوظاتسـلط نة يف مجموعات ا ت املواد ا ملكتضم ناء . مل يد من وراء � ثفالغرض الو سـتح

نف مزيدا نب تلف دعامة ا ًهو  ملص بات ودور . جت تخدمه ا سق الرمقي اÊي مل تعد  بق ذY أيضا عىل ا توقد  سـ ن ملكنط ل تً ي
 .احملفوظات

يوÒن .9  لا

ية  سخة إضا سخ فقط إذا تعذر احلصول عىل  فباح ا ن ن رسعة ورشوط معقو�لي سوق  بمن خالل ا ب يفاء  .ل ستوال يمت إال 
متي  :رشوط حمددة نف  سخة من  يا، إذا أجريت ا ß ية؛ بة أو دار حمفوظات غري ر ينأوال، إذا مت من خالل  مص ن ن حب لت ًمك ً

سخة إضا تفاظ  سخ هو � ثا، إذا اكن الغرض من ا ß بة أو دار احملفوظات؛ نللمجموعة اéامئة  ن ً ل بت ل ها إىل حللمك نقلية، أو  ف
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ية أخرى حببة أو دار حمفوظات غري ر بة أو دار احملفوظات عىل  .مكت سخ رضور¢ إذا تعذر حصول ا ترب ا توأخريا،  ن ملكيع ًل ُ ً
رسعة ورشوط معقو� سوق  ية من خالل ا بسخة إضا ب ل  .فن

يا .10  نأملا

سعى دور احملفوظات يف إجراهئا  لوفق قانون حق املؤلف األملاين، جيب أن يكون  ية هو خدمة الصاحل العام وأال م مقسخ الر لن
يفاهئا  تعني ا ية  ثل مثة رشوط إضا بارشة من وراء ذY؛ و بارشة أو غري  تصادية  تتحقق أي فائدة جتارية أو ا ف م م سق ي مل ت

ناظرية سخ ا تخبصوص ا لن  .ل

يان .11  لا

سخ  تلف فعال عىل حنو فادح واكن ا ها  نفات يف حا� تعر سخ ا بات  نباح  لل ملص ن ت لي ًللمك  . ًرضور¢ للحفاظ علهياض

يك .12  ملكسـا

نفات اليت  سخ ونوع ا ية ا ية حتديد  Ò خاصة من ،YÊ سخ، من املالمئ جدا وضع رشوط يد حق ا ملصيف إطار  ن مك ن لي ً ل حتق
شورة شورة أو غري ا نفات ا ثال ا يل ا ها، عىل  نميكن  ن ملص مل ملس مل بن شري إىل  .سخ نوية  رشيعات حقوقا  تتضمن بعض ا مع ًت لت

شف، YÊ فإ شورةلكا نفات ا بدأ ا يث ا ناول من  نن �قرتاح  ملص مل ملي ح تعلق ألمن أكرث  .ت ية، إن األمر  ثا بة للفقرة ا ي ن ل لنسـ
بحث العلمي تعلمي وا لمن تعلقه  نفة أو تواجه  .ل نفدت أو مل تعد  نفات قد ا مصلقد أشري إىل احلاالت اليت تكون فهيا ا س تملص ُ

يد حق  .خطر الزوال تعلق  يوهذا األمر  شاور من املوقع بتقي يقة إنه ميكن إجراء ا يô مثة إشارة يف الفقرة األخرية  سخ،  تا لن حلقل ب
هور نقل  نف أو حق ا ثل حق إöحة ا تضمن حقوق أخرى  يد، مما  للجمأو من ماكن  لم ملص ي بغي أن  .بع ينوأخريا، نؤكد عىل أنه  ً

شورة فقط نبق ذY عىل األعامل ا ملنط  .ي

يا .13 با نإ  سـ

رشيع الوطين اÊي شاور من خالل لتإن ا سخ واإلعارة وا بات ألغراض ا بة  يدات عىل حق املؤلف  ت حيدد ا ن ت سـ لي ل للمك لنتق ل
بات  بل ا ية من  سخ ألغراض غري ر يح ألحصاب احلقوق �عرتاض عىل ا تخصصة قد وضع عىل حنو ال  تاحملطات ا حب ن ي ملكمل قل ت

ية، وطامل ية وا ثقا سات ا تاحف ودور احملفوظات العامة واملؤ لعلموا ل س نفاتفمل بحث العلمي أو صون ا ملصا أنه يمت ألغراض ا  .ل

 إكوادور .14

سأ� تعامل مع هذه ا يدا  ية أساسا  تحدة األمر بادئ اليت أدلت هبا الوال¢ت ا ية يف ا ثا ملتعد الفقرة ا لل مل مل ن ًل ج نص  .ًيك تمثة قاعدة  ف
بات ودور احمل ها أن متكن ا بغي  يدات بل و ناءات وا تعىل أنه ميكن لال ي ي ملكت ّتق ل ن لث شورة وغري سـ نفات ا سخ ا نفوظات من  ملص ملن

ها بدا ها وا شورة ألغراض  لا ت سحفظ هوم األخري. ملن باب " برشوط مالمئة"  :ملفمع ذY، فإن ا تح ا ليس مصطلحا قانويا، مما  يفن ًل ً
بري  نه  تعاضة  رس � شكوك حول تأويú، ومن األ تعللعديد من ا ع سـ بل ياغة ".برشوط ممارسة مالمئة"ي تعانة  بصميكن �  من سـ

يد اéويل يث تكون مرنة ويف نفس الوقت تؤكد عىل احلاجة للرتكزي عىل املامرسة الصادقة عىل ا شالكة  لصعهذه ا حب  .ل

 كندا .15

تاحف بات أو دور احملفوظات أو ا يانة أو إدارة ا�موعات اéامئة  سخ عىل  ملترص ا ت ص للمكن ل بات  يق مبكتها، أو ت� اخلاصة  سنف
تاحف أخر يانة � مأو دور حمفوظات أو  سخة  . وظائف أو أغراض حمددة6لصى، وYÊ فإن احلفظ أو ا نأوال، ميكن معل  ً

بىل أو الفقدان تلف أو ا شور أو مفقود أو معرض  لإذا اكن األصل Òدرا أو غري  لل من ً ً.  Yشاور يف املوقع، وذ يا، ألغراض ا ßت لن ً
بب ح يه  تعامل معه أو �سـ�ع إ شاهدة األصل أو ا بسإذا تعذر  ل ل بب الظروف اجلوية اليت جيب أن توفر �م ته أو  بسا  .ل
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تخدام  يا املطلوبة ال نولو سق احلايل لألصل Øجورا أو إذا اكنت ا سق بديل إذا اكن ا سخة  ثا، ميكن إجراء  ßسـ ن ن ن ً جل لتك ل ًب
تاحة سق الالزمان لقراءة املادة  .ماألصل غري  يا أو ا نولو سخة إذا اكنت ا نمن املمكن أيضا إجراء  لن ل جً سـيصريان غري تك

يف .متوفرين سخة ألغراض ا تحف أو دار احملفوظات أن جتري  بة أو ا نرابعا، ميكن  ن مل لتصت للمك تأمني أو  .ً سا، ألغراض ا لخا ًم
رشطة ليقات ا تىض األمر .حتق تجديد، إذا ا قسادسا، ألغراض ا ل ً.  

بة ألول  يد  تة، مثة  سـجبانب هذه األغراض ا ي نسـ لل ناء ال3تق بة سـتث أغراض وهو أن � نا سخة  توفر  ندما  بق  سـ  ن ت ع منط ي
نف املذكورة يط وجبودة مالمئة ألغراض حفظ ا ملصجتار¢ يف الو سـ يق  .ً يطة  سخة و تاج خشص ما إىل إجراء  تحقإذا ا لح سـ ن

يطة فور انقضاء احلاجة إلهيا سخة الو سـأحد األغراض الواردة يف اجلزية األول، وجيب تدمري هذه ا ن  . لئ

 الصني .16

بات ودور ا ها حملافظة عىل مجموعاهتا اخلاصة عن طريق إجراء ملكتتعد ا سمح  سات اليت  تاحف من املؤ لحملفوظات وا ي س مل
تاحف  .نسخ بات وا شلك رصحي عىل أنه جيوز  نص  سخ واليت  نة ا نا أيضا بعض القواعد ف خيص ر ملتضمن لوا ت ب ت ن مق حئ للمكت ل ً

رشط نة مجموعاهتا اخلاصة  بودور احملفوظات، مبوجب القانون، ر تلف أو  :نيمق ية أو اكدت أن  نفات األ تأوال، إذا تلفت ا صل ملص ً
سق Øجورا ًتفقد، أو إذا اكن ا لن سعر يفوق  .ُ سوق، أو ال ميكن احلصول علهيا سوى  تاحة يف ا نفات  يا، إن مل تكن ا ßب ل ملص من ً
بري نف األصيل بقدر  كسعر ا بات ودور احملفوظات ر .ملص رشطني، جيوز  يفاء هذين ا مقند ا ت س للمكع ل سخ بعض ت ننة أو 

نفات مضن مجموعاهتا  .ملصا

ية .17 بAان األفر يقيا مس مجموعة ا لن  كي

ية من املادة  ثا بة للفقرة ا ن ل بحث العلمي14لنسـ تعلمي أو ا ياجات ا ية ا سخ حرصا  تخدام ا تحدث عن ا ل، حنن  ل ت ب ن سـ حن لتلل ً. 
ناو� رشوع هذا �قرتاح حتديدا جيب أن يمت  بار أن  تجيب أن يؤخذ يف � ًت م ترص فقط عىل ع نظور أوسع، ال  يق من  م

بات ودور احملفوظات ناءات اخلاصة  ت� ملكت ث بات  .سـ نفات يف دور احملفوظات وا نا حنفظ ا تومن اجلدير Êكر أيضا أ ملص ملكن ً
بحث العلمي تعلمي وا لأساسا خلدمة أغراض ا ل ً. 

ية .18 تحدة األمر يكالوال¢ت ا  مل

يغت  ياق اÊي  بدو أنه ا هم ما  صحنن  سـ لي ية14فيه املادة نف بAان األفر يق من اقرتاح مجموعة ا بدو أن هذه املادة تغطي  .ل يولكن 
ثل  ثنيمالعديد من ا�االت األخرى  با ياجات ا ية ا سخ هبدف  حرش ا ل ت ب حن ل سات ائل الوس وتلن بات مؤ ساعد هبا ا ساليت  ت ملكت

ية تعلمي والوظائف ا ميا تحدث عن .لتعلل ندما  نبغي أن نكون واحضني جدا  ع ًي بات ن يفة ممزية  نفات ألهنا و ت حفظ ا ظ للمكملص
يفة حمددة éور احملفوظات حول العامل  .ظودور احملفوظات ويه و

 كور¢مجهورية  .19

تخدام العام وألغراض  سجالت وغريها من املواد لال تب والوßئق وا سخ ا بات  باح  رشيع الوطين،  سـمبوجب ا ل ن ت لكي للمك لت
تىض األمر قها إذا ا  .حفظ

 نيجري¢ .20

يغ اكن اإل تحديد ال هتدف فيهصطار اÊي  نفات يف األصل أوسع، وعىل الرمغ من ذY، فإن هذه الفقرة  ل نص حفظ ا ملص
يق شلك د ها  يد تعر ها هذه املواد و سخ من أ يد األغراض اليت  يع اإلطار ولكهنا حتاول أن  قإىل تو يف جل بتق تع ن حنن نوافق عىل  .تسـ

نص حتديدا ونرحب ياغة هذا ا ًإماكية إعادة  ل ص ية املوقرن تحدة األمر ندوب الوال¢ت ا يك بأي اقرتاحات من   .ملم
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 اجلزائر .21

يس  نف  سخ ا ناء إذا اكن  بات واحملفوظات عىل حنو يضمن توفر ا سأ� صون مواد ا رشيعات  يع ا لناول  ث ملصت ن ت ت م مج سـت ملكل ت
بارشة بارشة أو غري  يق فائدة جتارية  مبغرض  م رشيعات أحاكما ف خيص  .حتق ًوتضمن بعض ا لت نة وما إىل ذY، مبا يف ت مقالر

بات ودور  تخدم عادة يف ا نوع ا يدي للوßئق، وهو ا نوع ا تعامل مع ا يل إىل ا رشيع اجلزائري،  تذY ا سـ ل تقل ل ل ملكمت ملت ل ل
سه .احملفوظات ها إذا اكن ما تفعú ال هيدف إىل الرحب وإذا  .نفالهنج األسايس هو  ناء  تحدث بوجه عام عن توفري ا لحنن  تث سـن

تلفا أو اكنت تو نف  باح، وإذا اكن ا بة أخرى، وهذا أيضا  ية لطلب من  يص من املؤلف  سخة دون تر ًفر  م م ملصخ ت ب ًن مك تل
سخه مرة أخرى، وهذا أمر مكفول تيض األمر  تايل  تخدام و بح غري قابل لال نمفقودا أو أ ل سـ يقص يف اجلزائر، مثة رشطان  .ً

تحققا يل  :يجيب أن  نأوال، جيب أن يكون من ا لسـ تح مل سخ جديدة بطريقة ً بة أو دار احملفوظات أن حتصل عىل  نبة  ت للمكسـ
نفردة سخ عىل أنه حا�  نظر إىل هذا ا يا، جيب أن  ßمبو� وقانوية، و نمق ي ن لن ً. 

 بأذريجان .22

سخ، مبوجب املادة يبيح  نا ا لننظا يص من املؤلف أو غريه من ماليك احلقوق ودون مقابل مايل، 9م ية برن، دون تر خ من اتفا ق
شورة قد فقدت أو تلفت أو وحتت  نفات ا سخ لغرض غري رحبي، وإذا اكنت ا شلك أسايس إذا اكن ا نة،  نظروف  ملص ن ب ملي ل مع

نفات  بدال  ية ا بات ودور حمفوظات أخرى،  بات من  ية  سخ  بث بطريقة ما؛ وإذا اكن ا مصتعرضت  س بغ ت لطل ب ن تللع مك تلل
تخدام مضن مجموعاهتا تلفة أو غري قاب� لال سـمفقودة أو  ناسب مع دخونا للعرص ما  .م يار عاملي جديد  يوم هو  يه ا لتاج إ ي مع ل ل تحن

بات  نفات  يط إىل آخر، وجيب أن نضمن توفري ا نفات من و تعني نقل ا يث أنه يف بعض احلاالت  تالرمقي،  ملص سـ ملص للمكي ح
ها بة  بوال  لسق مالمئ يكون  سـمق لنن ً  .ب

نغال .23  لسـا

ي بAان األفر يه مجموعة ا ياق اÊي صاغت  يقإن ا لف نة وحامية لسـ نفات يف حاالت  سخ ا ية أحاكØا املقرتحة هو إöحة  ملص معن
ثال يل ا نف األصيل عىل  تعلق بفقدان أو إتالف ا شالك  ند حدوث  سخ  ملهذه ا س ملص ت م ع بن ما جيب أن نأخذه بعني  .ل
بحث العلمي تعلمي وا تعانة به يف أغراض ا سخ يشء ما لال تحدث عن  نا  بار هو أ ل� ل سـ ن ن ن  .عت

تا تايقات  تايقات  تايقات  بيقات  ك بتعل ك بتعل ك بتعل ك نصوص املقرتحةتعل نصوص املقرتحةية عىل ا نصوص املقرتحةية عىل ا نصوص املقرتحةية عىل ا     للللية عىل ا

يان .24  لا

ية ياين الو بة الربملان ا سخ ألغراض مجع مواد اإلنرتنت مبوجب قانون  شأن ا يق موجز  ننود أن نديل  ل ت ن ب طتعل مكب يف املادة  .ل
تخدØا 42 ية أن خيزن، يف شلك ذاكرات  ياين الو بة الربملان ا باح لريس  ياين،  ت من قانون حق املؤلف ا سـ ن ل ت ي مكل تمك ط بة ئ

ية العامة، مجلع مواد اإلنرتنت  ية وا ئات احلكو نفات املدرجة مضن مواد اإلنرتنت اخلاصة  ية، ا ياين الو حمللالربملان ا ي ملص ن مل ه لط
يت لفعل أو أتلفت،  .هذه éرجة اليت حتددها الرضورة ية واليت  ياين الو بة الربملان ا بة للمواد اليت مجعهتا  بلو ن ل ت طسـ مكن ل

بات إذا أتلفت لفعل عىل حنو فادح واكن فإنه مبوج نفات يف ا سخ ا ية جيوز  ياين الو بة الربملان ا تب قانون  ملص ن ن ل ملكت طمك
نفات سخ رضور¢ للحفاظ عىل هذه ا ملصا ًن ية قد ال تؤدي دورها يف صون . ل ياين الو بة الربملان ا نورمغ ذY، فإن  ل طت مك

بل عىل حنو تخدام العام يف ا ملسـتقاملواد لال يت أو أتلفتسـ نت املواد اليت  بل اكف حىت إذا ر مق تعديل اÊي  .ٍ يح ا  YÊل بي
سلمي املواد 2009أدخل عىل قانون حق املؤلف يف عام  ية فورا بعد  ياين الو بة الربملان ا نة املواد ا�معة éى  ت ر ن ل ت ًمق ط مك

يدة متاثل احل ية، يف حا�  شورات، بصفهتا أصول ثقا جلضامن احلفاظ عىل ا ف هاملن  .تسلميا� اليت اكنت علهيا فور 
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 يسورسا .25

يه أمر مالمئ وهام نف األصيل هبدف احلفاظ  سخ ا علتفق سورسا مع الرأي القائل إن  ملص ن رشيع  .يت بدأ مكرس يف ا لتهذا ا ّ مل ف
ية يا الر نولو تخدام ا سخ أيضا  سامح بإجراء  سورسي، وهو شامل مبا يكفي  مقا سـ ن لل جل لتك ً بة لالقرتاح املق .ي دم من لنسـو

ية بAان األفر يقمجموعة ا شار إلهيا يف الفقرة األوىل؟ :ل بات ودور احملفوظات ا ياجات ا ملما هو تعريف ا ت ملكت كام تذكر الفقرة  ح
يهتا سخ  بحث العلمي من األغراض املرصح بإجراء ا تعلمي وا ثاين أن ا تلبا لل ن ل ل نوان  .ل شأن وا لعما وجه الص� بني هذا ا حفظ "ل

نفات ند جدول األعامل مع ذY، ؟"ملصا يث أن موعد  يا،  ياغة أكرث دقة حا نا قرتاح  سمح  نا يف مقام  ب حنن  ل ص ل ي حسـ ً ل
تحدد يف مايو بحث العلمي  تعلمي وا تدريس وا ناءات يف جمال ا يدات و� تعلق  يا سث ل ل ل ت ي سـمل تاجئ  (2012نيويو /لتق نمرفق 

ية حبق املؤلف واحل نة اéامئة ا رشين  ناéورة احلادية وا ملعللج بدو أهنا  ).قوق ا�اورةلع يوأخريا، يركز �قرتاحان عىل مادة ال  ً
بات ودور احملفوظات بعد نفات اليت  .ملكتحبوزة ا يو¢ يف اإلبقاء عىل ا نفات يلعب دورا  ملصتقر سورسا بأن حفظ ا ًملص ح ً ي

يازة مو بات ودور احملفوظات  تقد أن أي إجراء يرصح  نا  شة، و با ما تكون  حبغا ت نع ن ه للمكل لك ست حبوزهتا، حىت ً لياد جديدة 
تعلق   هام اليت تقوم هبا عادة ف تعدى ا هام  سات  يام هذه املؤ تضمن  يإذا اكن ذY بغرض احلفاظ عىل هذه املواد،  ت س ملس مب ق ي

نفات  .ملصحبفظ ا

 شـييل .26

بدال يف حال وقوع فقدان أو تلف نفات ألغراض احلفظ أو � سخ ا سمح  ناء  هم وضع ا تمن ا ث سمل ملص ن ي بت ي. سـ كون من سـو
شاف هم أيضا ا سـتكا بة  احلفظن إماكيةمل بدال كام اقرتحه عدد من الوفود  سـ الرمقي أو � لنس ية أو دار ت بة الو نللك من ا طت ملك

تاحف يف أماكن أخرى يف بات أو دور احملفوظات أو ا تحف الوطين و ية أو ا ملاحملفوظات الو ت مل للمكن بA، والط سـ ت�  ل ا
سخ مادية أكرث صعوبةاليت تقع يف األماكن اجل ية اليت يكون فهيا احلصول عىل  نا ية ا نغرا ئ ل ملكتبات إىل اخيار الوصول  ّيعدو. ف

تاحف من األدوات اليت  ودور احملفوظات يايس الوطينّمتكن منملوا تور ا éيق رشوط ا سـ  لسـ نص عىل أن  حتق اéو� "تاليت 
يق شعب وغايهتا تعزيز الرخاء العام، وعلهيا،  ًيف خدمة ا حتق سمح للك ل ية اليت  ساعد يف تأمني الظروف �ج� تا YÊ، أن  ع ت

ها  باع املادي والرو'، مع اكمل �حرتام للحقوق والضامÒت اليت  نة من اإل متع أن يصل إىل أعىل درجة  يكفلعضو  شـممك �
تور éسـا". 

 �حتاد األورويب  .27

هم أن مصطلح  نفات " حفظ"نفحنن  سخ ا ملصيعين  نة (ن مقنحو الر شمو� محلاية ) وغري ذYب ملأو املوضوعات األخرى ا
ية مهنا يا سخ ا طألغراض صوهنا ومعل  ت نفات أو غريها من . حن سخ ألغراض احلفظ، يف األساس، ا ملصوختص إجراءات ا لن

شة إلض نادرة أو الفريدة أو ا نفات القدمية أو ا شمو� محلاية اليت تواجه خطر الزوال أو ا هاملوضوعات ا ل ملص افة إىل لمل
هجور سق ا شمو� محلاية ذات ا نفات وغريها من املوضوعات ا ملا ن مل نفات مضن مجموعاهتا يف مصمي معل  .لملص ملصويعد حفظ ا

بات عامة حمددة  ية  شطة األسا تدور احملفوظات، ومن األ سـ ية حتديدا(ملكن ًبات اإليداع الو نمك توي  ).طت متع "حيوال  يه  جمتو ج
س" املعلومات نفات رصاحةمعىل نص يعاجل  ناءات أو . ملصأ� حفظ ا يه لAول األعضاء أن توفر ا تو يح ا  ،Yثمع ذ ج تب ل سـي

سخ  نيدات عىل حق ا لي ية أو "تق سات ا هور أو املؤ تاحة  بات ا بل ا بعة من  سخ ا ميشأن إجراءات ا س مل ت ت ن لتعلب للجم ملكق ملل
تصادي يق فائدة جتارية أو ا سعى  تاحف أو دور احملفوظات، واليت ال  قا لتحق ت بارشةمل بارشة أو غري  مة  تعني وصف  ."م يومن مث 

يق ناة عىل حنو د قهذه اإلجراءات ا سخ ألغراض . ملسـتث يدات عىل حق ا نويف هذا اإلطار، جيوز لAول األعضاء أن تضع  لي تق
نفات شرتكة1.ملصحفظ ا بادئ ا نا حتديد بعض ا نا  يق، إال أ باين اéول األعضاء يف طرق ا  ôمل وي مل ن ن ب ميكت لتط ت  :ب

                                                
بري من اéول األعضاء يف �حتاد األورويب رصاحة إىل   1 كشري عدد  يا وأيرندا (تيف رشيعاته " احلفظ"ي يا وسلوفا توا يا و ندا وفرسا وال لثل  ك ن ي ن لنل تف فم

يا با نوإ ية" (الصون"ي، وشري عدد آخر إىل )سـ هورية ا يكا تعادة"، أو )لتشـمجل بور(يف بعض اéول األعضاء ). لنداهو" (سـ� سمياك ولو ت يربط )غكبلج
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يد حفظ ا - ها الو شلك أسايس، غر نة  سخ، عن طريق الر ناء يه إجراءات  شمو� ال حإلجراءات ا ض بث مق ن ت سـمل
شمو� محلاية شمو� محلاية مبوجب حق املؤلف أو غريها من املوضوعات ا نفات ا ملا مل قد يكون ذY يف . ملص

نف األصيل فهي نف ما يف احلاالت اليت يكون ا  �سخة بدي ملصشلك إجراء  ملص كام (ُا قد أتلف أو فقد أو دمر ن
تويا تحدة وا نيف اململكة ا سـ تخدام ) مل سـأو مل يعد صاحلا لال تويا(ً يا، ا نتوا سـ ن عىل (بشلك لكي أو جزيئ ) لي

ناء الفين ندي إىل إعادة ا شري القانون ا ثال،  بيل ا نل ي مل لس لف تعني جتديده )ب ندا وهوندا(ي؛ أو  لكام يف  ؛ أو )فنل
Ø سق تحويل من  نتطلب ا ل سق(جور ي نبديل ا نف ) لت يط ا نب املزيد من اإلتالف لو ملصأو  سـ لتج

باق( سخ عىل ). ست� سخ الرمقي وإجراء ا يا ا نولو تخدام  نمعظم اéول األعضاء يذكر بوضوح ا ن لسـ ل ج تك
ية توبة. مقاحلامالت الر نصوص ا ناء عىل ا ملكوقرص العديد من اéول األعضاء هذا � لث ً وأيضا قرص بعض 2.سـت

سخة جديدة سواء من اéول األع توفر فهيا  ناء اخلاص بأغراض احلفظ عىل احلاالت اليت ال  نضاء � ت ثت سـ
سوق  ندا(لأحصاب احلقوق أو يف ا يوÒن و تحدة وا نلكام يف اململكة ا ل  ). فمل

بارشة - بارشة أو غري  تصادية  سه ألغراض جتارية أو ا سخ  مقد ال يكون ا م ق نف  . لن
ن - ناء عادة إىل ا ملصشري � ت ثي سخة املصدر جيب أن سـ يدة، أي أن ا هات ا لنفات املدرجة يف مجموعات ا تفسـ ملجل

بة أو دار احملفوظات بل توفري اéول األعضاء إلطار  .ملكتتكون مضن ا�موعات اخلاصة  نوع  تصار،  سـ تت خ
بات ودور احملفوظات من �ضطالع بدورها يف تقدمي اخلدمات العامة يف جمال حف ملكتقانوين ميكن ا ظ املواد ّ

ترص . املوجودة مضن مجموعاهتا تقولكن من أجل احلفاظ عىل توازن عادل مع مصاحل أحصاب احلقوق، 
ها عىل أغراض احلفظ حتديدا ناءات  �ً سنف  .سـتث

 سـنغافورة .28

نا نا و تعلقة بو نفات ا بات ودور احملفوظات تلعب دورا هاما يف حفظ ا بحنن ندرك أن ا ن مل ملص شعت ط ً ً با .ملك ملكتومتكني ا ت ودور ل
شورة ألغراض  شورة وغري ا نفات ا سخ ا ها إماكية  بغي أن نوفر  ناحملفوظات من �ضطالع بدورها عىل حنو اكمل  ن ملص ن ن ملي مل ل ن

بدال ها،  .ستاحلفظ و� تعني  نفات اليت  ثل نطاق أو مصدر ا نظر يف قضا¢ أخرى  هم أيضا ا حفظقد يكون من ا م يمل ملص ل ً
بات ودور احملفوظا نفات ذات الص� بدورها يف جمال احلفظملكتلضامن قدرة ا تعامل مع نطاق واسع من ا ملصت عىل ا  .ل

                                                

سخ ألغراض احلفظ مبوجب . باحلفظ شلك رصحي بصون الرتاث الوطين ند إجراء  تعويض أحصاب احلقوق  نمعظم اéول األعضاء ال يضع الزتاما  ع ب ً
ناء  .سـتثا

بات ودور احملفوظات الصحف وا�الت  2 شاشة يف ا نفات  تمن أكرث ا ه  .ملكملص
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ثاين ثايناملوضوع ا ثايناملوضوع ا ثايناملوضوع ا ية    ::::للللاملوضوع ا يا سخ والصور � يةحق ا يا سخ والصور � يةحق ا يا سخ والصور � يةحق ا يا سخ والصور � طحق ا ت طن ت طن ت طن ت حن حل حل حل 00ل 003333    4444    

نصوص املقرتحة نصوص املقرتحةا نصوص املقرتحةا نصوص املقرتحةا     للللا

ية .29 بAان األفر يقاقرتاح من مجموعة ا  ل

نفات  ملصتوفري ا

شمو�  نف أو أية مادة  سخة عن أي  بات ودور احملفوظات توفري  مباح  مص ن ت محلاية مبوجب احلقوق ا�اورة للمكي
بات أو دور حمفوظات أخرى إلöحهتا الحقا  يه عىل حنو قانوين،  بات أو دور احملفوظات أو نفذت إ نهتا ا تا ل ت ملكت ملك ق
تخدام للمامرسات  ثل هذا � نقل الرمقي، رشيطة أن  ي� اكنت، مبا فهيا ا تخدمني، بأية و سـلفائدة أي من ا ت ل سـ ميسـ مل

نصفة، كام حد يةملا  .طندهتا القوانني الو

ية .30 بAان األفر شأن اقرتاح مجموعة ا يقاقرتاح من الربازيل وإكوادور وأوروغواي  ل  ب

بات ودور احملفوظات  بل ا ها من  تسخ الصور وتوز ملكن ق  يع

ية حلقوق  .1 نف محمي حبق املؤلف أو مادة  سخ صورة من  بة أو دار حمفوظات  محمسمح ألي  مص ن ت ُ مكي
يةا�اورة، وتوزعهيا تا بة أو دار حمفوظات أخرى لألغراض ا بة أو عىل  ل عىل مرöد  ل ت مكت  :للمك

تعلمي؛ .أ  لا

 ال�سات مقدمة من املرöدين إلجراء حبث أو دراسة خاصة؛ .ب

بات؛ .ج تبادل الوßئق بني ا  ملكت

ية برن سارية، ومهنا اتفا توزيع وفقا لاللزتامات اéوية ا سخ وا قرشط أن يكون هذا ا ل ل ل لن  .ب

ية حلقوق ا�اورة  .2 نف محمي حبق املؤلف أو مادة  سخ صورة من  بات ودور احملفوظات  محمسمح  مص ن ت ُ للمكي
تخدم  يه ا متي إ رشيع الوطين اÊي  ناء يف ا يد أو ا سمح فهيا  تخدم، يف أية حا� أخرى  ها عىل  سـو ل ت ي ي ملسـ ل سـ ينم تتعم ثتق مي

 .بإجراء ت� الصورة

نداقرتاح مقدم من  .31  لها

بات و تخدم مبا يف ذY للمكتحيق  ميه أو نقú إىل أي  سق و نف يف أي  سخ أي  سـدور احملفوظات  ن مص من تعم
بات تعارة بني ا ت�  . ملكسـ

ية .32 تحدة األمر يكبادئ وأهداف حول املوضوع املقرتح من الوال¢ت ا  ملم

هدف   :لا

بات ودور احملفوظات من   بحث العلمي واملعارفطوير أداء دورها يف تقدمي اخلدمات العامة يف جمال تملكتمتكني ا  .لا

                                                
نوان هذا املوضوع  3 ية من  تا عاقرتح وفد فرسا حذف اللكامت ا ل ل ية: "ن يا طوالصور �  ".حت
بحث واجلامعات واحلق يف الرتمجة  4 سات ا شمل مؤ يع هذا املوضوع  ّاقرتح وفد مرص تو ل س ي  .لسـ
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بادئ   :ملا

بات ودور احملفوظات املع ملكتتطور ا شعوب يف ّ ها املعارف املكونة لألمم وا نفاذ إىل مجموعاهتا، اليت جتمع  توفري ا لارف  ل ّب لك
 .العامل

بات ودو رشين رملكتوا تصاد املعرفة يف القرن احلادي وا ية يف ا لع احملفوظات أسا ق تعمل -سـ بحث وا ل إذ تدمع ا تاكر ل بو�
متعات  هور، مبن فهيم ا نوعة، وتوفر معلومات وخدمات لعامة ا نفاذ إىل مجموعات  يح ا شاط اإلبداعي، و �وا مجل ّت ت ل ت من ل

متع الضعاف ترضرة وأفراد ا �ا  .مل

بات ودو ناءات املعقو� إطارا ميكن ا يدات و� بغي أن تقمي ا توميكن بل  ت ي ملكي ّتق ث سـن سخا عنرل  ن احملفوظات من توفري 
بات بارشة بوساطة ا تخدمني  ثني وسائر ا با تسخ بعض املواد لفائدة ا سـ ل ملكن م  .ملح

ية يا سخ والصور � يةيقات حول حق ا يا سخ والصور � يةيقات حول حق ا يا سخ والصور � يةيقات حول حق ا يا سخ والصور � طيقات حول حق ا ت ن طتعل ت ن طتعل ت ن طتعل ت ن حتعل حل حل حل     ل

ية .33 بAان األفر يقيا مس مجموعة ا لن  كي

نفات11تتناول املادة  شلك أسايس موضوع توفري ا ية  بAان األفر ملص من اقرتاح مجموعة ا ب باب وراء تو .يقل ضمن أمه األ يح سـ
ية نحو اÊي حتدده القوانني الو نصف عىل ا تخدام ا يد عىل ممارسة � تأ نهذا اجلزء حتديدا ا ل مل سـ ك طل ً. 

نغال .34  لسـا

ية يا ية أو ا سخة وقا توفري  سخ  تخدام حق ا ية أيضا إماكية ا بAان األفر طيكرس اقرتاح مجموعة ا ت ئ ن ل ن سـ ن حل ل ً يق فنحن نؤكد يف  .ّ
ناء القانوين  ثاين عىل � للمصسطره ا ت ية حبقوق املؤلفقل نفات ا سخ عن ا حملمنف، مما جيعل من املمكن إجراء  ملص وحنن  .ن

بات ودور احملفوظات املعلومات ف  .ننذكر القانوية بصفهتا مصدر يوفر املزيد من األمن ألحصاب احلقوق بادل ا تميكن أن  ملكت ت
ية رشيعات الو ثل ملا حتدده ا ثل هذا اإلجراء  نيهنا طاملا اكن  طمت تل ي م  .ب

 �حتاد األورويب .35

ناءات  يح القانون األورويب لAول األعضاء أن توفر ا يث  متع املعلومات،  يه  ثهذه من املوضوعات اليت تطرق إلهيا تو ب ح تج سـي جم
تاحة  تاحف ودور احملفوظات ا ية وا سات ا بات واملؤ بل ا نة من  سخ  شأن إجراء حاالت  يدات  ملو مل مي س ت ي ن ب لتعلي ملك قتق مع

رشط أال يمت  بهور  بارشةللجم بارشة أو غري  يق فائدة جتارية   Yمذ م تعلق بفعل حمدد من  .لتحق نه  يس ترصحيا مطلقا، و يإنه  لك ًل ً
سخ شطهتا هادفة للرحب .لنأفعال ا هور فقط وشرتط أال تكون أ تاحة  يدة عىل ت� ا هات ا نهو يقرص ا ي للجممل تف جل العامل  .ملسـف

سعى  يدة هو أهنا  هات ا شرتك بني هذه ا تحقا تف لجل تسـ ية وململ ية/حبثيق أهداف   .تعلميأو 

يدات إال يف حاالت  بق هذه ا ثالث وال ميكهنا أن  بار اخلطوات ا ثل يف ا يدة بإطار صارم  ياéول األعضاء  تط ل ت تقمت لخ م مق
بق عىل احلقوق ا�اورة ويس فهيا  بع  يع األخرى ألهنا  نف أو املوا تغالل العادي  تعارض مع � لخاصة ال  نط لط ض للمص سـ تت

رشوعة ألحصاب احلقوقمساس عىل  يقه لAول األعضاء ويعد  .ملحنو غري معقول حلقوق ا تطبإنه إطار لكي يوفر املرونة يف 
يعة اéول  .ًصارما يف نفس الوقت يف صوغه يف قالب حيرتم حق املؤلف ويراعي حدوده طبوهذا أمر هام ويعكس حقا  ً

يد  يث توجد قوانني وتقا لاألعضاء يف �حتاد األورويب،  بات ح يدات لفائدة ا شأن توفري أو عدم توفري  تلفة  تقانوية  ي ب خم ملكن تق
شطة يارها أن توفر إعفاء  .نودور احملفوظات ف خيص هذه األ بع فإن اéول األعضاء يف �حتاد األورويب حرة يف ا ًو ت خلط

ناء .ّوأن تعوض املؤلفني أو ال يص، من دون ا بق أنظمة الرت  ،Yعدا ذ ثف تخ   .سـتط
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 مرص .36

تلفة  ية ا سات ا ياجات املؤ بغي أن يليب أيضا ا بحث العلمي فقط، بل  سخ عىل ا ترص الغرض من ا 7بغي أال  مي س ت ي ل ن لتعلي ح ً نل يق ن
رش املعرفة واملعلومات بات، ومن أجل  تعاون بني ا نكام يف إطار ا تملك سخ لألغراض  .ل ترص ذY عىل ا بغي أن  نوال  لي يق ن

نطا سع ا ية فقط، بل جيب أن  لاملر ت شمل الرتمجة أيضايجع ًق   . يل

تان .37  كسـ

ثالث من �قرتاح يه يف العمود ا يد  تأ سخ قد مت ا نا أن الغرض من ا ية، ال يا سخ والصور � لشأن حق ا عل ك ل ن حظ ط ت ن لب ح  .ل
ية  ية وا سخ ميكن أن خيدم األغراض ا ية أن ا Ò ها من ندوب مرص يف  نقطة اليت أßرها  تقد أن ا لعلموحنن  مي ن ل لتعلنع ل ح حمل م

ي بحث العلمي .ةلبحثوا تعلمي وا شمل أغراض ا نه  نا أيضا من مداخ� وفد �حتاد األورويب أن قوا لوال ل ت ن يحظ جيب أن نكون  .ً
سخ  بات حلق يف ا تع فهيا ا ها، واملواطن اليت  سخ من أ ندما حندد األغراض اليت يعطى ترصحي ا نأكرث مشوال  ت مت ن لع ملك تل جل ُ ً

 .الاكمل

يك .38  ملكسـا

ية، مما يعين إماكية يوحض اجلزء األخري من ا نصفة كام حتددها القوانني الو تفق ذY مع املامرسات ا ننص أنه جيب أن  ن مل ي طل
بحث العلمي أيضا تعلمي وا تخدام ألغراض ا �ً ل ل بري  .سـ يح معىن ا تعهل من املمكن تو نهتا عىل حنو قانوين"لض سيتعني  ؟"قتا

نقل  سأ� ا ناول  لنا أيضا أن نزيل بعض احلقوق ليك  م ن تي ً بارعل ثال للحقوق األخرى حمل � تالرمقي من أجل � عت  .م

ية .39 تحدة األمر يكالوال¢ت ا  مل

ية من  بري، لغرض وا شاط فقط ولكهنا مرهونة أيضا، إىل حد  ست مرهونة  سخ  سخ وتوفري ا سأ� حق ا نإن  ك ن ي ن ن لم ً ل ل ل ل
سخ سخ وتوفري ا نوراء ا لن سخ وتوفريها  .ل ية ألن إجراء ا نوهذا أمر شديد األ شطة لمه بارشة يف األ نخرطة  بات  نجيعل ا مت م ملك

نارشين ها عادة ملؤلفني وا لاليت نر نني وأن نضع  .بط ناية لغة العالقة بني � بب، جيب أن نصوغ  ثوهذا ا بع س بة حدودالل نا سـ  م
ناول هذا املوضوع يدات اليت  ناءات وا تلال تث ي لتقت يقة إىل نوع .سـ سم يف ا سخ  سخ وتوفري ا سأ� ا حلقإن  نق ن ن تم ل شطة ل نني من األ

تلف يف �قرتاحات الواردة يف الويقة املقارنة ثموحضني عىل حنو  بة أخرى،  .خم سخة  بة  تأوال، احلا� اليت توفر فهيا ا ن ملكت ملك ً
تخدم هنايئ سخة  بة  يا، احلا� اليت توفر فهيا ا ßسـو ن ت ملن ملك يه  .ً ية فقط ما ميكن أن نطلق  بAان األفر عليعاجل اقرتاح مجموعة ا يقل

ست يني وتوفري ا تخدمني الهنا سخ  توفري ا يô يقر اقرتاح إكوادور والربازيل وأوروغواي  بات،  سخ بني ا نبادل ا ئ سـ ن ب ت لن ل ملك للمل  خب
بعه القانون األمرييك يتبات األخرى، وهو الهنج اÊي  سأ� مرهونة فقط  .للمكت ست ا ية،  تحدة األمر مليف الوال¢ت ا ي لمل يك

ها، سخة  هة اليت توفر ا ل سخ املقدمةلنجل ية ا ن ولكن أيضا  لبمك نا عدد  .ً é ،بات بل ا سخ من  يع ا يأوال، يف حا� توفري  ت ن ملكمج قل ً
يد عىل حنو مالمئ يف قانون حق املؤلف ناء أو ا ياغة � تقد أهنا هامة لضامن  رشوط اليت  يمن ا ت ص تقنع لل ث هم أن تعمل . سـ ملمن ا

نحة  ية أو  تخدم يف دراسة  سخة  بة أن ا ما خشص سـ ن ستت ل بارشة أو ملك تخدم ألغراض جتارية  ية أو حبث علمي ولن  مدرا سـ تسـ
بارشة نف .مغري  سخة املقدمة إشارة إىل حق املؤلف اÊي حيمي ا تضمن ا هم أيضا أن  ملصمن ا ن لت ً هم أيضا أن تصري  .مل ًمن ا مل

تخدم الهنايئ لفعل، سواء اكن  بة، يف حوزة ا تخدم الهنايئ أو ا حاملادة، يف حا� ا سـ ت ملسـ بةملكمل مكتثا أو  هم حتديد . ً ملومن ا
سخ املقدمة نية ا يني مقاالت  .لمك تخدمني هنا بعض أو  ها ا بات أن ترسل  ئولقد مزيÒ بني احلاالت اليت تود فهيا ا سـ ل ملت لبعض ملك

ية حبق املؤلف كفصل من  نفات  ية حبق املؤلف أو أجزاء صغرية من  محمية مفردة أو أجزاء صغرية من مجموعات  مص محم علم
ية األخرىكتاب أ نا نف لاكمل من ا سخ فهيا ا ية واحلاالت اليت  Ò حو عدد حمدود من الصفحات من لح ملص تب، ين ثل ا لك  م

ت� احلاالت تلفة  يات  نا  éلو خم تض ية . مقي سأ� اآلßر ا هر  نف لاكمل،  سخة من  ند معل  بومن الواحض أنه  م مص ن لسلع تظ
سوق نارشين واملؤلفني يف ا لعىل ا بني أن. ل ّويف حال  شاط سلمي، مفت نف لاكمل  سخ ا ن  ملص نوع ن هم أيضا أال ميارس هذا ا لن ا ً مل

تظم،  شطة عىل حنو  نمن األ نف أو من بدال �شرتاك يف ا يه هو ا نه واألثر املرتتب  شود  ملصحىت ال يكون الغرض ا س عل تن م مل
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ناءه بات ومعاهدها يعاجل هذه ا. قتا يات ا تحنن ندرك أن اقرتاح �حتاد اéويل  نصفةملكمجلع ملسأ� من خالل املامرسة ا يف  .مل
يدات ّحيدد املقابل،  ثالث يشري إىل وّحمددة تقياقرتاح الربازيل وإكوادور وأوروغواي  بار اخلطوات ا لا يه يف خت نصوص  علا مل

ية برن ية .قاتفا نصف يف غاية األ تخدام ا نصفة و� مهويعد موضوع املامرسة ا مل سـ بة  .مل لنسـهو أمر جوهري حقا  ً ف
ها سـلال يدات اليت  نحناءات وا منث يتق تحدة لت نامليف الوال¢ت ا با توأمر رضوري وهام ملامرسات  شأن أي  .مكت نا نقلق  بو لكن

ية يع القوانني الو هوما راخسا عىل حنو واحض يف  نصفة دون أن تكون  ساطة إىل املامرسة ا شري  نيار دويل  مج مل ب ي طمع ً ً مف بة  .ب لنسـ
تعراض لوBة نظرÒ من خالل  تقد أن اقرتاح الربازيل وأكوادور وأوروغواي يصف بديئملاسـ� نحن  نع لالقرتاحات املقارنة،  ف

نصفة عرب األنظمة  يد اéويل حتديدا واحضا ملعامل املامرسة ا تضمن عىل ا ملشلك أفضل قانون حق املؤلف اéويل اÊي ال  لصع ي ًب ً
تلفة 7القانوية ا يف ميكن ملعايري املامرسة نتوق إىل �سـ�ع إىل املزيد نا نYÊ فإ .ن شة حول  نا ناء سري هذه ا كمن اآلراء أ ق مل ث

نصفة أن تضمن  سلمي بني ملا توازن ا لا بعض خلدمة ل ها ا بة مع  ية  تعامل  بات اليت  بل ا لسخ الصور وتوفريها من  ي ب ت ت بعضن ن طق ملك
سوق وأيةمرöدهيا  ية يف ا لآßر   .سلب

 إكوادور .40

شأن بعد �سـ�ع إىل �قرتاح اÊي أدىل ب ناء  شأن الرتمجة يف إطار � ناء  ندوب مرص خبصوص إدراج � به  ت ب ثت ث سـم سـ
هومل ية ا ناءات تقرها اتفا ية برن، مثة ا نوعة اليت حتددها اتفا ناءات ا سخ، من اجلدير Êكر أنه من بني � تكا ق ث ق سـث تل ت ت سـن مل  .سـ

ناء  ثالثة، تعد الرتمجة ا ناءات ا نظر إىل نطاق هذه � مندما  ً ث تث ل ت ن سـع تايل فإنه يف احلاالت سـ سخ، و ناء ا لنا يف ا ن ت لتضم ث سـ ً
باحة يا أن الرتمجة  هوم  ية برن، من ا سخ مبوجب اتفا باح فهيا ا ماليت  ملف ًق ن ن مضي ثل  .ل ميتإن �قرتاح املقدم من مرص 

ية  .برن قالتفا

ند .41  لها

ية برن يف املادة  باس10قتذكر اتفا بة لال باح  ت بوضوح أن نفس اليشء  قسـ لن يا مع املامرسة رشيطة  .م سخ م� ًأن يكون ا شـ لن
نصفة وأال يمت جتاوز الغرض املكفول هذا  .ملا بارة  بين نفس ا نصفة هذا الغرض أيضا، وYÊ ميكن  لوتضمن املامرسة ا لعت مل ًت

تخدم مبا يف ذY  .الغرض ميه أو نقú إىل أي  سق و نف يف أي  سخ أي  بات ودور احملفوظات  سـحيق  ن مص ن مت تعم للمك
تعارة ب باتسـ�  . ملكتني ا

ية .42 تحدة األمر يكالوال¢ت ا  مل

ند إىل نص  ندوب ا لهأشار  نفات  من 10املادة م سخ ا باس، ويس  نصفة يف إطار � ية برن اÊي يقر ملامرسة ا ملصاتفا ن ت لمل قق
ندو .لاكمل يقات اليت أدىل هبا  مللرد عىل ا يا بلتعل ً إكوادور، جيب أن نفكر  يح إىل أن الرتمجة يهمل ية يف حق لتلميف ا مضن 
سخ سخلنا تلف عن حق ا ن ألن حق الرتمجة حق  نوية  .لخم متة حبامية احلقوق ا بة للوفود ا ملعيعد ذY شأÒ هاما  ملهسـ لن ًً

يا يغطي الرتمجة تلقا توزيع  تعلقة  سخ واحلقوق ا ناء يعاجل حق ا ياغة ا تقد أن  ًللمؤلف، وحنن ال  ئ سـ ل مل ن ت ص لنع ث  .سـ

يا .43  لإيطا

نصوص اليت ثالثلجيب أن تضمن ا بار اخلطوات ا ها لفعل احرتام ا نا ل  ت خن بغي أن يرتك  .شق يس ليشء اÊي  ُهو  ن ل يف
سب حرشيع احمليل و ها .للت نا نصوص اليت  توعب لفعل رشوطه يف ا قشجيب أن  ن ل ثالثة،  .نسـ بAان ا لإذا نظرÒ يف نص ا ل

ثالث غري بار اخلطوات ا نجد أن احرتام ا لالربازيل وإكوادور وأوروغواي،  ت توزيع،  . موجودخسـ سخ وا تحدث عن ا لندما  ن ن لع
يس � حدود سخ  لفإن ا رش غري احملدود ألي خشصيتضمن  و،لن توزيع ا لنهوم ا ل يخلق و .مف نص  ترب أن هذا ا سـنا أن  ل نع ميكن

ية نسوقا موازية جما تعلمي .ً متا  ناس قد يكون  بري من ا هوم عام جدا وغامض ألن عدد  تعلمي  لإن غرض ا ل ك ًل Ø ً عتقد أنه نوحنن  .ملف
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نص ف خيص احلدود ياغة ا بريا  لجيب أن نويل اه�ما  لص ًك بار اخلطوات  .ً يقة وجيب أن يوجد احرتام ال ختجيب أن تكون د ق
ثالث  .لا

نغال .44  لسـا

تخزتل إىل احلد األدىن ية، فإهنا  يا سخ ا بة إلماكية إجراء  ُ سـ ط ت ن ن حسـ بات  .لن توفري رخصة  نوطة  ست  سأ�  تفا ب ي للمكمل مل
بات ودور احملفوظات األخرىودور احملفو يس فقط لفائدهتا اخلاصة ولكن أيضا  ية  يا سخ ا تظات ليك جتري  ط ت للمكن ً أمه  .لح

نف بطريقة قانوية ناء ا هذه اإلماكية هو ا متكن من اللجوء  نرشط  ملص ت قن ل نف ما حق املؤلف، ال ميكن توفري  .لل مصندما خيرق  ع
يد ناء أو  يا تقت ث بادئ اليت تقوم  .سـ سخملحنن حنرتم ا يدات عىل حق ا نعلهيا ا لي بعد أي اح�ل لالخنراط يف أي  .لتق نستوحنن 

رشيع  ساطة  سمح  رشيع احمليل  يقة أن ذكر ا ية، ونرص عىل  يا سخة � تصادي ف خيص إجراء ا تشاط ا ب ت ح للل بل ي ط ت ن حقن ّق
بغي أن يكون فعاال ًالوطين أن يضمن أنه يف حا� توفري تعويض، فإنه   .ين

يةكينيا مس مجموعة .45 بAان األفر يق ا  ل

ها هذه املادة هبذه الطريقة حتديدا هو أن نأخذ 11عند إعدادÒ للامدة  نا من أ باب اليت  ً من �قرتاح األفريقي، من األ جل صغ سـ
تل نظم القانوية ا نصف عرب ا تعامل ا نصفة وا نصف واملامرسة ا تخدام ا شأن � تلفة القامئة  يد ا تقا بار ا 7يف � ن ل مل ل مل مل سـ ب 7 ل ل فة، عت

ية نوطا لقوانني الو نا األمر   YÊن طجعل ً  .م

 الربازيل .46

نا، اÊي  شري إىل �لزتامات اéوية يف اقرتا ندما  نا  ندما خلص إىل أ با  ية  تحدة األمر حاكن وفد الوال¢ت ا ليك ن ع ن ع ي ًمل مص
ثالث بار اخلطوات ا شري إىل ا نا  ناه الشرتاك مع إكوادور وأوروغواي، فإ لقد ت ن خن بة حل .م نا لنسـ رشيعا تق الرتمجة، فإن  ت

ية برن ها الوطين ملحق اتفا رش بق يف  شاهبة ألن الربازيل مل  قست  يع ت م تطل ت يا،  .ي ندوب إيطا نا  يقات من ز بة  لو يل تعل مسـ م لل لن
نا اخلاص رش شرتك مع إكوادور وأوروغواي أو إىل  نا ا شري إىل اقرتا تأكدا ما إذا اكن  يعست  مل ي تل حً شري إىل  .م يإذا اكن 

نا، يعرش نظام القانوين الربازييلت ثالث يعد جزءا من ا بار اخلطوات ا ل أود أن أوحض أن ا ل ًت شري  .خ ية  تإن أحاكم القضاء الرباز يل
ثالث بار اخلطوات ا لإىل ا ناول أيضا  .خت تعلق حبق املؤلف، جيب أن   نظام القانوين الربازييل ف شري إىل ا ًندما  تت ي ل ت ع

ية برن و� رشيعات احملددة واتفا قا يات املعمول هبا وأيضا أحاكم القضاءلت ًتفا  .ق

 �حتاد الرويس .47

ية برن بات موجب اتفا ناءات عىل حق الرتمجة  شأن توفري ا قحنن قلقون جدا  تث ت للمكب نظر اليت و .سـً تفق مع وBة ا لحنن  ن
بغي أن بات، فال  يدات  ناءات وا نا لو وفرÒ هذه � يا واليت تقول إ نأعربت عهنا إيطا يث ت ي ت ن للمكل لتق باب عىل سـ تح ا ل  نف

تحدث عن  ندما  ية حبق املؤلف، خاصة  يع املواد ا تخدم  بات ليك  يازات غري حمدودة  يه ونوفر ا نمرصا ع حملم مج سـ ت ت تع للمك م
رش بري عىل سوق ا شأ خطر  ية حبق املؤلف، ألنه قد  تخدام الاكمل للمواد ا نالرتجامت و� لي ك ن حملم  .سـ

ية-مجهورية  (إيران .48  )م اإلسال

ية قوهاتغهل من املمكن  Ò ية من بAان األفر ته مجموعة ا ليري ما اقرت ح يق ثل هذا " :لح نقل الرمقي، رشيطة أن  تمبا فهيا ا ميل
ية نصفة، كام حددهتا القوانني الو تخدام للمامرسات ا ن� مل ية واقرتاح الربازيل وإكوادور ف ؟"طسـ سـفي ويقة املعلومات األسا ث

شري نصفة  يح أن املامرسة ا توأوروغواي، مت تو مل تخدامض سه، ويس � سخ  سـ إىل ا نف لن نا هذا، و .ل سخ يف مقا ناقش ا محنن  ن لن
ية، تحدة األمر يدا وفد الوال¢ت ا باس اÊي أوحضه  هذا � تخدام، وليك نضع حال  يكويس � ج ل ملل ت ًسـ ل نا نطلب من  ً نفإ

سخ  تغري إىل ا تخدام  ية أن توحض، إذا أمكن، ما إذا اكن � بAان األفر نمجموعة ا ن س سـ لل ي  .فسه أو اليق
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ية .49 تحدة األمر يكالوال¢ت ا  مل

ندوبتذكر نغال املوقرةم  بات أهنةلسـ ا نا سـ يف عدة  سري نص املادة ام شأن املعاهدة  11تف  ية  بيف اقرتاح ا�موعة األفر أهنا يق
ية يا ية أو � سخ الوقا سأ� ا طتعاجل  ت ئ ن حم يس حمدودا هكذا .ل نا نرى أنه  نص، فإ نا  سب قراء ًولكن  ل ن لل ت ّأن نوحض ّونود  .ح

ية بAان األفر يقذY مع مجموعة ا ية، وإذا . ل يا ية أو � سخ الوقا سأ� ا نص أن يعاجل فقط  هدف من هذا ا طاكن ا ت ئ ن م حل ل ّفربام ل
تلفة ياغة  تخدام  سن ا خماكن من األ ص سـ نقطة. ح هذه ا يح  ية عىل تو تحدة األمر بذا لو حصلت الوال¢ت ا لو ض لمل يك  .ّح

يا .50  لإيطا

سؤال املوجه لردا عىل ا نا مقصورة عىل ً يقا  YÊ ،رشيع الربازييل نا عىل دراية  نا  بل وفد الربازيل، فإ نا من  ت إ تعل سـ ن في لت ل قل
يا تدارسه حا نص اÊي  ًا ل ن  .ل

 إكوادور .51

سخ ختضع للمعايري القامئة مبوجب  ناءات عىل ا شرتك املقدم من الربازيل وإكوادور وأوروغواي يذكر أن � نإن �قرتاح ا ت لمل ث سـ
ية�لزتامات سارية اليت وقع علهيا أطرف هذه �تفا ق اéوية ا ل تلفة من  .ل تو¢ت  بAان éهيا  نص بأن ا خمويقدر هذا ا سـ ل مل

ناء عىل املعاهدات اéوية اليت وقعت علهيا يدات عىل حق املؤلف واحلقوق ا�اورة،  ناءات وا لاحلرية يف توفري � ب ي لتقت ث . سـ
بAان اليت وقعت عىل  ثال ا يل ا لعىل  مل تجارة بس  �تص ية الفكرية ا لاتفاق جوانب حقوق ا مل فقط éهيا مرونة ) يتربس(مللك

يل الصويت شأن األداء وا بو  شأن حق املؤلف ومعاهدة الو بو  بAان اليت وقعت أيضا عىل معاهدة الو سجأكرث من ا ب ي ب ي لتل ً. 
شأن األ بو  بAان اليت وقعت فقط عىل اتفاق تربس ويس معاهدة الو بة  ب ي لل لسـ ي يل الصويت، فإهنا يف حا� لن لتسجداء وا

ثالث خبصوص هذه احلقوق، ألن املادة  بار اخلطوات ا لاحلقوق ا�اورة لن ختضع ال ي من اتفاق تربس ختضع معظم 14خت
ثالث بار اخلطوات ا بار ا ية روما واليت ال تأخذ يف � بث فقط التفا ئات ا ثل حقوق  لاحلقوق ا�اورة،  ت ت ل خي ع قه من  .م

Êبار اخلطوات اجلدير  يس ا تعلقة حبق املؤلف يف اتفاق تربس،  تكر أيضا أنه يف حاالت أخرى، حىت يف اجلوانب ا خمل فلً ي
تعلمي،  يح ألغراض ا تو باس وا ثلام يف � ية برن،  ناء يف اتفا نظم � بع ألنه مثة نص خاص  يار ا ثالث هو ا لا ض ل ت ت ي ت ملع قل م ق ث سـ مل

نة يف اتفاق تربس تعاجل هذه يتوجد نصوص  سأ�متضم يار هو . مل ا تعلمي، ا يح ألغراض ا تو باس وا ملعيف حا� � ل ض ل قت
نصفة املامرسة"  ".ملا

 الربتغال .52

شورة نفات ا سخ ا بات أن  سات ا باح ملؤ شأن حق املؤلف و يه األورويب  تو نا ا رش نبع  ملص ن ت س ي ب ل يع ملي ت ملك جت بغي أن يليب  .ت ينو
ياجات ا سة ويس ا ية للمؤ ياجات اéا سخ � مجلعدد ا تل س خل ت حن ح تعني عىل  .هورل تصادي أو رحبي،  يدون أي غرض ا ق

نارشين تفاوض مع املؤلفني وا  Yسخ اخلاصة، ويمت ذ سات أن تدفع تعويضا عادال لقاء ا لاملؤ ل ن لس ياجات  .ًً بغي أن تغطي ا تو حي ن
بحث العلمي نفات وأغراض ا سات العامة حفظ ا لاملؤ ملص ها  .س سمح يف أماكن  سات أيضا أن  لوجيوز للمؤ ت معلس لناس ً

بحث العلمي نفات لقراءهتا و�خنراط يف ا للوصول إىل هذه ا  موقف قانوين هام وهو أن العقود املربمة بني أحصاب مثةو .ملص
يدات اليت حيددها القانون ناءات وا تعارض مع � تخدمني قد ال  ياحلقوق وا ت ت لتقسـ ث سـ  .مل

 شـييل .53

تضمن ا ية،  تحدة األمر ييل، كام يف الوال¢ت ا نيف  ي مل لشـ تطفاتيك ية وشري إىل ا يارا خاصا  تخدام اخلاص  ملقسخ لال ي لمك مع ًسـ ً. 
ية هذه ا يار أو القاعدة اéوية تعريفا حمددا  يس من الرضوري أن يوفر ا تقد أنه  لمكمع ذY، حنن  ل ملع لنع ً إذا مت حتديد أن . ًل

يدات الال يحدد ا  Aوية، فإن لك بéتوافق مع �لزتامات ا بغي أن  يالقاعدة  سـ ل ت لتقي ياقه اخلاصن جيب أن يراعي و .سـزمة يف 
ها تقل املعارف واملعلومات من خال ية، اليت  ية أو ا يع األساق، احلا سخ  سخ إماكية إجراء ا لحق ا تن بل ل ن جبم ن ن تقن ل تايل،  .ملسـل لو
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يد الطريق لألساق اجل تخدام لغة حمايدة  بغي ا ية و ية أو الر سخ اإللكرتو بار ا نجيب أن تؤخذ يف � ه سـ ي مق ن ن متت لل ن  يف ديدةع
بل شاف إماكية وعالوة عىل ذY،  .ملسـتقا هم ا نمن ا سـتك نقلمل نفاذ إلهيا عن بعدللمصنفات اإللكرتوين الرمقي أو لا  ل وأيضا ا

يدة عن مراكز املعرفة، والماكناألملكتبات يف الفائدة  بAان  لبع املعزو� ا ييلعقدةامللسـ يف ا ثل  يا  شـ جغرا م  .ف

يا .54  نأملا

شطة  ناول أ نندما  ن تلفنيتع ناريوهني  نا أمام  ية، جند أ يو ها ا يب  بات وأسا خما س ن ل ل يت م معل بة  .ملك بة توفر  تاألول أن ا ملكت ملك
يني تخدمني الهنا بات  ثل يف اخلدمات اليت تقدØا ا ثاين  ئأخرى، وا سـ ت مت للمل ملك رشيع األملاين بإدخال  .ي لتواحلل اÊي وجده ا

نار) أ(53املادة  بة  سيمن قانون حق املؤلف  للسـ ثاين اكن اكلن  :عىل ما ييل) 1(تنص امجل� األوىل من الفقرة  :لتايلليو ا
هامات فردية صادرة يف حصف " نقل، عرب الربيد أو الفاكس، إ سخ أو  تجابة لطلب فردي، أن  بات العامة، ا سباح  ت ن سـ ت تي للمك

نف  مصورشات دورية وأجزاء صغرية من  سممنشورن شخص اÊي قدم الطلب  تخدام ا م طاملا أن ا ل وح مبوجب سـ
يه امجلاعة األوروية 53تنظم املادة  ."53 املادة سخ مبوجب تو شأن حق ا يدات  ب ا ن ب جي ل يق EC/2001/29لتق تعلق  سـ ا بتنمل

متع املعلومات سخ 53ومن مث فإن املادة  .جمبعض جوانب حق املؤلف واحلقوق ا�اورة يف  لن من قانون حق املؤلف جتزي ا
تخداما تخدام اخلاص وسائر � سـلال يةسـ باه إىل العالقة الويقة بني املادة  .لشخصت ا � Kثوير من قانون حق ) أ(53تن

بات، واملادة  سموحة  نظم األفعال ا تاملؤلف، اليت  مل سموحة لفرادى 53للمكت نظم األفعال ا مل من قانون حق املؤلف، اليت  ت
تخدمني ية وا) أ(53تنص املادة  .ملسـا ثا تني ا نمن قانون حق املؤلف، يف ا ل ثة من الفقرة مجلل لثا سخ " :، عىل ما ييل)1(ل نباح ا لي

نقل يف أي شلك إلكرتوين آخر ثال ـ " لوا ًـ اكلربيد اإللكرتوين  يح ألغراض "م تو ية ا ية  يا ئة ملف صور  ضفقط عىل  ل بغ ن ب هي
شود تجاري ا بحث العلمي يف حدود ما يربره الغرض غري ا تعلمي أو ا نا ل ل نقل يف أي شلك إ .ملل سخ وا باح ا لكام  ن لكرتوين لي

هامات أو  تفق علهيا، من الوصول إىل هذه اإل هور، مبوجب رشوط تعاقدية  متكن ا يل أن  ندما  سآخر فقط  م مجل ي تح يسـع
ية هم ورشوط اك شلك فردي من  تارين  نف ما من ماكن وزمان  فأجزاء صغرية من  ببل ق ب خم جيب أخذ عروض دور  ."مص

رش امل ها ًقدمة عرب اإلنرتنت أوال؛ فإنلنا باتعىلاألولوية ل  بل ا سخ من  ت إرسال ا ملكن من املادة املذكورة ) 2(تونص الفقرة  .قل
نقلُي"عىل أنه  سخ وا لدفع تعويض عادل للمؤلف لقاء ا ية .لن ية إدارة جام بة إىل من خالل  يد عىل املطا تأ عوال ميكن ا مجع ل ك ال  ."ل

شةيسعين سوى أن أحث عىل ت نا قوM احلذر يف إجراء هذه ا نب فرض حلمل يد اéويل ال نتج ليك  لصعول غري مرنة عىل ا
شده توازن اÊي  نتدع جماال لAول األعضاء ليك حتقق ا تل ً. 

نغال .55  لسـا

تحدث عن  نا   ôي ية  يا سخة � ية، لقد أشارت إىل ا تحدة األمر بل الوال¢ت ا نا من  سؤال املوجه إ نردا عىل ا ك ط ت ن مل ي بل يك ق حً ل ل
بات بادل العميل بني ا بادل، أي ا تممارسة ا ت ملكت ل نا . ودور احملفوظاتل هم من مو بغي  قفهذا ما اكن  يف ُن سأ� األمن  .ي مإن 

يال نا  ًتحوذ  قل ي علسـ ناء  .ت بات وأ ناء ا بادل يف الواقع بني أ نه جمرد  ية، و يا سخ � تحدث عن ا يع  ما م تلك ت ط ت ن ي ملكمجل ح ل
 .احملفوظات

ية .56 تحدة األمر يكالوال¢ت ا  مل

سأ� ما إذا ساس أيضا  ملقانونا  ح سخة  توفرتًن نف لاكملن  سخ ا سعر عادل ومعقول يف حا�  سوق  ملص ن ب حنن نوافق  .ل
يار اéويل نا  يا ند  يق للغاية  نا وضع تعريف د نا ال  للمععىل أ ت ص ع ن غن ق يدا ف .ميك يارا يكون جمد¢ و ًنحن حناول أن نصوغ  مف ً ً مع

بة و .نللعديد من األنظمة القانوية نصفة"لإلشارة إىل لنسـ نا، فإهنا  يف الزتا"ملاملامرسات ا بمات املعاهدات اéوية اخلاصة  ل
ية برن10موجودة فقط يف املادة  بارة يف . ق من اتفا بل) 1(10املادة لعوترد ا نا من  باس، كام أو قخبصوص � حض ويه  .قت

ًهر أيضا يف املادة  نف ) 2(10تظ تخدام ا ملصخبصوص ا يالت "سـ بث أو ا شورات أو ا يح عرب ا تو سجعن طريق ا ل ن ض لتل مل
تعلميتالصوية  برصية ألغراض ا لأو ا نصف ."ل ندما قال إن املامرسة ا ندوب إكوادور  يه  شري إ تقد أن ذY ما اكن  ملوحنن  ع ل ي  ةمنع
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تعلمي لتخدمة لفعل ألغراض ا بق ذكره، فإنولكن .مسـ نصفة يف املادة سـ كام  يل "تشري إىل ) 2(10مل املامرسة ا سبعىل 
رش أو  يح يف ا تو لنا ض يالت الصول بث أو ا تا سج تعلميلتل برصية ألغراض ا لية أو ا  ".ل

 نفرسا .57

يه اÊي يوفر إطارا مرÒ إىل حد ما لAول األعضاء يف �حتاد األورويب ليك  تو ناء عن طريق تطويع ا ًبقت فرسا ا ً ج لث ت ن ًط سـ
ية املعمول هبا داخل اéول األعضاء يف �حتاد األورويب، وهو ما أمكل املادة ل  يد الو تقا نثل  ل لل طت ية  من ق125.5مت مللكانون ا

شاور ألغراض  .الفكرية نف ما وتصويره للحفاظ عىل إماكية ا سخ  نع  نه أن  نص عىل أن صاحب احلق ال  تـي  ن مص ن مي ت لف ميك ه
بات أو  هور يف ا تاحة  بات ويف حمطة خمصصة  بل األفراد داخل مرافق ا بحث العلمي أو اéراسة اخلاصة من  تا ت ملكل للجمملك م ق

تصاديلتحقدور احملفوظات طاملا أنه  ية من وراء ذYةقيق أي فائدة ا بيك ألن  .ل أو ما ية الربط ا Ò لشـوال يوجد ما يقلق من ح
بة فقط شاور يمت داخل ا تا ملكت  .ل

 إكوادور .58

ناين األداء مثة بث و  ئات ا ثل جماالت  ية الفكرية واحلقوق ا�اورة عىل وجه اخلصوص،  ف بعض ا�االت اخلاضعة  م لللملك هي
يث ال برصي،  سمعي ا حا ل يال ثالث إلزا بار اخلطوات ا يق ا شأهنا جيعل  يار دويل  ً يوجد  م ل ت ب ب خمع وحنن مل نذكر عىل  .تط

نفاهتم بق عىل حقوق املؤلفني يف حال بث  ثالث ال  بار اخلطوات ا مصاإلطالق أن ا نط ل يت ناءات  .خ شري إىل � ثنحن  تف سـن
بث ف خيص إشاراهتا احلام ئات ا يدات عىل احلقوق ا�اورة  لوا ي لهي بار تقل بل، ال ختضع ال نا من  ت� للربامج، واليت، كام  خقل ق

ثالث  .لاخلطوات ا

سا .59  لمنا

بات ودور احملفوظات لزئهناال يعرب  بل ا سخ من  ساوي رصاحة عن ا تقانون حق املؤلف ا ن ملكمن قل اإلطار العام  ، غري أنل
شخيص أو اخليف هذا القانونب 42أ و42 و42احملدد للمواد  تخدام ا سخ لال ل وا سـ سات متصل  لك ذYاصلن س هبذه املؤ

بات و .ًأيضا ساوي  سمح قانون حق املؤلف ا ها  بات ودور احملفوظات ومن خال نصوص عىل ا تبق هذه ا من ي ت ل للمكنط لملك ل ت
بحث العلمي غري  ية ألغراض ا سًخا ر ناظرية فقط أو  سًخا  نفات لزئهنا طاملا أهنا توفر إما  سخ ا لودور احملفوظات  مق ن ت ن ملص بن

تجاري بعهتا أو مل  .لا هذه األغراض إال إذا نفدت  تب أو مقاالت لاكمل  سخ  سخ حمددة، وال جيوز  ية ا  ،Yطمع ذ ك ن ن لفمك ل
توفرة بعدد اكف ٍتكن  تخدام .م سخ ألغراض خاصة عىل هذا � بق رضبة ا سـو ن ي لنط  .ت

نصوص املقرتحة ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا ليقات  ب ك لتعل ب ك لتعل ب ك لتعل ب ك     تعل

يان .60  لا

ب باح  ياين،  تيف قانون حق املؤلف ا ي تب والوßئق وغريها من املواد للمكل ثل ا بة  نف موجود مضن مواد ا سخ  لكات  م ت مص ملكن
بات يف حاالت وأغراض حمددة حتت رشوط صارمة  سـQملكتاملدرجة مضن مجموعة ا ثالثيقتيض حو بار اخلطوات ا ل ا ف  .خت

ناييل رشوط  ياينءسـتث� بات يف قانون حق املؤلف ا ل   :للمكت

بات  .1 ماملقصود  شلكت بقرار من تملك سات األخرى اليت  بات واملؤ ية وا ياين الو تبة الربملان ا س ت ن ل ملكت طك
 .جملس الوزراء

تجاري .2 سخ ألغراض الرحب ا لال جيوز ا  .لن
نفات .3 سخ ا بات فقط أن  ملصباح  ن ت تي  .للمك
نف األصيل .4 بات ا تين ا ملصجيب أن  ملكت  .تق
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يا .5 ية يعد إلزا تا ية ا رشوط اإلضا ًوأي من ا م لف ل  :ل
ية، عىل أن يمت إجراء  - تقصا ناء عىل ال�س من املرöدين اÊين جيرون دراسات ا سخ  ئإذا اكن ا سـ ب ًن ل

رشة دورية تصدر لفعل  سخ يف  نف  نف األصيل، ولكن إذا اكن ا نسخة واحدة جلزء من ا ني ملص ملص ُن
نف األصيل لاكمل سخ ا باح  برية،  ية  ملصنذ فرتة ز ن ي ك من  .م

سخ رضور¢ - ًإذا اكن ا بةلن  .ملكت ألغراض حفظ مواد ا
بب نفاد  - بات األخرى  تادة éى ا تجارية ا نوات ا توفر من خالل ا سإذا اكن األصل غري  لق بم تملك ملع ل

 .طبعته

ية تا رشوط ا نب اإلتالف حتت ا ية  ياين الو بة الربملان ا نة املواد املوجودة  باح ر  ،Yإلضافة إىل ذل ل تج ن ل ت مق لي لمبك  :ط

نة  .1 هامقأن تكون الر ية أو تدمريها أو إتال سخة األ فألغراض الوقاية من فقدان ا صل  .لن
ية .2 سخة األ ية يف أغراض الصاحل العام بدال من ا سخة اإللكرتو تخدم ا صلأن  ن ن ن لسـ ًل  .ت
نة يف حدود احلد األدىن الرضوري .3 مقباح الر  .ت

يا .61 با نإ  سـ

ية الفكرية عىل أن حاميل حق املؤ شأن ا باين  رشيع اإل مللكنص ا ب سـ سخ لتي نلف واحلقوق ا�اورة ال ميكهنم أن يعرتضوا عىل 
بات، سواء  مصنفاهتم أو بل دور احملفوظات وا ية من  ية، طاملا أن ذY يمت ألغراض غري ر هم األخرى ا تموا حب ملكحملم قض يع

ية سخ حرص¢ لألغراض ا ية، ورشيطة أن يكون ا ية أو  يعة ثقا سات ذات  تابعة ملؤ ثالعامة أو ا ن علم ب س بحل لط ً ل ام أن دور ك .ف
ية öبعة  سات  ية، أو ملؤ ية غري ر ية أو  ية أو  سات ثقا بات، سواء اكنت عامة أو öبعة ملؤ مياحملفوظات وا س حب مي علم س تعلت تعل ف ملك

هور ألغراض  نفات أو توفريها ألفراد من ا تعممي ا يص من ماليك احلقوق  تاج إىل تر باين، ال  تعلمي اإل مجلنظام ا ملصخ ل حت سـ ل ل
بحث العلمي، طاملا هالا تاحة يف أماكن  ية يف حمطات حمددة  بكة مغلقة ودا معل أن ذY يمت من خالل  م خل يق  .شـ تطلب  بو تطي

رشوط رشاء أو  بات وأال تكون خاضعة  نفات جزءا من مجموعات دور احملفوظات أو ا ناء أن تكون هذه ا لهذا � تملك ملص ًت ث سـ
يص با إىل .ختر يداته، موجودان  يص و ًومن مث، فإن نظم الرت ن جي تق رش خ باين من أجل ز¢دة  رشيع اإل نب يف ا ن  سـت ل ج

بات نفات احملفوظة يف دار احملفوظات وا تا تلقوا تعويضا عادالو. ملكملص بق احلد، حيق ملاليك احلقوق أن  ًإذا ما  ً ي  .ُط

 يسورسا .62

رش املع هور تعد عامال هاما يف  نفات املوجودة يف حوزهتا لفعل  بات عىل توفري ا نإن قدرة ا ًملك ً للجم ملص تقد أن  .ارفت نعنحن  ف
ثقافة يق بني الوصول  للمثة توازن د يةق Ò ية األخرى ومصاحل أحصاب احلقوق اليت جيب احملافظة علهياح من نا ح من ا  .ل

يةو بAان األفر بة القرتاح مجموعة ا يق ل نصفة"ُأشري إىل   فقد:لنسـ بAان  ".ملاملامرسة ا شأن ا باعه  تعني إ لما هو الهنج اÊي  ب ت ي
é ست ية عن لياليت  نصفة"خلفهيا   ؟"ملاملامرسة ا

بة القرتاح الربازيل وإكوادور وأوروغواي نفات(ًكام ذكرÒ آنفا  :لنسـ سمح )ملصيف اجلزء اخلاص حبفظ ا نا يف مقام  ي، حنن  لسـ
بحث العلمي لن  تعلمي وا تدريس وا ناءات يف جمال ا يدات و� يث أن ا يا،  ياغة أكرث دقة حا لنا قرتاح  ل ل ت ي ل ص ثل سـح لتق تدرج ً

بل مايو ية حبق املؤلف  (2012نيويو /قيف جدول األعامل  نة اéامئة ا رشين  تاجئ اéورة احلادية وا نمرفق  للج ملعن لع
 ).ا�اورة واحلقوق

ثالث؟ بار اخلطوات ا نص املذكور وا رشوع ا ية من  ثا لما وجه الص� بني الفقرة ا ت ل ن خل  م
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 شـييل .63

نفاذ عن بعد إحنن نوافق عىل  شة إماكية ا لنا ن ق نقل الرمقيم نف عرب ا لىل  نطقة . مص ييل، يؤدي طول ا ثل  ملففي بAان  شـ م
ية ية إىل صعوت  تقناجلغرا نفات ف بعض ا سخ املادية  ناطق املعزو� إىل ا ساكن يف ا نفاذ ا ية  ملص، مما حيد من الفرص ا ل ن مل ل ل للفعل

بب ب( تحا� توفري املواد  ية، وا توزيع العا بب نفقات ا يف  تاك ُارتفاع ا س بس سـب ل ل ل ناطق وصعوبة الوصول إلهيا، إىل عل ملد بعض ا
Yغري ذ.( 

 �حتاد األورويب .64

سخ  يدات عىل حق ا ناءات أو  متع املعلومات لAول األعضاء أن توفر ا يه  يح تو نكام ذكرÒ آنفا يف اجلزء األول،  ي ت لي تق ث ج سـب جم ً
سات ا" هور أو املؤ تاحة  بات ا بل ا بعة من  سخ ا لتشأن إجراءات ا س مل ت ت ن للجمب ملكق تاحف أو دور احملفوظات، ملل ملية أو ا علمي

بارشة بارشة أو غري  تصادية  يق فائدة جتارية أو ا سعى  مواليت ال  م ق لتحق ياط،  ."ت سخ ألغراض الصون و� تف عدا إجراء ا حن ل
نفا سخ ا بات ودور احملفوظات فهيا  تاج ا ية اليت ميكن تصورها واليت قد  ملصمثة عدد حمدود من الظروف اإلضا ن ت لحت ملك ت أو ف

ية األخرى املوجودة يف حوزهتا يع ا حملماملوا ها إعفاء .ض سخ احملددة اليت توفر اéول األعضاء  ث� أفعال ا ًومن أ ل سخ  :لنم لنا
تويق مضن مجموعة  هور أو ألغراض ا تعلق لعرض عىل ا  ثألغراض غري جتارية ف ل يا(مجلي سخ ألغراض )نكام يف أملا لن، وا

شاور يف املوقع  نف ) نفرساكام يف (لتا رسوقة يف حا� تعذر رشاء ا نفات مفقودة أو  بدال  سخ ألغراض ا ملصوا مص س من كام (تل
بقةمثةو ).ليف أيرندا بادئ  مط عدة  نص ف .م نا آنفا،  يكام أو متع املعلومات"ًحض يه  جمتو يتعني عىل اéول األعضاء ) 1(عىل أنه " ج

يد من اإلعفاء؛  بارشة أال) 2(تسـتفأن حتدد األفعال اليت ميكن أن  يق فائدة جتارية أو غري جتارية  م يكون الفعل هادفا  لتحق ً
ثالث) 3( بار اخلطوات ا ناء وفقا ال بق أي ا لأن  ت ت خيط ً ث سـ ناءات حمددة عىل وقد  .ُ تثبق العديد من اéول األعضاء أيضا ا سـط ً

سخ اليت ميكن إجراهئا سخ لفائدة ا .لنحنو حيد من إجاميل عدد ا ناء عىل حق ا نويغطي � لت ث ملكتبات ودور احملفوظات سـ
سات ذاهتا نة يف مجموعاهتا لفائدة املؤ تخدام املواد ا سا تضم سخ اخلاص و .ملسـ ساخ وا نخيضع لك من � لن تخدام (سـت سـلال

تق�) اخلاص تخداØم 5.مسـبوجه عام ألحاكم  بة ودار احملفوظات ال سخ العام للمواد لفائدة مرöدي ا سـ ومن مث فإن ا ت ملكن ل
ن بات أو جترى يف أماكن معل  .اهاخلاص غري مضمن  تضمن مجموعات من املواد اخلاصة  ساخ قد  ُورمغ أن أفعال � ت ت ملكن سـت

هم ناءات لفائدة املرöدين أ سموحا مبوجب ا سخ عادة ما يكون  بات، إال أن هذا ا سا نفث ل تملك م ن سـت شابه، تغطي  .ً موعىل حنو 
تق� من األحاكم يح أل6مسـمجموعة حمددة و تو سخ املواد  ض  لل بحث العلمين تعلمي أو ا لغراض ا سخ األخرى اليت . ل لنأما أفعال ا

تطلب ترصحيا يف شلك رخصة من صاحب احلق  بات ودور احملفوظات العامة فعادة ما  ًجترهيا ا ت  ).أحصاب احلقوق(ملكت
تضمن و سخ،  يدات عىل حق ا يجبانب ا ن لي متع املعلومات"لتق يه  جمتو بات ودور" ج يدا لفائدة ا تأيضا  ملكي ً تق  احملفوظات ألفعال ً

ها ورشوط حمددة ية يف أماكن  يع األخرى ا نفات واملوا تعممي وتوفري ا بحمددة خبصوص ا معل حملم ض ملص  7.ل

 سـنغافورة .65

بحث  تعلمي وا بات ألغراض ا سخ وتعمم مواد ا بات ودور احملفوظات أن  سمح  بغي أن  لحنن نوافق عىل أنه  ل ت ن ت ُ ي ملكي ت للمك ن
بات تعارة بني ا تالعلمي و� بار .ملكسـ نا نقر بأنه جيب أن تؤخذ مصاحل أحصاب احلقوق يف � تومع ذY، فإ وعىل وجه  .عن

سخ املقدمة إىل املزيد من  ية املقدمة وجودة ا تعلقة  سائل ا تاج ا تحديد، قد  نا لمك مل مل حت تدارسلل  .لا

                                                
متع املعلومات" 5 يه  جمتو  )ب(و) أ) (2(5، املادة "ج
متع املعلومات" 6 يه  جمتو  )أ) (3(5، املادة "ج
متع املعلومات" 7 يه  جمتو  )ن) (3(5، املادة "ج
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    اإليداع القانويناإليداع القانويناإليداع القانويناإليداع القانوين: : : : 3333املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع 

نصوص املقرتحة نصوص املقرتحةا نصوص املقرتحةا نصوص املقرتحةا     للللا

يةاقرتاح مقدم من  .66 بAان األفر يقمجموعة ا  ل

سات أخرى Bات إيداع  بات أو دور حمفوظات حمددة أو أية مؤ تعاقدة أن تقرر بأن تكون  سجيوز لألطراف ا ت مكمل
تفظ  بA و رش يف ا نف  سخة واحدة عىل األقل من أي  حينة تودع فهيا  ل مص ن يُني سخةّمع ت� ا نفهيا  شلك دامئلب  .ب 

نفات ا سخ من ا نة إيداع  ملتطلب Bة أو Bات اإليداع ا ملص ن ية حبقملعّي حملمشورة ا سخ من املواد ن ن املؤلف، أو 
ية حبق املؤلف أو احلقوق ا�اورة شورة ا حملما  .ملن

ُ تاح ي سخة واحدة عىل األقل من املضمون ا سخ، ألغراض احلفظ،  نة أن  هة أو Bات اإليداع ا ملسمح  ن ن تي ّ ملع جل
نفات ية حبق املؤلف أو ا نفات ا سخ ا ملصهور وأن تطلب إيداع  حملم ملص ن ية حلقوق ا�اورة، اليت نقلت إىل للجم ُ ا حملم

يحت � هور أو اليت أ تا ُ  .مجل

نداقرتاح مقدم من  .67  لها

تالف الهنج  بار ا يق اإليداع القانوين مع األخذ يف � شأن الطريقة اليت يمت هبا  خلAول األعضاء حرية القرار  ت ب عب تط
بعة  .ملتا

شأن املوضوع املقرتح من الوال¢ .68 بادئ واألهداف  با يةمل تحدة األمر يكت ا  مل

هدف   :لا

ية لإليداع القانوينتشجيع   .طناع�د قوانني وأنظمة و

بادئ  :ملا

نساعد أنظمة اإليداع القانوي ها، وال سـ ةت ية إىل  هود الرا ساعد يف ا ية وجيوز أن  حفظ عىل تطوير ا�موعات الو م جل ت طن
شورة يف أ نفات ا ئات ا توي عىل العديد من  نإذا اكنت  ن ملص ملحت تعددةف  .مساق 

ية ية األسا تفاظ ملعلومات احلكو هور ال بات ودور احملفوظات أيضا ا سـوختدم ا مت ح مجل بغي. ملك يود  ينو لقأال حتد ا
ية  نفات احلكو سمل ا بات ودور احملفوظات عىل  ية مبوجب حق املؤلف من قدرة ا ماملفروضة عىل املواد احلكو ملصم ت ملكت

ها ها و ميو  .تعمحفظ

    ع القانوينع القانوينع القانوينع القانوينتعلتعلتعلتعليقات عىل اإليدايقات عىل اإليدايقات عىل اإليدايقات عىل اإليدا

يك  .69  ملكسـا

بة أو  تلفة  ثل حتديد �لزتام اÊي يرتتب عىل إöحة مواد  نظر فهيا،  تعني ا نود اليت  يان عدد من ا نا نود فقط  تإ خم ل ي ب ب ملكن م ل
يانة  سؤول عن حفظ أو  شخص ا يه املواد، وöرخي اإلصدار، وحتديد ا تاح  بغي أن  صبات، واإلطار الزمين اÊي  مل ل ت ي فت ن ملك

نوع من املوادن مث �تقال أيضا إىل �لزتام هذه املواد، تقدمي اéعاية أو إöحة معلومات عن هذا ا تعلق  لا ب  .مل
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يا .70 با نإ  سـ

يا إىل عام  با نيعود öرخي نظام اإليداع القانوين يف إ تعديالت القانوية1617سـ يه هذا العام بعض ا ن، ولكن أدخلت  ل عل ُ .
نظام هو إöحة املواد  هذا ا هدف الرييس  لوا ل ئ ية الفكرية ل نني وفقا لقانون ا برصية للموا ية ا برصية واملواد ا مللكالصوية وا ط ل سمع ل لت

يا با ساري يف إ نا سـ نفات يف اإلدارات . ل تلفة من ا سخ  يع وحفظ  شدها هذا القانون يف إعادة  ثل األهداف اليت  ملصو خم ن جتم ن يمت ت
سـىن إعداد إحصاءات عامة، فضال عن إöح شآت اليت يتالعامة، ومجع املعلومات يك  نفات ومطالعهتا يف ا نفاذ إىل ا نة ا ملص ملل

يد تخدام ا ياÒت ا7صصة لال نفات، أو من خالل قواعد  ملقتفظ فهيا هبذه ا سـ ب ملص  .ُحي

ية .71 هورية ا يكا  لتشـمجل

نظم �لزتاما تعلق إليداع القانوين، يوجد قانون خاص   يوف تب واéور¢ت وا�الت تي نارشين وا تعلقة  لك ا ل مل
رشوهنا إىل عدد من أمه . ف، وما إىل ذYوالصح سخ األعامل اليت  نارشون، يف ذY ا�ال، بإرسال عدد من  ينويلزتم ا ن ل

برص يفي ا بة اخلاصة  بات الكربى األخرى، وكذY إىل ا ية وبعض ا بة الو ثل ا بات العامة،  لا لضع ت ت ن ت ملكت ملك ملك طملك عالوة . م
س تقدمي عدد من ا نارشون  نعىل ذY، يلزتم ا ب ناء لل نظم � سج� يف القانون اÊي  بات العامة األخرى ا تخ إىل بعض ا ي مل قت ملك

رشاء ية غري . لأو ا شمل أيضا املواد الر شأن إماكية متديد هذا �لزتام  ية  هورية ا شات يف  نا يا  مقوجتري حا ي ن ب ق لل يكشـ مج لتم
يط إعاليم شورة عىل و سـا تعلق . ملن رشيع خاص  يوتوجد أيضا قواعد حمددة أرساها  برصيةت ية ا لحبفظ األعامل ا ووفقا . لسمع

رشاء  يف األفالم الوطين  ييك تقدمي عرض خطي إىل أر برصي ا سمعي ا نف ا تج ا تعني عىل  لهذه القواعد،  شـم شـ ل ل ملص ن لتي ل
يل األصيل، مبا يف ذY املواد  ييك هلام نفس جودة ا برصي ا سمعي ا نف ا تني من ا سجتني جديدتني  شـ ل ل ملص مي تسخ ت لن ل سل

توبة والرت نف يف غضون ملكا تعلقة هبذا ا ية ا ملصو مل نف60جي رش ا ملص يوما من öرخي  يف الوطين عن . ن شـوإذا أعرب األر
سخة واحدة مكررة، وسخة  يف رشاء  ييك أن يعرض عىل األر برصي ا سمعي ا نف ا تج ا تعني عىل  ناه�مه،  ن شـ شـ ل ل ملص ن لتي م

تو ييك مبا يف ذY املواد ا برصي ا سمعي ا نف ا ملكواحدة من ا شـ ل ل نفلتملص تعلقة هبذا ا ية ا ملصبة والرتو مل إلضافة إىل ذY، . جي
تج بدمع ييك اÊي أ برصي ا سمعي ا نف ا تج ا نتعني عىل  شـ ل ل ملص ن ُي لت ييك، أن يقدم جماÒ، إىل  م يمل ا ندوق ا شـمن  لتص لف

مية سخة  يف  سلاألر ن يل األصيل  شـ ها نفس جودة ا نه  سخة  ييك، أو  برصي ا سمعي ا نف ا سجنة من ا ن شـ ل ل ملص تم لت لل م تق
 . احلفظ بغرض

تني .72  جناألر

نف رش ا ياÒ هذا �لزتام فور  نارش أ تحمل ا تني،  ملصويف األر ل ي نن تعني عىل . حج نف عىل نطاق وطين،  رش ا يويف حا�  ملص ن
هر نف يف غضون ثالثة أ سخ من هذا ا نارش تقدمي ثالث  شا ملص ن بة . ل ية و بة الو ثالث يف ا سخ ا توتودع هذه ا ن ت ل مكن ملك طل

ية لAو�الكونغرس ودار احملف نارش دفع غرامة. طنوظات الو تعني عىل ا هذا األمر، قد  ثال  لويف حا� عدم � ي لت وتقدر . م
نف مية ا ثال  رشة أ ملصالغرامة  ق م نا. بع با يوغرايف يف  ناء ا تويعد اإليداع القانوين Øام جدا لضامن � ت بل مكت  .لبق

ية .73 تحدة األمر يكالوال¢ت ا  مل

ن بغي أن يكون أحد أهداف � ثو تن بات ودور احملفوظات هو سـي يدات  تاءات وا للمكي ية تشجيع لتق طناع�د قوانني وأنظمة و
ناه . لإليداع القانوين بدأ قد موقد أوحض أول  شأن م بادئ واألهدافليف هذا ا مليف ويقة ا ساعد ث ت أن أنظمة اإليداع القانوية  ن

ية  هاوقدطنعىل تطوير ا�موعات الو ية إىل  هود الرا ساعد يف ا حفظ  م جل ئات  ،ت توي عىل العديد من  فال سـ إذا اكنت  حت
تعددة ساق  شورة يف أ نفات ا ما ن ن نفات اليت تعدها  ةنأنظمة اإليداع القانوي وجدير Êكر أن .ململص للمصØمة عىل حنو خاص 

ثقايف شأن . لاéو� Øمة لرتا¯ا ا ية عىل نصوص  تحدة األمر توي قوانني الوال¢ت ا بو مل نفات اإيداع يكحت ملشمو� محلاية ملصا
تحدة بة الكونغرس يف الوال¢ت ا شورة يف  ملمبوجب حق املؤلف ا ت مكن ثل يف الغالب جزءا من . مل متومع أن هذه اإليداعات 

ية تحدة األمر يكنظام الوال¢ت ا يل حق املؤلفمل يةلتسج  ية ا نا نفصالن من ا نظامني  ن، فإن ا ل لتقل ح بغي أن نؤكد أن هذا . م ينو
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يس إجراءا نوحة مبوجب حق املؤلف ال تدير اإليداع، وهو ما لاإلجراء  يا يف نظام حق املؤلف، وأن امحلاية ا ملم  ال شلك
ية برنيُسمح به  بة إيداع طلب من املؤلفني حنن نو. قيف إطار اتفا نحو اÊي حيدده أمني  بعة عىل ا تتني من أفضل  ل ط مكسخ ن

تني، حيق ألمني جس هاملنسخالكونغرس، ويف حا� عدم إيداع هاتني ا وتواجه أنظمة اإليداع . عل حق املؤلف أن يطلب إيدا
نفا يع أنواع  ية، مبا فهيا صفحات �نرتنت و نفات الر تعامل مع ا ية ا تحدي املعرتف به وهو  يا ا مصحا مج مق ملص ل ل  �نرتنت تكيفل

شمو� محلاية مبوجب حق املؤلف تجابة . ملا ية تطوير أنظمة اإليداع القانوية و� للوتعد  سـ ن ية واحدة من القضا¢ كيف مقئة الر يب
يا نا حا ها العديد من بAا لاليت يوا ن B . بات ودور احملفوظات هو أن ا ناه يف إطار اإليداع القانوين  ثاين اÊي قد بدأÒ ا تأما  ملكل ف م م

ية ية األسا تفاظ ملعلومات احلكو هور يف شلك � سـختدم أيضا  م ح يود املفروضة عىل امل. للجم بغي أال حتد ا لقو ية ين مواد احلكو
ها  ية و نفات احلكو سمل ا بات ودور احملفوظات عىل  حفظمبوجب حق املؤلف من قدرة ا م ملص ت بدأ  .نورشهاملكت ناول هذا ا ملو تي

ية مبوجب حق املؤلف يود املفروضة عىل املواد احلكو ما بAان، وإن اكنت غري موجودة يف لق ل، واليت نقر بوجودها يف بعض ا
تحدة بات ودور نه ونرى أ. ملالوال¢ت ا ية مبوجب حق املؤلف من قدرة ا يود املفروضة عىل املواد احلكو تبغي أال حتد ا ملكي م لق ن

هااليت تقدم خدمة اإليداع احملفوظات  ها و ية و نفات احلكو سمل ا ميعىل  حفظ تعمم ملص  . عىل أوسع نطاق ممكنت

 مالزي¢ .74

شأن اإليداع ا ية  تحدة األمر تعلق قرتاح الوال¢ت ا  بوف مل تعلقة يكي نصوص احملددة ا ية يه ا سأ� الر مللقانوين، فإن ا ل سـ ئيمل
يني ناء ا يد و� لفعل ت ثي سـ نظور . لتق شجع اإليداع الوطين، وهو أمر إجيايب من ا ية  تحدة األمر ملومن الواحض أن الوال¢ت ا ت يكمل

متل عىل . اéويل شورات  نظم إيداع ا متل القانون العام الوطين ملالزي¢ اÊي  شـو يشـ ني وشاطر الوفد أيضا . مثل هذه األحاكمملي
بات ودور احملفوظات شأن رضورة تعزيز دور ا تني  ية واألر هورية ا نظر اليت أعرب عهنا وفدا ا توBات ا ب ن ملكل ج يكشـ  .لتمجل

يان .75  لا

شورات اخلاصة بطريقة شام� يف ية وأيضا ا يا ية ا شورات احلكو رشيعي الوطين جبمع ا بة ا�لس ا نتقوم  ن ل ن ملت مل ت ممك  إطار ل
ند إىل القانون تب ا سلمي ا تنظام  سلك رشيعي الوطين ملت بة ا�لس ا نظم  تا لملك ت  .مل

ند .76  لها

نفصل لإليداع القانوين غري مربط بقانون حق املؤلف لعام  ند قانون  تويوجد éى ا مه وحيمل قانون اإليداع القانوين . 1957ل
تب والصحف إىل ا1954عنوان قانون عام  سلمي ا تعلق  ملك ا لكب ت بل قانون حق املؤلف مل قبات العامة، أي أنه موجود  ت

نه تقل  عو ية. مسـ بات األربع الر تاب إىل ا سخة من لك  تعني تقدمي  هذا القانون  سـووفقا  ت ك ن ئيي ملك نارش اÊي ال . ل لويعاقب ا
سخ بغرامة ال تقل عن دوالر واحد شمل أ. لنيقدم هذه ا يا عىل تعديل هذا القانون  ثقافة حا يوتعكف وزارة ا ل نفات لل ملصيضا ا

ية  .مقالر

 مرص .77

تعلق مبوضوع اإليداع القانوين، فإن املادة   بارا من عام 184يوف رش 2002عت من القانون الوطين، ا لن فقط، تلزم دور ا
سخة واحدة أو  يل وإيداع  تة  ß سخا هات اليت تصدر  يفزيون وسائر ا نوا سج ب ن تتل بل سخ حبد أقىص10جل تعني إيداع هذه . ن  يو

سخ يف ا ملا نفاتنل يعة هذه ا ملصبات مع مراعاة  ب طت يه املادة . ك يس جمرد رشط، وهذا ما نصت  علوأوحض أن اإليداع القانوين  ل
ناول املوضوع، إذ شددت عىل رضورة عدم انهتاك حق املؤلف أو احلقوق ا�اورة184 بغي . تت من القانون املرصي اليت  ينو

ن بار مصاحل حق املؤلف، وأال ملصأن يكون الغرض من اإليداع القانوين هو حفظ ا بغي أن يأخذ يف �  YÊتفات؛ و عي ن
 .للحاميةبسـيط يكون جمرد رشط 
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 كندا .78

نني يع املوا تاح  ثقايف ا بA ا بات ودور احملفوظات حبامية تراث ا ندا تقوم ا طويف  مجل مل ل ل ت رش احملفوظات . ملكك  Yنوشمل ذ ي
بات ودور حم تعاون مع  يالت الصوية وغريها،  توا ل ت مكسج نة مبا . فوظات أخرىلت ية  يكام ميكهنا إدارة وßئق إدارية وفدرا معل

رش، . ي�ىش مع القانون تايل  بوع ا نفاهتم يف األ سخة من  نديني مبوجب القانون إرسال  نارشين ا تعني عىل ا للنو ل سـ مص ن ل لكي
Òيا نف يف قاعدة ا شورات، مث يضاف وصف للك  تالف عدد ا سخ املودعة  تلف عدد ا بو مص ن ن لخت مل نفاذ خل لت اليت ميكن ا

ندا والعامل يع أحناء  كإلهيا من  يقات، فإن . مج ية برصية أم  يالت  با أم  يط اإلعاليم، سواء أاكنت  سـوأ¢ اكن الو مسع سج ت نسـ ت تك
نفصل يا مبوجب قانون حق املؤلف؛ إذ يمت اإليداع وفقا لقانون  يال ر نفات ال يعد  هذه ا ماإليداع القانوين  مسل سج . تملص

بحت هذه ال نذ عام صوأ يات 2007مقوانني  يع احملررين وا  Yية، وتضم كذ شورات �لكرتو مجلع تغطي أيضا اخلرائط وا مج ن ملن
Yتجارية وما إىل ذ ية والوزارات وÒرشي ا�الت ا سلطات الفدرا لوا ل تلفة. ل بل  يار بني  خموميكن � سـ للنفاذ إىل  خت

نفاذ ا�اين، وهو ما يعين أن بإماكن ا شورات، وا مجلا ل ها، أو ملن تاحة عىل �نرتنت وتزن شورات ا يليع �طالع عىل هذه ا مل ملن
ها باعهتا أو  نة دون إماكية تزنيل امللفات أو  ية  يد عرب حمطات طر نفاذ ا نقلا ف طملق ن ي  . معل

تحدة .79  ملاململكة ا

تحدة يف عام  نفاذ يف اململكة ا ملودخل قانون اإليداع القانوين حزي ا ناول  ق2003كام صدر يف عام . 1662ل يتانون حمدد 
شور يمت تداو� يف اململكة . اإليداع القانوين سخ من لك  نا بإيداع ست  é نويقيض نظام اإليداع القانوين املعمول به ن مي

تحدة سخ : ملا ية يف ويلز، وتوزع ا بة الو ثة  ßندا، و ية يف ا بة الو ية، وسخة  بة الربيطا نسخة  ن ت ل تل ن ت ن ن ت لن للمك سك للمك طللمك ط
ية عىل اجل با قا سم تعريف مصطلح . امعات الكربىل رش"يتو ثال" لنا يل ا شمل عىل،  شديد؛ إذ  ساع ا ملال س ي ل تب : بت لكا

ية واخلطط،  يا شورات وا�الت والصحف واخلرائط والرسوم ا نوا ب لن بل . وما إىل ذY... مل تحدة أيضا يف  سـونظر اململكة ا مل ت
شورات  بار ا يث يأخذ يف � نحتديث اإليداع القانوين  ت ملحب هائ� من ع لاليت تصدر يف شلك إلكرتوين فقط، وكذY الرثوة ا

ية دون غريها، ويف ميكن احلفاظ عىل هذه املواقع للرتاث  يا عىل املواقع اإللكرتو ية املوجودة حا ية و�ج� ثقا كاملعلومات ا ن ل ع فل
بل  . ملسـتقيف ا

 ياكاجام .80

ياك قان تعلق مبوضوع اإليداعات القانوية، فإن éى جا  موف ن نذ عام ي ية  موÒ لإليداعات القانوية الو ن وهو القانون . 2002طن
تعلقة حلفاظ  سائل ا تاحة خاصة يف ا ية به؛ نظرا للخربة ا تو ية  هر املايض فقط محل� و نذ ا ملاÊي خضع مؤخرا  مل مل ع لل طن ش لم

ثقايف ساخ مبا يف ذY ا6واألمه من ذY أن الفصل . لعىل الرتاث ا سمح ال ل من القانون  ن يل أو جتديد سـتي تشكتزنيل إلعادة 
يه ياك. علالرتاث لغرض احملافظة  موأضاف أن قانون اإليداعات القانوية خيضع لقانون حق املؤلف يف جا  .ن

يا .81  نأملا

ياقانون أول وسن بة فار¢ . 1663عام  يف ن لإليداع القانوين يف أملا شأن اإليداع يف  تونص هذا القانون عىل قاعدة  مكب
ية نظم أما يف. مللكا يا �حتادية يف القانون ا هورية أملا نظمة لإليداع القانوين يف  مل الوقت احلارض، فقد مت تضمني القوانني ا ن مجمل

ية ية األملا نبة الو ن طت ها. للمك تعديل األخري . عوحيدد هذا القانون ما جيب إيداعه من مواد، أي املواد اليت جيب إيدا لوبعد ا
ية؛ اليت تغطي اآلن، كام هو احلال يف اململكة اÊي أدخل عىل القانون، وسعت أمل شمل املواد الر يق القانون  يا نطاق  مقا ي ب لن تط

تحدة، مجموعة واسعة من املواد يه واجب اإليداع . ملا شخص اÊي يقع  ية أيضا ا بة الو علوحيدد القانون املعين  ل ن طت للمك
ندئذ بق  عالقانوين، كام حيدد اإلجراء اÊي  نص هذا القان. يط نف ذي الص� يوال  تخدام ا سمح  ملصون عىل أية أحاكم  سـ ت

ثل ش_ من أشاكل . ملعىن املقصود يف قانون حق املؤلف تخدام  تعامل قانون حق املؤلف حرص¢ مع لك ا ميو سـ ي
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شمو� محلاية مبوجب حق املؤلف ملعىن القانوين تفادة من املواد ا مل� ية . سـ بة الو نظم القانون املعين  نو ت طي الزتامات ملك
ها فقط، مبا يف ذY اإليداع القانوين بة ووظا ئفا  .ملكت

سا .82  لمنا

ساوي اإليداع القانوين نظم قانون وسائط اإلعالم ا منو ية. لي نفات األد شلك رييس  بويعىن اإليداع  ملص ئب ومع ذY فإن إطار . ُ
 �شري إىل ص ية  ية األ نفات الر تحدث مؤخرا  ياإليداع القانوين اÊي ا صل مق للمص . حمدودة إىل حد ما بقانون حق املؤلفُسـ

سامح هبا سخ تعد رضورية وجيب ا ية؛ فإن أعامل ا نفات الر تاح هبا ا لوناء عىل الطريقة اليت  ن مق ملص ت سة . لب سونظرا ألن املؤ
سخ  تعلق هبذه ا توزيع ا تمل، فإن حق ا نف ا سخ ا ها، تقوم  ساوية  ية ا بة الو ب�، ويه ا نا مل ل سـ ملص ن من ن لت ب نف ملك ملُسـ سط لتق ال مل

هذا األمر يح  لنفد؛ Êا جند من الرضوري طلب تو ضت  . يُس

 نفرسا .83

يق  هاØا يف  ناء؛ إذ ميكهنا من �ضطالع  سؤو� عن اإليداع القانوين من � سات ا يد املؤ حتقويف فرسا،  مب ث تتف مل س سـن تسـ
سات يه .املصلحة العامة ن: سوت� املؤ ية واملركز الوطين الفرنيس  ية الفر بة الو للمصا سـ ن نت ط هد الوطين ملك ية وا ôي ملعفات ا ئس ل

برصية ية ا لالفرنيس لألعامل ا سخ صورة من هذه املادة اليت جاءت . لسمع سات، إىل حد ما، أن  يع هذه املؤ نو س تسـتتط تسـ
هور/من اإليداع العام و ية الفكرية، وقد ورد يف القانون . للجمأو إöحهتا  ثل جزءا من قانون ا ناء ال  مللكغري أن هذا � ميث سـت

ية L 132-4توسمح املادة . عين لرتاث الوطينامل سات عرب حمطات طر متدين فقط الطالع داخل ت� املؤ ثني ا با ف  سح ملعلل
 .خمصصة

 يسورسا .84

سورسي إيداعا قانويا تطلب قانون حق املؤلف ا نال  ل نطقي حلق املؤلف؛ إذ ال يعد . يي بب يف ذY يف األساس ا ملويمكن ا لس
بري، حافزا لإلبدا ية لعمل إبداعيك،إىل حد  يجة  نه  نفاذ،   �ي يعع وو ن لل طبسـ ت  .لك

 شـييل .85

نا يارية يف حا يل اليت تعد ا ية ا ييل يف إطار  نفات يف  تنظر إىل إيداع ا ت سج معل شـ ملص لي خت ل يل يف . ُ يةدارةاإللتسجويمت ا  ملعن ا
ية الفكرية حب بات يف أية إجراءات قانوية ختص مج� أمور ُويعد، من مللكقوق ا ي� إ نأخرى، و ث نفسـ ية الفكرية  للمصا ومبا . مللك

نف يل ا ملصأن  ياري، فال يوجداتتسج سمىخت ا نفات اليداع إل ي ما  نفات، ويوجد فقط يف حا� ا يع ا ملصقانوين  ملص مجل
شورة أو ال سج� سواء أاكنت  نا باري. ممل ية إ بة الو شورة يف ا نفات ا جوØام يكن، فإيداع ا ن ت ن طملص ملك  .مل

يوÒن .86  لا

يوÒن  ية من . تنظام لإليداع القانوين غري مربط حبق املؤلفلويوجد éى ا شاء مجموعة و نظام إىل إ نوهيدف هذا ا ن طل
شمل نفات،  تا ية، كام هيدف إىل احملافظة عىل : ملص ية والر نفات اإللكرتو تلفة من ا برصية، وأنواعا  ية ا نفات ا مقا ن ملص خم ل سمع لملص

يوÒن وثقافهتا ثل اإليداع القانوين رشط .لتراث ا  .ا للحصول عىل امحلاية مبوجب حق املؤلفميوال 

ية  .87 تحدة األمر يكالوال¢ت ا  مل

ي تحدة األمر يكويمت يف الوال¢ت ا يةةمل بة الو نفات يف ا ن، إيداع ا ت طملص بة يف ظل مجموعة . ملك تخديم ا تاحة  تويه  ملكسـ مل م
تعددة لإلعارة بات  متلفة من الظروف وبعد تر تي حال مل  للغرامات والعقوت يف اممن خالل نظرشط اإليداع ويمت إنفاذ . خم
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نارشيودع  نفاتولأحصاب احلقوق أو ا يه القانون ملصن ا نص  علوفقا ملا  بات .ي نون قانون  ت ومبوجب القانون الوطين ا مكملع
شورات يف أكرث من  ندات وا ناإليداع، تودع احلكومة ا ملس ت بA هبدف إöحة ت� املواد 1 200مل بة يف ا ل  ننيمكت  .طللموا

88. يةكينيا   يقمس مجموعة اéول اإلفر

يل حق  ية éهيا نظام  تحدة األمر يقة مفادها أن الوال¢ت ا نجم عن  سأ� املودعني القانويني برمهتا  بدو أن  سجو مل ت ن م لتي يك حق
تقل نظام اإليداع القانوين عن قانون حق  بAان؛ إذ  بق عىل عدد من ا نفات ذات الص�، وهو أمر ال  سـاملؤلف وا ل نط يملص ي

تب والصحفاملؤلف  نظم  يا، ويعمل يف ظل القانون ا بAان، مبا فهيا  للكيف معظم ا ملن ي ساءل عن ماكن اإليداع . كل تإنين أ
باب  سع YÊ، أم أن ذY، أل نا لفعل  é بات، وهل تعلقة  يدات ا ناءات وا تعلق ال  سـالقانوين ف ت ي ت مل ي ت مي ملك لتق ث سـ

ية اليت  ية، يشء خاص جدا ألنظمة القضا ئöر يل حق املؤلفخي  .لتسجéهيا أحاكم 

ية .89 تحدة األمر يكالوال¢ت ا  مل

ساهبم اخلاص  نارشين واملؤلفني اÊين يعملون  بني؛ أحدهام اإليداع القانوين املطلوب من ا نطوي اإليداع القانوين عىل جا حلو ل ن ي
ية تحدة األمر نف يف الوال¢ت ا رش  ياØم  يكند  ملق مص ثاين و. بنع رش يمتثل يف نظام الاجلانب ا سعى إىل  نإليداع القانوين اÊي  ي

ية نفات احلكو ما ثاين . ملص تحدة ال تطالب حبق املؤلف يف ال لواجلانب ا تعلق حبق املؤلف؛ ألن الوال¢ت ا سائل  ملتضمن  ت م ي
نا نفات اليت تصدر عن حكو تحا� ا ند ذY إىل. مملص تقاد  يستو شلك اكملع� هور  شرتط نفاذ ا ية القوية  ببأن اéميقرا ت  مجلط

نا  ية ر بومطلق إىل املواد احلكو ية تتعلق ألمن قيود هم ها حبق املؤلفأخرى وقضا¢ صالقويم واخلصو ومع ذY، . لال عالقة 
ية نفات احلكو ية اليت تطالب حبق املؤلف يف ا مناك العديد من األنظمة القضا ملص ئ تقد أنه . ه ينبغي أن نعويف هذه احلا�، 

ناك مع ذY نظام لإليداع ا يةلقانوينهيكون  ندات احلكو م  بات خاصة، مهنا، إذا لزم للمست بات تر تي وأن يكون éى  ملكت
ناءا هور تسـتثاألمر، � ية عىل ا نفات احلكو رش ت� ا يدات عىل حق املؤلف،  مجل وا م ملص ني لتق حلوار بغية الهنوض ل
 . اéميقراطي القوي

تني .90  جناألر

ب ية و بة الو نفات املوBة إىل ا تتاح ا ن ت ملص مكت هور اÊي يرغب يف �طالع علهياطملك  .للجمة الكونغرس 

نصوص املقرتحة شأن ا ية املقدمة  تا يقات ا نصوص املقرتحةا شأن ا ية املقدمة  تا يقات ا نصوص املقرتحةا شأن ا ية املقدمة  تا يقات ا نصوص املقرتحةا شأن ا ية املقدمة  تا يقات ا لا ب ب لتعل ب ب لتعل ب ب لتعل ب ب لكلكلكلكتعل     لللل

 يسورسا .91

نا ندرك أن هذا اإليداع يعد " بنظرية احلافز"نومع أن األنظمة القانوية اليت ال تلزتم  ية لإليداع القانوين، فإ نص عىل آ نال  ل ت
ية أخرى؛ Êا من ا ملرشطا يف أنظمة و تلفةطن يق األنظمة ا سمح  برية  ته مبرونة  يا 7سن إدراج حمك تمت  ب ت ك غ ص تطتح  .بسـ

 شـييل .92

شأن  ية حمددة  ييل لفعل عىل قواعد  رشيع ا متل ا بو،  بAان األعضاء يف الو بوعىل غرار الوضع يف العديد من ا مي شـ ي نظل تي ل تل شـ
تعلق القرتاح احلايل ذو الص�، يقرتح إدراج إش. هذا املوضوع  ُوف يه القانون ودون احلاجة إىل " ارة إىل أنه ي علوفقا ملا نص 

تمل،  ية اليت  ئات احلكو بق من صاحب حق املؤلف املعين أو صاحب احلقوق ا�اورة، فإن ا سـاحلصول عىل ترصحي  ي تسـ ه مم ل
ها ما ييل شورات، جيوز  نفات أو  سخا من ا ية أو  سخا ر لبغرض اإليداع القانوين  ن ملص ن مق  :من
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ساخ صو )أ( ي� سـتنا نفات، بأي و سـرة من هذه ا تصويري واملعاجلة حلاسوب أوملص سخ ا ل إجراء، مبا يف ذY ا لن
 .بغرض احلفظ فقط

تقادم  )ب( نع ا يل معا و  �ها قاب سق و يري ا شورات  نفات أو ا ليف أو حتويل هذه ا شغ ن تغ ن ملص مي تجعل للل ل مل تك
تو¢ت نفاذ إىل هذه ا نولوb اÊي يعوق ا حملا ل  ."لتك

 ورويب�حتاد األ .93

ية " اإليداع القانوين"يشري اصطالح  سة و شوراهتم يف مؤ سخة من  نارشين بإيداع  نإىل �لزتام القانوين اÊي يلزم ا س ن ن طل م ُ
ية  بات الو نمعرتف هبا، يه يف العادة ا طت ية(ملك نبات اإليداع الو طت رشة ). مك ثل  تا أو دورية  شور  نوقد يكون ا ممل ك ن

يف نوي أو  بارية أو تقرير  حصإ سـ ياين أو جدول؛ أو برÒمج، خ ية، أو خريطة، أو خطة، أو رمس  بة أو جزء من قطعة مو سـيق
ية يب، أو كراسة إعال هرس، أو  مأو  ت يú وحفظه . كف شور و ناء تراث األمة ا سجوهيدف اإليداع القانوين إىل ضامن ا ن تت مل ق

يه نفاذ إ لوإöحة ا سأ� اإل. ل رشيعات لإليداع القانوين . يداع القانوينموال يغطي إطار �حتاد األورويب حلق املؤلف  توتوجد 
تحدة واéامنرك(يف العديد من اéول األعضاء يف �حتاد  ملثل فرسا واململكة ا ن ند )م يô توجد أنظمة لإليداع القانوين  ت،  تسب

ية يف دول أخرى  بات طو عإىل تر نارشين(يت نظام إىل �تفاقات الفردية مع ا ند ا يث  لثل هوندا  ل س تل ح ية يم مجلع برعاية ا
نارشين ية  للالو ية. طن بة الو بوعة يف ا هوندية ا ياق، تودع معظم املواد ا نويف هذا ا ت ملط ل طسـ ملكل يد من ). ل هدف الو ثل ا حو ل يمت

ثقايف الوطين تلفة من امحلاية موادوتضم مجموعات اإليداع القانوين . لاإليداع القانوين يف احلفاظ عىل الرتاث ا شمو� بأنواع  خم  م
يد حق املؤلف واحلقوق ا�اورة.  حق املؤلفمبوجب شاء أنظمة اإليداع القانوية  يوشلك عام، مل يمت إ ن ن توتفاوت األنظمة . لتقب

يث نطاق املواد اخلاضعة اللزتامات اإليداع ية من  حالو نة لإليداع . طن ناك مجموعة واسعة من الطرق ا ملمكومجمل القول، إن  ه
يث نطاق املواد اخل هذا اإليداع اضعة لإليداع، واإلجراءاتحالقانوين، من  بعة  لا  .ملت

 سـنغافورة .94

ية نا ودور احملفوظات قوانني وأنظمة لإليداع القانوين هتدف إىل تطوير ا�موعات الو با يا éى  نويوجد حا ت ت طل ويغطي  .مك
تعددة ساق  شورة يف أ نفات ا ئات ا ها العديد من  منطاق املواد اليت قد يمت إيدا ف نع ن شار املواد واعرتاف. ململص نتا بزتايد ا

نفات  توى الرمقي إىل نطاق ا ية وا نفات اإللكرتو نظر يف مض ا بغي ا توى الرمقي؛  ية وأشاكل أخرى من ا ملصاإللكرتو حمل ن ملص ل ي حمل نن
ها  .عاليت يمت إيدا
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بات: : : : 4444املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع  باتاإلعارة éى ا باتاإلعارة éى ا باتاإلعارة éى ا     ملكملكملكملكتتتتاإلعارة éى ا

نصوص املقرتحة نصوص املقرتحةا نصوص املقرتحةا نصوص املقرتحةا     للللا

ية .95 بAان اإلفر يقاقرتاح مقدم من مجموعة ا  :ل

 صنفاتملتوريد ا

سخة  بات ودور احملفوظات توفري  نباح  ت نف أو مللمكي شمو� محلاية مبوجب احلقوق من مصن أي  مأية مادة 
بات أو دور احملفوظات تكون  ،ا�اورة نهتا أو نفذت إلهيقد ملكتا  ؛ وذY بغرض إعارهتا إىل عىل حنو قانويناقتا

نقل الرمقي، رشيطة أن لمسـتخدلإöحهتا الحقا و ،كتبات أو دور حمفوظات أخرىم ي� اكنت، مبا فهيا ا لمني بأية و سـ
ية نصفة، كام حددهتا القوانني الو تخدام للمامرسات ا نثل هذا � مل سـ طت  .مي

يةالربازيل وإكوادور وأوروغواي  اقرتاح مقدم من .96 بAان اإلفر يقشأن اقرتاح مجموعة ا ل  ب

بات  ملكتاإلعارة éى ا

نفات ا .1 بات إعارة ا ملباح  ملص ت شمو� محلاية مبوجبللمكي  ملشمو� محلاية مبوجب حق املؤلف، أو املواد ا
بةاحلقوق ا�اورة،  تخدم أو إىل  تإىل  مكسـ  .أخرى م

تعاقد)1( من أحاكم الفقرة لرمغ .2 هور  دو� عضو يكفل رصاحة حق/م، جيوز ألي طرف  للجملرمغ اإلعارة 
تفظ هبذا   .احلق حيأن 

نداقرتاح مقدم من  .97  لها

نف دون احلصول عىل ترصحي حيق مصبات ودور احملفوظات إعارة أي   .للمكت

ية .98 تحدة األمر تعلقة ملوضوع املقرتح من الوال¢ت ا بادئ واألهداف ا يكا مل مل  مل

بحث واملعارف همهتا يف تقدمي اخلدمات العامة يف جمال تطوير ا بات ودور احملفوظات من �ضطالع  لمتكني ا مبت  .ملك

بادئ   :ملا

ملتطور ا شعوب يف ّ ها املعارف املكونة لألمم وا نفاذ إىل مجموعاهتا، اليت جتمع  توفري ا لبات ودور احملفوظات املعارف  ل ب ّت لك ك
 .العامل

رشين  تصاد املعرفة يف القرن احلادي وا ية يف ا بات ودور احملفوظات أسا لعوا قملك سـ تاكر -ت تعمل و� بحث وا ب إذ تدمع ا ل ل
نفاذ  يح ا شاط اإلبداعي، و لوا ت تن متعات ل هور، مبن فهيم ا نوعة، وتوفر معلومات وخدمات لعامة ا �إىل مجموعات  مجل ّ مت

متع الضعاف ترضرة وأفراد ا �ا  .مل

سخا عن  بات ودون احملفوظات من توفري  ناءات املعقو� إطارا ميكن ا يدات و� بغي أن تقمي ا نوميكن بل  ت ت ي ملكي ّتق ث سـن ل
ثني وسائر ا با ملسخ بعض املواد لفائدة ا ح ل باتن بارشة بوساطة ا تتخدمني  ملكسـ  .م
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بات شأن اإلعارة éى ا يقات  باتا شأن اإلعارة éى ا يقات  باتا شأن اإلعارة éى ا يقات  باتا شأن اإلعارة éى ا يقات  تا ب تتعل ب تتعل ب تتعل ب ملكملكملكملكتعل     لللل

ية .99 بAان اإلفر يقيا مس مجموعة ا لن  كي

نفات أو  بات، وإعارة ا نفات بني ا بادل ا نص عىل هذا احلمك اخلاص يف ضامن إماكية  هدف الرييس من ا ملصثل ا ت ملص ت ن ل ملكمت ئ ل ي
تخدمني بات أخرى لفائدة ا سـتوريدها إىل  ملت سموح هبا قانوÒمك  .مل يف إطار احلدود ا

 �حتاد األورويب .100

نذ عام  نا  éم شمو� محلاية مبوجب احلقوق 1992ي نفات املؤلفني وغريها من املوضوعات ا تعلق بإعارة  ثار¢  مل حقا ا مص ي ئت سـ
تاح ففي حا� خمالفة احلق . قدرا من املرونة) حلق املؤلف(ويكفل إطار �حتاد األورويب . ا�اورة بغي أن  ثاري،  ت� ي نت ئ سـ

يح املرونة املكفو� لAول األعضاء يف  .نعىل األقل إماكية للحصول عىل أجر، وهو أمر مطلوب للمؤلفني عىل األقل تتو
ثل �حتاد نة  ثاري يف حاالت  نح احلق � نظر يف  ما ئ يم ت معل ها، يف حاالت أخرى، : سـ يح   ôي لاألفالم أو الفونوغرام،  ت تب

تبنإماكية تقر يق. لكير حق األجر كام يف حا� ا بق إطار امجلاعة األوروية عىل نطاق  ضو ب وجيوز لAول األعضاء أن . سـيط
يهنا من إرساء هذا احلق بات  شمل  نة  ئة  بعتعفي  ت ت مكي مع بغي أن تعلموا أن حممكة العدل األوروية . ودفع األجر ف بلكن  ني

نفات 0وقد ذكرت احملمكة اéول األعضاء يف .صارمة للغاية بات  نص عىل إماكية إعارة ا بات بعدم جواز ا نا للمص عدة  ت ن ل ملكسـ م
بق أو دفع أجر شلك عام دون احلصول عىل ترصحي  سـومواد أخرى هكذا  يذ؛ فإنين عىل ثقة من . مب بل ا نوع  لتنفونظرا  سـ لت

رشح األنظمة اخلاصة هبا تدخل  لأن بعض اéول األعضاء يف �حتاد  يد؛ إذ ميكن لكن بAي éهيا نظام يعم. ست شلك  eل  ج ب
تخدمهيا همهتا، وإرضاء  بات العامة من �ضطالع  سـا مت مب تعلق حرتام حقوق أحصاب . ملك  يق توازن ف يومت أيضا  حتق

نفات، وضامن األجر تغالل ا ناء حق اإلعارة العامة ا ندما يرض ا ملصاحلقوق، خاصة  سـ ت ثع تعلق . سـ يه ا تو ملومل يرد يف ا جل
تأجري ما  تعامل مع هذا األمر بوضوح لإلعارة وا بات؛ Êا، يرتك لAول األعضاء أمر ا نظمي اإلعارة ف بني ا لنص عىل  ت ت ملكي

ية متعيف إطار الزتاماهتا اéوية وا  .�ل

يا .101  لإيطا

يه امجلاعة األوروي بق تو نا  بات، فإ تعلق األمر إلعارة éى ا ندما  يا،  بيف إيطا نط ن ت ي ع جل تعلق هبذا ا�الةملك يه وهو . مل ا تو جا ل
تحدثة مس �حتاد األورويب ية ا نة األور تو ا يه  ملاÊي أشارت إ ب للج لل نفات. ل بات بإعارة ا سمح  نا  ملصإ ت ن نة للمكن . معيبطريقة 
يديوغرام بوعة والفونوغرام وا نفات ا تعلق  لفوأن هذه األحاكم  ملط ملص يديوغرام، جيب أن توزع . ت تعلق لفونوغرام وا  لفوف ي

نفات ملدة يح ألحصاب 18 ال تقل عن ملصا نفات بطريقة  تخدام هذه ا بل إعارهتا للمرة األوىل؛ وذY لضامن ا هرا  ت  ق تش ملص سـ
تع ملزا¢ اليت حصلوا علهيا، مث تمت إعارهتا بعدئذ  .لمتاحلقوق ا

نغال .102  لسـا

توازن إىل حد ما سأ�  ية جتاه هذه ا بAان اإلفر لسم موقف ا مل ل يقت توى �ق. ي رتاح، مع الرتكزي عىل آخر حموإذا نظرÒ يف 
بات  .جزء من امجل� األخرية، جند أنه متت اإلشارة إىل املامرسات العاد� اليت حددها القانون الوطين ملكتوهذا يعين أن حق ا

بل شأ يف ا ناء عىل أحاكم أي صك  ميه  سـتقيف اإلعارة هو حق ميكن  ملي ن ب يه . تنظ يقه وفقا ملا نص  علوأيضا هو حق ميكن  تطب
يع أحصاب احلقوق يف هذا ا�الالقان يق توازن مالمئ بني مصاحل  نا  ثل ضامÒ حملاو مجون الوطين، وهذا يف الواقع  ت حتقمي  .ل
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 مرص .103

توازن القامئ بني  بح حقا مطلقا للمؤلف سزيعزع ا توسع يف هذا احلق يك  بات، ال شك أن ا تعلق إلعارة éى ا  لوف يص ل ت ملكي
هور يؤدي عدم . مجلاملؤلفني وا تأخري يف سـو بة أو دار احملفوظات من اإلعارة إال بعد �تفاق مع املؤلف إىل بعض ا لمتكن ا ملكت

بحث تدريس وا لجمال ا  .ل

ند .104  لها

ندي، اÊي صدر يف عام  نص قانون حق املؤلف ا هال  نه نص 1957لي بات،  شأن اإلعارة éى ا لك، عىل حمك رصحي  ت ملكب
ناء مضين تع. سـتثعىل ا بكة معلومات لومت حتت إرشاف إدارة ا شاء مركز  رشية، إ ية املوارد ا تابعة لوزارة  شـلمي العايل ا ن من لل بل ت

بات لفائدة اجلامعات يع . ملكتا تقامس مصادر املعلومات بني  ية  ية األسا شاء ا يو¢ يف إ مجويؤدي هذا املركز دورا  ل سـ ب نن لح
ند سات األعضاء يف هذا املركز  يات واملؤ ها س ب. لللك بات تغطي اإلعارة ف بني شـوقد أسس القطاع اخلاص  تطوير ا تكة  ملكل

بات يف حنو  ند500ملكتا ندما . له جامعة يف ا نة، و تب  متويل، من رشاء  بات، جراء نقص ا متكن بعض ا عوقد ال  ي ك معت ل ملكت
بة أخرى تعارهتا من  تعني علهيم ا تب  ثون إىل هذه ا با تتاج ا سـ ي ل مكحي لك ناء أمر . ح نص عىل ا نحو، يعد ا تثوعىل هذا ا ل سـل Øم ُ

بات بAان . ملكتجدا لإلعارة ف بني ا سـىن  يث  توى اéويل،  للكام تدعو احلاجة امللحة إىل طرح هذا األمر عىل ا ت حب يسـ مل
نظام ثوتعىن ويقة. لاألعضاء اع�د هذا ا بات ومعاهدها ُ يات ا ت�حتاد اéويل  ها يف ورقة )(IFLA ملكمجلع ض، اليت مت عر

سابقة اليت ية ا لاملعلومات األسا يدي القامئ يف معظم بAان �حتاد األورويب ويف بعض سـ لتقل قدمهتا الربازيل، حبق اإلعارة ا
بAان األخرى ية. لا رشيعاهتا الو بو ال تدرج هذا احلق يف  نومع ذY فإن معظم اéول األعضاء يف الو طي تعلق هبذا . ت  يوف

ية من  ثا بو يف الفقرة ا نص اéول األعضاء يف الو نظام،  نا ل ي ت تعلقة حبق اإلعارة عىل أنهل تعاقد يف :" ملاملادة ا مجيوز ألي طرف 
يد ناء أو  بات عىل ا نص رصاحة  تصديق أو �نضامم أن  يوقت ا ت ت ي تقل ثللمك هور سـ حتتفظ اéول هبذا احلمك . للجمحلق اإلعارة 

تو تصديق عىل املعاهدة، وجيوز للطرف ا بو وقت ا ملتعلن إيداع إخطار éى املدير العام للو ل سحب اإلخطار يف ي يعاقد أن 
تازا نف دون احلصول عىل . ممأي وقت، وهو ما أراه بديال  بات ودور احملفوظات احلق يف إعارة أي  يكون  مصو ت للمكسـ

 .ترصحي

ية .105 هورية ا يكا  لتشـمجل

هور، وف خيص أيضا  بوعة  تب واملواد األخرى ا هور، ف خيص إعارة ا تعلقة إلعارة  نا ا رشيعا تصار، فإن  للجم لك للجم ملطخ مل ت ت
بول بات، حتظى معوما  لقا بارا من عام . ملكت ثاري لإلعارة 1990عتوا ناء للحق � ئ فقط متت املوافقة رصاحة عىل ا تث سـت سـ

سمح . للجمهور يه  للوناء  ي عل سخ مادية من ب تاحف واملدارس بإعارة  نبات وأيضا éور احملفوظات وصاالت العرض وا مل مكت
شورة نفات ا نا نفات 2006ويف عام . ململص يه اع�د أجر للمؤلفني جراء إعارة ا ملص، أدخل تعديل عىل قانون حق املؤلف، مت  ف ُ

سات األخرى آنفة اÊكر بات واملؤ سهور من جانب ا ملكت نظامت اإلدارة ويمت رصف ه. للجم ية اéو� إىل  مذه األجور من مزيا ن
يهنم باد�  يني من خالل �تفاقات ا يني واألجانب ا ثل املؤلفني الو ية اليت  بامجلا ت ن ن مت ملع ملع نظامت . ط بات وا ملوتلزتم ا ملكت

 Yشأن عدد مرات اإلعارة، وكذ تقدمي معلومات  ية،  نظامت اإلدارة امجلا ناء عىل طلب من  باألخرى،  ب ع مجيع املعلومات مب
يص هذه األجور متكن من  نظامت  تاBا هذه ا ختصاليت قد  مل نفات . لتحت ملصوال حيق للمؤلفني احلصول عىل أجر يف حا� إعارة ا

سج� يف قانون حق املؤلف بات ا بل مدارس أو بعض ا شورة لوقت قصري، وأيضا يف حا� إعارهتا من  ملا ت ملكن هذا . ِقمل لووفقا 
ناء جيوز  للم� برصية لوقت قصريسـتث ية ا يالت ا لبات أيضا إعارة الفونوغرامات وا سمع سج لت لت بات . ك ملكتوعادة ما توفر ا

ية الالزمة هزة ملعدات ا سات األخرى مرافق خاصة  نواملؤ لتقس يه األورويب، . جم تو سمح وفقا   ،Yإلضافة إىل ذج لل ُ ي
نفات ألفرا سات األخرى آنفة اÊكر بإöحة ا ملصبات واملؤ س يةللمكت يص حمطات طر هور عىل الفور من خالل  فد ا تقع  ختصمجل

بانهيا، وهذا يف حا� توافر عدة رشوط تخدام : ميف  نفات جزء من مجموعاهتا، وأال يكون � سـرضورة أن تكون هذه ا ملص
بحث أو اéراسة اخلاصة ألفراد ا خاضعا نفات، حرص¢، ألغراض ا تاح هذه ا يص، وأن  رشاء أو الرت لرشوط ا ملص ت خ ل مجلهور، ل
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نفات وفقا لألحاكم  بوعة من هذه ا سخ  سات بعمل  سمح للمؤ  ôي نفات،  ساخ ا ملصوحيظر عىل هؤالء األفراد ا مط ن س ُ ي ملص بن سـت
تخدام (ذات الص� يف قانون حق املؤلف  نوي أو لال يعي أو  شخص  شخيص  تخدام ا ساخ صور لال سـا مع ب ل ل سـ طن سـت

نظمة اإلدار شأة فردية رشيطة دفع أجر  ملاéاخيل  يةملن ية ا نة امجلا  ).ملعع

سا .106  لمنا

ثل �حتاد آنفا رشيع �حتاد األورويب اÊي وصفه  ساوي عىل حق اإلعارة رشيطة دفع أجر مبا ي�ىش مع  ممنص القانون ا من تي . ل
ناءات يدات و� بات، واليت ال نرى فهيا جماال  تجارية  شطة اإلعارة غري ا يصا أل يغ هذا احلق  تثوقد  ي ت ل ن خص سـص تق ى ونر. للللمك

نص عىل هذا احلق أم ال تعلق فقط بقرار اéو� هل  سأ� قد  تأن ا ت شة حق جديد . مل نا نا نعزتم  قومع ذY، فإنين ال أرى أ من
 .لإلعارة يف هذا اإلطار

 نفرسا .107

متدÒ، يف عام  يق أربعة أهداف، يه2003عا رشيع  شد هذا ا رشيعا يف هذا ا�ال يف شلك رخصة قانوية، و حتق،  ت ي لت ن : أوال: ن
ية وفقا لا نفاهتم لإلعارة ا ندما ختضع  رشوع  بتأكد من أن قانون حق املؤلف يضمن حصول املؤلفني عىل أجر  مص ملكتع م

ييل من �حتاد األورويب يه �حتاد األورويب اÊي وصفه ز متو ج يا. ل ßنفات من خالل : ن هور إىل ا ملصتعزيز نفاذ عامة ا مجل
تخدم غري مضطر éفع مقابل تأكد من أن ا سـا نف ملل تأكد من عدم اéفع عدة مرات للمؤلف عىل ا ملص حلقوق اإلعارة، وأيضا ا ل

ثا. نفسه ßنا نفكر بوجه خاص يف : ل ها، كام أ نفات بأ س� توريد ا سلمي داخل  توازن ا يق ا تأكد من  نا حناول ا نإ ملص سل ل ل ل مكلن حتق
بات أيضاالوضع املايل للمؤلفني، أي يف حصوهلم عىل أجر مقابل اإلعارة مع مراعاة الو تصادي  للمكتضع � نا حناول : رابعا. ق نإ

نوعة قدر  نفات  تب، وذY بغرض ضامن احلصول عىل مجموعة من ا يع ا تاجر  بات و رشااكت بني ا توى ا مرفع  لك ملصم ب ت ملكسـ ل م
ميي يدين احمليل واإل ية عىل ا ثقا ياة ا ية إثراء ا قلاإلماكن؛  لصع ل حل شلك حمدد، إماكية دفع . فبغ رشيع،  يح ا نو ب لتي ند إعارة ب عأجر 

ناء يص، ال من خالل � سمح أيضا إلعارة من خالل الرت نف، كام  ثا تخ ي تأكد . سـملص يك ا يصا، فإن  نحت تر لاآلن إذا  عل خ ُم
نوي ßبت تدفعه اéو�، واجلزء  بلغ  نطوي عىل متويل مزدوج أو مضاعف؛ األول  سـمن اéفع مقابل ذY، وأن هذا اéفع  مي

تحدد وف بلغ  ثاين من ا يا مل ندئذ ل تقوم  بة اليت  بل ا نفات اليت يمت رشاؤها من  سعر العام  ئوية من ا بة  عقا  سـ ت للمص ل ملكسـ ِق م لن
نفات  .ملصبإعارة ت� ا

نارشين حلق اإلعارة ية امللكفة éفاع عن مصاحل املؤلفني وا ية الفر نظام لألجور ا لوتوىل إدارة هذا ا سـ مجلع ل ، ويه SOFIAنت
ئة اليت حتصل األجور مث توز عا e تحقنيلهي نارشين وأحصاب احلقوق اآلخرين ا سـها عىل ا همة؛ أنه . ملل نقاط األخرى ا ملومن ا ل

ية للمؤلفني ندوق الرعاية �ج� ييل أو  نوع من املعاش اإلضايف أو ا نه  عندما يمت دفع هذا األجر، خيصص جزء  لص تمك ل لع م ُ . 

ية .108 تحدة األمر يكالوال¢ت ا  مل

ند، ال يوجد يف ق باتلهوكام هو احلال يف ا ناول اإلعارة من جانب ا تحدة حمك رصحي  تانون الوال¢ت ا ي ملكمل وقد متت . ت
يع األول يف  بدأ ا يه  توزيع ويف وصف ما نطلق  نا يف ا نا عىل إعارة املواد يف  با شلك مضين، إىل قدرة  باإلشارة،  عل ل ت ت لب م حق مك

سم  شأن حق املؤلف109لقا نا، كام . ب من القانون األمرييك  é فإن Yحلد يومع ذتعلق  يدات  تيف بAان أخرى، قوانني و تقي
يالت الصوية ثة عىل إعارة الربامج احلاسوية وا ثا تمن قدرة األطراف ا سج ب ل ناءات . لتل تحدة بعض � نا يف الوال¢ت ا éتثو مل سـي

يث  يالت الصوية،  شأن حق ماليك الربامج احلاسوية وماليك ا ناية فائقة  يغت  حباليت  ت سج ب ب بع وف املالمئة ميكن يف الظرلتص
تعلق لطلب املقدم من الربازيل وأوروغواي وإكوادور يف . لمكتبات اليت ال هتدف إىل الرحب من إعارة ت� املوادل  يوف

نا أن هذا احلق قامئ فقط يف صورة  هو هور، ويف  نا حق اإلعارة  é يس بات،  تعلق إلعارة éى ا ممقرتmا ا مف للجم يفل ت ملكمل
بة  تعدينملكتاإلعارة بني ا نا  تخدم الهنايئ، وإن  سـوا ك مسـ شأن مل يح وBة نظرÒ يف هذا ا يد  لبلك تأ تصح نا نرى أن . لك نإ

يةيصف معوما �قرتاح املقدم من الربازيل وأوروغواي وإكوادور  بات ودور احملفوظات عىل اإلعارة بطريقة  يعقدرة ا طبت  .ملك
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يا .109  نأملا

يا جزء Øم لل بات يف أملا نتعد اإلعارة éى ا يد عىل أساس قانون حق ملكت نذ أمد  ية، وقد ترخست  ثقا ياة ا بعغاية من ا ل محل ف
ناظر. املؤلف يه األورويب ا تو بل اع�د ا ست حىت  ملوقد تأ ل جس ثاين /  نومفرب19 يف EEC/92/100ق لرشين ا تعلق 1992ت مل ا

ية الفكرية نة جماورة حلق املؤلف يف جمال ا تأجري وحق اإلعارة وحقوق  مللكحبق ا ي يه األورويب، ال يوجد ومت. معل تو يا مع ا جا ل شـ
سم  بات، لكن ا ناء لإلعارة éى ا يد أو ا يا  لقيف أملا ت ت ي ملكن ثتق يا حيدد حقوق املؤلف ف 27سـ ن من قانون حق املؤلف يف أملا

شمو� محلاية نفات أو موضوعات أخرى  تأجري أو إعارة ا متعلق  ملص ب سم . ي نص ا لقو  : من قانون حق املؤلف عىل ما ييل27ي

تأجري  )1(" نح املؤلف حقوق ا لندما  مي سم (ع تج ) 17لقا يالت الصوية  يديو أو ا يالت ا تعلقة  نا ت سج سج ململ ت لت لفب
يمل، يدفع املؤجر، مع ذY، أجرا عادال تج ا يل الصويت أو  لفا ن ملسج نازل عن  لت تأجري، وال جيوز ا تللمؤلف مقابل ا لل

نظامت إ يصه مقدما إلحدى  ماألجر، ولكن جيوز فقط  يةختص  .عدارة احلقوق امجلا

رشه وفقا  )2( سموح  نف ا سخ ا ية أو غريها من  سخ األ نيدفع أجر عادل للمؤلف مقابل إعارة ت� ا بل مل ملص ن صل ن ُ
هور ) 2 (17للقسم  تاحة  سة  سخ من خالل مؤ ية أو غريها من ا سخ األ للجمإذا أعريت ا م س ن صل لن مكتبة، مجموعة (ل

يالت الصوية أ يديو أو ا تيالت ا سج تسج لت سخ أخرى مهنالف ية أو  سخ أ نو  صل واإلعارة ملعىن املقصود يف امجل� ). ن
بارش،  بارش أو غري  شلك  ية  تخدام اÊي ال خيدم أهدافا ر يا لال ية حمددة ز نقل لفرتة ز بارة عن ا ماألوىل  م ب حب سـ ن ن ل مع م

سم  يري). 3 (17لقا ية مع ما يلزم من  ثا بق امجل� ا تغو ن ل  .تط

يد عىل امل )3( تأ كال ميكن ا يني ل سمني الفر بات عىل ألجر مبوجب ا عطا لق نظامت ) 2(و) 1(ل مإال من خالل إحدى 
ية  .عاإلدارة امجلا

 إكوادور .110

تخدمني من خالل أية  نفات  ية يه إعارة ا يفة أسا بات لو ثال ا هدف من هذا �قرتاح يف ضامن ا سـثل ا ملص سـ ظ ت ت للممت ملك م ل ي
�ي بA. سـو نا نرى أنه من الرضوري أن تقر ا لÊا، فإ ناء ن ناك ا تخدمني، وجيب أن يكون  تثان وتعرتف حبق اإلعارة  ه سـسـ للم

يفة بوجه خاص ت� الو ندما تضطلع  بات  ظحيمي ا ب ع نص عىل هذا احلق . ملكت ية برن واملعاهدات األخرى ال  تونظرا ألن اتفا ق
يق اخلطو يات  تعددة ا نا أمام حا� ال يفرض فهيا القانون ا بألي من أحصاب احلقوق، فإ سـ مل تطن ند جلن يث  ثالث،  تات ا سح تل

ية رشيعات الو ناءات حلق اإلعارة إىل ا ن� طت ل تسـ نح حق األجر . ث  ÒاAناك ب متعالوة عىل ذY، فإن وفد بAي عىل عمل بأن  ه
نفاهتم تعويض ألحصاب احلقوق مقابل إعارة  مصأو ا نب مع الربازيل وأوروغواي، بأن هذا احلق . ل با إىل  شعر،  نا  جوإ ن ن جن

تفاظ، يع األطرافحميكن � ية  مجل ألنه يوفر مرونة اك  .ف

يك .111  ملكسـا

نفات اليت ُعرضت لفعل يف أنواع  سخ ا يدا للحق يف توزيع  نا  نا نالحظ  بات، فإ سأ� اإلعارة éى ا تعلق   ملصف ن ي ه ن ت مب تقي ملك
يل وحفص. أخرى من اéمع تاج إىل  سأ�  نا عن اéمع املادي، وأرى اهنا  تحدث  نا  حتلإ حت م ه ن يك نظاما ومل حندد. ن ملكسـ يف ا

هور للجمشأن اإلعارة  تعذر احلصول عىل . ب هم أنه  سأ� توفري اéمع املادي ألغراض �طالع،  ناقش  ندما  يولكن  م ن نفع
نا  بة، وما إذا اكن بإماك نا وسائل للمرا é بات هو حتديد ما إذا اكنت هم يف قانون اإلعارة éى ا نسخة، ونرى أن ا ي ت قن ملكمل

هاحتديد املصدر اÊي  س� بأ متكن من اإلرشاف عىل ا بة يك  مكليقدم اإلعارة  سل لت ن  .للمك



SCCR/23/8 

31 

 

نصوص املقرتحة شأن ا ية املقدمة  تا يقات ا نصوص املقرتحةا شأن ا ية املقدمة  تا يقات ا نصوص املقرتحةا شأن ا ية املقدمة  تا يقات ا نصوص املقرتحةا شأن ا ية املقدمة  تا يقات ا لا ب ب لتعل ب ب لتعل ب ب لتعل ب ب لكلكلكلكتعل     لللل

يا .112 با نإ  سـ

يه  تو جوفقا  بات EC/2001/29لل سمح éور احملفوظات وا ناء  ها اخلاص حبق املؤلف عىل ا رش يا يف  با نص إ ت،  ي ت ن سـ ملكت ثت سـيع
متي بات عامة أم  تنسواء أاكنت  ية مدجمة يف مكت سات  متي إىل مؤ ية، أم  ية غري ر ية أو  ية أو  ياÒت ثقا مي إىل  س حب مي علم تعلك تنتعل ف

ية الفكرية نفات يف مجموعاهتا دون احلاجة إىل طلب ترصحي من أحصاب حقوق ا باين، بإعارة  تعلمي اإل مللكنظام ا مص سـ تونص . ل
بات أن ت بغي éور احملفوظات وا تالقاعدة العامة عىل أنه  ملكي ياÒت إدارية öبعة حلقوق ن كدفع أجرا ملاليك احلقوق عن طريق 

ية الفكرية بات العامة اليت ختدم بA¢ت . مللكا بق عىل دور احملفوظات وا تومع ذY، فإن هذا �لزتام بدفع األجر ال  ملكيط ُ
ية مدجمة يف نظام 5000يقل عدد ساكهنا عن  سات  تابعة ملؤ بات ا سمة، وال عىل ا مي  س ل ت تعلن باينملك تعلمي اإل سـا وظل هذا . ل

سمح  يا؛ نظرا ألنه  با نجاح يف إ نظام يعمل  يا ن سـ ب بقي عىل األجر لها ل نفات دون إذن صاحب احلق، كام أنه  يُبإعارة ا ملص
ية سات  تابعة ملؤ بات ا بات اليت تعمل يف بA¢ت صغرية أو ا ناء ا مي س ل ت ت تعلت ملك ملك ث يق . سـ ية  با شد القوانني اإل حتقوهكذا،  ن سـ تن

تو ثقافةلا نني يف احلصول عىل ا ية الفكرية وحق املوا سلمي بني حامية حقوق ا لازن ا ط  .مللكل

 يسورسا  .113

تغري ية دامئة ا نولو ئة  ثقافة يف  رش املعرفة وا نرص أسايس يف  لترى سورسا أن حق اإلعارة  ب ل جع تك ي ن نعون متاما بأن . ي نا  توإ مقن
ب ية  نولو تطورات ا يف مع ا ية إىل ا هود الرا نا ج تك تك م يجل لل ته ضامن الوصول إىل حل يوازن بني مصاحل ل يغي أن تمت يف إطار غا

ثقافة رش املعرفة وا يث  بات من  لماليك احلق ومصاحل ا نت  .حملك

يان .114  ل ا

سموح به يف املادة  نفات لقدر ا ساخ ا بات،  يان، يف إطار نظام اإلعارة éى ا ملسمح يف ا ملص ن ت ل ُ تي  من قانون حق 31سـملك
يان، بات بني أحصاب املصاحللاملؤلف يف ا  .تي أو يف حا� وجود تر

 شـييل .115

نظمي خاص  ييل  تيوجد éى  يهشـ تاحف اليت ترد يفا، والسـ جوو بات ودور احملفوظات وا تعلقة  ململعايري ا ت  ملكمل
 DFL 5200  تاحف 1929لعام بات ودور احملفوظات وا مل، واليت تؤسس إدارة ا يذية )DIBAM(ملكت لتنف، ويف الحئهتا ا

تاحف تؤدي Øام مماث� .1930لسـنة  6234تضمنة يف املرسوم رمقملا بات ودور احملفوظات وا مل وتقر هذه األخرية بأن ا ملكت
ثقافة، وبأن هذه  بحث ورش ا ها وتقدØا ألغراض ا شرتكة ألهنا جتمع املواد وختزهنا و يق أهداف  لوسعى إىل  ل م نت نفتص حتق

ية للمعارف نواة الر شلك معوما ا مساخلدمات  ل هور.  املرتامكة ألمة مات تح أبواهبا  ئات أن  يه، جيب عىل هذه ا للجمو تف ي بيد . لهعل
بAان تلف ا بات يف  تأثري يف اéور �ج�عي اÊي تضطلع به ا ناء واحض من أجل عدم ا لأنه جيب وضع ا خم ت ل ملكت ث  .سـ

 �حتاد األورويب .116

شمو"عىل أهنا " اإلعارة"ُتفهم  نف أو أي موضوع آخر  مإöحة ا يق مزا¢ ملص ية حمددة ويس  تحقل محلاية لإلعارة ملدة ز لل نم
هور إلهيا هل نفاذ ا سات  ية أو جتارية، وذY من خالل مؤ مجلما يس س شاط الرييس ملعظم  8."ل هدف وا ثل اإلعارة ا ئو نل لمت

بات العامة تأجري واإلعارة"ويقدم . ملكتا تعلق  يه ا تو لا مل بات ودور نإطارا قانويا شامال إلعارة املواد من " جل ملكتبل ا ِق

                                                
تأجري" 8 تعلق إلعارة وا يه ا تو لا مل  )3(1، املادة "جل
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يه عىل . 9احملفوظات العامة تو نص ا جو ل يني" حق إعارة"ي ثاري للك من املؤلفني وأحصاب احلقوق ا نا ملعت نح 10ئسـ م، أي 
ية حمدودة ويس  شمو� محلاية ملدة ز نفاهتم أو أية موضوعات أخرى  سامح بإعارة  لأحصاب املصاحل احلق يف حظر أو ا ن م مص مل

ية أو  ليق مزا¢ ما بارشةلتحق بارشة أو غري  مجتارية  يد  .11م نص عىل  يه لAول األعضاء  تو سمح ا سه ال  يويف الوقت  ل ل ي تقنف ج
ثاري يق12سـتئحلق اإلعارة � يد، وجيوز  بقت بعض اéول األعضاء هذا ا ب، وقد  ي تطط نح للمؤلفني،  لتق يد رشيطة  مهذا ا لتقي

ثقافةوجيوز لAول األعضاء أن حتد. عىل األقل، حق احلصول عىل أجر ية إىل تعزيز ا لد هذا األجر يف ضوء األهداف الرا . م
شآت من دفع األجر متاما  نة من ا ئات  نعالوة عىل ذY، جيوز إعفاء  ملي مع ثال(ف يل ا ملعىل  برص : بس يفي ا لمعاهد الصم و ضع

بات الواقعة يف بA¢ت أقل من  ياك، وا تيف  يا5000ملكبلج با سمة يف إ ن  سـ يق اéول األع). ن يه تطبومن شأن  تو هذا ا جضاء  لل
تابعة لالحتاد األورويب ية حملمكة العدل ا نب مع األحاكم القضا با إىل  لجانب  ئ جن شأن ) CJEU(ج بأن يقدم توجهيات واحضة 

بات العامة يق مصلحة ا توازن بني حامية حق املؤلف و ترضورة ا ملكل  :حتق

تابعة لالحتاد األورويب أنه عىل الرمغ من أن تع - ثقافة هدف للصاحل العام، فإن أي لأكدت حممكة العدل ا لزيز ا
رس  ناسب ألحصاب احلقوق، جيب أن  ثل يف ضامن أجر  يه األورويب ا تو هدف العام  ُيفخروج عن ا م ج متل مللل

شآت اخلاضعة يف العادة لاللزتام بدفع أجر، 13تفسريا صارما ئات ا يع،  ن؛ Êا فإن إعفاء معظم، إن مل يكن  ملمج ف
هدف الرييس  توافق مع ا ئال  ل يه ي جتو سمح به(لل Êُا ال   ). ي

تابعة لالحتاد األورويب أقرت أن اéول  - توى أجر املؤلفني، رمغ أن حممكة العدل ا تعلق   ثل، ف لو سـ ي مبمل
 ،Yثقافة، فإنه جيب، مع ذ تعزيز ا تعلقة  ها ا توى األجر مبا ي�ىش مع أهدا لاألعضاء ميكهنا حتديد  ب مل فسـ م

بادئ نظر إىل األجر عىل أنه وجي. مل�لزتام بعدد من ا ، "تعويض عن الرضر اÊي تعرض � املؤلف"لب ا
تة؛ Êا  مية األجر رمزية  با، وأال تكون  نا توى يؤمن للمؤلفني دخال  ند  حبوجيب أن حيدد األجر  سـ سـ قع م م ُ

توى األجر مدى الرضر اÊي حلق ملؤلف ند حتديد  بار  سـتعني أن يؤخذ يف � ع ت مي ويعين ذY، من . ع
ية  نا حا تعريين ل هور وعدد ا بة اإلعارة  تاحة وجحم  نفات ا بار عدد ا ية، أن يؤخذ يف � سـا ت مل ملص ت مللعمل للجمع مك

سجلني ثال14ملا  .م 

بات العامة ودور احملفوظات   تلقاه ا تومجمل القول إنه عىل الرمغ من اéمع القوي اÊي  من اإلطار القانوين ملكت
يه  ثقافة، فإن اإلطار ع لالضطالفلالحتاد األورويب واéول األعضاء  تعزيز ا يق املصلحة العامة  لهاØا يف  ب حتق مب

نف واملوضوعات األخرى  بة  نا يذ تكفل توفري امحلاية ا  �للمصنطوي عىل ضامÒت واحضة وقاب سـ مل للتنفي
شمو� محلاية  .ملا

 سـنغافورة .117

ب نا يف الوقت احلايل يف تقدمي خدمات احلصول عىل املعلومات من ا با تشرتك  ت ت ملكت شارك يف برامج اإلعارة ف بني مك تة، كام 
ية نفاذ إىل املواد ا سري ا ية إىل  نا الرا بات، وهو ما ي�ىش مع أهدا با ل ي ملكتت ت مملك  .ف

                                                
ثل هدفه  9 ية لالحتاد األورويب، و ثقا تصادية وا ية � ية جوهرية  ناسب من امحلاية مبوجب حق املؤلف ذو أ يه أن القدر ا تو متيدرك ا ل من مه مل يل فت ق للج

uت بة ساألسايس، يف ضامن دخل وا نا سـرات أحصاب املصاحل من خالل توفري امحلاية القانوية ا مل تأجري(ن تعلق إلعارة وا يه ا تو لا مل تان جل  ).7 و5حليثي، ا
تأجري" 10 تعلق إلعارة وا يه ا تو لا مل  .)1(2 ، املادة"جل
يق  11 بارشة"حتقاملقصود بعدم  بارشة وغري  ممزا¢ جتارية  نندما يرتتب عن اإلعارة من جانب "هو " م بلغ، ال جيب أن مع هور إلهيا دفع  هل نفاذ ا مشأة  مجل يس

شأة يل  ية تاكيف ا مية الالزمة  بلغ ا مية هذا ا نتجاوز  شغ ل تغط مل ملت ت لل لق تأجري. "ق تعلق إلعارة وا يه ا تو لا مل ية جل  "14حليث، ا
تأجري" 12 تعلق إلعارة وا يه ا تو لا مل    5 ، املادة"جل
ية  13 يا، C36/05لقضا با ية ضد إ ن املفو سـ ية  29ض ية C-476/01 Kapper ،72لقضا ية ضد الربتغال، C-53/05لقض ا  22ض املفو
ية  14   C-271/10 (VEWA v Belgische Staat)لقضا
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ترياد املوازي: : : : 5555موضوع موضوع موضوع موضوع  ترياد املوازي� ترياد املوازي� ترياد املوازي�     سـسـسـسـ�

    نصوص مقرتحةنصوص مقرتحةنصوص مقرتحةنصوص مقرتحة

ية .118 بAان اإلفر يقاقرتاح مقدم من مجموعة ا  ل

نفاترشاء   ملصا

بات ودور احملفوظات رشاء وتوريد  مباح  ت نص للمكي شورة قانويا إلدماBا يف مجموعاهتا يف احلاالت اليت ال  ينفات  ن ن مص
نف ية ا يع أو أي نقل آخر  ية  ترياد عىل إثر أول  نفاد اéويل حلق � تعاقد عىل � ملصفهيا الطرف ا ب معل سـ س مللكمل  .ت

ية .119 بAان اإلفر تعلق القرتاح املقدم من مجموعة ا  يقاقرتاح مقدم من إكوادور ف ل  ي

ترياد املوازياحلق   سـيف �

ترياد أو  توزيع أو � نفاد اéويل حلقوق ا تعاقد املعين عىل � نص فهيا الطرف ا سـوحىت يف احلاالت اليت ال  ل س مل تي
بات ودور احملفوظات  سمح  نف أو املادة املذكورة،  ية ا يع أو أي نقل آخر  ية  تصدير عىل إثر أول  تا ُ ي ملص ب معل للمكل مللك

ترياد ا ملصرشاء أو ا سـ شلك قانوين ب تاحة  ية مبوجب احلقوق ا�اورة ا ية مبوجب حق املؤلف أو املواد ا بنفات ا مل حملم حملم
نفات أو املواد بأي طريقة أخرى بAان، أو احلصول عىل هذه ا ملصيف أي بA من ا  .ل

ند .120  لهاقرتاح مقدم من ا

شورة دا نفات ا سخ من ا بات ودور احملفوظات حلق يف رشاء  نتع ا ملص ن ت ملمت ملك إذن من بخل أي من اéول األعضاء ت
يازهتا بأي طريقة أخرى تريادها أو  حمؤلف العمل أو ا  .سـ

ترياد املوازي ترياد املوازييقات عىل � ترياد املوازييقات عىل � ترياد املوازييقات عىل � سـيقات عىل � سـتعل سـتعل سـتعل     تعل

ية .121 بAان اإلفر يابة عن مجموعة ا يا  يقوفد  لن ن لي  ك

سمح عادة الالقواننياسـهتدفت هذه املادة يف األساس أخذ  بان، ويه القوانني اليت ال  نوعة يف ا ت ا سـ حلت سـترياد املوازي مل
تب أو جلهبا مبوجب نص  بات ودور احملفوظات من رشاء ا ية ضامن متكن ا ية مبوجب حق املؤلف،  لكلألعامل ا ت بغ ملكحملم

نفات هذه إىل  .القانون ومبا ال خيل به شأ احلاجة لضم ا ندما   Aب تاحة داخل ا نفات غري ا ملصورسي هذه املادة ا ن ع ل مل تملص ت
 . مجموعاهتا

 رويب�حتاد األو .122

بات  نافع اليت تعود هبا عىل ا يدات وا توزيع والرضورات احملددة  ترياد املوازي وحقوق ا تضح العالقة بني � تال  مل ي ل سـ ملكت للتق
يدين حمددين يدها  توزيع و بدو من الصعب توفري أنواع حمددة من حقوق ا سـتفودور احملفوظات، بل  مبتق ي ل تذكر . ي بغي أن  نو ني

سأ� تظل مرتوكة حلر ناية يف األخطار ملأن ا نظر  تعاقدة يف ظل املعاهدات اéوية، وأن نعي رضورة ا بعية األطراف ا ل ل مل
تلفة تحداث نوعا من األسواق املوازية ا يث ا نوع من �قرتاحات من  7املربطة هبذا ا سـ ل ًت توافر حمك مواز مبوجب  .ح ٍوال  ي

نفاد حقو سترشيع �حتاد األورويب، عىل الرمغ من توافر نظام ال يةت توزيع اإل ميق ا يمي األثر . قلل  �تقويصعب يف هذه املرح
توى اéويل ها عىل نطاق واسع عىل ا تدابري يف حا�  سـاحملدد املرتتب عىل هذه ا ملل يع األحوال سوف يضع تعممي . تطبيق مجويف 
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تحمك أحصاب احلقوق يف املراحل الالحقة عىل ا يع أحناء العامل هناية  ترياد املوازي عىل  ل� مج وأضف إىل ذY . لتسويقسـ
سخ  تعلقة حبق  بات وا ناءات األخرى لصاحل ا تدبري مع مراعاة خضوع � يمي األثر املرتتب عىل هذا ا نرضورة  مل ت ت ملكل ث سـتق

يمي بدورها تخداØا عرب احلدود  نفات وحق ا للتقا سـ  ."ملص

ند .123  لها

تجارة   �تص ية الفكرية ا لأöح اتفاق جوانب حقوق ا مل تعلق للبAا) يتربس(مللك بهتا يف إدراج أحاكم  ية أن تقرر ر نا تن ا غ مل
ية من عدØا يهنا الو نفاد اéويل يف قوا نال طس ن ندت الويقة املقدمة من ا�لس اéويل للمحفوظات . ت ثوا إىل ) IFLA(تس

شابه مع املادة  يث  تتاألساس ذاته،  ن6ح شأن حق املؤلف اليت حترتم مواطن املرونة اليت  بو  ي من معاهدة الو ب ص علهيا اتفاق ي
نفاد الوطين. يتربس نفاد اéويل أو � يق � شأن  بAان  يار إىل ا تويرجع ا ست س ب ب ل تب بفضل . تطخل لكويف حال توافر ا

متكن من �ضطالع بدور اخلدمة العامة  بات سوف  سعر أقل، فإن ا نف ذاته  ترياد املوازي ويف حال توافر ا ت� ت ب ملص ملكسـ
ثل يف إöحة نوط هبا وا متا بحوث بطريقة أفضلململ تعلمي وا نفات ألغراض ا ل ا ل بات ودور  .ملص تع ا تففي هذه احلا� سوف  ملكمت ت

شورة داخل أي من اéول األعضاء  نفات ا سخ من ا ناحملفوظات حلق يف رشاء  ملص تريادهابملن  سـإذن من مؤلف العمل أو ا
يازهتا بأي طريقة أخرى  .حأو 

 مرص .124

تعاقدة حتديد  من اتفاق جوانب حقوق ا6تنص املادة  تجارة عىل تويل اéول األعضاء أو األطراف ا  �تص ملية الفكرية ا ل مل مللك
نفاد احلقوق  نفاد دويا أوكونستنوع ا � ً ل يا أوتس ً و ياوطن ً إ ُوقد ذكر هذا احلق يف العديد من املعاهدات األخرى، وÊا  .قلمي

به يع جوا نأرى رضورة احلفاظ عىل هذا املوضوع  نا �. جبم ب� أخذا يف عليو يه يف املعاهدة ا تام به واحلفاظ  ًلزتام ا ملق عل ل
ية نا بAان ا بات وخصوصا يف العديد من ا بة  يوية  ته ا بان أ ما ل ل ت سـ حل ي ًسـ للمك ن مه  . لحل

سا .125  لمنا

سا بق ا رشيع �حتاد األورويب  منمبوجب  لتط توزيع داخل �حتاد األورويب ت ميي حلق ا نفاد اإل لبادئ � قلس ت بق أي. م  نطوال 
بدأ ناء عىل هذا ا ملا ثت نف توزيع .سـ شرتي ا بة اليت  توىل ا نا إذ ال  تغلق  ملصعالوة عىل ذY مفغزى �قرتاح  ت ت ت ي ملكسـ عل  يف هم

توزي. مجيع األحوال تعدى عىل ا بائع هو اÊي  لوا ي  .عل

يك .126  ملكسـا

تري نفات وا يازة ا تحدث عن  سـندما  ملص ن نفات اليت حناحع تريادا قانويا مفا نوع ا ملصدها ا ن ًسـ هل يه ون بصدد اإلشارة إلهيا؟ ً
رشة؟  نفات  نقحة؟ أم هل يه  نفات غري  شورة؟ أم هل يه  تنفات  منم مص مص ن نا أن نؤسس الصفات أو وممص ميكنهل 

نفات؟ تع هبا هذه ا سامت اليت  ملصا مت  تل

 إكوادور .127

تقدم أوروغواي وإكوادور نا ندمع اقرتاح مجم تمل  سأ�، و شرتك حول هذه ا نوالربازيل قرتاح  مل ية املدافع لكم بAان اإلفر يقوعة ا ل
تاج إىل  نفات اليت  شلك قانوين عىل ا تصدير يف سعهيا للحصول  ترياد وا بات حبق � يل ا ناع عن  حتعن � ملص ب ل سـ ت ب ملكت تك م

ساقا اكمال مع معا. مضها �موعاهتا من أي ماكن لعامل توجه ا سق هذا ا ًوا ً ت ل بوت ييري اتفاق تربس ومعايري الو  .ي



SCCR/23/8 

35 

 

نغال .128  لسـا

يام بدور ئعي ال رشوع يف ا بات أو دور احملفوظات  سامح  ية إىل ا بAان اإلفر لق هيدف �قرتاح املقدم من مجموعة ا ليق تللمك ل ل
تب أو موزعهيا باح . لكا يكون من املمكن ومن ا نة فقط  شلك جيل، ففي ظل ظروف  ياق  ملوقد أوحض �قرتاح ا سـ ي ب معسـ ل

نفات سمل ا ملصبات ودور احملفوظات  ت يس حمددةللمكت ها، وذY وفقا ملقا ي وباد ًل ترياد  .ت سـوإذا اكن احلديث يدور حول ا
نف،  ية توفري هذا ا سؤو هم  شلك رشعي ممن تقع عىل عا نف  تحا� احلصول عىل ا نفات، فريجع ذY إىل ا ملصا ل م ب ملص سـ تقملص

توى الوطين ترص. ملسـعىل ا توحة ترصح Y بإماكية ا ترياد املوازي جمرد رخصة  لويس � ن مفسـ نا . ف كام حيلو Yل نبل نقول أ
رشوط حمددة نفات وفقا  لنا اÊهاب إىل اخلارج للحصول عىل ا ًميك ملص   . ن

يك .129   ملكسـا

تصدير ترياد وا يازهتا لال نفات اليت ميكن  هم حتديد عدد ا يكون من ا تقد أنه  لأ سـ ملص سـ حع  . مل

يا .130  لإيطا

يا نا شأن لواجه وفد إيطا هم هذا احلمك شأ نعددا من الصعوت يف  ف نا .  وفد �حتاد األورويبً  ال نرى املوضوع جمردنففي أذها
بات تب أو ا يع ا بات  نح إىل  ناء من حق املؤلف  تا ب ت مي ملكت لكمك ث تلف بعض بل،  العامةسـ يه بوصفه أمر  نظر إ خم ال بد من ا ل ل

نفاد احلقوق اليت تقررها لك دو� من اéو ية للقواعد احلامكة ال ستاليشء، أمر يعرب عن رؤية  مبعىن آخر . ل األعضاءتمكيل
يقه  Aتار لك ب نظام العام اÊي  نا ا شمل  يث  يق،  نظوره ا بتعدى األمر حق املؤلف من  خي ل مض ي حب لض تطي ً   . م

يا .131  نأملا

يع اéول  سق مع الوضع القانوين يف  ميي وأن هذا  نفاد اإل يق � شأن  سا  يا مع الوضع القامئ يف ا مجتفق يف أملا ت س ب ب من ن ين قل ت تط ل
يه يف قانون حق املؤلف . اد األورويباألعضاء الحت نصوص  ترياد املوازي  يد عىل � ناء وال  ناك ا علويس  سـ ي ت مه ث تقل سـ

يضأما . األملاين يل ا تح ية من اجلدير إخضاع اجلوانب اآلية  بAان اإلفر بة لالقرتاح املقدم من مجموعة ا تف ملسـيق لل لل ت ل يذكر : نسـ
بات ودور  باح  يكون من ا ت�قرتاح أنه  مل شورة قانويا إلدماBا يف مجموعاهتاللمكسـ نفات  ناحملفوظات رشاء وتوريد  ن  .ممص

سة من  يا إىل ا�ا نولكن إىل اآلن اختذ القانون اéويل حلق املؤلف هنجا را ً م تلفة متامازاويةً  ً فقد جانس القانون اéويل حلق : خم
نح  ثارية للمؤلفني، مبعىن قدرة املؤلف عىل  ماملؤلف بني احلقوق � توزيع من بني حقوق أخرىسـتئ ناول  .لحق ا يتوال 

سات عىل شالكة  يازة املؤ تصدى إىل  توزيع، بل عىل العكس  ية حق ا بAان اإلفر س�قرتاح املقدم من مجموعة ا ي ل حل يق
بات يةملكتا نفات ا حملم  نا احلارض. للمص بق قتوحىت و نف بوصفه موضوع خيص حق املؤلف، ومل  يازة ا هر فعل  سـ مل  يملص ح يظ
يدات إىل حقوقأن حتو سؤال اآليت. لتقيلت ا ناسب دراسة ا بدو من ا لوÊا  مل يدات : ي  �مت سة ا ييف تربط ا�ا ن ت للتقك حمل

ها مع  ثارية؟ ويف ميكن تو سة القامئة حلقوق املؤلف � يق�ا فئ ك ت ها مبوجت�لزتاماسـن ب نفس اليت قطعهتا اéول األعضاء عىل 
 لاملعاهدات اéوية حلق املؤلف؟

 رإكوادو .132

يات  بات  ية اÊي خياطب إماكية رشاء ا بAان اإلفر بني عىل �قرتاح املقدم من مجموعة ا ننرغب يف تقدمي  ت ن ل مقتي ملك يقتعق
Yبات يف ذ تريادها، بل وحق ا يازهتا يف اخلارج وا شلك قانوين جرت  تشورة  سـ ب ملكن ته القانوية . حم نوهذا �قرتاح وجا ه ل

نا يف وضع  نا قد جند أ همة أل سـا نفن توزيع مل بب �لزتام مبعايري ا نفات إىل املؤلف  به حظر تصدير ت� ا لرمبا يعين مبو سملص بج
نه  Aناء يف ب نفاد توزيع � يوا ت بعس ق ترياد دون إبرام اتفاق فعيل مع املؤلفنإماكيةوسوف يعين ذY  .ت نظر . سـ � ند ا لÊا  ع

نظر ع ية بغض ا بAان اإلفر لإىل �قرتاح املقدم من مجموعة ا نجد يقل نفاد  سأ� � سـن  س تع حبرية أتم بات سوف  متن ا تت ملك
تريادها ها إىل مجموعاهتا وا نفات  سـرشاء  شرتي . لضممص تب ولكهنا سوف  يع ا بة  بة إىل  تحول ا توال يعين هذا أن  ب ت ت لكت ل مك ملك
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تخداØا يف مجموعاهتا توردها ألغراض ا تب و سـا تسـ ن. لك يود عىل ا ية األخرى عدم وضع  نا ملصونرى عىل ا قل فات اليت ميكن ح
يازهتا بعدد  .حيازهتا وال حتديدها بعدد تجري  تب اليت  نفات أو ا يد عدد ا ناسب  يكون من ا حوال نظن أنه  سـلك ملص ي مل تقسـ

ية رشيعات الو سق مع ا نألن ذY رمبا ال  طت تل  .ي

ية .133 بAان اإلفر يابة عن مجموعة ا يا  يقوفد  لن ن لي   ك

تكامال ملداخ� وفد إكوادور املوقر، وحماو� ًا تقد أن هذه املادة سـ يا املوقر، ال أ ساؤل اÊي طرحه وفد أملا ع لإلجابة عىل ا ن لت
ثل هذا احلق تفاء وجود  ناء ال ناول حق � تحديد  م نت ت ت بات ودور . قل ترياد ألن معظم ا سأ� � نظر إىل  تنحن  سـ م ملكن ف

تب، اليت حي يا  تقارا أسا تقر ا ية  نا بAان ا للكاحملفوظات وخصوصا يف ا ف تف ًم سـ ل ًل بل ومعظم هذه . اخلارجصلون عىل مادهتا من ً
ية مبوجب حق املؤلف ترياد املوازي لألعامل ا بAان حمظور علهيا � حملما سـ تب وÊا. ل ها جبلب ا سامح  بل  لك فذY أحد ا ل لل لسـ

تعدي لرضورة عىل حق املؤلف ي. لدون ا نا لفعل الرجوع إىل  يك فال  بة لإلجابة عىل وفد ا قأما  ن سـ ميكسـ ملك ود عىل لن
ترياد ت� . سـ� يا اليت  ية يف  بات الو تحدث عن ا نا  ثال إن  يل ا متفعىل  ي ن ت ن ك مل نس كب ط تاج إىل 36ملك بالد و حت فرعا يف أحناء ا ل ً

هام إىل  تحديد  تابني  متكن من جلب هذين ا تعني علهيا احلصول عىل إذن ليك  سوف  ها إىل مجموعاهتا،  لضمتابني  لك للضم ي ف تك
هام ألية أغراض جتاريةسـمجموعاهتا حىت ميكن ا بدأ يف  بة، ال ليك  بيعتخداØا داخل ا تملك  . ت

يك .134  ملكسـا

بات أن تقوم به  تحاول ا ترياد، وأن ما  بA املعين ال توافر سوق حمدد داخل ا يجة  ترياد املوازي  ية � تهم أ سـ سـ ل ل ن سـ ملكمه تن تف
ها إىل مجموعاهتا نفات حمددة  يازة  لضمهو  شغال يف هذا . مصح نا ا é نولكن شارك يف مزاد : اخلصوصي بة ما أن  تهل حيق  ملكت

ثال مزاد مقام عىل أحد ا7طوطات؟ يل ا ملعلين خارج نطاق بAها، عىل  نفات إو بس تعامل مع ا بة  ملصن مل تكن ا ت ملكت
ترياد املوازي؟ ئة اخلاصة ال شورة فلن تقع يف هذه ا سـا لفن  مل

نصوص املقرتحة ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا ليقات  ب ك لتعل ب ك لتعل ب ك لتعل ب ك     تعل

 يسورسا .135

بدأ  مرسي  نفاد اéويل عىل سورساي ي� تعلق . ست تضمني حمك  نص عىل إلزام اéول  يشك يف مالءمة احلمك اÊي  ب ي ن
نفاد اéويل  يؤدي إىلستال  Yبات سـألن ذ بان رس¢ن هذا احلمك عىل ا ند األخذ يف ا سة،  ت أثر سليب عىل ا�ا سـ ع ملكن حل

يجعل حام تة بدسـودور احملفوظات فقط وهو ما   .رجة أكربمفتية حق املؤلف 

 شـييل .136

نفاد اéويل والوطين رشيع اخلاص حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة حقوق � ستيقرتح ا نفلت يع األول  للمص بعد ا توسمح . لب
تج مت رشاؤه يف اخلارج ا سويق  ييل  سة يف  نا ية  سلطات ا ية اليت مرت من خالل ا سوابق القضا نلعديد من ا ت شـ ف مل ن ل ئ مل ب ملع

رشعي، و تجه ا ميمن خالل  لن سة احلرةم نا فثل أي حدث أو سلوك أو اتفاق عىل ما خيالف ذY تعد¢ عىل ا مل وحيظر عىل  .ً
ترياد  نقاشاسـاملاY املعين حلق املؤلف أو احلقوق ا�اورة معارضة ا تاج الفكري موضوع ا لنفات أو ا ن تلوه من  لملص يوما 

تجات األ نواجت من ا نفات أو ا صلسويق ، رشيطة أن تكون ت� ا ن ل ملص ها ملت منتجية، أي أن تكون قد حزيت أو أتت من 
يق هذا الغرض يحا  رشعي أو األشخاص املفوضني تفويضا  لتحقا ً ًل  .حص
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تخدام عرب احلدود: : : : 6666موضوع موضوع موضوع موضوع  تخدام عرب احلدودأوجه � تخدام عرب احلدودأوجه � تخدام عرب احلدودأوجه �     سـسـسـسـأوجه �

  نصوص مقرتحة

ية .137 بAان اإلفر يقاقرتاح مقدم من مجموعة ا  ل

نفات واملواد ا تخدام عرب احلدود  نأوجه � للمص ناءاتملسـتسـ يداتسـتثسخة مبوجب ا  .تقي أو 

نفات أو املواد  سخة عن ا بادل  سمل أو  تعاقد إرسال أو  بات ودور احملفوظات يف أرايض الطرف ا ملصباح  ن ت ت مل ت للمكي
نفات  سخ   Yتعاقد آخر مبا يف ذ نجزة قانويا يف أرايض طرف  شمو� محلاية مبوجب احلقوق ا�اورة، ا مصا ن ن مل ممل

شمو� محلاية مبوجب احلقوق ا� هذه املعاهدةمومواد  نجزة وفقا  لاورة ا  .مل

ية .138 بAان اإلفر تعلق القرتاح املقدم من مجموعة ا  يقاقرتاح مقدم من إكوادور ف ل  ي

تخدام عرب احلدود  سـاحلق يف أوجه �

ناء يدات أو � يه الرضورة ملامرسة ا تد تخدام عرب احلدود يف حدود ما  تثسمح بأوجه � ي ع سـ سـ سـي نص لتقت تات اليت 
 .ذه املعاهدةعلهيا ه

ند .139  لهاقرتاح مقدم من ا

بات ودور حمفوظات أخرى  تاح éهيا مع  سق  ئة أي  شاركة املوارد عىل  بات ودور احملفوظات  تحيق  ن ي م مكت مللمك ه
 .قامئة يف اéول األعضاء األخرى

تخدام عرب احلدود تصل بأوجه � تخدام عرب احلدوديقات  تصل بأوجه � تخدام عرب احلدوديقات  تصل بأوجه � تخدام عرب احلدوديقات  تصل بأوجه � سـيقات  ت سـتعل ت سـتعل ت سـتعل ت     تعل

ية .140 بAان اإلفر يابة عن مجموعة ا يا  يقوفد  لن ن لي  ك

نفات يرجع ا بادل ا سامح  تخدام عرب احلدود إىل ا سأ� أوجه � نه ف خيص  ياغة هذا احلمك  ملصبب األسايس  ب ل سـ م ي تلص بعس ل
نص هذا احلمك عىل ما ييل فقط بات عرب احلدود، و يبني ا تعاقد : "ملكت بات ودور احملفوظات يف أرايض الطرف ا ملباح  ت للمكي

نفات أو سخة عن ا بادل  سمل أو  ملصإرسال أو  ن ت نجزة قانويا يف أرايض ت شمو� محلاية مبوجب احلقوق ا�اورة، ا ن املواد ا مل مل
هذه املعاهدة نجزة وفقا  شمو� محلاية مبوجب احلقوق ا�اورة ا نفات ومواد  سخ   Yتعاقد آخر مبا يف ذ لطرف  ملم م مص  ."ن

سا .141  لمنا

تخدام عرب احلدود سأ� أوجه � تني إىل  يف سوى  سـلن  م مجل ية لفعل من نرى أن هذ. نض سأ� حصلت عىل  تغطه ا مل
سخ وتوزيع الصور عىل  يقات اخلاصة  نخالل مجموعة ا لتعل يود املفروضة مرöديل بات ودور احملفوظات أيضا، ورسي ا لق ا ت ً تملك

تخدام ع سات عىل موضوع أوجه � ها ت� املؤ توزيع اليت متار سخ وا شطة ا ية حلق املؤلف عىل أ سـيف القوانني الو س ل ن ن سن ل رب ط
شة نا يد ا قاحلدود  مل  .ق
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سحوبة: : : : 7777موضوع موضوع موضوع موضوع  سرتجعة وا نفات ا سحوبةة وا سرتجعة وا نفات ا سحوبةة وا سرتجعة وا نفات ا سحوبةة وا سرتجعة وا نفات ا ميميميمية وا نفات ا نفات اا نفات اا نفات اا ملا مل ملص ململص مل ملص ململص مل ملص ململص مل ملص     للللييييتتتتملص

  نصوص مقرتحة

ية .142 بAان اإلفر يقاقرتاح مقدم من مجموعة ا  ل

مية نفات ا ليتا   ملص

نصوص علهيم يف املادة  .1 يدين ا ملباح  شمو� 2للمسـتفي نف ومواد  تخدام  سخ وا م من هذه املعاهدة  مص سـ بن
ها أو صاحب احلقوق فهيا أو حتديد ماكهنام، بعد إجراء محلاية مبو لفجب احلقوق ا�اورة ال ميكن حتديد هوية مؤ

 .حتقيق معقول

نفات  .2 تجارية  تخدامات ا بت ف إذا اكن يلزم دفع ماكفأة عىل بعض � سأ� ا للمصترتك للقانون الوطين  ل سـ ل م
شمو� محلاية مبوجب احلقوق ا�اورة ا ها أو صاحب احلقوق فهيا أو حتديد ملواملواد ا لفليت ال ميكن حتديد هوية مؤ

يق معقول  .حتقماكهنام، بعد إجراء 

سحوبة نفات ا سرتجعة وا نفات ا ملا ملص مل نفات  (ملص سحوبة وا نفات ا سرتجعة وا نفات ا نفاذ إىل ا ملصاحلق يف ا مل ملص مل ملص ل
 )يرسةملاغري 

بدأ نف: ملا يق هدف ا سخ عىل  لساعد احلق يف ا ن حتقي شلك دامئل نف وحفظه  باذ إىل ا  .ملص

Yنص عىل خالف ذ نفا  من  يف القانون الوطين أو عرب قرارلما مل يمت ا ّياحملمكة ف خيص  بات نا، معمص تباح  للمكي
يحنسخ تأن ودور احملفوظات  سق اكن،تتو تضاء ويف أي  سب � ن  تخدام  قح بحث أو ألي ا سـألغراض احلفظ أو ا ل

بحا�اورةأو احلقوق   املؤلفقحب محميةمواد  وأ ية حبق املؤلفمحم اتمصنفأي  ،قانوين آخر رسة تص  ولكن ، ميغري 
هور ي أن طبرش ها أو إöحهتا إىل ا مجلبق  نقل  . املؤلف أو أي صاحب حق آخرمن طرفسـ

تعاقد بويودع إخطار يف  ،أن يعلن مجيوز ألي طرف   ]  [تطبيقه أحاكم الفقرة ،يéى املدير العام للو

تخدامات،فقط ف )أ( بعض � تعلق   سـ ب  ي

يده  )ب( ناعه عن هاتطبيقلتقيأو  بيق بأي طريقة أخرى، أو ا تطم يةهات  .لك 

ية .143 بAان اإلفر تعلق القرتاح املقدم من مجموعة ا  يقاقرتاح مقدم من إكوادور ف ل  ي

شمو� محلاية مبوجب احلقوق ا�اورة مية واملواد ا نفات ا تخدام ا ملاحلق يف ا ملص  ليتسـ

شمو� محلاية مبوجب احلقوق ا�اورة  .1 نف أو مواد  سخ وإöحة أي  بات ودور احملفوظات  مباح  مص ن ت للمكي
ها أو صاحب احلقوق فهيا أو حتديد  ندما ال ميكن حتديد هوية مؤ تخداØا بأي صورة أخرى  هور وا لفإىل ا عمجل سـ

يق معقول   .حتقماكهنام، بعد إجراء 

تعاقدة أن  .2 ته أو هويهتا يف وقت ملجيوز لألطراف ا ينص عىل أنه يف حا� تعريف املؤلف أو صاحب احلق هو ت
شمو�  شمول محلاية مبوجب حق املؤلف أو املادة ا تخدمت العمل ا بة أو éار احملفوظات اليت ا ملالحق  مل سـ للمكت

تخدام الال نصفة عن � بة مباكفأة  ها املطا سـمحلاية مبوجب احلقوق ا�اورة، حيق � أو  مل بة بوقف ل لحق أو املطا
تخدام   .سـ�
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سحوبة سرتجعة وا نفات ا نفاذ إىل ا ملاحلق يف ا مل ملص  ل

شمو�  .1 نف ومواد  سق اكن  تضاء ويف أي  سب � تخدام  سخ وا بات ودور احملفوظات  مباح  مص ن ح سـ ن ت قي للمك
Yتخدام قانوين آخر، وذ بحث أو ألي ا سـمحلاية مبوجب احلقوق ا�اورة ألغراض احلفظ أو ا ها ل ع يف حا� اسرتجا

ها أو إöحهتا إىل  بق  نفات أو املواد قد  ها، ولكن عىل أن تكون ت� ا هور  تخدام ا نقلأو حسهبا من نطاق ا ل سـمجل ملص سـ
هور من خالل املؤلف أو أي صاحب حق آخر   .مجلا

يقه أحاكم الفقرة  .2 تعاقدة إعالن  بجيوز ألي طرف من األطراف ا  éى ، وذY عقب إيداع إخطار)1(تطمل
يق هذه الفقرة بأي طريقة أخرى،  يده  تخدامات، أو أن يعلن  بعض � تعلق   بو، فقط ف باملدير العام للو ي سـ ب ي تطي تق

ية يق هذه األحاكم  ناعه عن  لكأو يعلن ا ب تطت  .م

ند .144  لهاقرتاح مقدم من ا

نفات أو احلفاظ علهيا أو إöحهتا ع سخ أية  بات ودور احملفوظات حلق يف  مصتع ا ن ت ملكمت سق اكن سواء ت ئة أي  نىل  هي
سرتجعة أ ميةومأاكنت  نفات  تخدام العام أو اكنت  سحوبة من � يت  مص سـ  .م

سحوبة سرتجعة وا نفات ا سحوبةة وا سرتجعة وا نفات ا سحوبةة وا سرتجعة وا نفات ا سحوبةة وا سرتجعة وا نفات ا ميميميمية وا نفات ا نفات ايقات عىل ا نفات ايقات عىل ا نفات ايقات عىل ا مليقات عىل ا مل ملص ملص ملتعل مل ملص ملص ملتعل مل ملص ملص ملتعل مل ملص ملص         للللييييتتتتتعل

ية .145 بAان اإلفر يابة عن مجموعة ا يا  يقوفد  لن ن لي   ك

هذه ا نا  بري ونعرب عن إدرا ثرية للجدل إىل حد  ية  حلقهذه  ل كم ك مية يف جمال حق املؤلف قض سأ� األعامل ا ليتيقة إذ ال تزال  م
ية مطردة مع تطور اإلنرتنت سب أ بحت  بلور، غري أهنا أ مهيد ا ت ص تكت ل هدف األسايس وراء لك ذY هو وحض حمك . ق لوا

نا. تقديم شمو� محلاية: "حوف ييل نص اقرتا نف ومواد  تضاء  سب � تخدام  سخ وا يدين  مباح  مص ح سـ ن قي  مبوجب للمسـتف
يق معقول ها أو صاحب احلقوق فهيا أو حتديد ماكهنام، بعد إجراء  حتقاحلقوق ا�اورة ال ميكن حتديد هوية مؤ ترب ." لف تعو

لسأ� ا تطلب اختاذ قرار تم شاؤه، وهو ما  ية إ تعذر عىل القوانني الو يا متاما،  بة أمرا  ناية الوا ييق املعقول أو ا ن ن ي خشص طلع ً ً ً ج حق
يقهبشأن املدى اÊي ت يه القوانني  لتحقذهب إ بت ف إذا اكن يلزم دفع ماكفأة عىل بعض " .ل سأ� ا لترتك للقانون الوطين  م

ها أو  شمو� محلاية مبوجب احلقوق ا�اورة اليت ال ميكن حتديد هوية مؤ نفات واملواد ا تجارية  تخدامات ا لف� مل للمص ل سـ
نا بصدد ." يق معقولحتقصاحب احلقوق فهيا أو حتديد ماكهنام، بعد إجراء  نا  تعديل أل هوخيضع هذا األمر بدوره إىل ا ن ل

بات ودور احملفوظات تخدامات ا تاحلديث عن ا بات ودور احملفوظات، . ملكسـ ية عىل أغراض ا ثا يق الفقرة ا تعذر  تو ن ل ب ملكي تط
بب سوف نركز فقط عىل الفقرة األوىل سوهذا ا  .لل

تني .146  جناألر

تني إضافة إشارة إىل اتقرتح مل األر رشها عىل جن نفات اليت مل يعد  ثل ا تاحة يف األسواق،  نفدة اليت مل تعد  ننفات ا ُ ملص س مص م ت مل
ثال مليل ا ناءات عىل . بس يدات و� نا بصدد دراسة ا توى الوطين، إذ أ نظرها عىل ا تثوهذا لفعل من األمور اليت  ي ن سـ سـن لتقمل

نفات يف ظل هذه الظروف ملصسخ ا سأ� . ن شة هذه ا نا ملويف أعقاب  ق ناءات املفروضة  قد نقررم يدات أو � تثأن ا سـي لتق
سأ� لفعل نا أيضا توافر بعض األ. ملعىل احلفاظ تغطي هذه ا ًورأ رشيعات لك من ي نفدة يف  نظمة لألعامل ا تحاكم ا ست ململ

شري إىل املادة اخلاصة حلفاظ ها  بAان و يك وغريها من ا سا وا تندا وا ل سـ من لكنل ملك ل  األعامل ونرغب يف ال�س إدراج. ف
نفدة حتت ا�موعة  تفاظ هب. 7ملستا نا نرغب يف الوقت احلايل يف � رشيعي ممكن، غري أ حوال زنا نفكر يف أفضل إطار  ن ذه تل

 .7اإلشارة حتت ا�موعة 
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نغال .147  لسـا

ساسة يعة  نفات ذات  يقة القائ� بأن ت� ا ححنن عىل دراية öمة  ب طملص نت سوف تعل. حلق ن أن أحد كففي هناية املطاف إذا 
هم للغاية  تمي مفن ا نف  نفات  ملا ي مص باعملص بل إعالن تإ ثل هذا الفعل، وجيب الرتيث  بل اإلقدام عىل  ناسب  ق إجراء  م ق م

ميا ًالعمل  نف  .يت هر فهيا صاحب احلق يف مرح� ما الحقة عقب إعالن كون ا تفكري يف احلاالت اليت قد  هم ا ملصواكن من ا يظل مل
مية نفات ا ليتمن ا هور يف مرح� الحقةفقد ي. ملص تعني إرغام صاحب احلق عىل معاÒة من هذا . للظعود صاحب احلق  يوهل 

تصور  تفكري يف هذا ا تفكري يف اآلßر املرتبة عىل ذY األمر بل وا نا ا ميا فقط؟  نفا  نف  لاألمر �رد إعالن ا ل ت ل ي مص علملص ً يت ً
تعامل معه ية ا متل و لا كيف ساؤ. حمل تنيتعالوة عىل ذY نود أن نطرح  تلف . جنل عىل األر نفدة موضوع  هوم األعامل ا خمإن  تس ملمف

يعين ذY أن امحلاية قد انقضت وأن مدة حق املؤلف . بعض اليشء نطلق امحلاية،  نفاد احلقوق من  نا عن ا سـفإن حتد س مث ت
تؤول إىل امل� العام نف  ية بعد الوفاة وا ية أو املدة ا سـاأل ملص نقض نا ندرك أيضا أن األر .ملصل جو ً تحدث عن نلك تتني اكنت  ن

شك ما اÊي  توحض مبا ال يدع جماال  نا نريد أن  تاحا يف األسواق، و نف اÊي مل يعد  تلف، أال وهو ا للأمر  سـ ن ملص ًخم ن لك ً م
ند قول  نفدة"عقصدوه  نفات ا ستا تاح يف األسواق؟ ". ململص ته مبعىن أنه مل يعد  نف اÊي نفدت  مهل املقصود هو ا بعف طملص

ن نف اÊي ا ستأم ا  فعل، أي أن حق املؤلف قد انقىض؟ فدت حقوقه لملص

تني .148  جناألر

بري  تني عىل  سري املقدم من األر تعلق  ساؤل ا نغال ا تعطرح وفد ا ن تف مل ت جسـ لل نفدة"ل نفات ا ستا ناك نوع من ". ململص بدو   هوف ي
Yر القانوية املرتبة عىل ذßشأن معىن اآل باس  ت� ن ب نفات اليت .لت سوق أو ملصحنن بصدد احلديث عن ا تاحة يف ا ل مل تعد  م

تاBا باعهتا أو إ ناع عن  رش قرار � يط وهو اختاذ دور ا بب  بعهتا،  ناليت نفدت  ط ت سـ مط ن لل ب نفاد . س تحدث عن ا نا ال  ستإ ن ن
نفات نفاد ا نا عن ا ندما حتد ملصاحلقوق  س ث ساطة . تع نا نقول  ببل  نف ذاته قد نفد عىل إبك تاحة، وأن ا نفات مل تعد  ملصن ا مملص

نه يف األسواقمسـتوى  تاح  ما7زون ا   .مل

ند .149  لها

تاح، وقد يكون ماY احلق إما  شمو� محلاية مبوجب حق املؤلف ولكن ماY احلق غري  نفات  مية  نفات ا ما م مص ليتملص
نارش أو املؤلف يب . لا باريةقانون يسـتجويف هذه احلاالت  يص اإل ند من خالل الرتا جحق املؤلف يف ا خ ئة . له نا  Aيف هي

ثل هذه األعامل مرة أخرى إيداع طلب éى  ".جملس حق املؤلف"عرف مس معمتدة ت رش  موعىل أي Òرش يرغب يف  ن
 Yيه بعد ذ تعني  بارية، مث  سعي للحصول عىل رخصة إ علا�لس وا ي باعجل ية تإ ث� يف لضامن معل خطوات  بة ا ناية الوا متا مللع ج

ية للغة اإلنلكزيية وأخ ية يو مرش إعالن يف جريدة قو م نديةن نارش . لهرى للغة ا ية فعىل ا نف بلغة إ ندما يكون ا لو مي ملص قلع
Ø حةöية ذاهتا مع إ قلميرش اإلعالن يف جريدة للغة اإل ية�ن هور . من ز ية  ماYظويف حا� عدم  ه� الز مناحلق يف غضون ا مل

نح  باري من جملس حق املؤلف اÊي  يص إ سعي للحصول عىل تر نارش ا تاحة حيق  ميا ل لل جمل يص خ نارش بدوره الرت خا ل
باري عقب حفص احلا� ية حيددها . جاإل باري إىل إيداع ماكفأة ما يص اإل ساعي للحصول عىل الرت شخص ا تاج ا لو ل ل جحي خ

 Yسديدها �، وإن مل حيدث ذ يه  هور وريث قانوين لصاحب احلق وادعاءه بوقوع ظمل  تخدم يف حا�  تا�لس، و عل لسـ ظ ت
بلغ املايل ألغراض ملتخدم ا يةفيسـ منوية حكو م   . ت

ناء بات عىل ا باري، وÊا حتصل ا يص إ تقدم للحصول عىل تر بة ا ثولكن يف هذه احلا� يصعب عىل ا ج تخ ت ل سـت ملك كام ذكر . ملك
تاح  ملوضوع ويه احلا� اليت يكون فهيا صاحب احلق  �سأ� أخرى Øمة وذات ص تني  مالعضو املوقر من وفد األر م جن

ته ومل تاب نفدت  طبعولكن ا تاب، . ً يعد يدر رحبا عىل صاحب احلقلك تخدمون ا ثني  ناك معالء وطالب و لكولكن  سـح يه
نف إىل  ناء إلöحة ا بة عىل ا بة، ويف ذY املوقف حتصل ا تاب داخل ا ناك طلب عىل ا ملصو ت ت ت ثه سـلك ملك تمتتع . مرöدهياملك

öنفات أو احلفاظ علهيا أو إ سخ أية  بات ودور احملفوظات حلق يف  مصا ن سق اكن سواء أاكنت ملكت ئة أي  نحهتا عىل  هي
مية نفات  تخدام العام أو اكنت  سحوبة من � يتسرتجعة أم  مص سـ م   .م
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ية .150 تحدة األمر يكالوال¢ت ا  مل

شلكة نظام حق املؤلف وقد معلت العديد من اéول عىل ت� ا بة  ية قصوى  مية ذات أ ملشلكة األعامل ا ل سـ مه لنم تع . ليت تمتو
نظ يان  ندا وا بلك من  ل ننيامك ميةنيمتي  نفات ا تعامل مع ا ليت  ملص ناوالن لل ياجات يت و ياجات حتا تتجاوز ا بات ودور حت ملكتا

ية . احملفوظات تحدة األمر يكونظرت الوال¢ت ا رشيعاتوقد مل تنظر يف إضافة  يدانت ، ونعمل أن زمالءÒ يف �حتاد مل يف هذا ا
رشيع أيضااألورويب يعملون  سأ� و. تعىل  متجاوز  نفات مية ملصا ياجات اخلليتت ا نا ملكتبات ودور احملفوظاتاصة حت� لكن، و

بات ودور احملفوظات بة إىل ا ية خاصة  تيس أ مية  نفات ا شلكة ا تنقر بأن  سـ مه ملص ملكم لن تك ليت  من اقرتاح 21نص املادة صيغ و .ّ
ية اكآليت بAان اإلفر يقمجموعة ا بت ف إذا اكن يلز: "ل سأ� ا لترتك للقانون الوطين  تخدامات م سـم دفع ماكفأة عىل بعض �

تجارية  تعرف عىل مؤلفه بعد إجراء حبث معقوللا لنف ال ميكن ا ندرج ." ملص نف يوال  تجاري  تخدام ا للمص� ل مضن سـ
بات ناء األمرييك اخلاص  ت� ملكت ث ناءات و. سـ توزيع اليت تغطي ملكتبات ودور احملفوظات اخلاصة سـتث� لاحلفاظ وا

تخدامات  ترب رضورية بقدر معقول السـو� تخدامات اخلاصة مثل تعيت  بل أرب العمل، سـاألحباث و� ترسي قمن 
مية أو مجيع بدورها عىل  شمو� محلاية سواء أاكنت  نفات ا يتا مل نف ملص بت ف إذا اكن ا تايل رضورة ا تيض  ملصال، وال  ل ل تق

 .يت أو ال

بAان اإلفر .151 يابة عن مجموعة ا يا  يوفد  لن ن لي  قيةك

مية نفات ا سأ� ا شأن  ية  تحدة األمر ليتأردت فقط الرد عىل العضو املوقر يف وفد الوال¢ت ا ملص م ب فعندما أرشت إىل الفقرة . يكمل
ية، وعىل هذا مل تكن سوى الفقرة  بAان اإلفر بعه مجموعة ا شامل اÊي  ند إىل الهنج ا ية أوحضت أهنا  ثا يقا ت لت ت ل س ن  يه الفقرة 1تل

نف  �باتملصذات الص بة إىل ا مية  تات ا ملكسـ لن مية، وكام ذكرت . ليت نفات ا يقات اليت أثريت حول ا ليتونقر إلحاطة  ملص لتعل
يع �قرتاحات تحون عىل  نحن  يري وÊا  تطور وا يد ا يدان ال يزال  بل هذا  مجمن  م تغ نفل ف ق م نقوش عىل . لق يس  مهذا املوضوع  ل

ميةتتن أاحلجر، بل ال تزال العديد من اéول حتاول  نفات ا سأ� ا تعامل مع  ليتبني طريقة ا ملص م  . ل

 الربازيل .152

بعهتا نفات اليت نفدت  سأ� ا نظر يف  تني ف ذكره برضورة ا يد وفد األر طنود فقط اإلعراب عن تأ ملص م ل ن نظر إىل . جي لونلفت ا
تجارية ية ا ند املوقر اليت أورد فهيا رضورة أال حتول القا لاملداخ� اليت تقدم هبا وفد ا بل نفات له شاف ا مترارية ا ملص وال ا سـتك سـ

بات تخديم ا تدون إöحهتا  ملكسـ شات اليت دارت حول هذا املوضوع ف خيص العمل اÊي حنن بصدده يف  .مل نا قوتفق مع ا مل ن
نة  . للجهذه ا

 إكوادور .153

ناك العديد م شعر أن  مية، إذ  نفات ا هأردÒ اإلعراب عن اه�م وفدÒ خبصوص العرض املقدم عن ا ن ن احلاالت اليت ال ليتملص
هاØا ثال  تايل إىل � تاج  بات  يدية عىل ا ناءات ا ملرسي فهيا � تث ل تح ت تقل مت ف ملك لت ويعين هذا أنه يف حا� عدم وجود حامل  .سـ

شلك سلمي تمي  نف ا تخدمة ا ترب  بة أن توفر نصا حيمي هذا احلق حىت  يصا عىل ا بحق يطلب تر ملص سـ تع يت لخ مملك ً كام نود . ً
سحوبةاإلعراب عن شعو سرتجعة وا نفات ا نقاش اéائر حول ا تابعة ا ية القصوى  ملر الوفد أل مل ملص ل مل   .مه

 �حتاد األورويب .154

يريا وبأهنا غري  هد  يث كوهنا ال تزال  سأ� من  تعلق هبذه ا  نغال ف يا وا يقات اليت أوردها وفدا  ًتفق مع ا تغ مل ي سـ ي تعل شن ح تن ل ك ل
ثرية للجدل يف يضاح .  أسوأهامواحضة يف أفضل احلاالت أو  سمى لاستوميكن ا مية"ملتوجه من جمرد ا يتنفات  ال سـ " مص

بدو معقوال للغاية، ويمكن ذY يف الطريقة اليت ميكن من خال بدأ ال_م عن أمر  لندما  ً ي ن نف عىل هاع تخدام ا ملص ضامن ا سـ
تحا� حتديد هوية صاحب احلق فهيا أو حتديد ماكنه عقب إجراء رسعة يف حا� ا سـوجه ا نوع ل تحول هذا ا ناية، و ل حبث  ي بع
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رش  نفات اليت مل  تخدام ا سوق وا تاحة يف ا نفات غري ا تخدام ا شام� وا نة ا شأن الر نقاش إىل نقاش  تُنمن ا ملص سـ ل مل ملص سـ ل مق ب ل
ناقل ها ا نف  تواحلاالت اليت رمبا مل يرغب مؤلف ا لملص ساسة للغاية. ل نة ويه  با حلك هذه أمور  ي يد الق. مت رشيع ا نهتج ا ملقو امئ لتي

شة نا يد ا شت يف املايض واليت ال تزال  نصوص اليت نو تلفة ورسي األمر ذاته عىل ا قمقارت  مل ق ل قخم ناك اقرتاحات . ي هو
نحه احلكومة يص اÊي  متند إىل الرت خس ت ساق أخرى من . ت تخدام أ شأن إماكية ا نويدور داخل �حتاد األورويب نقاش  سـ ن ب

يص بة لألشاكل ويف وقت من األوقات اكنت الوال .خالرتا ية  سؤو يد عىل ا نظر إصدار  ية  تحدة األمر سـ¢ت ا ل مل ي ت لنمل تق يك
ناءات يدات و� يدية  تثا ي سـتقل يدات حنن . للتقل توافر فهيا لرضورة العالقة بني ا نعدم فهيا سابقة، وال  يمنر مبرح� تاكد  ت لتقت

ناءات القامئة  نفع عىلسـتثو� بات ودور احملفوظات، والمبا يعود  تواصل معي وقد . ليت نؤمن برضورة توM احلرص فهياملكت ا
ياق �حتاد األورويب، وأشار يف معرض  ية  سار عن الوضع القامئ يف الوقت الراهن عىل  ند لال سـأحد أعضاء وفد ا تف خلفه سـ ل

نة  ثه إىل مذكرة تفامه وضعت  سـحد نفات من 2008ي ية إعالن أحد ا سأ� حامسة  شأن  ملص، ولكهنا اكنت حمددة  بغ م ب
ميةا نفات ا نف ما من ا بل إعالن  ية، وسألين عن اخلطوات الرضوري اختاذها  سن  مية  تنفات ا يت لي ملصل مص ن حب وسألين . قملص

ناية اÊي عن  تو� ا بحث اÊي  لعا ي بعهل تلف  و.تأ مية أو خيلكن  نفات ا متل أن يكون من ا تاب  تاألمر متاما إذا اكن ا ليحي ملص لك ً
نفاتيشتبه يف كونه كذY، أو إذا اكن جري نف مسعي برصي أو أي نوع آخر من ا ملصدة أو   يف بعض احلاالتكام دارت . مص

نف  بة ا7اطرة بإعالن ا مية وترتفع  ش_ت خلطورة ا سم ا يث  ية  بة للصور ا ملصنقاشات مطو�  سـ مل ت سـ نسـ شم جلسـن ت ح ل ل
شلك خاطئ بميا  ً يه . يت تصدار تو ية األوروية عىل املائدة اقرتاحا  بوضعت املفو سـ ب جض سموح به ً تخدام ا ملشأن � سـ

بكرة من املفاوضات مع الربملان  شات مع اéول األعضاء يف مراحú ا نا يد ا مية، وهو �قرتاح اÊي ال يزال  ملنفات ا ق مل قللمص ليت
ية ألحصاب  ناء عىل املوافقة الطو  Yسوق، وذ تاحة يف ا تب غري ا شة حلول  نا توازي عىل  نا  عاألورويب، و ب ل مل ق للكل م عكف

نوحة من احلقو يص ا يل والرتا يات ا ية  يات الطو ملمق والصال تحص مجلع خع يلمجعياتلح ناع عن دمج لكن و. لتحص ا هم � متا مل
بعض ها ا تلفة مع  لعدد من القضا¢ ا نفات اليت . بعض7 سري إöحة ا ساعد عىل  ملصنحن يف حاجة إىل دراسة اآليات اليت  ي ت تل ف

بات ودور ا يان داخل ا ها ا تقد يكون مآ ملكسـ لن يود عىل ل يات لرضورة بفرض  قحملفوظات، ولكن ال جيري مترير هذه اآل ل
 .حقوق اآلخرين

نغال .155  لسـا

به مؤلف مث نقحه حمرر مث رشه Òرش بدء بعمل  نف عىل املرء ا بل احلديث عن ا نيف هناية املطاف  ت ل كملص نف . ق ملصهذا هو ا ف
تحدث عن يشء نفد من ا7زون ال. ملعىن املادي لللكمة ندما  نو تب ع تحدث عن ئعي ا نا  بان أ لك بد أن نأخذ يف ا ن ن حلسـ

يعونه توافر هلم ما  هم لو مل  نارشين اÊين خياطرون لقضاء عىل مصدر د ببل وعن ا يخل ي نارشين الزتام  .ل لويقع عىل عاتق ا
ند ثل هذا ا رش  تضمن عقود ا ند نفاده من ا7ازن، وعادة  تاب  رش  توجه إىل إعادة  ب ت ع ك لل مل ن توج. ن نارش يوقد  له املؤلف إىل ا

سوق شلك رشعي يف ا تاحا  يث مل يعد  تايب من ا7زون  نفاد  يان ويقول � لقد مسحت  ليف بعض األ ب حب ك ًب م ومل تف . ح
شلك سلمي تعاقدية، وعىل ذY مل تلزتم لعقد  بهداتك ا ل بح العقد الغ وطل وأÒ بصفيت املؤلف سوف أمعل . بتع صوهكذا أ

ية سخ اك فعىل ضامن توفري  سوقن تاب وإöحهتا يف ا ل من ا نا جيب أن  .لك  . نتو� احلرصنوعىل هذا أظن أ

ند .156  لها

 �تص يحة ا نقاط ا يث أبرز ا ية،  تحدة األمر بات اليت تقدم هبا عضو وفد الوال¢ت ا نظر إىل ا ملنود لفت ا لصح ل مل ي حل يك لتعق
مية نفات ا تخدام ا تجارية ال تجارية وغري ا ليتألغراض ا ملص سـ ل باعوجيري . ل بة  تإ ناية الوا نود ا بة وفقا  ناية الوا جا لعج ب للع ً

نفات ألغراض جتارية رش ا تب، وعادة ما  رش ا ند إعادة  نصوص علهيا  ملصا ع نمل ُن ت بات غري . لك ملكتويف هذه احلا� فإن معل ا
بحث أو الرتيه تعلمي أو ا تب إما ألغراض ا بات ا فهادف للرحب ويس ألغراض جتارية، إذ تعري ا لك لل ل نظر وأود أن . ملكت لألفت ا

رش مؤخرا من تأ تاب  لإىل  ًك ُ نوان ين نل  يل  بعف  ي تن ن، ورشته دار جامعة )Copyright's Paradox" (مفارقة حق املؤلف"ن
رش سفورد  للنأ شمو� محلاية مبوجب حق املؤلف اليت عادة . ك بني للز¢دة امللحوظة يف األعامل ا تابه  ملوسوق املؤلف يف  ك سـبي

رش بب األول هو: تُنما  بب لسا شمو� محلاية مبوجب حق املؤلف، أما ا لس الز¢دة األخرية يف مد مدة امحلاية لألعامل ا مل
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تقار إىل أي هو � ثاين  فا ف شمو� محلاية مبوجب حق املؤلفةل يل األعامل ا ند  ية  مل إجراءات  سج ع ويقول املؤلف إن  .تشلك
رش هذه  تقرون إىل حافز إلعادة  نارشين أو أحصاب احلقوق  نا يف تب مرة أخرىل بات ألهنا غري . لكا بب ذY تعاين ا ملكتو سب

ناء . قادرة عىل إرضاء مرöدهيا ناك حاجة إىل ا تثويف ضوء هذا ال_م  هادفة إىل الرحبسـه بات غري ا لا  .ملكت

 مرص .157

بات  ها لرضورة معرفة ا بات  تعامل ا سائل اليت  مية واحدة من ا نفات ا ناك من شك أن ا بكيس  ت ت ت مل ملص ملكه معملك يفية ليتل
ها تعامل  معا نص عىل رضورة  .ل بغي ا مية، Êا  نفات  بح هذه ا ندما ال  شلكة  شأ ا لو ي ملص تص ع مل نن يت باعت بل تإ ق عدد من اخلطوات 

ميا نف  ًإعالن ا يت يق املعقول ولكن . ملص ته  يقة القائ� برضورة إجراء ما أ ية إىل ا بAان اإلفر تحقأشارت مجموعة ا حلق ليق مس ل
سه م سؤال اÊي يطرح  نفا يق معقولل يقة القائ� بإجراء  حتقا يه املعايري احلامكة  بح األمر مرتوك للمعايري ألن األمر. للحق يص 
رشيع الوطين للتاحملددة وفقا  ً. 

ية .158 بAان اإلفر يابة عن مجموعة ا يا  يقوفد  لن ن لي   ك

بات ودور احملفوظات ية غري سارية عىل ا ثا يح كون الفقرة ا تفقط أردÒ تو ن ل  .ملكض

يا .159  لإيطا

مية مع ترك . ًفق متاما مع لك ما ذكره وفد �حتاد األورويبنت نفات ا نظمي ا شكوك حول إماكية  ليتوساورÒ العديد من ا ملص ت ن ل ت
ناية ليك خيضع  بحث  بعهوم ا ل يةإىلمف رشيعات الو طن ا يعة  .تل بAان �  نف يف أحد ا ناك  ثال قد يكون  يل ا بفعىل  ل مص ه مل طس ب

شور للمرة  نيب و ية وحمرر أ نأ مب ج نيباألوىل يفجن بحث حىت ميكن القول إذا اكن ذY . ج بA أ لواآلن أين جيب إجراء ا
نفات  نف بوصفه من ا يه  تفع  بة اليت سوف  يه ا بA اÊي تقع  بحث يف ا بع لن يمت ا ميا أم ال؟  نف  ملصا ملص ت ت ل ل لط فملص ن ملكف ً يت

مية نف للمر. ليتا يه ا رش  بA اÊي  تاج إىل اÊهاب إىل ا ملصسوف  ل حن فف ُ نه ن يث يقطن املؤلف أو يف ماكن  سكة األوىل أو  ح
نف رش احملرر ا يث  ملصأو  ن باين بني بA وآخر. وعىل ذY فاألمر شائك للغاية. ح يار  نا وضع  يتوال  مع نين القول . ميكن ميكوال 

تفاء  بحث يف بAي أو � تفاء بإجراء ا نف للمرة األوىل أو � رش ا بحث يف ماكن  كبأنين سوف أجري ا ل ك ملص بإجراء نل
يش فهيا صاحب احلق بA اليت  بحث يف ا يعا ل ناك حاجة . ل بAان، Êا  يع ا شمل  تد  يار  هوعىل هذا حنن يف حاجة إىل  ل مج ي مي لمع

بادئ يف هذ مية شائكة للغاية.  الصك اéويلاملإىل وضع عدد من ا نفات ا سأ� ا ليتفإن  ملص سويهتا بطريقة . م نا  توال  ميكن
بارشة متاما ًسطة و م ميةعنايسوال . مب تخدام األعامل ا بات بإماكهنا ا ليت القول بأن ا سـ شلكة . ملكت نا  مففي هذا الصدد توا B

سة نا فا مية؟ يف حني ال ميكن . مل نفات  نفات إذا اكنت  بات  تخدام ا بب اÊي يؤدي إىل ا يتوهكذا ما ا مص ملص ت ملكسـ سل
ها حىت ميكن نا تدار سأ�  ثال هذه  يل ا تخداØا؟ فعىل  سللمحررين ا يب م مل س تصاديعلسـ شلك ا نفات  تخدام ت� ا ق ا ب ملص . سـ

سري يف هذا �جتاه بري من احلذر عن ا ش_ت املعض� اليت تو' برضورة توM قدر  ثري من ا ناك ا لو ك مل  . لكه

نصوص املقرتحةتعل ية عىل ا تا ليقات  ب  ك

 يسورسا .160

بان امل بريا لألخذ يف ا ياجا  مية جند ا نفات ا سأ� ا تعامل مع  سـندما  ك ت ملص م ن حلع ً ً ح يقني القانوين ليت ية ضامن ا نة  با لصاحل ا بغ ي ملت
ثل يع األحاكم  .ماأل تعني وضع  توى اéويل سـهتانة إذ  يا إىل بعض اجلدل عىل ا سأ� اليت ختضع حا مجوال تؤخذ هذه ا ي سـ ل ململ ً

رش سؤو� عن ثقافة ا ية ضامن مصاحل لك من املؤلفني واألطراف الفاع� ا شأن  نظمي هذا ا لنالرضورية  ملل بغ ل  بد من توفري وال. ت
تعلقة خلطوات الواجب  يل ا تفا ملاملزيد من ا ص هال با عإ هود عىل قدر ت بح ا جل حىت  يق املعقول"تص ثال" لتحقا يل ا ملعىل  أما . بس

رشوع املقدم من الربازيل وإكوادور وأوروغواي بة  للم سؤال هو ملاذف ،لنسـ هم الا يف حيق للمؤلفني أو حاميل احلق يف حا� تعر
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هم يف وق سابق عىلنفسأ تخدام ا نف ويس لال تخدام الالحق  ية عن � لت الحق احلصول عىل ماكفأة ما سـ للمص سـ  قرارمه لل
تعريف هويهتم تقدم  ل  .ل

يان .161  لا

شأن  تفاوض  شك يف ماكنه  يان يف حا� تعذر حتديد هوية ماY حق املؤلف أو ا ساري يف ا بنص قانون حق املؤلف ا لل ل ل ل ي
تعاقد معه، وذY بعد إجراء يق املعقول، لا باري يصدره ولتحق ا يص إ تخراج تر ثال ال نفات مع � تخدام ا ججيوز ا خ سـ ت ملص مسـ

سعر العادي لإلöوات سق مع ا ته و بلغ تعويض حيدد املفوض  ية وذY عقب إيداع  ثقا شؤون ا ئة ا لمفوض  ت مي ل ل يي ق م ف وجيوز . ه
شلك نف املعين  تخدام ا باري ا يص إ بشخص املودع لطلب احلصول عىل تر ملص سـ جلل تعامل مع الطلب خ ناء فرتة ا ل مؤقت أ ث

بان وسائل ا ته بعد األخذ يف ا ية  ثقا شؤون ا ئة ا بلغ تأمني حيدد مفوض  سـوذY عقب إيداع  سـ مي ل ل حلي قه ف نف م ملصتخدام ا
 .املذكورة يف الطلب

 شـييل .162

مية نفات ا ليتف خيص ا نفات يف احلاالتملص تخدام ت� ا نظم ا بادرة  ملص، نرى أنه من املمكن دمع  سـ ت يل فهيا أن م يسـتح اليت 
نفات امل� العام شلك واحض وضع  مصحيدد  ب ثل إجراء . ُ ية اإلدارية  رشوط ا ية عرب وضع بعض ا موميكن تعزيز هذه اآل شلك لل ل

ية(حبث معقول  ية أو يف جريدة و بحث يف اجلريدة الر رش ا نثل  مس طل ن ية )م شارك فهيا املاكتب ا ن، ويه إجراءات ميكن أن  ملعت
نفات ملصيل ا شأهنابتسج تعاون  ب أو أن  ية حبقوق  (ت ملعنثل اإلدارة ا ية الفكريةم ناء  وإضافة إىل ذY،. )مللكا سـتثندمع وضع ا

تداول  ها أو حسهبا من ا بب اسرتجا شورة يف وقت سابق ولكن جرت العادة عىل عدم توافرها  ليغطي نطاق ت� املواد ا عن بس مل
هارس( ها من ا لفحبذ بغي يف الوقت ذاته ضامن ع)ف رشوعة ألحصاب احلقوق ف خيص توزيع ين، و ساس حلقوق ا ملدم ا مل

نفات ناسببوشلك عام، ف. ملصا تعلق اليقني لتوفري ا من شأنه ملاالقرتاح ا  رس  بإبداعاتيقانوين ف رشي، وهو ما  يالعقل ا يب ل
نفات  ناجع إىل ا نفاذ ا ملصتوافرها وا ل ية واإلبداعاتل  .حملما

 �حتاد األورويب .163

بري  تعشري  تمي"ي نف ا ليا شمو� محلاية اليت يصعب حتديد هوية مح� احلق فهيا، " ملص نف أو غريه من املوضوعات ا ملإىل ا ملص
ناية عهنم بحث  يذ إجراءات ا بعأو اليت يصعب حتديد ماكن مح� احلق فهيا حىت إذا جرى حتديد هويهتم عقب  ل تبنت . تنف

يه  ية األوروية اقرتاحا بإصدار تو جاملفو ً ب ميةبشأن ب"ض نفات ا سموح هبا  تخدامات ا ليتعض � للمص مل  2011.15يف مايو " سـ
سات وهيدف  بات ودور احملفوظات العامة ومؤ مية وإöحهتا إىل مجموعات ا نفات ا نة ا سري ر سهذا �قرتاح إىل  ت ملص مق ملكي ليتت

بوعةمليغطي �قرتاح قطاع ا. أخرى داخل �حتاد األورويب ملطنفات ا تب وا�الت ا (ص لعا ) لمية وا�الت والصحفلك
برصية ية ا ية وا ôي نفات ا ية وا يالت ا لوا سمع ئ ملص سمع لسج ل لست يدات القامئة،ل ناءات وا ساس ال ي وذY دون ا ت لتقمل ث خيضع . سـ

تفاوض بني اéول األعضاء يف ا�لس والربملان األورويب، وذY يف إطار اإلجراءات  نقاش وا ل�قرتاح يف الوقت احلايل  لل
ية  رش يعا بعة داخل �حتاد األورويبلت بري . ملتالعادية ا تعوشري  سوق"ي تاح يف ا نف غري ا لا مل نف اÊي مل يعد " ملص ملصإىل ا

بات وبني  نف يف ا سخ مادية من ا نظر عن توافر  تجارة بغض ا تادة  نوات ا شلك جتاري من خالل ا تتاحا  ملص ن ل لل ملع ملكب لق ًم
هور  نف من خالل (مجليدي ا ممبا يف ذY تداول ا تب القدميةملص يع ا بات  تعم� أو  تب ا يع ا لكبات  بلك ت سـ ب مكت ويزتايد ). ملك

يدات اليت  ناءات وا تخطى � سوق عىل نطاق وألغراض  تاحة يف ا نفات غري ا نة وبإöحة ا بات لر ياه�م ا ت ت ل مل ملص مق تقت لملك ث سـ
نفات  .ينص علهيا اإلطار القانوين لالحتاد األورويب تطلب �تفاع من هذه ا ملصو ن تاحة داخل امل� العامع(ي ) مندما ال تكون 

يد عىل حق املؤلف ناء أو  ية هذا �تفاع  يني إال يف حا�  يترصحي من أحصاب احلقوق ا ت ن تغط تقن ث سـ سري . ملع لتيويف حماو� 
توي علهيا تاحة يف األسواق اليت  نفات غري ا نة وإöحة ا ساعدة الر ية  يص الطو نظام الرتا حتتطوير العمل  مل ملص مق مل ع  مجموعات خب

                                                
15  directive#htm.en_works_anorph/copyright/market_internal/eu.europa.ec://http  
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توى �حتاد  تاحة يف األسواق عىل  نفات غري ا بات ودور احملفوظات جرى �تفاق عىل مذكرة تفامه حول ا سـا مل ملص مت ملك
ياهتم نارشين واملؤلفني و بات وا مجعاألورويب ف بني ا ل ها  و16.ملكت ية اليت  بادئ األسا تفامه عىل ا تطبقتوي مذكرة ا سـ مل ل حت

ية عىل اتفاقات  يق ملعناألطراف ا تاحة يف األسواق و نفات غري ا نة ا ية ر ثقا نظامت ا سمح  يص الالحقة مبا  حتقالرت ف ملخ ملص مق ل للم ي
يا يكرتو شارها إ ًا ن ل نارشين، . نت ثل املؤلفني وا يل اليت  يات ا ية هذه من خالل  يص الطو رس إدارة اتفاقات الرت لو مت تحص مجع لع خت ي ي

تعدد األقال يص عىل أساس وطين  نح هذه الرتا مكام ميكن  خ بدأ القائل بأن مح� احلقوق و .ميم تفامه إىل ا ملند مذكرة ا ل تس ت
يار تيكون هلم األولوية يف ا تهخسـ öتاح يف األسواق وإ نف غري  نة  ح ر م مص  . مق

تفامه  تكون مهنا مذكرة ا ية اليت  نارص األسا لوف ييل ا ت سـ  :لع

ية - تب وا�الت ا بة  لعلمحمددة بقطاع وتقدم حلوال  للكسـ لن ً . 
نفاتتستند  - رش األول  شأهنا داخل بA ا تفاوض  ية اليت جيري ا يص الطو للمصإىل اتفاقات الرت ب ل لنع  .خ
رش األول مبوجب معايري حيددها األطراف - ية عدم اإلöحة يف األسواق يف بA ا لنتحدد و ضع  .ت
تفق أط -  ôي نفات سواء أاكنت جتارية أم غري جتارية  تخدامات املرصح هبا  ينص عىل � للمص سـ راف بت

يدات القامئة ناءات وا ساس ال يص عىل املاكفأة، وذY دون ا ياتفاق الرت ت لتقمل ث  . سـخ
ية - نظامت اإلدارة امجلا تاحة يف األسواق من خالل  نفات غري ا يص  نح ترا عجيوز  مل مللمص خ وحيق محل�  .م

بات أو دور احملفوظات العام ناجت عن اتفاق مع ا يص ا تاحلقوق اخلروج من نظام الرت ملكل ة أو حسب خ
  .مصنفاهتم اكم� أو جزء مهنا

ن تفامه عىل أساساملال تزال ا يذ معيل ملذكرة ا توصل إىل  توى اéول األعضاء حىت  لشات قامئة يف الوقت احلايل عىل  ت سـ تنفق  م
ية  .ملعن�تفاقات بني األطراف ا

 سـنغافورة .164

مية شائكة للغاية نفات ا سأ� ا ليتنقر بأن  ملص يوية أل. م سأ�  حولكهنا  مية م نفات ا ية  بات ودور احملفوظات  ليتن ا للمص م تلقت ملك
تربعات اخلاصة نقل العام أو ا لاليت وردت إلهيا من خالل ا نف  .ل تحديد ماكن مؤلفي ا  �ش_ت ذات الص ملصوشمل ا ب مل ت

بة للمواد اململو ية حق املؤلف  برصية املغلفة عىل وجه اخلصوص حتديد و ية ا تجات ا بة  سـ ضع ل سمع ن نسـ ل للم لن كة للغري اليت ل
برصية ية وا نواجت ا تخدمت يف ا لا سمع ل بغي مضه إىل أي حمك ختضع � . لسـ ية خاصة ف�ا  بة بأ ناية الوا هوم ا تيس  نو ج مف ييك مه لع

مية نفات ا ليتا  . ملص

                                                
تاحة يف األسواق وإöحهتا،   16 نفات غري ا نة ا ية لر بادئ األسا تفامه اخلاصة  ملمذكرة ا ملص مق سـ مل مترب20ل  .2011أيلول / سب 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#mou  
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ية    ::::8888املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع  سؤو يدات عىل  يةا سؤو يدات عىل  يةا سؤو يدات عىل  يةا سؤو يدات عىل  لا م لي م لي م لي م بات ودور احملفوظات17171717للللتقتقتقتقي بات ودور احملفوظات ا بات ودور احملفوظات ا بات ودور احملفوظات ا     ملكملكملكملكتتتت ا

    نصوص مقرتحةنصوص مقرتحةنصوص مقرتحةنصوص مقرتحة

ية .165 بAان األفر يقاقرتاح مقدم من مجموعة ا  ل

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

بدأ سوؤلني يف ممارسـهتم : ملا يدون  للجيب أن يكون ا ممل ناءاتتقييداتسـتف  سـتث و�

باته ال يكون بة أو أمني دار حمفوظات يعمل يف نطاق وا ج أمني  تعدي عىل حق املؤلفمكت لسؤوال عن ا ندما م ع 
نه يةحب  املزعومترصفلا عيصدر  تقادا نسن   :منه مبا ييلع ا

باب معقو�  )أ( نوح مبوجب هذه املعاهدة أو مبوجب أحاكم دوية أو سـوجود أ يد  ناء أو  باق ا لال مم ي ت تقنط ث سـ
يدين من هذه املعاهدة، رسي عىل ا ية أخرى  سـتفو ملت  طن

نف أو املادة أو  )ب( يةملصبأن ا توحملعنا يص  مف يه يف امل� العام أو خاضعة لرت  .خ

ت ثانوية، /عاقدملويف حال كفل الطرف ا ية ا سؤو ُاéو� العضو أنظمة ا ت ل ل بات ودور احملفوظات من مل ملكتثىن ا تسـ
ية عن أعامل يقوم هبا مرöدوها سؤو لا  .مل

يةاقرتاح .166 بAان اإلفر يق من الربازيل وإكوادور وأوروغواي عىل املقرتح املقدم من مجموعة ا  ل

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

ّتعني تعويضات ينب/ي باته محلاية من املطالب  بة أو أمني دار حمفوظات يعمل يف نطاق وا تع أي أمني  لغي أن  ت جمت مك ّ ي
ية سن  ندما يكون ترصفه عن  تعدي عىل حق املؤلف  ية ومن ا نا ية ا سؤو نومن ا ح ع ل ئ جل ل  :مل

نف أو املادة ا) أ( تقاد، بأن ا باب معقو� لال تقاد، ويف حال وجود أ حملمند � ملص ع سـ ع ية حلقوق ا�اورة، ع
يدها حق املؤلف؛ ناء وارد يف هذا الصك، أو بطريقة ال  يد أو ا سموح به يف نطاق  نحو ا يقتخدم عىل ا تث ي مل ل سـسـ  تقت

ية حلقوق ا�اورة، يه ) ب( نف أو املادة ا تقاد، بأن ا باب معقو� لال تقاد، ويف حال وجود أ ند � حملمأو  ملص ع سـ ع ع
توحيف امل� العام أو خاضعة لرت مفيص   .خ

تعاقد تعني/ملويف حال كفل الطرف ا ثانوية، فإنه  ية ا سؤو ّاéو� العضو أنظمة ا ي ل ل بات ودور /مل ثىن ا تبغي أن  ملكي تسـ تن
ية عن أعامل يقوم هبا مرöدوها سؤو لاحملفوظات من ا  .مل

ند .167  لهاقرتاح مقدم من ا

تعويض بة أو دار حمفوظات محلاية من ا لتع أي خشص يعمل يف أي  ت مكمت تعلق بأي ي  ية ف نا يات ا سؤو يات وا ئ جل ل مل
ية سن  نه  نفعل يصدر  حب  .ع

                                                
بارة ملاقرتح وفد الوال¢ت ا  17 تعاضة عن  ية � عتحدة األمر سـ بات"يك ية ا تسؤو ل بات"بعبارة " ملكم ية لفائدة ا سؤو تا ل  ".ملكمل
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ية .168 تحدة األمر شأن املوضوع مطروحة من الوال¢ت ا يكبادئ وأهداف  ملم  ب

يدات  ية  يجيوز أن تقر قوانني حق املؤلف الو تقن بات ودور احملفوظات وموظفهيا وو�هئاط ية ا سؤو تعىل  ل وجيوز . ملكم
تعويضات ؤلف املوظفني ّأيضا أن حتد قوانني حق امل نة  للمن أنواع  تعلق معي  ملكتبات ودور احملفوظات وموظفهيا يف

تقاد بأهنم ترصفوا وفق قانون  باب معقو� لال نادا إىل أ تقادا أو ا ية ا سن  ترصفون  عوو�هئا ممن  سـ س ع ن حب ًي ت ً
 .املؤلف حق

بات ودور احملفوظات ية ا سؤو يدات عىل  بات ودور احملفوظاتيقات عىل ا ية ا سؤو يدات عىل  بات ودور احملفوظاتيقات عىل ا ية ا سؤو يدات عىل  بات ودور احملفوظاتيقات عىل ا ية ا سؤو يدات عىل  تيقات عىل ا ل م ي تتعل ل م ي تتعل ل م ي تتعل ل م ي ملكتعل ملكتق ملكتق ملكتق     للللتق

 ادورإكو .169

نابعة من املادة  ية ا نولو لشري �لزتام حبامية تدابري امحلاية ا جي شأن حق املؤلف رصاحة أن �لزتام 11لتك بو  ً من معاهدة الو ب ي
تخدام ال  بل صاحب احلق أو ا تخدام غري املرصح به من  نايف قوانني � ية  نولو تدابري امحلاية ا سـتوفري امحلاية  سـ ي ل ِقب ج لتك

رشيعاهتا فا .يسمح القانون به متكن من خالل  يث  بAان  يح مرونة  سمح أو  بو  تلواحض أشد الوضوح أن معاهدة الو ت حب لل ت ت تي
يدات عىل حق املؤلف ناءات وا سمح مبامرسة � ية حىت  نولو يدات عىل تدابري امحلاية ا يبوضع  ت ت تقي ل لتق ث ج واملقرتح  .سـتك

بات، خالل  متكن ا بغي أن  شري إىل إنه  شرتك مقدم  ما تن ي ي ملكمل ية ل�رس تل نولو ها، من تفادي تدابري امحلاية ا جبارشة أعام تك لل
نص علهيا يدات حلق املؤلف اليت  ناءات وا ي� ي لتقت ث  .القانون سـ

ية .170 تحدة األمر يكالوال¢ت ا  مل

بات بعدة طرق ية ا سؤو يد  هوم  ية  تحدة األمر تسد قانون الوال¢ت ا ل م ي مل ملكجي تق مف يك يا. ّ تحدة يف  بوكام تقرتحه الوال¢ت ا ا هنمل
بغي أن بادئ، ال  ينلألهداف وا تعد¢ت عىل مل تعلق   بات ودور احملفوظات وموظفهيا وو�هئا ف ية عىل ا سؤو ل تقع ا ي ت ل ملكمل

تعدي عىل حق املؤلف يف  تعلق بأعامل ا  لحق املؤلف، وال ف ترصف حال ي ّاكن ا باب ل نادا إىل أ تقادا أو ا ية ا سـسن  س ع ن ًحب ت ً
تقاد بأن  ترصعمعقو� لال  .املؤلف وفق قانون حقف اكن لا

بة إىل  تعدي عىل حق املؤلف  ية عىل ا سؤو يدات  شأن حق املؤلف عىل  تحدة  نص قانون الوال¢ت ا سـو ل ل للم ي ب مل لني تق ّ
نوعة بات ودور احملفوظات وموظفهيا وو�هئا يف حاالت  تا مت  :ملك

تحدة، ت17من الفصل ) 2)(ج(504 يف املادة - تعدي عىل حق املؤلف ع جقمل من مدونة الوال¢ت ا لزاءات عىل ا
بات ودور احملفوظات وموظفهيا وو�هئا ا تونص عىل أن ا سواملكت هم،  ترصفون يف نطاق  يÊين  لي سؤولمعل  عىل نيم 

يالت الصوية إذا اكن نفات أو ا سخ ا ية من  نظا تاألرضار ا سج ملص ن لتل باب معقو�  "وام نادا إىل أ تقاد أو ا سـعىل ا س تع
تقاد بأن تخدام اترصفاهت" علال ملم اكنت من ب � نظور أحاكم املادة نسـ  . من قانون حق املؤلف107مصف من 

شمل قانون حق املؤلف 17من الفصل ) د(1201 يف املادة - نة،  تحدة، ويف ظروف  ي من مدونة الوال¢ت ا ي ّمل مع
بط فعال ا ية اليت  نولو تدابري ا ناءا من احلظر عىل تفادي ا ية ا ية الر تضلأل ل ت جمق تك ث للف نف احملمي حبق سـ ملصنفاذ إىل ا ل

بة أو دا تغل رمكتاملؤلف لفائدة  نف محمي حبق املؤلف و نفاذ إىل  سعى الرحب أو حصلت عىل ا سـ حمفوظات ال  مص ل مت
رشوع يف أعامل جتار¢  نف أو ال من أجل ا سخة عن ا ناء  ية يف ا بت عن صدق  لهبدف يريم حرص¢ إىل ا ق ملصّ ن ت ن ل

يةمسموح هبا مبوجب قانون حق املؤل ية الر مقف لأل  .لف

تقدم فهيا  ية يف أية حا�  تيض من احملامك أن تفرض جزاءات مد ية أيضا عىل حمك  ية الر توي قانون حق املؤلف لأل ّو ت ن مق يقحي لف
تقاد بأن  بب معقول لال بات أهنا مل تكن عىل عمل أو مل يكن éهيا  يل إ سعى الرحب بد بة أو دار احملفوظات اليت ال  عا ث ل ت ست ملك

ها  ية1202 أو املادة 1201اكنت خمالفة للامدة لأعام ية الر مق من قانون حق املؤلف لأل من ) ء)(5()ج(1203انظر املادة . لف
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ية17الفصل  تحدة األمر يك من مدونة الوال¢ت ا ية عىل ت� . مل نا ية  سؤو ئات معفاة أيضا من أية  ئوتكون ت� ا ل م جي له
ية أو نولو تدابري ا تعلق   جا7الفات ف لتك ل تعلقة بإدارة احلقوقي  17من الفصل ) ج(1204انظر املادة . مل سالمة املعلومات ا

ية تحدة األمر يكمن مدونة الوال¢ت ا  .مل

 الربازيل .171

ية عن  سن  ية وأداهئا  يو باهتم ا ياØم بوا ند  بات ودور احملفوظات  ية موظفي ا سؤو بعاد  نسـهتدف هذا احلمك ا حب ل ع ت ل م س مي ج ق ملكت
شاركهتمٍأي تعد يقع دون موافقهتم  يث إهنم  .مودون  ية،  سلطات الرباز ية هبذا من ا نا الو با حويطالب القامئون عىل  يل ل ن ت طت مك

ثقافة واملعرفة رش ا ساهامهتم يف  شأن ما يؤدون من Øام يف معرض  نان القانوين  لتاجون إىل يشء من � م ب ئ نحي وتزداد  .طم
شارف عرص رمقي جديد واختاذ م نا عىل  ية هذا اآلن مع وقو مأ يديةفمه ية ا بوعات الور ساقا خالف ا ثرية أ تقلواد  ملط ن لك ق ً. 

نصوص املقرتحة ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا ليقات  ب ك لتعل ب ك لتعل ب ك لتعل ب ك     تعل

 يسورسا .172

تعلق هبذا احلمك  شلك أمعق ف ساواة يف املعام� أمام القانون  بدأ ا يجيب مراعاة  ب مل ية  .م بغي أن توجد معايري موضو عكام  ني
ية األفراد سؤو لشأن  م  .ب

يان .173  لا

بات ودور ال توجد مادة يف  تعلق   ية عن حق املؤلف ف سؤو يدات ا تعامل مع  يان  تقانون حق املؤلف يف ا ي ل مل ي ت ملكل تق
 .احملفوظات

 شـييل .174

نظر يف  لبدو من املعقول جدا ا شملاقرتاحًي نوع، واÊي  ي من هذا ا ية ل سؤو ل إخالء  بات أو دور احملفوظاتم  أو ملكتا
تاحف  ية(ملا سؤو لاإلعفاء من ا تفا)مل يث  يسـ،  بات أو دور احملفوظاتح ت� ا هام اخلاصة  ناءات يف أداء ا تد من � ب ملكت مل ث  سـ

تاحف نظر يف موضع . ملأو ا بغي ا بب،  لونفس ا ي نل تصار عىل ما تعلق  �قرتاحلس ناءات دون � يع � قالقرتان مع  تث سـمج
ية نولو تدابري امحلاية ا جمهنا  لتك تدبري اختذ وفقا للقانونب ُ ما دام أن ا  .ل

 رةسـنغافو .175

نا  ية، ومع ذY فإ سن  ترصفون  ندما  يات  سؤو ناء دور احملفوظات من ا بات وأ ناء ا ية إعفاء أ نحنن ندرك أ ن حب ي ع ل مل ت ممه ملكم
شلك مالمئ لظروف حمددة ناءات  ثل هذه � بدأ القايض بإدخال  بتفق مع ا ت مل ثن  .سـم
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ية    ::::9999املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع  نولو يةتدابري امحلاية ا نولو يةتدابري امحلاية ا نولو يةتدابري امحلاية ا نولو جتدابري امحلاية ا جتك جتك جتك     للللتك

    نصوص مقرتحةنصوص مقرتحةنصوص مقرتحةنصوص مقرتحة

باقرتاح .176 يةل من مجموعة ا  يقAان اإلفر

ية تدابري ا نتفادي ا  لتقل

يدات املذكورين يف  ناءات وا يدي � تع  بل  تعاقدة توافر  يتكفل األطراف ا ت مت سـ تقمل لسـ ثم سـتف يث ) حدد(ل ناء  حال سـتث
نف  ية جعل ا ية  ند الرضورة حق تفادي تدبري امحلاية ا تضمن  نف ما، مما  ية عىل  ملصبق تدابري حامية  بغ ن ع ي مص ن تقتط لتق ٍ

 .للنفاذًقابال 

يةاقرتاح .177 بAان اإلفر يق من الربازيل وإكوادور وأوروغواي عىل املقرتح املقدم من مجموعة ا  ل

ية نولو تدابري امحلاية ا تعلقة  جالزتامات  تك لم  ب

يدات /تكفل اéول األعضاء .1 ناءات وا بات ودور احملفوظات ال تع ا بل  تعاقدة توافر  ياألطراف ا ت ت مت سـ تقمل لملك ث سـ ل
نصوص علهيا يف يةملا نف ما أو غري ذY من املواد ا ية عىل  نولو يق تدابري حامية  حملم هذا الصك يف حا�  مص ٍب ج تك  .تط

ند .178  لهاقرتاح مقدم من ا

تع بأي قانون  نف ألغراض ا بقة عىل أي  ية ا نولو بات ودور احملفوظات تفادي تدابري امحلاية ا متحيق  مص ملط لت ج لتك للمك
رشيع تسموح به يف إطار هذه املعاهدة ويف  يةم  .طناهتا الو

ية نولو يةيقات عىل تدابري امحلاية ا نولو يةيقات عىل تدابري امحلاية ا نولو يةيقات عىل تدابري امحلاية ا نولو جيقات عىل تدابري امحلاية ا جتك جتك جتك للللتك     تعلتعلتعلتعل

ية .179 بAان اإلفر يقيا مس مجموعة ا لن  كي

ية  نولو يا، توجد عدة أحاكم يف قوانني حق املؤلف جتعل تفادي امحلا¢ت ا ية  نولو تفادي تدابري امحلاية ا تعلق   جف تك ج لتك تق ًل ن ب ي
ت نا هذا ملراعاة وجود   YÊرشوع و سـأمرا غري  مصغ م يح ً يدات  ناءات وا ندرجون عادة حتت � نني  تخدمني  يث ي ت ي لي سـ ً لتقمع

ية ئة الر نفات يف ا نفاذ إىل ا يدات ا ناءات وا تحقاق � نص ملن يكون من شأهنم خالف ذY ا مقهذا ا ب ملص ل ي ت سـ يل لث  .لتقسـ

ند .180  لها

تفق علهيا للامدة  ياÒت ا باه إىل ا ملسرتعي � ب ن لن شأن حق املؤلف 10ت بو  ب من معاهدة الو شأن 16واملادة ي بو  ب من معاهدة الو ي
ية أو  ئة الر شمل ا شابه  ناءات عىل حنو  يدات و� تداد ا بني بوضوح ا يل الصويت، واليت  مقاألداء وا ب ت م ت ي ت يسج ث لم سـ لت ٍتق ل ل

تفادي  .ًترصح بذY واقعا ها  سامح  بات إىل ا نوحة  ناءات ا يدات و� يع ا ند تو بوهذا يعين وجود حاجة  ل ت ملم ت ي سـ لع للمكث سـتق ل
نةتد ية عىل أن حيرتز من إفضاء ذY إىل أي أعامل قر نولو صابري امحلاية ا ُ ج بات ودور احملفوظات تفادي تدابري . لتك للمكتحيق 

رشيعاهتا  سموح به يف إطار هذه املعاهدة ويف  تع بأي قانون  نف ألغراض ا بقة عىل أي  ية ا نولو تامحلاية ا مل مت مص لملط ج تك
ية  .طنالو
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 الربازيل .181

ترب أي حمك  نا نعحنن  يدا وهذه أول مقاربة  ية اجلديد هذا أمرا  نفات الر ياق ا ية يف  نولو تدابري امحلاية ا لتعلق  مق ملص سـ ب ًي مفل ج ًتك
تلف الوفود اليت  .لصياغة نص شه مع  نا ندما  شأ  نام بعض املواقف اليت قد  نا وحماو� ا يه  نظر  نا ا هم أن  خموحنن  ق ن ع ن ت ه ل تل غ ف نف

تلفة يف ساهامت وجتارب  ها  خمرمبا يكون  م  . هذا الصددل

 إكوادور .182

نابعة من املادة  ية ا نولو لشري �لزتام حبامية تدابري امحلاية ا جي يل 11لتك شأن حق املؤلف رصاحة إىل  بو  تفع من معاهدة الو ب ًي
سمح  تخدام ال  بل صاحب احلق أو ا تخدام غري مرصح به من  تعامل مع تدبري حيمي من أي ا ند ا بة  يامحلاية الوا سـ سـ ل ِقع ج

رشيعاهتا من وضع  .القانون به متكن من خالل  يث  بAان  يح مرونة  سمح أو  بو  تفالواحض أشد الوضوح أن معاهدة الو ت حب لل ت ت تي
ية نولو جيدات عىل تدابري امحلاية ا لتك ها، يف حاالت  .يتق بارشة أعام بات خالل  شري إىل متكن ا شرتك مقدم  لواملقرتح ا م ت ي ملكمل ل

تدابري نا، من تفادي ت� ا ناءات  ل� ي ًت ي تعث نص علهيا القانونسـ يدات اليت  ناءات وا ي ل�رس � ي لتقت ث  .سـ

ية .183 تحدة األمر يكالوال¢ت ا  مل

ية ل تحدة األمر يكلوال¢ت ا ية حمك قانوين يمل نولو تدابري ا جعاجل تفادي ا لتك بل ال حاالت ويصف احلمك . ملكتباتقللحامية من 
بت يف نفاذ  ية  نولو بات فهيا تفادي تدبري حامية  للجيوز  لل جت تك بةللمك ها إىل مجموعة ا نف ما  سخة من  ت رشاء  مص ملكن لضم نا . ٍ éيو

ية من خالل إجراء إداري أيضا  نولو تدابري امحلاية ا ناءات  جنظام إلöحة ا تك لث ل يق مع وزارة تسـت بة الكونغرس  سـنفذه  لتنت مك
تجارة  .لا

شاور مع ويل الوزير لالتصاالت واملعلومات يف و توىل أمني جسل حق املؤلف،  كو ت تجارة، لي نوات لزارة ا سـإجراء لك ثالث  ً
بة الكونغرس من خال� يوصون  نفات إن اكن من مكتإىل  نة من ا ئة  تخدمون  نوحة ألشخاص  ناءات ا ملصال ي سـ ملم معت ي فسـ ث

يجة YÊ احلظر  ية  تا نوات ا ثالث  نتاملرحج تعرض هؤالء األشخاص خالل فرتة ا ل ل سـ تفادي ل لشأن ا هم عن ب ية تعو قآلßر  سلب
تفاد نفات دون تعدسـ� نة من ا ئة ا ٍة من ت� ا ملص ملعي تخدام أفالم يف مقررات دراسة . لف سامح  ثال  نا هذا  سـوقد و لل ً م ظف

ية  معناعة األفالم اجلا يا إلضافة إىل ص نولو تقادمة  ساق  تاحة بأ يا أو مواد  نولو تقادمة  نة من مواد  ًحاالت  جً تك م م ج تك نم معي
ية نولو تدابري حامية  جية  تك ب ثل ه .محم باتميو ناء ا ية أ سؤو يد  بالغة  ية ا تذا أحد مواضع األ ل م ي ل ملكمه متق قانون الوال¢ت ويضم . ل

ية  تحدة األمر يكا ناء دور احملفوظات يف بالدÒ اÊين ال يدركون أهنم اكنوا أيضا مل بات وأ ناء ا ية أ سؤو يد  محمكا  م تيق ل ملكم ً
توافر éهيم يتعدون عىل تدابري حامي ية أو ال  نولو تة  ج هم ذYسـباب إلأتك تحدة ويف ت� احلا�. كدرا مل، يعفهيم قانون الوال¢ت ا

ية نا ية ا سؤو ية من أي اح�ل  ئاألمر جل ل للم  .يك

يا .184  لإيطا

بات تدابري عىل ا يق هذه ا ساءل عن  ية،  تدابري ا تندما نفكر يف ا ل ب ت ن ل ملكع ن تطتق بق  .ل يا  بدأ أسا ناك  نطنحن نعرف أن  سـ يه ً م ف
بدأ األسايس هو أ رشوعةملعىل الوضع، وهذا ا يب قانوية  نفات بأسا بات عىل ا منه يفرتض حصول ا نملك ل ملص يل  .ت سبفإن اكن 

ية هذه برمهتا نولو سأ� تدابري امحلاية ا يق  رشوعا، فال وجه  نفات  ناء ا جا لتك م مق ب ملص لتطت بب قد يدعو  .ً سوحنن ال نرى أي 
بات ية عىل ا يق تدابري امحلاية ا تإىل  ن ملكب لتق بدو أن تدابري امحلاية  .تط شلك يو نف  ناء ا بق عىل حاالت ا ية لن  با ملص ت نط قن تتق ل

بغي رشوع كام  ينقانوين و  .م
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 إكوادور .185

سامح éور احملفوظات  نطق أو الفائدة من ا تعلقة  سأ� اليت أثريت توا، ويه ا يح ا يد يف تو ثاال قد  سوق  لنريد أن  مل مل مل ض ًن يف ًم
ية يف حاالت � نولو تفادي تدابري امحلاية ا بات  توا ب قت ل جملك رشوعتك نت  .ملناء ا بة قد ا تفقد تكون دار حمفوظات أو  قت مك

بدال سخة للحفظ أو � تفاظ  تاج إىل � ثال و ية  ية ر تمجموعة مو ح م سيق ن حت بمق بة  .ًسـ تاج القامئون عىل ا تويف هذه احلا�،  ملكحي
ناء إل تفادة من � سخة حىت ميكن � نولوb من أجل إعداد ا تدبري ا ثإىل تفادي ا تتك سـ ن سـل ل نسخة احلفظ أو عداد ل

بدال ناء. ست� يق � تثوهذا هو عني مقام  سـب  .تط

 مرص .186

تقلت إىل امل� العام أو غريها مما  نفات ا ها عىل  ند  نة  ية يف حاالت  نولو نتمكن خطورة تدابري امحلاية ا مص ع يقي ج بتك تطل مع
بحث العلمي تعلمي وا يدان ا ناءات يف  لخيضع لال ل مت ث يد، بل وحظر، .سـ نا  نا  بغي  يو ه ي تقي عل ية إن تعلق ن نولو ج تدابري امحلاية ا لتك

نف غري محمي تاج يف  .مبصاألمر  هو ال  تقا� إىل امل� العام،  ية، رمغ ا نولو تدابري امحلاية ا نف خاضعا  حيفإن اكن ا ن ل فملص ج لتك ً
ية نولو يقة إىل تدابري امحلاية ا جا تك  .لحلق

نصوص املقرتحة ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا ليقات  ب ك لتعل ب ك لتعل ب ك لتعل ب ك     تعل

 يسورسا .187

سورس يحيظر القانون ا تفادى فهيا تدبري تقين سار من أجل ل ناء حلاالت  ية، لرمغ من وجود ا ٍي تفادي تدابري امحلاية ا يُ ت ثن سـ لتق
رشوع تخدام  سامح  ما سـ نصوص علهيا رصاحة يف إطار قانون حق  .ل ناءات ا رشوعة � تخدامات ا ًوتضمن � مل ت سـ ثت سـ مل

بات ودور احمل نوحة  ناءات ا � Yتاملؤلف، مبا يف ذ ملم للمكت ث ًوعالوة عىل ذY، يورد القانون أيضا أحاكما ملركز  .فوظاتسـ ً ً
تخدمني تعلق   تدابري عىل تعد ف تأكد من عدم انطواء ت� ا سؤول عن ا ية  تدابري امحلاية ا سـرصد  ي ل ل م ن ملل ٍ وعىل ذY،  .لتق

ية  تدابري امحلاية ا يذ أحصاب احلقوق  يق بني  يق توازن د نت سورسا من  نفقد  تقل ت لي نف ق حتق ناءات متك يدين من � ثوا سـتتف ملسـ
سورسي يه يف القانون ا نصوص  نحو ا يعىل ا ل عل مل بAان  .ل ته مجموعة ا لويف هذا الصدد، يضم اجلزء األول من املقرتح اÊي قد م

نص عىل أن ثرية لاله�م  ية خطوة  تاإلفر م يدات : "يق ناءات وا يدي � تع  بل  تعاقدة توافر  يتكفل األطراف ا ت مت سـ تقمل لسـ ثم سـتف ل
نف ما، ) حدد(كورين يف املذ ية عىل  بق تدابري حامية  يث  ناء  الٍ مص ن يط تقت ح ث شكك يف مالءمة ...". سـ نتومع ذY، حنن 

بارة  ثاين من ا لعاجلزء ا نفاذ"...ل نف قابال  ية جعل ا ية  ند الرضورة حق تفادي تدبري امحلاية ا تضمن  للمما  ملص بغ ن ع ًي مفن ." لتق
بات هذا احلق أن هيدر تدابري امحل نوع موزعا ثشأن إ شاط من هذا ا ية، ويكون أي خشص يضطلع بدور يف  ًاية ا ل ن لتقن
يدة، وإن  .للمصنف دون ترصحي من صاحب احلق ثل املقرتح املقدم من الربازيل وإكوادور وأوروغواي نقطة بداية  جوقد  مي

يوية، ويه مدرجة للون األمحر تاج إىل إضافة  حاكنت  تع األطراف ا/تكفل اéول األعضاء" :حت بل  متتعاقدة توافر  سـ لمل
ناءات  رشوع، ال شلك  نف  نف ما أو حتصل عىل  رشوع إىل  شلك  نفذ  بات ودور احملفوظات، اليت  تثا ب مص مص ب ت سـت م م ٍملك ٍ

نف ما أو غري ذY من املواد  ية عىل  نولو يق تدابري حامية  نصوص علهيا يف هذا الصك يف حا�  يدات ا ٍوا مص ب مل جي تك تط لتق
ية  ."حملما

يان .188  لا

نافع يف  ية عىل أنه ضار  نولو رس عن طريق تفادي تدابري امحلاية ا نفات  تخدام  نظر حىت إىل ا يان، ال  مبا مص سـ ي جل لتك يتي ُ
ثل املادة . صاحب حق املؤلف يدات حق املؤلف  نظمي  ترب  موا ي ت نظم 31تقع يان، واليت  ت من قانون حق املؤلف يف ا ل

بات، أنه يقع حتت نطاق تعلقة  يدات ا تا مل ملكي يد حق املؤلف حىت يف احلاالت اليت جياز فهيا تفادي تدابري امحلاية لتق تقي 
ية نولو جا  .لتك



SCCR/23/8 

52 

 

 شـييل .189

تخدام  يكتيس تو¢هتم من خالل ا سون حامية  ناء اÊي يضمن حتقق توازن بني حقوق أحصاب احلق اÊين  سـ� حم مت يلت ث سـ
ت نفاذ إىل ت� ا ية وبني ال�س ضامن ا تدابري ا نوع من ا حملهذا ا ل ن ل ية لتقل تاحف، أ بات ودور احملفوظات وا مهو¢ت من ا مل ملكت

نع .قصوى يجني األخرية واÊي يقيض بأن ال يشء  يه مفاوضات  يه، جتدر اإلشارة إىل �تفاق الرصحي اÊي أفضت إ مي و ب ل عل
تع تدابري لااéول من اع�د  ناءاتلمتالفعا� والرضورية لضامن ا تثيدات و� سـي يق تدابريلتق يةتطب يف حال  نولو ج امحلاية ا . لتك

ينوعالوة عىل ذY، ورد رصاحة أن رشط توفري جزاءات قانوية عىل انهتاك تدابري امحلاية  نولو جا توقف لتك ندما  بق  تة ال  ع ينط
تاحة مبوجب القانون الوطين  .ملامحلاية ا

 سـنغافورة .190

تخدام تدابري امحلاية ا نا بعض حاالت ا لتكيف الوضع الراهن، ولرمغ من موا سـ بة Bت نا من مطا ية ملواد مودعة، فقد  لنولو متك ج
تدابري أو فك جتفريها نارشين بإزا� ت� ا لا توصل إىل حل  .ل سأ� من أجل ا شأن هذه ا شات  نا هود مزيد من ا لونود  مل ب ق مل ٍ ش

بات ودور احملفوظات هم اÊي تؤديه ا ية يف ضوء اéور ا نولو تدابري ا تشامل لوضع ا ملكل ملل ج  .تك
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    ددددالعقوالعقوالعقوالعقو    ::::10101010املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع 

    نصوص مقرتحةنصوص مقرتحةنصوص مقرتحةنصوص مقرتحة

يةاقرتاح .191 بAان اإلفر يق من مجموعة ا  ل

 العالقة لعقود

ناءات الواردة يف املادة  يدات و� يق ا نص عىل إعفاءات من  تثتعد أية أحاكم تعاقدية  ي ب سـت ية2لتقتط  .غ ال

يةاقرتاح من إكوادور عىل اقرتاح .192 بAان اإلفر يق مجموعة ا  ل

ناءات حق املؤلف واحلق  وق ا�اورةسـتثالزتام حرتام ا

تعاقدة وفق أحاكم هذه  متدها األطراف ا ناءات حق املؤلف اليت  يدات وا ملتعد أية أحاكم تعاقدية حتظر  ت تعي ث سـ تق
ية تع هبا ال يد ممارسـهتا أو ا غاملعاهدة أو  لمت  .تق

ند .193  لهاقرتاح مقدم من ا

رشيعاهتاéول األعضاء  تنص بار أياتيف  ية عىل ا ت الو عن نوحة مبوجب هذه املعاهدة  أحاكم تعاقدية حتظر احلةط ملمقوق ا
ية تع هبا ال يد ممارسـهتا أو ا ية أو  رشيعات الو غوا مت لن تق ط  .تل

    تعلتعلتعلتعليقات عىل العقوديقات عىل العقوديقات عىل العقوديقات عىل العقود

ند .194  لها

نص علهيا  رشوعة اليت  ناءات ا يدات و� شالك مع العقود وجتاوز هذه العقود ا بات  ناء ا ثري من أ تيواجه ا ت ي م ملت تق ثملك م سـلك ل
تيض  ية، مما  يقالقوانني اéا هاخل ناء  نوع من العقود أو وضع ا هذا ا لوضع حد  ث تل تا ماد¢، ال  .سـل ثال  بة ما  شرتي  ًندما  ً ك ت ت ًفع م مك

ها إال بإعارهتا  يوجد حد لعدد مرات إعارته للعمالء، ية  سخ الر سمح عقود ا ية، لألسف، ال  ئة الر لولكن يف ا مقي ن ت مق لب  مرة 20ل
ثل هذا العقد بأن ا .فقط شخص اÊي يفرض  مويربر ا سخة ل تجر ورشاء  ئك إىل العودة إىل ا بىل، مما  نتاب املادي  مل يلج ي لك

نه، بة، حىت تعود  مجديدة  تعارة من ا ية ليشء من ذY، مما يوجب احلد من عدد مرات � سخة الر تعرض ا تيô ال  سـ مق ن ملكت ل ب
سخة للعمالء نيد إöحة نفس ت� ا لتع بات مبوا .ل سمح  ناء  توتوجد حاجة إىل إدخال ا ي للمكت ث ناءات سـ تع ال تثص� ا سـمت ل

ها شالك يف  نوع من ا نب إدخال هذا ا يدات، وجيب  معلوا مل ل جت بار  .لتقي ية عىل ا رشيعاته الو نص يف  توجيب عىل العضو ا ن عل ط ت
ية تع هبا ال يد ممارسـهتا أو ا ية أو  رشيعات الو نوحة مبوجب هذه املعاهدة وا غأي أحاكم تعاقدية حتظر احلقوق ا مت ن لملم تق ط  .تل

 إكوادور .195

سخة للحفظ تفاظ  نع � يصات اليت  سأ�، الرت هذه ا ث� األخرى املوحضة  نمن األ مت بمل ح خ ل ويف هذه احلا� جيب إخضاع العقد  .م
نحو الواجب .للمعاهدة نظر فهيا عىل ا بار وا سأ� يف � هم أخذ هذه ا لوحنن نرى أنه من ا ل ت عمل  .مل
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ية .196 تحدة األمر يكالوال¢ت ا  مل

نا معاجلة هذا ا�ا بات تعاقدية مع موردي املوادعليجيب  بات يف إبرام تر نا ال نريد أن حند من حرية ا تيل حبذر أل ت . ملكن
نظر ومعوما،  نكون مرتددين يف ا تحدة و ية يف قانون الوال¢ت ا بادئ األسا لتعد حرية األطراف يف إبرام العقود من ا سـ مل سـ ّمل ّ

ساس هبذا شأن حق املؤلف قد يكون فهيا  ميف أية قاعدة دوية  ب بدأل  .مل ا

يا .197  لأسرتا

نارشين، ومع  بات مع ا تفاوض حول الرت شأن قدرهتم عىل ا نا  با ية أßرها القامئون عىل  شغاالت  يا ا نا يف أسرتا éل ت ل ب ت ت فعل ن ل يي مك
شأن مع بعض  سأ�، وكام هو ا يل املالمئ ملقاربة هذه ا يار دويل يف هذا ا�ال هو ا نا ال نرى أن إرساء  لذY فإ مل س مع بن ل

سائل ا لا ناعة مل سأ� هو اج�ع  تقد أن أفضل أسلوب ملعاجلة هذه ا نا  ها يف الوقت الراهن فإ صبة األخرى اليت نوا مل نع ن Bصع
نا شلكة  هذه ا تفاوض حول حل معيل  بات  رش مع ا ًا ي يل مل لل تعت ملكل  .ن

نصوص املقرتحة ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا ليقات  ب ك لتعل ب ك لتعل ب ك لتعل ب ك     تعل

 يسورسا .198

يدات  تعلقة حرتام ا شغاالت ا يهم سورسا � مل تقن ي لت بات ودور احملفوظاتتف ناءات  تو� للمكت ث ناعة أن املدى  .سـ قوحنن عىل 
يني يع الفاعلني ا توصل إىل حل مالمئ يريض  هد ا توسط  نا مج ل ملعمل تعديالت اليت  .يشس سمح بإجراء ا لوحنن نفضل مقاربة  ت

نظام القانوين الوطين توى ا لترب رضورية عىل  سـ  .متع

 سـنغافورة .199

نا با تحنن ندرك اح�ل مواBة  ند سعهيا يف احلصول عىل مواد جديدة أو جتديد �شرتااكت يف مكت نوعة  ع ممارسات جتارية  مت
ياÒت قامئة ية  .بقواعد  يه يف العادة القوانني الو سا لغا من إدخال معايري دوية عىل ما  توجس تو نا  نومع ذY فإ متل ل ج ن طن ً ً

تلفة ية ا 7والظروف اéا  .خل
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نفات    ::::11111111املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع  نفاتة ا نفاتة ا نفاتة ا     ملصملصملصملصحق ترحق ترحق ترحق ترمجمجمجمجة ا

    صوص مقرتحةصوص مقرتحةصوص مقرتحةصوص مقرتحةنننن

ية .200 بAان األفر يقاقرتاح مقدم من مجموعة ا  ل

نفات  بحث، ترمجة ا تكوين أو ا تعلمي أو ا بات ودور احملفوظات، ألغراض ا ملصحيق  ل ل ل اليت حصلت علهيا أو نفذت إلهيا للمكت
ندما تكون ت� عبطريقة قانوية  تاحة بلغة مطلوبة رشيطة اإلشارة إىل املصدر، مبا يف ذن نفات غري  م ا Y امس املؤلف، ما مل ملص

يل  Yمسـتحبني أن ذ ّ  .يت

ند .201  لهاقرتاح مقدم من ا

سقحيق نفات يف أي  بات ودور احملفوظات توفري ترجامت ألي  ن  مص  .للمكت

نفات نفاتة ا نفاتة ا نفاتة ا ملصيقات عىل حق تريقات عىل حق تريقات عىل حق تريقات عىل حق ترمجمجمجمجة ا ملصتعل ملصتعل ملصتعل     تعل

نصوص املقرتحة ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا نصوص املقرتحةيقات  ية عىل ا تا ليقات  ب ك لتعل ب ك لتعل ب ك لتعل ب ك     تعل

 يسورسا .202

سأ� حق الرتمجة ية  سؤو نارشون يف العادة  متحمل ا ل م ل رشوع صك وYÊ  .ي بب عدم إدراج هذا األمر يف  هم  نا ال  مفإ س نف ن
بات ودور احملفوظات تتعلق   .ملكي

يان .203  لا

ية برن27تنص املادة  ند إىل اتفا يان عىل حق الرتمجة، علما بأن هذا القانون  ق من قانون حق املؤلف يف ا ست يل ويف الوقت . ً
سمح برتمج يدات هذا احلق،  نظمي  تعلق   يذاته، ف ي ب تقي سخة واحدة من ت سامح بإعداد  ها يف حا� ا نفات و نة ا ل نسخملص

يه املادة  نص  نحو اÊي  يق، عىل ا تخدم ولغرض ا ناء عىل طلب  تقل لفعل إىل امل� العام  علنف ا ت ل سـ ب ن لتحقمص م ً
 ")).2("43املادة "). (1)("1(31

 �حتاد األورويب .204

تع املؤلفني حلق �8تنص املادة  ية برن عىل  مت من اتفا ترصحي بذYق نفاهتم وا لثاري يف إعداد ترمجة  ملص ئت تلف هذا  .سـ خيو
هور أو حق اإلعارة نقل إىل ا سخ وحق ا ثل حق ا مجلاحلق عن حقوق أخرى  لم يدات  .لن ناءات وا تضمن � يوال  ت لتقت ث سـ

يد نقاش  بات ودور احملفوظات اليت يه حمل ا هور واإلعارة لصاحل ا نقل إىل ا سخ وا ًحلقوق ا تق ملك يل ل ت ل نفات مجلن ملصا حلق ترمجة ا
يه  .تقتضوال 

ية .205 تحدة األمر يكالوال¢ت ا  مل

سخ تلف عن حق ا نحق الرتمجة  نوية، فإنه مصدر قلق . لخم بة إىل الوفود اليت éهيا قلق إزاء حامية حقوق املؤلف ا ملعو لنسـ
ته توزيع مهي� أ تعلقة  سخ واحلقوق ا ناول حق ا ناء  تقد أن وضع ا نا ال  ل، وإ مل ن ي ت نع لن ت ث يا سيشمل سـ  .الرتمجةئتلقا

 ]ثهناية الويقة[


