
 

 

A 

SCCR/26/4 PROV. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 3152 أأبريل 51التارخي: 

 
 
 

  ق امللل  ااقحوق  ااجمواة اللجنة الدائمة املعنية حب
 

 االعشران السودسةالداة  
 3152 ديسمرب 20اإىل  16جنيف، من 

 
 

من أجل التقصل إىل صك قونقني دايل مالئم )يف أي شكل كون( بشأن التوييدات  ملقتةاثيوة عمل 
ااالستثنوءات لفوئد  ملسسوت التعليم االتدةيس االبحث ااألشخوص ذاي إعوقوت أخرى، حتتقي 

 على تعليووت ااقرتاحوت نصية

عداد مانة من اإ  الأ
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 ترسي أأيضا عىل أأقسام أأخرى من هذه الوثيقة.حتت عنوان حمّدد قد الواردة من املفهوم أأن النصوص  مالحظة:
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 ادليباجة .5

 )اقرتاح نص )نصوص: 

يريق ةاجملمن   موعة الأ

ن الأطراف املتعاقدة، .5  اإ

ذ تذكّر بأأن الهنوض ابلتعلمي والعلوم والفنون املف دة للصاحل العام هو هدف أأسايس لنظام حق املؤلف؛  اإ

ومواصةل البحث العلمي والابتاكر مالزمان للتمنية البرشية والاقتصادية واقتناعا مهنا بأأن التشجيع عىل التعلمي 
 املس تدمية؛

ذ تدرك ادلور احليوي للمؤسسات التعلميية واملكتبات ودور احملفوظات يف تعممي مجيع أأشاكل املعارف واحلفاظ  واإ
ىل تراث الأمم العلمي والثقايف؛ اتحة النفاذ العام اإ  علهيا، ويف اإ

ذ  ىل املصنفات احملمية مبوجب حق يدراك بأأن الأشااص ذوي الإعاقات حيّركها الإ واإ واهجون احتياجات خاصة للنفاذ اإ
جامعة من الأشااص جيب أأن يؤمَّن هلم بفعالية احلق يف املشاركة يف املؤلف واحلقوق اجملاورة، وأأهنم 

 املعريف؛ الاقتصاد

ذ تسّّل بدور حق املؤلف يف تشجيع الإبداع وحامية السلع املعري ة وتعمميها بغية ضامن توازن أأكرث اس تدامة بني  واإ
 الصاحل العام وحقوق ماليك حق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛

ذ تعرتف بأأن املنصات الرمقية اجلديدة والابتاكرات يف تكنولوج ا املعلومات والتصالت  اكن لها وقع معيق عىل واإ
ىل املواد الإبداعية  عادة اس تاداهما والاس متتاع هبا، لكهنا أأتت أأيضا قدرة امجلهور عىل النفاذ اإ وقراءهتا واس تاداهما واإ

 بتحدايت جديدة أأمام مناذج الأعامل التقليدية يف جمال حق املؤلف؛

ذ تتفهّم أأن  وتشجيع الابتاكر وادلياع عن الثقاية واخلطاب ادلميقراطي  ميتعلمي املواطنني وترق ة البحث العلواإ
 ادلول، وتتحقّق يف أأمسى معانهيا من خالل مواطنني متعلّمني؛مسؤولية كربى عىل عاتق 

ذ ترغب يف أأن تكون مصلحة امجلهور يف تعممي املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف واحلق وق اجملاورة واس تاداهما واإ
 مؤكَّدة يف نظام حق املؤلف ادلويل مثلام درج عىل تأأكيد حامية تكل املصنفات؛

ىل تأأمني ذ تسعى بعزم اإ ة من  نظام دويل حلق املؤلف يناسب مجيع الأمم واإ ر لتحق ق منايع املنتجات امليرسَّ ويسخَّ
 الثقاية والعلوم والفنون،

 قد اتفقت عىل ما ييل:
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 تعاريف .3

  نصوصنص اقرتاح(): 

يريق ة  من اجملموعة الأ

 لأغراض هذه املعاهدة: .3

حدى الإعاقات الواردة يف املادة ذييقصد بعبارة "النسق امليرّس" أأسلوب أأو شلك بديل يت ح لشخص  -  51 اإ
عاقة. ليه خشص بال اإ ىل املصنف يف سالسة ويرس مثلام ينفذ اإ  من هذه املعاهدة النفاذ اإ

يداع ملصنفات تعمل بصفة ذات وظيفة عامة يقصد بعبارة "دور احملفوظات" منشأ ت غري رحبية  - تتناول هجة اإ
والتدريس لتعلمي يف امجيع أأنواع معارف الأمم والشعوب، مبا يف ذكل الرتاث الثقايف، بغية تعزيز املعارف املف دة 

 والبحث واملصلحة العامة.

يقصد بعبارة "قاعدة البياانت" مجموعة مصنفات أأو بياانت أأو مواد أأخرى مس تقةل مرتّبة بطريقة منظمة أأو  -
لكرتونية أأو غريها من الوسائل، و مهن  حبمك اختيار حمتوايهتا أأو ترتيهبا تكون جية وميكن النفاذ اإىل لك مهنا بوسائل اإ

بداعا يكراي  ّ  اإ  احملتوايت.تكل يف قامئة بأأية حقوق اإخالل ف، دون للمؤل

عاقة أأخرى جسدية أأو عقلية أأو حس ية، أأو ان مبفردةيقصد  - عاقة برصية أأو أأية اإ عدام القدرة "الإعاقة" اإ
 .ا للمصنفميرّس  انسقوتس تلزم  ،الإدراكية

للمؤلف مبوجب اتفاق ة برن للترصحي اليت تُمنح س تئثارية الاقوق احليقصد بعبارة "احلقوق الاس تئثارية"  -
 ومعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف.

معارف الأمم والشعوب، مصنفات تتناول مجيع أأنواع تت ح  ذات وظيفة عامة"املكتبات" منشأ ت  فردةيقصد مب -
 والبحث واملصلحة العامة.يف التعلمي والتدريس مبا يف ذكل الرتاث الثقايف، بغية تعزيز املعارف املف دة 

حق املؤلف، ويشمل أأي مصنف أأديب ويين وجب مبمحمّي "املصنّف" أأي مصنف أأديب ويين  مبفردةيقصد  -
 .ي ه حق املؤلف ةانقضت حامي
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 اعتبارات عامة .2

 :)تعليق )تعليقات 

 من الاحتاد الأورويب

بداع املصنفات  .2 بداع املواد التعلميية حفسب، بل أأيضا اإ ن الغاية من امحلاية مبوجب حق املؤلف ل تقترص عىل تعزيز اإ اإ
معوما واليت تكتيس أأمهية حمورية جدا يف أأنشطة التدريس. وعليه، يال بد من امحلاية مبوجب حق املؤلف ليك تمتكن 

ذا املؤ  ىل املصنفات العالية اجلودة مثل مواد التدريس. مفن احليوي اإ سسات التعلميية يف الاحتاد الأورويب من النفاذ اإ
رساء توازن عادل ودامئ بني امحلاية مبوجب حق املؤلف من هجة، وحتق ق أأهداف املصلحة العامة من هجة اثنية.  اإ

 من الولايت املتحدة الأمريك ة

نود، عىل غرار ما قام به الاحتاد الأورويب، التأأكيد عىل أأن نظامنا التعلميي يف الولايت املتحدة تدمعه سوق جتارية  .4
يف قانون حق املؤلف يف بدلان، ومهنا  التق يدات والاس تثناءاتنشطة ملواد التعلمي والبحث، وتدمعه كذكل مجموعة من 

لفائدة املدرسني والطلبة. وتت ح السوق التجارية )عرب اتفاقات الرتخ ص والأحاكم اخلاصة  املنصف الاس تاداممفهوم 
ىل جانب  يف قانون حق املؤلف يف بدلان )مثال يف  التق يدات والاس تثناءاتوالتفاقات الطوعية( اإ

ىل املعلوم 51من الباب  511و 551 املادتني ات من مدونة قوانني الولايت املتحدة( يرص النفاذ املهمة للغاية اإ
والبحوث وأأشاكل التعبري الإبداعي الرضورية للمشاركة الاكمةل يف جممتع املعلومات. وتتضمن السوق التجارية يف 

الولايت املتحدة دور النرش البارزة والصحاية غري الرحبية. وختدم املؤسسات التعلميية وامجلهور العام واخلاص عىل حد 
ثانوية واجلامعات ومبادرات التعلمي للبالغني. وابختصار، يعود، بشلك كبري، سواء، مبا يف ذكل املدارس الابتدائية وال 

التق يدات جناح النظام التعلميي يف الولايت املتحدة اإىل سوق مس تدامة ملواد التعلمي. ويف الوقت ذاته، ل شك يف أأن 
ىل املس توى الوطين. ونستشف من تؤدي دورا همام يف توازن نظام حق املؤلف يف مجيع أأحناء العامل وع والاس تثناءات

جتربتنا أأن الاس تثناءات املناس بة واملتوازنة اليت جتتاز اختبار اخلطوات الثالث تتطلب دراسة مجيع الظروف 
ىل أ خر.  ومناقش هتا بتأأن، ولكن جيب علينا الإقرار بأأن تكل الظروف قد ختتلف من بدل اإ
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 مواطن املرونة 5.2

 :)تعليق )تعليقات 

 انمن ابكس ت

ىل الكتب واملواد التعلميية  .1 تعزيز مواطن املرونة احلالية ووضع مواطن مرونة جديدة يف نظام حق املؤلف لضامن النفاذ اإ
 بسعر ميرس.

 من الاحتاد الأورويب

تنص اتفاق ة برن عىل اس تثناءات حمّددة تسمح ابس تادام املصنفات احملمية حبق املؤلف لأغراض الاقتباس  .6
والأنواع ذاهتا من الاس تثناءات مسموح هبا مبوجب معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، ومبوجب اتفاق ة والتدريس. 

يامي يتعلق ابحلقوق اجملاورة. وترتك هذه الاس تثناءات للأعضاء  الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت روما ومعاهدة
ا )يال تفرق يامي خيص التعلمي مثال بني املس توى يف تكل التفاق ات واملعاهدات هامشا كبريا للترصف عند تنف ذه

التعلميي أأو طبيعته(. وعىل لك بدل عىل حدة أأن ينفذ الإطار املنصوص عليه عىل املس توى ادلويل وأأن يطبقه عرب 
 الترشيع الوطين ويك فه مع الظروف احمللية مع احرتام اختبار اخلطوات الثالث كام تنص عليه التفاق ات واملعاهدات.
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 معيار اخلطوات الثالث .3.2

 )اقرتاح نص )نصوص: 

كوادور وبريو وأأوروغواي  من اإ

 تفسري معيار اخلطوات الثالث. .1

من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف،  51من اتفاق تريبس واملادة  52من اتفاق ة برن واملادة  3.2عند تطبيق املادة 
يف أأية معاهدة أأخرى متعددة الأطراف، ما من يشء مينع الأطراف املتعاقدة من تفسري معيار  مماثةلأأحاكم أأو 

اخلطوات الثالث بطريقة حترتم املصاحل املرشوعة املس متدة من احتياجات التعلمي والبحث، مبا يهيا مصاحل الغري، 
حلاجة اإىل حتق ق التقدم العلمي والتمنية وغريها من حقوق الإنسان واحلرايت الأساس ية؛ وسائر املصاحل العامة مثل ا

 .الثقاي ة أأو التعلميية أأو الاجامتعية أأو الاقتصادية وحامية املنايسة والأسواق الثانوية
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 نطاق معيار اخلطوات الثالث .2.2
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 الزتامات/اقرتاحات بشأأن حتديث الاس تثناءات .4.2

 :)اقرتاح نص )نصوص 

كوادور وبريو وأأوروغواي  من اإ

 .ل س امي يف احمليط الرمقي، وتوس يع نطاقها الالزتام بتحديث الاس تثناءات لأغراض التعلمي .1

عىل الأطراف املتعاقدة حتديث التق يدات والاس تثناءات يف قوانيهنا الوطنية اليت اعتربت مقبوةل بناء عىل يتعنّي 
ىل احمليط ا3.51و 5.51اتفاق ة برن، وخاصة مبوجب املادتني  لرمقي وتطبيقها عليه عىل النحو املناسب، ، ونقلها اإ

عداد اس تثناءات وتق يدات جديدة تكون مناس بة حمليط الش بكة الرمقية من أأجل حامية أأنشطة التعلمي والبحث.  واإ

 

 :)تعليق )تعليقات 

 من ابكس تان

ىل الكتب واملواد التعلميية تعزيز مواطن املرونة احلالية ووضع مواطن مرونة جديدة يف نظام حق املؤلف لضامن النفاذ  .2 اإ
 بسعر ميرس.
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 خطة معل الويبو اجلارية/أأيضل املامرسات والتجارب .1.2

 :)اقرتاح نص )نصوص 

 من السلفادور

تتفق الأطراف املتعاقدة عىل تقامس أأيضل املامرسات والتجارب عىل أأساس دوري بشأأن التنف ذ الفعال لأحاكم  .51
 الصّك. هذا
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 الاس تادامأأوجه  .4

 مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث .5.4

 :)اقرتاح نص )نصوص 

 بدائل لتعريف "املس تف دين". .55

يريق ة .5.52  من اجملموعة الأ

ترسي هذه املعاهدة عىل الأشااص ذوي الإعاقات ومؤسسات التعلمي ومنظامت البحث والطالب واملكتبات 
 احملفوظات. ودور

 من الهند .3.52

ذوي الإعاقات الأطراف املتعاقدة الاس تثناءات والتق يدات املكفوةل يف هذه املعاهدة لفائدة الأشااص  تت ح
لهيم يف هذه املادة ؤسسات التدريسومالعامة واخلاصة غري الرحبية ومؤسسات التعلمي والبحث   .ملس تف ديناب، املشار اإ

 من ابكس تان .2.52

ذوي الإعاقات الأطراف املتعاقدة الاس تثناءات والتق يدات املكفوةل يف هذه املعاهدة لفائدة الأشااص  تت ح
لهيم يف هذه املادة غري الرحبيةالعامة واخلاصة والتدريس والبحث ومؤسسات التعلمي   .ملس تف ديناب، املشار اإ

يريق ة  من اجملموعة الأ

 أأو البحث. صيلالتح احلقوق من أأجل تسهيل التدريس أأو  .53

يس أأو لأغراض التدر لأية مؤسسة تعلميية أأو منظمة حبثية مقرها يف أأرايض طرف متعاقد  ما ييل جيوز (5)
 :ادلراسة الشخصية أأو البحث

ىل أأية لغة ونرش الرتمجة يف  )أأ( عداد ترمجة مصنف اإ  شلك مطبوع أأو يف شلك مماثل أ خر من أأشاكل النسخ؛اإ

 ونرشه؛نسخ املصنف املرتمج  )ب(

عاقة وأأعضاء يف املؤسسة أأو املنظمة؛ )ج( اتحة املصنف يف نسق ميرسَّ لأشااص ذوي اإ  اإ

عة لأغراض تعلميية. )د( ة واملوزَّ دراج مواد مشموةل حبق املؤلف يف املوارد التعلميية املعدَّ  اإ

مصنفات أأعّدت  حيّق للشخص املقمي يف أأرايض طرف متعاقد أأن يصّدر نساا اكتس هبا بطريقة قانونية عن (3)
ه الأمم املتحدة من البدلان النام ة أأو البدلان الأقل منوا.( من هذه املادة اإىل طرف متعاقد أ خر 5ويقا للفقرة )  تعدُّ
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 .احلقوق استنفاد -اس ترياد املصنفات وتصديرها  .52

ن ميكل نساة متش يا وملحق برن، حيق لأية مؤسسة تعلميية أأو مكتبة أأو منظمة حبثية أأو لأي طالب مم (5)
مكتس بة بطريقة قانونية عن مصنف أأو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة ويقمي يف أأرايض طرف متعاقد، بيع 
تكل النساة أأو ذكل املوضوع أأو اس تريادهام أأو تصديرهام أأو الترصف يهيام بطريقة أأخرى، دون ترصحي من ماكل 

 )ماليك( حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة.

ماكل )مالكو( حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة يف بذكل ( من هذه املادة، وما مل يرّصح 5عىل الرمغ من الفقرة ) (3)
تسجيل صويت أأو مصنف سيامنيئ أأو برانمج حاسويب )مبا يف ذكل أأي رشيط أأو قرص أأو دعامة أأخرى جتّسد ذكل 

ىل التسجيالت الصوتية الربانمج( ويف املصنفات املوس يق ة اجملّسدة يف تسجيل صويت أأو  مصنف سيامنيئ ابلنس بة اإ
أأو املصنفات السيامنئية، ل جيوز ملاكل التسجيل الصويت املعين ول لأي خشص حبوزته نساة معّينة عن مصنف 

سيامنيئ أأو برانمج حاسويب )مبا يف ذكل أأي رشيط أأو قرص أأو دعامة أأخرى جتّسد ذكل الربانمج( أأن يترّصف أأو 
يف ح ازة ذكل التسجيل الصويت أأو تكل النساة عن املصنف السيامنيئ أأو الربانمج احلاسويب )مبا يرّصح ابلترّصف 

يف ذكل أأي رشيط أأو قرص أأو دعامة أأخرى جتّسد ذكل الربانمج(، يف أأرايض طرف متعاقد لأغراض حتق ق مزية 
ر أأو ممارسة أأخرى من قبيل معل أ خجارة أأو الإعارة أأو أأي جتارية مبارشة أأو غري مبارشة، عن طريق التأأجري أأو الإ 

 أأو الإجارة أأو الإعارة. التأأجري

جارته أأو 3ليس يف الفقرة ) (2) ( من هذه املادة ما يرسي عىل تأأجري تسجيل صويت أأو مصنف سيامنيئ أأو اإ
عارته لأغراض غري رحبية من قبل مكتبة أأو مؤسسة تعلميية أأو منظمة حبثية يقع مقرها يف أأرايض طرف متعاقد.  اإ

ن نقل ح ازة نساة أأعّدت بطريقة قانونية عن برانمج حاسويب من قبل مؤسسة تعلميية أأو منظمة حبثية يقع  (4) اإ
جارة أأو  ىل مؤسسة تعلميية أأخرى أأو اإىل لكية وموظفهيا وطالهبا، ل يعّد تأأجريا أأو اإ مقرها يف أأرايض طرف متعاقد اإ

عارة لأغراض حتق ق مزية جتارية مبارشة أأو غري مبارش   ( من هذه املادة.3ة ويقا لأحاكم الفقرة )اإ

حيّق ملاكل نساة مكتس بة بطريقة قانونية عن مصنف أأو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة أأن يعرض  (1)
تكل النساة أأو ذكل املوضوع للعموم يف مؤسسة تعلميية أأو منظمة حبثية يف أأرايض طرف متعاقد، دون تفويض من 

ما مبارشة أأو بعرض ما ل يزيد عن صورة واحدة يف الوق حارضين يف ت الواحد، عىل مشاهدين ماكل حق املؤلف، اإ
 املاكن اذلي تقع ي ه النساة.

 أأوجه الاس تادام من قبل دور احملفوظات واملكتبات واملتاحف واملعارض. .54

يعمل يف طرف متعاقد ]مبوازاة مع منظمة  مماحيق لأية دار حمفوظات أأو مكتبة أأو أأي متحف أأو معرض  (5)
 ما ييل: تعلميية أأو حبثية[

عد )أأ( اد نسخ عن مصنف أأو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة يف مجموعاهتا لأغراض اإ
 واحلفظ؛ الاحتياط

عداد  )ب( يف حال اكنت نساة املصنف أأو موضوع احلقوق اجملاورة يف مجموعة تكل املؤسسة غري اكمةل، اإ
 نساة عن الأجزاء الناقصة أأو اقتناؤها من مؤسسة أأخرى؛
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عداد نسخ عن مصنف أأو  )ج( موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة يكون متاحا أأو ينبغي أأن يكون اإ
ذا تعّذر اقتناؤه بطريقة معقوةل بذكل النسق ابلوسائل التجارية العامة  متاحا يف مجموعاهتا ابلنسق اذلي ختتاره، اإ

 أأو من النارش؛

ذا تعّذر احلصول )د( عداد نسخ عن مصنف أأو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة اإ ذن من  اإ عىل اإ
 املؤلف أأو ماكل حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة بعد بذل هجود معقوةل؛

عاقة أأو مؤسسة تعىن بتعلمي الأشااص املعاقني. )ه( عارة يف نسق ميرّس لشخص ذي اإ اتحة املصنف لالإ  اإ

َرس لأغراض ( من هذه املادة يقط عىل أأوجه الاس تادام اليت متا5ترسي الأحاكم املمنوحة مبوجب الفقرة ) (3)
 غري جتارية.

( من هذه املادة لأغراض الاس تادام 5ويقا للفقرة ) يف أأّي نسق اكن تأأعدّ جيوز اس تادام النسخ اليت  (2)
عارهتا للمس تادمني.  الشخيص أأو ادلرايس وجيوز اإ

ما  (4) نة، رشيطة لربيد أأو الفاكس أأو وسائل الإرسال الإلكرتونية املؤمَّ ابجيوز للمكتبات تزويد بعضها البعض، اإ
حذف امللف الإلكرتوين يور طباعة نساة ورق ة عن النساة الإلكرتونية للمصنف، ما مل خُتزن تكل النساة 

 الإلكرتونية لأغراض احلفظ.

 هجات الإيداع الوطنية. .51

جيوز للأطراف املتعاقدة أأن تقّرر أأن مكتبات أأو دور حمفوظات معّينة أأو أأية مؤسسة أأخرى س تعمل معل  .5
 وحتفظ هبا دامئا.هجات الإيداع املعّينة اليت تودع دلهيا نساة واحدة عىل الأقل عن لك مصنّف يُنرش يف البدل 

يداع نسخ عن  .3 منصفات حق املؤلف املنشورة أأو نسخ عن حيّق جلهة أأو هجات الإيداع املعّينة أأن تطالب ابإ
 املواد املنشورة احملمية مبوجب حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة.

جيوز جلهة أأو هجات الإيداع أأن تنسخ جسال واحدا عىل الأقل من املادة املتاحة للعموم لأغراض الاحتفاظ به  .2
ىل يداع نسخ عن مصنفات حق املؤلف أأو املصنفات احملم ابإ وأأن تطالب  ية مبوجب احلقوق اجملاورة اليت نقلت اإ

 امجلهور أأو أأتيحت للجمهور.

 تق يد مسؤولية املكتبات ودور احملفوظات .56

خاضع لس تثناء أأو تق يد يعل  أأي وميارس يعمل يف نطاق واجباتهاذلي فوظات احملكتبة أأو أأمني دار امل أأمني ل يكون 
 ، سواء اكن مبارشا أأو غري مبارش.حق املؤلف التعدي عىلمسؤول عن  بناء عىل هذه املعاهدة،

 من الربازيل

 تعداي عىل حق املؤلف:يعّد ما ييل ل  .51

أأنشطة  س ياق يف يةؤسسات التعلمي املأأداء مصنف وتالوته وعرضه، حسب احلال، لأغراض التدريس يف  -
املصدر، مبا يف ذكل امس املؤلف،  يرّبره الغرض غري التجاري املنشود، رشيطة بيانما تعلميية أأو حبثية، يف حدود 

ل ذا  اإ  ذكل.اس تحال اإ
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نسخ مقتطفات من مصنفات قامئة أأاي اكن نوعها أأو مصنفات اكمةل يف حاةل مصنفات الفنون البرصية أأو  -
 س ياقيك تكون موردا تعلمييا يس تادمه املدرسون بغرض الاستشهاد هبا يف  هاوتوزيع  هتاوترمجاملؤلفات القصرية 

يرّبره الغرض غري التجاري املنشود، رشيطة بيان املصدر، مبا يف ذكل امس ما ، يف حدود يةأأو البحث  يةتعلمي نشطة ال الأ 
ذا  ل اإ  ذكل.اس تحال املؤلف، اإ

لهيم. وحُيظر نرش مدوانت تكل احملارضات وادلروس  - تدوين احملارضات وادلروس من قبل الأشااص املوهجة اإ
ذن أأو جزئيا دون لكيا   من الشخص اذلي قدهما.مس بق مكتوب اإ

الاقتباس من الكتب أأو الصحف أأو اجملالت أأو أأية دعامة أأخرى ملقتطفات مصنف ما لأغراض ادلراسة أأو  -
امس  النقد أأو النقاش، يف حدود يرّبرها الغرض املنشود وطبقا للمامرسة العادةل، رشيطة بيان املصدر، مبا يف ذكل

ذا  ل اإ  ذكل. اس تحالاملؤلف، اإ

 

  تعليقات(:تعليق( 

 من ينلندا

عداد خمتارات من املصنفات الأدبية أأو الفنية يف شلك مجموعة مكونة من مصنفات عدد من املؤلفني.  .51 من املمكن أأيضا اإ
ويق د الاس تادام بعد مرور مخس س نوات من س نة النرش. ويسمح الاس تثناء ابخملتارات املنشورة يقط. ويُذكر، 

املعدة لأغراض التعلمي ل تدخل يف نطاق الاس تثناء. وللمؤلفني احلق يف احلصول  عىل وجه اخلصوص، أأن املصنفات
 عىل ماكيأأة عىل هذا النوع من الاس تادام.

 من الاحتاد الأورويب

رساء توازن مناسب بني امحلاية مبوجب حق املؤلف  .52 ىل اإ طار الاحتاد الأورويب حلق املؤلف يف هذا اجملال اإ هيدف اإ
 وأأهداف التدريس، وذكل عرب حتق ق مجموعة أأمور مهنا عىل وجه اخلصوص: واحلقوق اجملاورة

متكني ادلول الأعضاء من أأن تنص يف ترشيعاهتا عىل اس تثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لفائدة  )أأ(
ماكنية أأن تبت ادلول الأعضاء يف تويري تعويض م  ناسب املؤسسات التعلميية ولأهداف التدريس، مبا يف ذكل اإ

 لأحصاب احلقوق عند تطبيق تكل الاس تثناءات؛
دراج الاس تثناءات يف أأنظمهتا القانونية ويقا  )ب( وتويري درجة املرونة الالزمة عرب السامح لدلول الأعضاء ابإ

لس ياساهتا التعلميية وأأعرايها القانونية وخصوصيات أأسواقها. وهذا الأمر أأسايس ابلنس بة لعدد من ادلول الأعضاء يف 
 حتاد الأورويب ولعدد من الأنظمة القانونية والتعلميية اخملتلفة يف الاحتاد؛الا

طار اختبار اخلطوات الثالث. )ج(  وضامن أأن يندرج تطبيق هذه الاس تثناءات مضن اإ
ويف الاحتاد الأورويب، ترد الاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية ولأغراض التدريس يف الأمر التوجهييي 

يف جممتع املعلومات )الأمر  حق املؤلف واحلقوق اجملاورةبشأأن تنس يق بعض جوانب  EC/3115/32 رمق
ىل Infosoc" ييالتوجهي  ماكنية الاس تفادة من اس تثناء حلق النسخ وحق النقل اإ "(. وينص هذا الأمر التوجهييي عىل اإ

طار التدريس أأو البحث العلمي، وهو ما يُعّد، عىل مس توى  امجلهور وحق الإاتحة لغرض الاستشهاد يقط يف اإ
الاحتاد الأورويب، الاس تثناء الرئييس لأنشطة التدريس اليت تقوم هبا املؤسسات التعلميية. وخيتلف هذا الاس تثناء 
لأغراض التدريس اذلي تطبقه دول الاحتاد من ح ث النطاق، وطبيعة املصنفات املس تادمة، ونوع املس تف دين، 

اء، يف عدد من احلالت، يكون مرتبطا أأو مس تمكاَل برتخ ص أأحصاب والتعويض. أأضف اإىل ذكل أأن الاس تثن
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طار التدريس برشط  احلقوق. ويغطى الاس تثناء اس تادام مصنف أأو موضوع محمي لأغراض الاستشهاد يقط يف اإ
ىل املصدر وا مس الق ام بذكل لأغراض غري جتارية. ويلزم قانون الاحتاد الأورويب ادلول الأعضاء ابشرتاط الإشارة اإ

مؤلف املصنف يف أأي اس تثناء لأغراض التدريس )مبا حيرتم احلقوق املعنوية احرتاما اكمال( ما مل يتعذر ذكل. ويغطي 
ىل امجلهور )اذلي يتضمن "الإاتحة للجمهور"( والتوزيع وينطبق عىل التدريس  الاس تثناء حقوق النسخ والنقل اإ

لكرتونيا وتزنيهل رهنا ابلوياء )أأ( حت 2.1 املبارش والتعّّل عن بُعد. وتغطي املادة ميل مصنف أأو موضوع أ خر ونقهل اإ
س امي تطبيق اختبار اخلطوات الثالث. وميكن أأن ختضع معليات التزنيل ادلامئة للمصنفات احملمية  برشوط أأخرى، ول

طار نشاط تعلميي لالس تثناء لأغراض التدريس أأو اس تثناء النسخ لأغراض خشص  ية مبوجب اليت يقوم هبا الطلبة يف اإ
)ب(. ويامي خيص املصنفات أأو غريها من املوضوعات اليت تشملها التغطية، ياإن الاس تثناء لأغراض 3.1 املادة

" مفتوح وحيد من طبيعة املصنفات أأو غريها من املوضوعات اليت ميكن Infosoc" التدريس يف الأمر التوجهييي
، حتتاج ادلول الأعضاء اإىل الامتثال لختبار اس تادهما أأو من نطاق الاس تادام )يبدو أأنه عند حتديد ذكل

اخلطوات الثالث(. وينطبق الهنج ذاته عىل نوع ملس تف دين، يالس تثناء ل حيدد يئة املؤسسات التعلميية املؤهةل 
ىل أ خره( أأو طبيعهتا )اخلاصة أأو العامة(. بيد أأن الاس تثناء يشري ابلتحديد اإىل غرض  )املدارس، واجلامعات، اإ

التوج ه يف هذا الشأأن. واجلدير  34 التعلميي )"الغرض غري التجاري اذلي ينبغي حتق قه"( وتقدم احليث ةالنشاط 
ابذلكر أأيضا أأن الاس تثناء مل يذكر شيئا عن الأشااص )املؤسسات أأو املدرسون أأو الطلبة( اذلين ميكهنم الاس تفادة 

دام املصنفات واملوضوعات الأخرى احملمية لأغراض منه. وتوجد يف الاحتاد الأورويب أأنظمة خمتلفة لتنظمي اس تا
ىل جانب تطبيق اس تثناء )للسامح مثال ابلس تادامات  التدريس. ويؤدي الرتخ ص أأيضا دورا همام سواء أأمت ذكل اإ

اليت تتجاوز نطاق الاس تثناء( أأو عوضا عن تطبيق اس تثناءات. وميكن للمؤسسات التعلميية تقدمي تعويض لأحصاب 
 ترخ ص خمتلف احلقوق ويقا لطرق خمتلفة:احلقوق أأو 

تُس تادم اتفاقات الرتخ ص امجلاعية املوسعة يف بعض البدلان لتسهيل الرتخ ص ابس تادام املصنفات  -
 واملوضوعات الأخرى لأغراض التدريس.

غراض وتؤدي الرتاخ ص امجلاعية الطوعية دورا يف ادلول الأعضاء اليت ل يسمح يهيا القانون ابلس تادام لأ  -
ذا انعدمت خمططات الرتخ ص الوجهية. ل اإ  التدريس وذكل عرب اس تثناء أأو عندما ل ينطبق الاس تثناء اإ

وللرتاخ ص الطوعية الفردية أأيضا دور يف احلالت اليت ل تكون يهيا ملنظامت الإدارة امجلاعية للحقوق  -
دارة احلقوق الالزمة لأغراض التدريس واحلصول علهيا، ول س امي ابلنس بة للنسخ الرمقي والإاتحة عىل  صالح ة اإ

الإنرتنت، وأأيضا ابلنس بة حلقوق النسخ ال يل يف بعض احلالت. ويف هذه احلالت، تُرّخص احلقوق من قبل أأحصاهبا 
 مبارشة.

ماكنية وضع اس تثناء لأغراض الاقتباس، واس تثناء للنسخ ال يل، واس تثناء للنسخ  وينص الأمر التوجهييي كذكل عىل اإ
لأغراض خشصية. وميكن للك هذه الاس تثناءات أأن تضطلع بدور همم يف الأنشطة التعلميية عىل لكتا الواهجتني: عندما 

يس تادم املدرس املصنف للتحليل أأو التعليق أأو الاس تعراض يف س ياق تعلميي، وعندما تقوم املؤسسة أأو الطالب 
تدريس، ميكن لالس تثناءات املنصوص علهيا يف الأمر ابلنسخ يف املؤسسة التعلميية. وابلتوازي مع اس تثناء ال 

عفاء بعض الأعامل اليت تمت أأثناء  Infosoc التوجهييي لأغراض الاقتباس والنسخ ال يل والنسخ لأغراض خشصية اإ
ىل مقتطفات أأو يقرات أأو أأجزاء من املصنفات الأدبية املس تادمة  الأنشطة التعلميية. وتشري الاقتباسات يف العادة اإ

ا، أأو اإىل وحدات شبهية من مصنفات أأخرى )مثل اللوحات التشك لية ولقطات من يّل ما، اإىل غري ذكل( حري 
تكون مريقة ابلتعليق أأو الانتقاد. ومن املفروض اعتبار نسخ مقتطف من مصنف ما اقتباسا يندرج حتت الاس تثناء 

ذا اكن النص املقتطف قصريا مقارنة ابملصنف املقتبس منه واملصن ليه. ول جيب أأن يكون الاقتباس يقط اإ ف املقتبس اإ
أأطول من الالزم. وتق مي طول الاقتباس مسأأةل حساسة والأنظمة القانونية لدلول الأعضاء يه اليت حتدد معايري ذكل 

الطول. ويذكر أأن اقتباس مصنفات ينية معينة يف بعض ادلول الأعضاء ل يدخل يف نطاق اس تثناء لقتباس عام. 
ىل امجلهور )ومنه حق الإاتحة للجمهور(، وميكن ويغطى اس تثن اء الاقتباس الك من حق النسخ وحق النقل اإ

اس تادامه يف الكثري من الأنشطة اخملتلفة الشبهية "ابلنتقاد أأو الاس تعراض" دون الاقتصار علهيام. وميكن تنف ذ 
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طار أأنشطة التدريس. ومتنح بعض ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب اس تثناء عاما  اس تثناء الاقتباس أأيضا يف اإ
ىل أأغراض حمددة مثل التدريس.  لالقتباس دون أأن يقترص عىل أأغراض حمددة، يامي تشري دول أأخرى اإ

ويكون يف العادة اقتباس يقرة أأو مجةل من مصنف أأو من موضوع أ خر مسأأةل أأساس ية للتعليق عىل املصنفات السابقة 
لها وانتقادها. ويقترص اس تادام املقتطفات لأغراض الاقتباس عىل اليت تس تادم يف نشاط للتدريس وحتلي 

ىل احلد املطلوب حسب الغرض احملّدد. وهذا يعين أأنه ل يس تادم، يف  الاس تادام اذلي يراعي املامرسة املنصفة واإ
ل جزء صغري من املصنف دون ترصحي من أأحصاب احلقوق. وميكن كذكل يف بعض احلالت تربير "اق  تباس" العادة، اإ

مصنف بأأمكهل )مثل الرسوم املتحركة أأو الصور أأو القصائد الشعرية(. وابملقابل، ياإن اس تثناء التدريس يتجاوز، 
ابلرضورة، جمرد الاقتباس. ويف هذا الس ياق، ميكن أأن يقترص اس تثناء الاقتباس يف بعض ادلول الأعضاء عىل 

ملنشورة ويقا للقانون"؛ "يقرات من مصنف ما"؛ "اس تادام "الاقتباسات القصرية"؛ "املقتطفات القصرية للمصنفات ا
اقتباسات قصرية"؛ "جذاذات من مصنفات كتابية أأو مسعية أأو مسعية برصية ومصنفات منفصةل ثالثية الأبعاد أأو 

الاقتباس أأمهية خاصة يف الأنظمة اليت تتسم ابس تثناء ضيق  ءذات طبيعة يوتوغراي ة أأو ينية". ويكتيس اس تثنا
ن اكن ذكل ممكنا. ويف هذا الس ياق، لأغرا ض التدريس. وينص الأمر التوجهييي عىل بيان املصدر وامس املؤلف اإ

تنص القوانني الوطنية رصاحة عىل بيان املصدر وامس املؤلف، وامس املصنف، أأو النارش واملرتمج، وتشري دول أأعضاء 
اس تثناء النسخ ال يل والنسخ لأغراض خشصية أأخرى اإىل "الاس تادام السلمي" و"الاعرتاف الاكيف". ويامي خيص 

مر التوجهييي ، يتعني عىل ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب ضامن تلقي أأحصاب احلقوق Infosoc وويقا للأ
لتعويض منصف عىل ما يسببه النسخ ال يل أأو النسخ لأغراض خشصية من رضر. ويف الكثري من ادلول الأعضاء، 

الرضائب )الرضائب عىل النسخ ال يل والنسخ لأغراض خشصية( املفروضة عىل بعض  يتأأىت التعويض املنصف من
ىل اس تثناءين أ خرين وجهيني يف هذا الس ياق  املعدات و/أأو الوسائط املس تعمةل للنسخ. ويف الأخري، ميكن الإشارة اإ

ىل امجلهور،  " واس تثناء حق النسخ،3" اس تثناء حق النسخ لفائدة املؤسسات التعلميية، "5أأل وهام: " وحق النقل اإ
وحق الإاتحة لأغراض البحث أأو ادلراسة لأغراض خشصية عرب معدات خمصصة ذلكل الغرض يف مباين املؤسسات 

التعلميية. ويس تادم هذان الاس تثناءان ابلأساس لفائدة املكتبات )مبا يهيا املكتبات يف املؤسسات التعلميية( وخيتلفان 
. )أأي اس تثناءات اس تادام املؤسسات التعلميية للمصنفات أأو املوضوعات احملمية عن الاس تثناء لأغراض التدريس

الأخرى لأغراض التدريس(. ويفرق معظم ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب بني الاس تثناء  لأغراض التدريس 
 والاس تثناء لفائدة املكتبات.

 من يرنسا

طار الأ  .31 اذلي يسمح ابحرتام الأعراف  EC/3115/32 مر التوجهييي رمقوضعت يرنسا، يف س ياق اتفاق ة برن ويف اإ
من مدونة امللك ة الفكرية. وجتزي هذه املادة نسخ  L 122-5 e القانونية الفرنس ية، اس تثناء بيداغوج ا يرد يف املادة

نفات مقتطفات املصنفات أأو عرضها ابس تثناء املصنفات املصممة لأغراض التدريس، واملقاطع املوس يق ة، واملص 
املكتوبة يف أأشاكل رمقية. وتس هتدف هذه املادة الاستشهاد لأغراض التدريس والبحث، وتس تثين مجيع الأنشطة 
الرتيهيية ما دام أأن امجلهور اذلي يس هتديه ذكل النقل أأو النسخ يتأألف أأساسا من الطلبة أأو الطلبة يف القسم أأو 

ىل اس تادام جتاري ويُعوض عنه عرب املدرسني أأو الباحثني املعنيني مبارشة. ول يؤدي اس   تادام هذا النقل والنسخ اإ
ماكيأأة يمت التفاوض بشأأهنا عىل أأساس جزايف. ويقوم الإطار الترشيعي الفرنيس عىل مخسة مبادئ أأو أأراكن أأساس ية. 

س تعمةل يف واملبدأأ الأول هو أأن الاس تثناء ل يشمل مجيع املواد، يفي يرنسا ل ميكن أأن يشمل الاس تثناء الكتب امل 
التدريس، واملقاطع املوس يق ة، واملصنفات الرمقية. وخترج الكتب املدرس ية واجلامعية عن نطاق الاس تثناء كام هو 

احلال يف الكثري من الأطر الترشيعية الأجنبية. ويرجع وجود اس تثناء داخل اس تثناء النسخ الرمقية واملقاطع املوس يق ة 
َّسخ ومن مثة يال ميكن اإىل هشاشة القطاعني، ولس امي املق اطع املوس يق ة. ويعاين هذا القطاع الأخري من مجيع أأنواع الن

اس هتدايه يف هذا الاس تثناء. وأأجريت يف يرنسا مفاوضات حول برتوكول مع أأحصاب احلقوق من أأجل الاس تادام 
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طات الرتخ ص ابلتوازي مع البيداغويج لهذه الكتب واملقاطع املوس يق ة املكتوبة واملنشورات ادلورية. وتس تادم خمط
الاس تثناءات للسامح ابس تادام املواد احملمية حبق املؤلف يامي خيص تكل غري املشموةل ابلس تثناء. ويتناول املبدأأ العام 

ىل امجلهور أأو  الثاين اذلي يقوم عليه الاس تثناء الفرنيس الغرض من هذا الاس تثناء. ول ميكن نقل املصنف احملمي اإ
ل لأغر  اض الاستشهاد يف ادلروس أأو يف معل الباحث. ويشمل غرض التدريس مجيع املدارس الابتدائية نساه اإ

والتعلمي اجلامعي العام واخلاص والتعّّل عن بُعد. وليس هناك يرق يف يرنسا بني التدريس العادي والتعّّل عن بُعد. ويامي 
ولكن معيار انعدام الاس تادام التجاري خيص البحث، يشمل الاس تثناء مجيع الأحباث يف املؤسسات العامة، 

يستبعد الأحباث اليت جترى يف الرشاكت اخلاصة. والركن الثالث اذلي يقوم عليه الإطار الترشيعي الفرنيس هو امجلهور 
اخلاص جدا اذلي يس هتديه هذا الاس تثناء. ويس هتدف الاس تثناء البيداغويج الفرنيس مجهورا حمددا يتأألف من 

ة واملدرسني والباحثني املعنيني مبارشة. وهناك رشط أأسايس يامي خيص الأشااص املعنيني ورشط التالمذة والطلب
طار التدريس. ويمتثل العنرص الرابع يف انعدام غرض  صاثن يامي خيص وجود عالقة بني الأشاا واملوضوع املتناول يف اإ

ىل الغرض غري التجاري الوارد يف الأمر التوجهييي . ويمت 3115مايو  33املؤرخ  EC/3115/32 جتاري. ويرجع ذكل اإ
تربير ذكل أأساسا هبدف الاس تثناءات املمتثل يف خدمة مصاحل امجلهور العام. وأأما الركن الأخري اذلي يكتيس هو 

ل مكقابل للماكيأأة اليت يمت التفاوض بشأأهنا عىل  أأيضا أأمهية كبرية يهو املاكيأأة. ول ميكن اس تادام الاس تثناء يف يرنسا اإ
 اس جزايف.أأس

 من الولايت املتحدة الأمريك ة

من  551 دلينا يف الولايت املتحدة مجموعة من الاس تثناءات احملددة الهدف يف جمال التعلمي ويه مدونة يف املادة .35
معينة. اس تاداما حمدودا للمواد احملمية حبق املؤلف يف ظروف  551 قانون الولايت املتحدة حلق املؤلف. وجتزي املادة

 551 )وويق رشوط معينة( ابلنس بة للتدريس املبارش والتعّّل عن بُعد. وعند الاقتضاء، وصفنا جوانب حمددة للامدة
من قانوننا وكيف جتسد بعض املوضوعات اليت ينبغي مناقش هتا من قبيل التعّّل داخل القسم والتعّّل عن بُعد. وبصورة 

جب قانون الولايت املتحدة، أأن يسمح للغري ابس تادام املصنفات احملمية أأمع، ميكن ملفهوم الاس تادام املنصف، مبو 
حبق املؤلف اس تاداما حمدودا مجلةل أأغراض مهنا التدريس أأو التحصيل أأو البحث. وهذا املفهوم منصوص عليه يف 

مك مراعاهتا عند من قانون الولايت املتحدة حلق املؤلف وحيدد أأربعة عوامل غري حرصية جيب عىل احملا 511 املادة
ذا اكن اس تادام معني "منصفا" مبوجب قانوننا. وحبسب هذا املفهوم كام تطبقه حمامكنا، من املرحج أأكرث  حتديد ما اإ

املف دة اجامتعيا، مبا يهيا الاس تادامات لأغراض التعلمي، منصفة يف حالت من قبيل عدم  تاعتبار الاس تاداما
نف لتحق ق أأغراض التعلمي أأو البحث، وعندما ل يسبب الاس تادام رضرا اس تادام أأكرث من القدر الالزم من مص 

ضايف أأو طبيعة  ىل جانب غرض اإ جتاراي لأحصاب احلقوق. وتكتيس أأيضا الاس تادامات اليت "تضيف شيئا جديدا اإ
ه العوامل خمتلفة" أأمهية يف حتليل احملمكة لغرض الاس تادام وطبيعته عند تطبيق العوامل الأربعة. بيد أأن دراسة هذ

غالبا ما تس توجب حتليال معقدا لوقائع وظروف لك حاةل عىل حدة ول تت ح ابلرضورة مبادئ توجهيية عامة ميكن 
 تطبيقها دامئا عىل مجيع الاس تادامات اخملتلفة.
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 يف القسم .3.4

 :)اقرتاح نص )نصوص 

يريق ة  من اجملموعة الأ

ىل املواد التعلميية: التق يد  .33  عىل جزاءات التعديالنفاذ اإ

ىل تق يدات أأو اس تثناءات أأخرى عىل حق املؤلف، مثل تكل املدرجة يف املادة  )أأ( واملادة  51ابلإضاية اإ
من اتفاق تريبس، تتفق الأعضاء عىل وضع  3.44)اثنيا( وامللحق ومواد أأخرى من اتفاق ة برن، ومتش يا مع املادة 51

 صنفات يف احلالت التالية:تق يدات مالمئة عىل جزاءات التعدي عىل امل 

 ل الطالب يف أأداء العمل يف القسم.نسخ مواد لأغراض اس تاداهما من قب .5
عداد نسخ عن كتب ومصنفات أأخرى يس تادهما الطالب واملدرسون، يف حال اكنت أأسعار تكل  .3 اإ

 ة للمؤسسات التعلميية أأو للطالب.املصنفات غري متيرّس 
 التعلمي.عداد ترمجة ملصنف لأغراض اإ  .2
عداد نسخ  .4 ن العثور عىل مالكها، يف حال كعن املصنفات اليت مل تعد متاحة من النارشين و/أأو ل مياإ

 الإخفاق يف حتديد ماكل املؤلف والعثور عليه بعد بذل هجود عن صدق نية.

 (، ينبغي تطبيق التق يدات التالية عىل اجلزاءات.4-5يف تنف ذ ) )ب(

نفات وتوزيعها مقصورا عىل الأهداف التعلميية، ل جيوز الأمر بتقدمي أأي تعويض مادام اس تادام املص  (5)
نقدي )مبا يف ذكل تعويضات يعلية وتعويضات قانونية والتاكليف وأأتعاب احملايم( غري أأمر يقتيض من املتعدي 

م املصنف ديع ماكيأأة معقوةل وعادةل ملاكل احلق الاس تئثاري يف حق املؤلف موضع التعدي لقاء اس تادا
 موضع التعدي.

حتّدد ادلوةل العضو اليت يُس تادم يهيا املصنف املاكيأأة املعقوةل واملنصفة. وينبغي أأن ترتك لدلول  (3)
اليت ميكن أأن تنّظم يهيا ديع تكل املاكيأأة، مبا يف ذكل توق ت اس تحقاق ادليع. الأعضاء حرية حتديد الظروف 

عقوةل واملنصفة، ينبغي أأن تراعى عدة أأمور من بيهنا أأهداف ادلول وعند حتديد املس توى املمكن للماكيأأة امل
اذلي تقوم به املنظامت املعنية بغية حتق ق الأهداف لالس تادام الأعضاء للهنوض ابلثقاية والطابع غري التجاري 

ىل الهنو  ىل املتعلقة بوظائفها يف خدمة الصاحل العام مثل الهنوض ابلتعلمي وتعممي الثقاية واحلاجة اإ ض ابلنفاذ اإ
 املعارف لفائدة امجليع.

لأعضاء اليت تعّد من البدلان النام ة ويقا للمامرسة املعتادة يف امجلعية العامة اعىل حرصا ترسي هذه املادة  )ج(
 املتحدة. للأمم

 من الربازيل

 تعداي عىل حق املؤلف:يعّد ما ييل ل  .32

أأنشطة  س ياق يف يةؤسسات التعلمي املأأداء مصنف وتالوته وعرضه، حسب احلال، لأغراض التدريس يف  -
يرّبره الغرض غري التجاري املنشود، رشيطة بيان املصدر، مبا يف ذكل امس املؤلف، ما تعلميية أأو حبثية، يف حدود 

ل ذا  اإ  ذكل.اس تحال اإ
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أأو مصنفات اكمةل يف حاةل مصنفات الفنون البرصية أأو نسخ مقتطفات من مصنفات قامئة أأاي اكن نوعها  -
 س ياقيك تكون موردا تعلمييا يس تادمه املدرسون بغرض الاستشهاد هبا يف  هاوتوزيع  هتااملؤلفات القصرية وترمج

مس يرّبره الغرض غري التجاري املنشود، رشيطة بيان املصدر، مبا يف ذكل اما ، يف حدود يةأأو البحث  يةنشطة التعلمي الأ 
ذا  ل اإ  ذكل.اس تحال املؤلف، اإ

لهيم. وحُيظر نرش مدوانت تكل احملارضات وادلروس  - تدوين احملارضات وادلروس من قبل الأشااص املوهجة اإ
ذن أأو جزئيا دون لكيا   مس بق مكتوب من الشخص اذلي قدهما.اإ

لأغراض ادلراسة أأو الاقتباس من الكتب أأو الصحف أأو اجملالت أأو أأية دعامة أأخرى ملقتطفات مصنف ما  -
النقد أأو النقاش، يف حدود يرّبرها الغرض املنشود وطبقا للمامرسة العادةل، رشيطة بيان املصدر، مبا يف ذكل امس 

ذا  ل اإ  ذكل. اس تحالاملؤلف، اإ

 من مجموعة بدلان أأمرياك الالتين ة والاكرييب

 يشمل ما ييل دون الاقتصار عىل ذكل:الاس تادام للأغراض الرتبوية أأو التدريس ية أأو التعلميية، مبا  .34

 أأوجه الأداء؛ -
ُّسخ؛ -  الن
 توزيع املصنفات احملمية أأو أأجزاء من املصنفات احملمية يف الأقسام؛ -
 الرتجامت والتحويرات وسائر التحويالت. -

 من الصني

لتدريس يف القسم أأو التدريس يف القسم: جيوز السامح برتمجة مصنف منشور ونساه يف أأعداد حمدودة لأغراض ا .31
دماج تكل الرتجامت والنسخ مضن مواد التدريس يف القسم من أأجل توزيعها أأو  لأغراض البحث العلمي، وجيوز اإ
عرضها أأو أأداهئا كأمثةل يف التدريس وللنقاش يف القسم. ول جيوز اشرتاط احلصول عىل املوايقة من أأحصاب حق 

 اكيأأة، رشيطة أأن يذكر امس املؤلف وعنوان املصنف ومصدره.املؤلف لأداء تكل الأعامل ول تُديع هلم م

 

 :)تعليق )تعليقات 

 من الولايت املتحدة الأمريك ة

( من قانون الولايت املتحدة حلق املؤلف لتتناول اس تثناءات اس تادام املصنفات احملمية حبق 5) 551 ُوضعت املادة .36
وتب ح املادة للمدرسني والطلبة عرض املصنفات احملمية حبق املؤلف أأو املؤلف يف التدريس التقليدي داخل القسم. 

طار أأنشطة التعلمي املبارش يف مؤسسة تعلميية غري رحبية ورشط أأن يمت نسخ املصنف  أأداءها برشط الق ام بذكل يف اإ
 بطريقة قانونية.

 من ينلندا

قد يكون من املف د عرض طريقة تنف ذ الأمر التوجهييي لالحتاد الأورويب يف ينلندا يامي خيص الأنشطة التعلميية يف  .31
طار الفئة اليت اقرتحهتا مثال الربازيل، أأي الفئة  طار النظر يف بعض الفئات املعروضة اليوم، ولس امي يف اإ املتعلقة  2اإ
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منذ وضعه احتياجات  5265ولطاملا جسد قانوننا حلق املؤلف لس نة ابلس تادام لأغراض بيداغوج ة وتعلميية. 
الأنشطة التعلميية واحتياجات املكتبات ودور احملفوظات، اإىل غري ذكل. ويف احلق قة، جيب قراءة احلقوق الاس تئثارية 

اخملتلفة املرتبطة هبا.  ءاتالتق يدات والاس تثنااملمنوحة للمؤلفني ودور احملفوظات، ويقا للقانون الفنلندي، ابلقرتان مع 
وتقترص الاس تثناءات عىل س ياق الأنشطة غري الرحبية. ويامي خيص التعلمي، تقوم أأحاكمنا عىل تق يد حق الأداء العلين 

للمؤلفني من هجة وحق النسخ من هجة أأخرى. ومبقتىض القانون الفنلندي، جيوز أأداء مصنف منشور علنا لأغراض 
ما عدا لأغراض البحث والتعلمي العايل يف جمال التصور  ةحلمك املصنفات املرسح ة أأو السيامنئيالتعلمي. ول يشمل هذا ا

السيامنيئ. ويامي يتعلق حبقوق النسخ، يعندما يتاح مصنف للجمهور ويؤديه مدرس أأو طالب داخل القسم، يميكن 
ن مل تسجيهل من أأجل اس تادامه ملدة مؤقتة يف القسم. وميكن أأيضا أأخذ أأجزاء من م  صنف أأديب أأو مصنف بأأمكهل اإ

ماكنية  دراج ذكل يف اختبار كجزء من امتحان أأو اختبار مقابل. ويت ح اس تثناء حق النسخ هنا اإ يكن طويال واإ
 الترصف حبرية يف مضمون الامتحان.

ىل جانب التق يدات، وضع كذكل القانون الفنلندي منذ بداية س تينات القرن العرشين أ لية حمددة أأطل .31 ق علهيا نظام واإ
الرتخ ص امجلاعي املوسع. وبناء عىل هذا النظام، ميكن التفاوض بني املس تادمني وأأحصاب احلقوق مبرونة بشأأن 

يف احمليط  تاس تادام املصنفات يف الأنشطة التعلميية أأو البحث العلمي. وتشمل تكل الاس تادامات الاس تاداما
 الرمقي أأيضا.
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 خارج القسم .2.4

  نصوص(:اقرتاح نص( 

يريق ة  من اجملموعة الأ

 .يةنظامت البحث امل املؤسسات التعلميية و  .32

تتّفق الأطراف املتعاقدة عىل أأن أأوجه الاس تادام التالية ملصنف أأو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة  (5)
مسموٌح هبا دون يف املؤسسات التعلميية واملنظامت البحثية، أأو من قبل املدرسني أأو الطالب لأغراض البحث، 

 ترصحي من ماكل )ماليك( حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة:

أأعامل النسخ املؤقتة اليت تكون عابرة أأو عرضية وجزءا اكمال وأأساس يا من معلية تكنولوج ة ويكون  (أأ )
 الغرض الوح د مهنا هو المتكني من ال يت:

 الإرسال يف ش بكة بني الغري من قبل وس يط؛ "5"

عداد نسخ )ب(  ابس تادام أأي نوع من التقنيات الفوتوغراي ة أأو بعملية أأخرى ذات أ اثر مشاهبة؛ اإ

عداد نسخ عىل أأية دعامة لأغراض الاس تادام اخلاص  )ج( ول تكون غايهتا جتارية بوجه مبارش أأو غري اإ
 مبارش وتتعلق مبتابعة ادلراسة التعلميية أأو البحث؛

عداد تسجيالت ع )د( ابس تعامل مرايقها اخلاصة ولأغراض براجمها ئات الإذاعة برة ملصنفات من قبل هي ااإ
الإذاعية، رشيطة أأن يكون من املسموح احملايظة عىل تكل التسجيالت يف املؤسسات التعلميية أأو البحثية أأو 

 بسبب طابعها التوثيقي الاس تثنايئ؛يف دور احملفوظات 

ذاعية لأغراض غري جتارية يف س ياق  )ه( عداد نسخ عن برامج اإ التعلمي غري الرمسي مثل املستشف ات اإ
 السجون؛ أأو

أأغراض الرتمجة أأو الاختبار أأو ادلراسة أأو البحث العلمي، رشيطة  اليت تقترص عىلأأوجه اس تادام  )و(
ذا  ،بيان امس املؤلف ل اإ  ؛ذكلاس تحال اإ

جراء هندسة  )ز( لأغراض ة لربانمج حاسويب أأو يّك جتميعه لأغراض التشغيل املتوايق أأو عكس ياإ
 البحث أأو ادلراسة؛

عاقة، عىل أأن تكون مرتبطة مبارشة ابلإعاقة ويف حدود ما  )ح( أأوجه اس تادام لفائدة الأشااص ذوي اإ
 تقتضيه الإعاقة بعيهنا يف مؤسسة تعلميية أأو حبثية؛

اتحهتا كنت جة لبحث أأو دراسة  )ط( ىل امجلهور أأو اإ عداد نسخ عن مصنفات من قبل الصحاية أأو نقلها اإ اإ
ذاعية أأو موضوع أ خر من النوع  حول موضوعات الساعة الاقتصادية أأو الس ياس ية أأو ادلين ة أأو مصنفات اإ

ورهن بيان املصدر مبا ي ه امس ذاته، يف احلالت اليت ل يكون يهيا ذكل الاس تادام متحفّظا عليه رصاحة، 
اجلارية يف حدود ما يرّبره املؤلف، أأو اس تادام مصنفات أأو موضوعات أأخرى يامي يتعلق بنقل الأحداث 

ذا سة التعلميية أأو املنظمة البحثية، رشط بيان املصدر، مبا ي ه امس املؤلف غرض املؤس  ل اإ  ؛ذكلاس تحال اإ
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أأن تكون متعلقة مبصنف أأو موضوع أ خر اقتباسات لأغراض من بيهنا النقد أأو الاس تعراض، رشيطة  )ي(
ذا بيان املصدر مبا ي ه امس املؤلف،  س بق وأأن أأتيح للجمهور بطريقة قانونية، ورشيطة ل اإ ، ذكلاس تحال اإ

 يف حدود ما يقتضيه الغرض احملّدد؛ وةلورشيطة أأن يكون الاس تادام ممتش يا واملامرسة العاد

 اس تادامات لأغراض الصحة العامة أأو الأمن العام؛ )ك(

 أأو الربملانية أأو القضائية؛ اس تادامات لأغراض ضامن الأداء أأو التبليغ السلمي لالإجراءات الإدارية )ل(

ومس تخرجات من حمارضات عامة أأو مصنفات مشاهبة أأو موضوعات يف اس تادام اخلطب الس ياس ية  )م(
ذا حدود ما يرّبره الغرض الإعاليم ورشيطة بيان املصدر مبا يف ذكل امس املؤلف،  ل اإ  ؛ذكلاس تحال اإ

 الساخرة أأو احملااكة؛اس تادام لأغراض الرسوم الاكرياكتورية أأو الأعامل  )ن(

 اس تادام مصنفات مثل مصنفات املعامر أأو النحت املعّدة لتقام يف أأماكن عامة بشلك دامئ؛ )س(

 الإدراج العابر ملصنف أأو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة يف مادة أأخرى؛ )ع(

ما يلزم للرتوجي لأغراض الإعالن عن العرض أأو البيع للجمهور ملصنفات ينية يف حدود اس تادام  )ف(
 للحدث، ابس تثناء أأي اس تادام جتاري أ خر؛

 اس تادام يف ما يتصل بعرض أأهجزة أأو تصليحها؛ )ص(

س تادام ابلنقل أأو الإاتحة لأغراض البحث أأو ادلراسة اخلاصة لفائدة أأيراد من امجلهور بواسطة الا )ق(
، يامي تاحة للجمهورودور احملفوظات امل واملؤسسات التعلميية واملتاحف كتبات وامل باين امل أأهجزة خمصصة يف 

 يتعلق مبصنفات أأو موضوعات أأخرى ل ختضع لرشوط بيع أأو ترخ ص وواردة يف مجموعاهتا.

أأن تضع اس تثناءات وتق يدات عىل الرمغ من الاس تثناءات احملّددة الواردة أأعاله، يُسمح للأطراف املتعاقدة  (3)
ىل التعلمي، مبا يف ذكل البحث العلمي جديدة تامتىش واتفاق ة برن وممارسات ادل سة لضامن النفاذ اإ ول املكرَّ

 ومزاايه. التعلميي

ىل التق يدات احملّددة الواردة يف  (2) جيوز للأطراف املتعاقدة أأن تعمتد مبدأأ الاس تادام املنصف ابلإضاية اإ
 املادة. هذه

 تق يد عىل جزاءات التعديال ىل املواد التعلميية: اإ النفاذ  .21

ىل تق يدات أأو اس تثناءات أأخرى عىل حق املؤلف، مثل تكل املدرجة يف املادة  )أأ(  51ابلإضاية اإ
من اتفاق تريبس، تتفق الأعضاء عىل  3.44)اثنيا( وامللحق ومواد أأخرى من اتفاق ة برن، ومتش يا مع املادة 51 واملادة

 الية:وضع تق يدات مالمئة عىل جزاءات التعدي عىل املصنفات يف احلالت الت

 نسخ مواد لأغراض اس تاداهما من قبل الطالب يف أأداء العمل يف القسم، .5
عداد نسخ عن كتب ومصنفات أأخرى يس تادهما الطالب واملدرسون، يف حال اكنت أأسعار تكل  .3 اإ

 املصنفات غري متيرّسة للمؤسسات التعلميية أأو للطالب،
عداد ترمجة ملصنف لأغراض التعلمي، .2  اإ
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عداد نسخ عن املصنفات اليت مل تعد متاحة من النارشين و/أأو ل  .4 العثور عىل مالكها، يف حال  ميكناإ
 الإخفاق يف حتديد ماكل املؤلف والعثور عليه بعد بذل هجود عن صدق نية.

 (، ينبغي تطبيق التق يدات التالية عىل اجلزاءات.4-5يف تنف ذ ) )ب(

وتوزيعها مقصورا عىل الأهداف التعلميية، ل جيوز الأمر بتقدمي أأي تعويض مادام اس تادام املصنفات  (5)
نقدي )مبا يف ذكل تعويضات يعلية وتعويضات قانونية والتاكليف وأأتعاب احملايم( غري أأمر يقتيض من املتعدي 

صنف ديع ماكيأأة معقوةل وعادةل ملاكل احلق الاس تئثاري يف حق املؤلف موضع التعدي لقاء اس تادام امل 
 موضع التعدي.

حتّدد ادلوةل العضو اليت يُس تادم يهيا املصنف املاكيأأة املعقوةل واملنصفة. وينبغي أأن ترتك لدلول  (3)
الأعضاء حرية حتديد الظروف اليت ميكن أأن تنّظم يهيا ديع تكل املاكيأأة، مبا يف ذكل توق ت اس تحقاق ادليع. 

 واملنصفة، ينبغي أأن تراعى عدة أأمور من بيهنا أأهداف ادلول وعند حتديد املس توى املمكن للماكيأأة املعقوةل
اذلي تقوم به املنظامت املعنية بغية حتق ق الأهداف  لالس تادام الأعضاء للهنوض ابلثقاية والطابع غري التجاري

ىل الهنوض ابل  ىل املتعلقة بوظائفها يف خدمة الصاحل العام مثل الهنوض ابلتعلمي وتعممي الثقاية واحلاجة اإ نفاذ اإ
 املعارف لفائدة امجليع.

لأعضاء اليت تعّد من البدلان النام ة ويقا للمامرسة املعتادة يف امجلعية العامة اعىل  حرصاترسي هذه املادة  )ج(
 املتحدة. للأمم

 من مجموعة بدلان أأمرياك الالتين ة والاكرييب

 ا يشمل ما ييل دون الاقتصار عىل ذكل:الاس تادام للأغراض الرتبوية أأو التدريس ية أأو التعلميية، مب .25

 أأوجه الأداء؛ -
ُّسخ؛ -  الن
 توزيع املصنفات احملمية أأو أأجزاء من املصنفات احملمية يف الأقسام؛ -
 الرتجامت والتحويرات وسائر التحويالت. -

 من الربازيل

 تعداي عىل حق املؤلف:يعّد ما ييل ل  .23

أأنشطة  س ياق يف يةؤسسات التعلمي املأأداء مصنف وتالوته وعرضه، حسب احلال، لأغراض التدريس يف  -
يرّبره الغرض غري التجاري املنشود، رشيطة بيان املصدر، مبا يف ذكل امس املؤلف، ما تعلميية أأو حبثية، يف حدود 

ل ذا  اإ  ذكل.اس تحال اإ

أأو مصنفات اكمةل يف حاةل مصنفات الفنون البرصية أأو  ونسخ مقتطفات من مصنفات قامئة أأاي اكن نوعها -
 س ياقيك تكون موردا تعلمييا يس تادمه املدرسون بغرض الاستشهاد هبا يف  هاوتوزيع  هتااملؤلفات القصرية وترمج

امس يرّبره الغرض غري التجاري املنشود، رشيطة بيان املصدر، مبا يف ذكل ما ، يف حدود يةأأو البحث  يةنشطة التعلمي الأ 
ذا  ل اإ  ذكل.اس تحال املؤلف، اإ
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لهيم. وحُيظر نرش مدوانت تكل احملارضات  - وتدوين احملارضات وادلروس من قبل الأشااص املوهجة اإ
ذن أأو جزئيا دون لكيا وادلروس   مس بق مكتوب من الشخص اذلي قدهما.اإ

ما لأغراض ادلراسة أأو والاقتباس من الكتب أأو الصحف أأو اجملالت أأو أأية دعامة أأخرى ملقتطفات مصنف  -
النقد أأو النقاش، يف حدود يرّبرها الغرض املنشود وطبقا للمامرسة العادةل، رشيطة بيان املصدر، مبا يف ذكل امس 

ذا اس تحال ذكلاملؤلف،  ل اإ  .اإ

كوادور  من اإ

ىل امجلهور لأغراض تعلميية.الإاتحة  .22  عىل أأساس تفاعيل والنقل اإ
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 تفاعيل والنقل اإىل امجلهور لأغراض تعلمييةالإاتحة عىل أأساس  .4.4
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 املقتطفات )الأنثولوج ات( واخملتارات .1.4

 

 :)تعليق )تعليقات 

 من ينلندا

عداد خمتارات من املصنفات الأدبية أأو الفنية يف شلك مجموعة مكونة من مصنفات عدد من املؤلفني.  .24 من املمكن أأيضا اإ
ات من س نة النرش. ويسمح الاس تثناء ابخملتارات املنشورة يقط. ويُذكر، ويق د الاس تادام بعد مرور مخس س نو 

عىل وجه اخلصوص، أأن املصنفات املعدة لأغراض التعلمي ل تدخل يف نطاق الاس تثناء. وللمؤلفني احلق يف احلصول 
 عىل ماكيأأة عىل هذا النوع من الاس تادام.
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 التعلمي عن بعد .6.4

 :)اقرتاح نص )نصوص 

يريق ةمن   اجملموعة الأ

 التعلمي عن بعد. .21

تعّد أأوجه الاس تادام التالية للمصنفات أأو موضوعات احلقوق اجملاورة قانونيًة يف دورات التعلمي عن بعد اليت  (5)
 جترهيا املؤسسات التعلميية أأو املنظامت البحثية الواقعة يف أأرايض طرف متعاقد:

ذا اكنت أأوجه أأداء أأي مصنف، مبا يف ذكل امل  )أأ( صنفات املرسح ة واملصنفات السمعية البرصية، اإ
 ؛التكوينمقترصة عىل أأغراض 

 وعروض أأي مصنف بمكيات معقوةل مبا يلزم لتحق ق الغرض التعلميي. )ب(

قة أأساسا 5ل تنطبق أأحاكم الفقرة ) (3) للأداء ( من هذه املادة عىل املصنفات وموضوعات احلقوق اجملاورة املسوَّ
املنقوةل عرب الش باكت الرمقية وليس كجزء من املقرر  التكوين ةأأو العرض كجزء من الأنشطة التعلميية ابلوسائل 

 الرئييس أأو برانمج حبيث حمّدد بشلك معقول.

رسال للتعلمي عن  (2) حيّق ملؤسسة تعلميية واقعة يف أأرايض طرف متعاقد أأن تسّجل نساا وحتتفظ هبا عن لك اإ
 اء اش متل عىل مضمون محمي حبق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة أأو مل يش متل عليه، للأغراض التالية:بعد، سو 

 ملضمون لنفاذ الطالب خالل يرتة زمنية تكون رضورية لتحق ق أأهداف التعّّل؛الاحتفاظ اب )أأ(

التخزين العابر أأو النسخ والتخزين العابر أأو الالزم للجوانب التقنية من الإرسال الرمقي، مبا يف ذكل  )ب(
تزيد عام ل يكون احملتوى احملمي حبق املؤلف متاحا عىل النظام أأو الش بكة ملدة أأن املؤقت للمواد، رشيطة 

 يلزم بشلك معقول لتسهيل الإرسال اذلي أأعّد من أأجهل، ويف وحدود ما ميكن تطبيقه تكنولوج ا.

وض املقدمة ابس تادام نسخ مل تعّد أأو مل تكتسب بطريقة عىل أأوجه الأداء أأو العر ل تنطبق أأحاكم هذه املادة  (4)
ذا اكنت املؤسسة التعلميية أأو املنظمة البحثية تعّل أأو دلهيا أأس باب يك تعتقد بأأهنا مل تعّد أأو مل تكتسب  قانونية، اإ

 بطريقة قانونية.

 املؤسسات التعلميية واملنظامت البحثية. .26

جه الاس تادام التالية ملصنف أأو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة تتّفق الأطراف املتعاقدة عىل أأن أأو  (5)
يف املؤسسات التعلميية واملنظامت البحثية، أأو من قبل املدرسني أأو الطالب لأغراض البحث، مسموٌح هبا دون 

 ترصحي من ماكل )ماليك( حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة:

عرضية وجزءا اكمال وأأساس يا من معلية تكنولوج ة ويكون  أأعامل النسخ املؤقتة اليت تكون عابرة أأو )أأ(
 الغرض الوح د مهنا هو المتكني من ال يت:

 الإرسال يف ش بكة بني الغري من قبل وس يط؛ "5"
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عداد نسخ ابس تادام أأي نوع من التقنيات الفوتوغراي ة أأو بعملية أأخرى ذات أ اثر مشاهبة؛ )ب(  اإ

عداد نسخ عىل أأية دعامة لأغراض  )ج( الاس تادام اخلاص ول تكون غايهتا جتارية بوجه مبارش أأو غري اإ
 مبارش وتتعلق مبتابعة ادلراسة التعلميية أأو البحث؛

عداد تسجيالت ع )د( ة ملصنفات من قبل هيئات الإذاعة ابس تعامل مرايقها اخلاصة ولأغراض براجمها ر بااإ
يالت يف املؤسسات التعلميية أأو البحثية أأو الإذاعية، رشيطة أأن يكون من املسموح احملايظة عىل تكل التسج 

 يف دور احملفوظات بسبب طابعها التوثيقي الاس تثنايئ؛

ذاعية لأغراض غري جتارية يف س ياق التعلمي غري الرمسي مثل املستشف ات  )ه( عداد نسخ عن برامج اإ اإ
 السجون؛ أأو

راسة أأو البحث العلمي، رشيطة أأغراض الرتمجة أأو الاختبار أأو ادل اليت تقترص عىلأأوجه اس تادام  )و(
ذا اس تحال ذكلبيان امس املؤلف  ل اإ  ؛اإ

جراء هندسة  )ز( ة لربانمج حاسويب أأو يّك جتميعه لأغراض التشغيل املتوايق أأو لأغراض عكس ياإ
 البحث أأو ادلراسة؛

عاقة، عىل أأن تكون مرتبطة مبارشة ابلإعاقة ويف حدود ما )ح(  أأوجه اس تادام لفائدة الأشااص ذوي اإ
 تقتضيه الإعاقة بعيهنا يف مؤسسة تعلميية أأو حبثية؛

اتحهتا كنت جة لبحث أأو دراسة  )ط( ىل امجلهور أأو اإ عداد نسخ عن مصنفات من قبل الصحاية أأو نقلها اإ اإ
ذاعية أأو موضوع أ خر من النوع  حول موضوعات الساعة الاقتصادية أأو الس ياس ية أأو ادلين ة أأو مصنفات اإ

ظا عليه رصاحة، ورهن بيان املصدر مبا ي ه امس ل يكون يهيا ذكل الاس تادام متحفَّ ذاته، يف احلالت اليت 
املؤلف، أأو اس تادام مصنفات أأو موضوعات أأخرى يامي يتعلق بنقل الأحداث اجلارية يف حدود ما يرّبره 

ذا اغرض املؤسسة التعلميية أأو املنظمة البحثية، رشط بيان املصدر، مبا ي ه امس املؤلف  ل اإ  ؛س تحال ذكلاإ

اقتباسات لأغراض من بيهنا النقد أأو الاس تعراض، رشيطة أأن تكون متعلقة مبصنف أأو موضوع أ خر  )ي(
ذا اس تحال ذكلس بق وأأن أأتيح للجمهور بطريقة قانونية، ورشيطة بيان املصدر مبا ي ه امس املؤلف،  ل اإ ، اإ

 ا يقتضيه الغرض احملّدد؛ ويف حدود مةلورشيطة أأن يكون الاس تادام ممتش يا واملامرسة العاد

 اس تادامات لأغراض الصحة العامة أأو الأمن العام؛ )ك(

 اس تادامات لأغراض ضامن الأداء أأو التبليغ السلمي لالإجراءات الإدارية أأو الربملانية أأو القضائية؛ )ل(

اس تادام اخلطب الس ياس ية ومس تخرجات من حمارضات عامة أأو مصنفات مشاهبة أأو موضوعات يف  )م(
ذا اس تحال ذكلدود ما يرّبره الغرض الإعاليم ورشيطة بيان املصدر مبا يف ذكل امس املؤلف، ح ل اإ  ؛اإ

 اس تادام لأغراض الرسوم الاكرياكتورية أأو الأعامل الساخرة أأو احملااكة؛ )ن(

 اس تادام مصنفات مثل مصنفات املعامر أأو النحت املعّدة لتقام يف أأماكن عامة بشلك دامئ؛ )س(

 دراج العابر ملصنف أأو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة يف مادة أأخرى؛الإ  )ع(
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اس تادام لأغراض الإعالن عن العرض أأو البيع للجمهور ملصنفات ينية يف حدود ما يلزم للرتوجي  )ف(
 للحدث، ابس تثناء أأي اس تادام جتاري أ خر؛

 اس تادام يف ما يتصل بعرض أأهجزة أأو تصليحها؛ )ص(

ابلنقل أأو الإاتحة لأغراض البحث أأو ادلراسة اخلاصة لفائدة أأيراد من امجلهور بواسطة الاس تادام  )ق(
أأهجزة خمصصة يف املباين واملكتبات واملؤسسات التعلميية واملتاحف ودور احملفوظات املتاحة للجمهور، يامي 

 يتعلق مبصنفات أأو موضوعات أأخرى ل ختضع لرشوط بيع أأو ترخ ص وواردة يف مجموعاهتا.

عىل الرمغ من الاس تثناءات احملّددة الواردة أأعاله، يُسمح للأطراف املتعاقدة أأن تضع اس تثناءات وتق يدات  (3)
ىل التعلمي، مبا يف ذكل البحث العلمي التعلميي  سة لضامن النفاذ اإ جديدة تامتىش واتفاق ة برن وممارسات ادلول املكرَّ

 ومزاايه.

ىل التق يدات احملّددة الواردة يف جيوز للأطراف املتعاقدة أأن تعمت (2) د مبدأأ الاس تادام املنصف ابلإضاية اإ
 املادة. هذه

 

 :)تعليق )تعليقات 

 من الولايت املتحدة الأمريك ة

بدأأت الولايت املتحدة يف أأوائل تسعينات القرن العرشين يف معلية واسعة النطاق لتعزيز تطور التعلمي عن بُعد ومنوه  .21
ضامن أأن الاس تثناءات لأغراض التعلمي يف قانوننا حلق املؤلف جتسد واقع احلقبة الرمقية. وانطوى هذا واملسامهة يف 

ىل دراسة رمسية بشأأن حق املؤلف والتعلمي الرمقي عن بُعد  الاس تعراض عىل حوارات ونقاشات عامة أأيضت اإ
ىل الك ونغرس خبصوص التغيريات أأصدرها مكتب الولايت املتحدة حلق املؤلف وتضمنت توصيات مريوعة اإ

قانون التنس يق بني  3113 الترشيعية اليت قد حنتاهجا يف قانوننا. واكنت النت جة أأن سنت الولايت املتحدة يف س نة
من قانوننا حلق  551 )تيتش(( اذلي عّدل املادةTEACH التكنولوج ا والتعلمي وحق املؤلف )يعرف أأيضا بقانون

دراج أأداء امل  طار التعلمي الرمقي عن بُعد يف ظروف مناس بة املؤلف للسامح ابإ صنفات احملمية حبق املؤلف وعرضها يف اإ
وأألغى املفهوم  551 وويقا لتق يدات معّينة. وبشلك حمدد، وّسع القانون املذكور يئات املصنفات املشموةل ابملادة

واس تعاض عنه مبفهوم "أأنشطة التقليدي املادي للقسم كرشط من الرشوط اليت جيب الوياء هبا مبوجب ذكل احلمك 
تيتش مبا يرتبط بذكل من أأخطار ابلنس بة  التكوين غري املبارشة" حتت اإرشاف مدرس. ويف الوقت ذاته، أأقر قانون

لأحصاب احلقوق يف احمليط الرمقي عرب ذكر عدد من الضامانت محلاية املصنفات احملمية حبق املؤلف من التوزيع والنسخ 
القانون، ل يس تف د من هذا الاس تثناء سوى املؤسسات التعلميية أأو الهيئات احلكوم ة  دون ترصحي. ومبوجب ذكل

املعمتدة ويقترص الترصحي بتلقي املصنفات احملمية حبق املؤلف عىل الطلبة املسجلني رمسيا يف ادلرس. وعالوة عىل 
لك معقول املتلقني من الاحتفاظ ذكل، جيب عىل املؤسسات التعلميية تطبيق التدابري التكنولوج ة اليت متنع بش

ابملصنفات خارج القسم ومن توزيعها. ومبوجب قانوننا، ل جيوز معوما للمؤسسات التعلميية التدخل يف التدابري 
التكنولوج ة اليت يتاذها أأحصاب حق املؤلف ملنع الاحتفاظ ابملصنفات املس تادمة وتوزيعها. ويف الأخري، ل يشمل 

يه يف قانون تيتش اس تادام املصنفات احملمية بقانون املؤلف اليت ُألفت خصيصا الاس تثناء املنصوص عل 
لالس تادامات التعلميية الش بك ة، أأو الكتب، أأو املواد الأخرى اليت حصل علهيا الطلبة لس تاداهمم اخلاص.وذكل 

نوال ذاته، نرى أأنه عندما بغية احلفاظ عىل سوق مواد التعلمي عن بُعد وتويري حوايز لإبداع تكل املواد. وعىل امل 
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نناقش الاس تثناءات والتق يدات عىل حق املؤلف عىل املس توى ادلويل، جيب علينا العمل معا لضامن توازن مناسب 
الاحتاد ادلويل مجلعيات بني احتياجات املؤسسات التعلميية ومسؤوليهتا. ومن املهم، كام قال ونس تون اتب من 

 بيئة مؤمنَّة لس تادام املصنفات احملمية حبق املؤلف. س تثناءاتالتق يدات والا، أأن تت ح املكتبات
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 البحث .1.4

 :)اقرتاح نص )نصوص 

يريق ة  من اجملموعة الأ

ل من املال العام. .21 ىل البحث املموَّ  النفاذ اإ

ل لكيا أأو جزئيا من أأموال  عن ( من هذه املادة، يتعنّي أأن يكون أأي مصنف انجت3مع مراعاة الفقرة ) (5) حبث مموَّ
 ( شهرا من تثب ته.53للجمهور ابجملان يف غضون اثين عرش ) اعامة لطرف متعاقد متاح

 ( من هذه املادة عىل ما ييل:5ل تنطبق أأحاكم الفقرة ) (3)

ىل املساس ابلأمن أأو مبصاحل عامة ح وية أأخرى  ذا أأتيحت للجمهور قد تؤدي اإ املصنفات اليت اإ
 املتعاقد. فللطر 

 احلقوق من أأجل تسهيل التدريس أأو التحصيل أأو البحث. .22

يس أأو جيوز ما ييل لأية مؤسسة تعلميية أأو منظمة حبثية مقرها يف أأرايض طرف متعاقد لأغراض التدر  (5)
 ادلراسة الشخصية أأو البحث:

ىل أأية لغة ونرش الرتمجة يف شلك مطبوع أأو يف شلك مم )أأ( عداد ترمجة مصنف اإ  اثل أ خر من أأشاكل النسخ؛اإ

 نسخ املصنف املرتمج ونرشه؛ )ب(

عاقة وأأعضاء يف املؤسسة أأو املنظمة؛ )ج( اتحة املصنف يف نسق ميرسَّ لأشااص ذوي اإ  اإ

عة لأغراض تعلميية. )د( ة واملوزَّ دراج مواد مشموةل حبق املؤلف يف املوارد التعلميية املعدَّ  اإ

متعاقد أأن يصّدر نساا اكتس هبا بطريقة قانونية عن مصنفات أأعّدت  حيّق للشخص املقمي يف أأرايض طرف (3)
ه الأمم املتحدة من البدلان النام ة أأو البدلان الأقل منوا.5ويقا للفقرة )  ( من هذه املادة اإىل طرف متعاقد أ خر تعدُّ

 املؤسسات التعلميية واملنظامت البحثية. .41

س تادام التالية ملصنف أأو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة تتّفق الأطراف املتعاقدة عىل أأن أأوجه الا (5)
يف املؤسسات التعلميية واملنظامت البحثية، أأو من قبل املدرسني أأو الطالب لأغراض البحث، مسموٌح هبا دون 

 ترصحي من ماكل )ماليك( حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة:

ية وجزءا اكمال وأأساس يا من معلية تكنولوج ة ويكون أأعامل النسخ املؤقتة اليت تكون عابرة أأو عرض  )أأ(
 الغرض الوح د مهنا هو المتكني من ال يت:

 الإرسال يف ش بكة بني الغري من قبل وس يط؛ "5"

عداد نسخ ابس تادام أأي نوع من التقنيات الفوتوغراي ة أأو بعملية أأخرى ذات أ اثر مشاهبة؛ )ب(  اإ
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عداد نسخ عىل أأية دعامة لأغراض الاس   )ج( تادام اخلاص ول تكون غايهتا جتارية بوجه مبارش أأو غري اإ
 مبارش وتتعلق مبتابعة ادلراسة التعلميية أأو البحث؛

عداد تسجيالت عابرة ملصنفات من قبل هيئات الإذاعة ابس تعامل مرايقها اخلاصة ولأغراض براجمها  )د( اإ
يف املؤسسات التعلميية أأو البحثية أأو  الإذاعية، رشيطة أأن يكون من املسموح احملايظة عىل تكل التسجيالت

 يف دور احملفوظات بسبب طابعها التوثيقي الاس تثنايئ؛

ذاعية لأغراض غري جتارية يف س ياق التعلمي غري الرمسي مثل املستشف ات  )ه( عداد نسخ عن برامج اإ اإ
 السجون؛ أأو

أأغراض الرتمجة أأو الاختبار أأو ادلراسة أأو البحث العلمي، رشيطة بيان املقترصة عىل أأوجه اس تادام  )و(
ذا اس تحال ذكلامس املؤلف  ل اإ  ؛اإ

جراء هندسة  )ز( ة لربانمج حاسويب أأو يّك جتميعه لأغراض التشغيل املتوايق أأو لأغراض عكس ياإ
 البحث أأو ادلراسة؛

عاقة، عىل أأن تكون مر  )ح( تبطة مبارشة ابلإعاقة ويف حدود ما أأوجه اس تادام لفائدة الأشااص ذوي اإ
 تقتضيه الإعاقة بعيهنا يف مؤسسة تعلميية أأو حبثية؛

اتحهتا كنت جة لبحث أأو دراسة  )ط( ىل امجلهور أأو اإ عداد نسخ عن مصنفات من قبل الصحاية أأو نقلها اإ اإ
ذاعية أأو موضوع أ خر من النوع  حول موضوعات الساعة الاقتصادية أأو الس ياس ية أأو ادلين ة أأو مصنفات اإ

ظا عليه رصاحة، ورهن بيان املصدر مبا ي ه امس ذاته، يف احلالت اليت ل يكون يهيا ذكل الاس تادام متحفَّ 
املؤلف، أأو اس تادام مصنفات أأو موضوعات أأخرى يامي يتعلق بنقل الأحداث اجلارية يف حدود ما يرّبره 

در، مبا ي ه امس املؤلف ما مل يكن غرض املؤسسة التعلميية أأو املنظمة البحثية، رشط بيان املص
 مس تحيال؛ ذكل

اقتباسات لأغراض من بيهنا النقد أأو الاس تعراض، رشيطة أأن تكون متعلقة مبصنف أأو موضوع أ خر  )ي(
ذا اس تحال ذكلس بق وأأن أأتيح للجمهور بطريقة قانونية، ورشيطة بيان املصدر مبا ي ه امس املؤلف،  ل اإ ، اإ

  ويف حدود ما يقتضيه الغرض احملّدد؛ةلممتش يا واملامرسة العادورشيطة أأن يكون الاس تادام 

 اس تادامات لأغراض الصحة العامة أأو الأمن العام؛ )ك(

 اس تادامات لأغراض ضامن الأداء أأو التبليغ السلمي لالإجراءات الإدارية أأو الربملانية أأو القضائية؛ )ل(

عامة أأو مصنفات مشاهبة أأو موضوعات يف اس تادام اخلطب الس ياس ية ومس تخرجات من حمارضات  )م(
 حدود ما يرّبره الغرض الإعاليم ورشيطة بيان املصدر مبا يف ذكل امس املؤلف، ما مل يكن ذكل مس تحيال؛

 اس تادام لأغراض الرسوم الاكرياكتورية أأو الأعامل الساخرة أأو احملااكة؛ )ن(

 ة لتقام يف أأماكن عامة بشلك دامئ؛اس تادام مصنفات مثل مصنفات املعامر أأو النحت املعدّ  )س(

 الإدراج العابر ملصنف أأو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة يف مادة أأخرى؛ )ع(
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اس تادام لأغراض الإعالن عن العرض أأو البيع للجمهور ملصنفات ينية يف حدود ما يلزم للرتوجي  )ف(
 للحدث، ابس تثناء أأي اس تادام جتاري أ خر؛

 صل بعرض أأهجزة أأو تصليحها؛اس تادام يف ما يت )ص(

الاس تادام ابلنقل أأو الإاتحة لأغراض البحث أأو ادلراسة اخلاصة لفائدة أأيراد من امجلهور بواسطة  )ق(
أأهجزة خمصصة يف املباين واملكتبات واملؤسسات التعلميية واملتاحف ودور احملفوظات املتاحة للجمهور، يامي 

 لرشوط بيع أأو ترخ ص وواردة يف مجموعاهتا. يتعلق مبصنفات أأو موضوعات أأخرى ل ختضع

عىل الرمغ من الاس تثناءات احملّددة الواردة أأعاله، يُسمح للأطراف املتعاقدة أأن تضع اس تثناءات وتق يدات  (3)
ىل التعلمي، مبا يف ذكل البحث العلمي  سة لضامن النفاذ اإ جديدة تامتىش واتفاق ة برن وممارسات ادلول املكرَّ

 زاايه.وم التعلميي

ىل التق يدات احملّددة الواردة يف  (2) جيوز للأطراف املتعاقدة أأن تعمتد مبدأأ الاس تادام املنصف ابلإضاية اإ
 املادة. هذه

 اس تثناءات خاصة ابلعلوم. .45

أأغراض البحث العميل تعّداي عىل احلقوق الاس تئثارية املمنوحة مبوجب حق املقترص عىل الاس تادام ليس  (5)
 واحلقوق اجملاورة. ويف تفسري هذا احلمك، يعرتف مبا ييل عىل أأنه يقع يف نطاق هذا احلمك:املؤلف 

 نسخ أأية مادة علمية أأو تعلميية صادرة عن هيئات حكوم ة أأو عاملني حكوم ني يف س ياق معلهم؛ "5"

عادة اس تادامه نسخ  "3" ل عليه بطريقة قانونية أأو اإ من قبل أأي مصنف محمي مبوجب حق املؤلف وحمصَّ
حمراكت البحث أأو الأدوات املؤمتتة للكشف املعريف أأو أأية وسائل رمقية أأخرى معروية حاليا أأو تُكتشف 
جراءات التنق ب عن  لحقا، لأغراض البحث العلمي غري الرحبي، مبا يف ذكل التخزين واحلفظ والربط واإ

س ناد املصادر املس تادمة، يف حدود البياانت والترصف يف البياانت والتجارب العلمية الايرتاضية، رشط اإ 
 عقول؛املمكن امل

اس تادام أأية أأياكر أأو وقائع أأو بياانت أأو اكتشايات أأو اس تنتاجات يُعرث علهيا يف أأي معل علمي، أأو  "2"
عادة اس تاداهما، سواء اكنت محمية مبوجب حق املؤلف أأو ل، مبا يف ذكل مجموعات املعلومات والبياانت  اإ

س ن  اد املصادر املس تادمة، يف حدود املمكن املعقول؛للوقائع، رشط اإ

ىل  "4" ىل احلّد بطريقة أأخرى من النفاذ اإ تعّد تدابري امحلاية التقنية اليت تسعى اإىل جتاوز هذه الأحاكم أأو اإ
 املصنفات العلمية، عىل أأهنا سوء اس تادام حلق املؤلف.

لزام ماليك املصنفات احملمية بتدابري امحلاية  (3) التقنية بأأن يت حوها لأغراض البحث كام هو حمّدد يف هذه يتعني اإ
تقترص اس تاداهما لأغراض من من النفاذ اإىل تكل املصنفات و  بشلك غري قانوين رموناملادة. وجيوز للباحثني اذلين حيُ 

اس تاداهما البحث العلمي أأن يس تادموا التدابري املتاحة لتفادهيا بغية احلصول عىل النفاذ اإىل تكل املصنفات و عىل 
 لأغراض البحث العميل غري الرحبي.
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ىل املصنفات  (2) لزام الباحثني اذلين حُيرمون بشلك غري قانوين من النفاذ اإ يف حال البحث العلمي الرحبي، يتعني اإ
ىل تفادي تدابري امحلايال اس تاداهما بأأن يديعوا ماكيأأة معقوةل للاملكني عند اس تادام من العلمية و  ة تدابري الرام ة اإ

 التقنية بغية احلصول عىل النفاذ اإىل تكل املصنفات واس تاداهما.

 تكون العقود اليت تسعى اإىل جتاوز هذه الأحاكم ابطةل ولغية ابعتبارها مناي ة للس ياسة العامة. (4)

 الربانمج احلاسوبية. .43

ن نقل ح ازة نساة أأعّدت بطريقة قانونية عن برانمج حاسويب من قبل مؤسسة تعلميية يقع مقرها يف أأرايض طرف  اإ
عارة لأغراض حتق ق مزية  جارة أأو اإ ىل مؤسسة تعلميية أأخرى أأو اإىل لكية وموظفهيا وطالهبا، ل يعّد تأأجريا أأو اإ متعاقد اإ

 ( من هذه املادة.2جتارية مبارشة أأو غري مبارشة ويقا لأحاكم الفقرة )

 

 :)تعليق )تعليقات 

 من الاحتاد الأورويب

طار  .42  EC/3115/32 رمق الاس تثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لأغراض البحث يف الأمر التوجهييييرد اإ
"(. وينص Infosoc" يييف جممتع املعلومات )الأمر التوجهي  حق املؤلف واحلقوق اجملاورةبشأأن تنس يق بعض جوانب 

اختبار اخلطوات الثالث كام هو احلال يف هذا الأمر التوجهييي عىل الاس تثناءات الاختيارية التالية )رهنا بتطبيق 
ىل امجلهور وحق الإاتحة:  مجيع احلالت الأخرى( عىل حق النسخ وحق النقل اإ

 اس تثناء لغرض البحث العلمي يقط .5
 اس تثناء لأغراض الاقتباس .3
اس تثناء لغرض البحث أأو ادلراسة لأغراض خشصية عرب معدات خمصصة ذلكل الغرض يف مباين بعض  .2
 ؤسسات التعلمييةامل

املقابةل الإطار اذلي تنص ي ه ادلول الأعضاء عىل  34()أأ( واحليث ة 2)1يف املادة  Infosoc وحيدد الأمر التوجهييي
جواز اس تادام املصنفات أأو غريها من املوضوعات لأغراض البحث العلمي. وجيوز، مضن ذكل الإطار، نسخ 

ىل امجلهور أأو اإ  ن أأمكن(، مبا يف ذكل امس املؤلف. املصنفات احملمية أأو نقلها اإ اتحهتا وتوزيعها رشيطة بيان املصدر )اإ
بداعات متأأتية من ليشء. وعليه، يعند اس تادام املصنفات  واحلق قة أأن املصنفات يف جمال البحث قليال ما تكون اإ

ن أأمكن، مبا يف ذكل امس املؤلف ابعتبار ذكل ع  نرصا من عنارص لأغراض البحث من املهم مباكن بيان املصدر، اإ
احلقوق املعنوية. ول يس تف د من هذا الاس تثناء الاختياري سوى أأنشطة البحث غري التجارية رمغ احامتل وجود 

حالت يصعب يهيا التفريق بني الأنشطة التجارية والأنشطة غري التجارية. وختتلف كثريا قوانني حق املؤلف من بدل 
ىل أ خر يامي خيص الاس تثناءات املتعلقة ابس تادام املصنفات أأو غريها من املوضوعات لأغراض علمية: يبعض  اإ

املصنف أأو غريه  تالأحاكم حمددة بدقة يامي تتسم أأحاكم أأخرى ابلشمولية، أأو تربز الطبيعة الاستشهادية لس تاداما
عضاء لأغراض من املوضوعات، أأو ختلط بني الاستشهاد والاقتباس. وغالبا ما يقرتب تنف ذ الاس تثناء يف ادلول الأ 

الاستشهاد يقط يف جمال البحث العلمي من اس تثناء لأغراض الاقتباس. ومثة ممارسة هممة يف البحث العلمي ويه 
الاطالع عىل نتاجئ الأحباث واملصنفات املنشورة من قبل. وغالبا ما يكون من الرضوري يف الأحباث الاقتباس من 

نسخ أأجزاء من مصنفات سابقة يف مصنف جديد دون ترصحي من  املصنفات السابقة. وميكن، ويقا لرشوط معيية،
()د( عىل أأن تتواير يف اس تثناء "الاقتباس" بعض الرشوط 2)1 أأحصاب احلقوق. ويف الاحتاد الأورويب، تنص املادة

 ويه:
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 ،يكون الاقتباس لهدف مرشوع مثل النقد أأو الاس تعراض 
  تيح للجمهور بطريقة قانونية،يرتبط الاقتباس مبصنف أأو موضوع أ خر يكون قد أأ 
 ،ن أأمكن  يُذكر املصدر، مبا يف ذكل امس املؤلف، اإ
 ،يكون اس تادام املصنفات ويقا للمامرسة املنصفة 
 ،يكون اس تادام املصنفات يف حدود ما يتطلبه الغرض احملدد 

ىل مقتطفات أأو يقرات أأو أأجزاء من املصنفات الأدبية  ىل وتشري الاقتباسات يف العادة اإ املس تادمة حري ا، أأو اإ
وحدات شبهية من مصنفات أأخرى )مثل اللوحات التشك لية ولقطات من يّل ما، اإىل غري ذكل( تكون مريقة 

ذا اكن  ابلتعليق أأو الانتقاد. ومن املفروض اعتبار نسخ مقتطف من مصنف ما اقتباسا يندرج حتت الاس تثناء يقط اإ
ليه. ول جيب أأن يكون الاقتباس أأطول من النص املقتطف قصريا مقارنة ابملصنف املق  تبس منه واملصنف املقتبس اإ

الالزم. وتق مي طول الاقتباس مسأأةل حساسة والأنظمة القانونية لدلول الأعضاء يه اليت حتدد معايري ذكل الطول. 
ن أأمكن. ويف هذا الس ياق، تنص  Infosoc وينص الأمر التوجهييي عىل بيان املصدر، مبا يف ذكل امس املؤلف اإ

القوانني الوطنية رصاحة عىل بيان املصدر وامس املؤلف، وامس املصنف، أأو النارش واملرتمج عىل أأساس "الاس تادام 
ىل جانب الاس تثناء لأغراض الاستشهاد يقط يف جمال البحث  السلمي" و"الاعرتاف الاكيف" يف بعض البدلان. واإ

العلمي، يتضمن الأمر التوجهييي املذكور اس تثناًء لفائدة املكتبات ودور احملفوظات يامي خيص بعض أأنشطة التواصل أأو 
اتحة املصنفات واملوضوعات احملمية الأخرى يف مبانهيا لأغراض البحث. ول تكون مؤسسات البحث، يف العادة،  اإ

 املس تف دين من هذا الاس تثناء اذلي ينطبق عىل الباحثني اذلي مفتوحة للجمهور وذلكل يهيي ليس من بني
يس تادمون املكتبات أأو املؤسسات التعلميية أأو املتاحف أأو دور احملفوظات املفتوحة للجمهور لالإطالع عىل 

 املصنفات أأو غريها من املوضوعات لأغراض البحث يف حواسيب خمصصة ذلكل يف تكل املؤسسات.

 من الصني

ة لربانمج عكس يويد الصني تضمني موضوعات النقاش مسأأةَل الاس تثناءات والتق يدات املتعلقة ابلهندسة ال يدمع  .44
 حاسويب معني.

 من اململكة املتحدة

أأصدرت اململكة املتحدة ابلأمس س ياسة جديدة لتيسري النفاذ اإىل الأحباث املموةل من القطاع العام. وترى حكومة  .41
ىل منايع اقتصادية واجامتعية هممة. وهذا الإعالن هو مثرة العمل بني النارشين اململكة املتحدة أأن الق   ام بذكل س يؤدي اإ

ومؤسسات البحث. ويقر هذا الإعالن بأأن تيسري النفاذ اإىل تكل الأحباث هل منايع مجة، ولكن النرش اجليد هل منايع 
 ف ة است عاب تكل التاكليف. ومن املهم الإشارة وترتتب عنه أأيضا تاكليف ابلنس بة للنارشين. ويقدم هُنجا جديدة لك 

طار حق املؤلف يف اململكة املتحدة. ىل أأن الإعالن ل ينطوي عىل أأي تغيري يف اإ  اإ
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 ةعكس يالهندسة ال  .1.4
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عاقات أأخرى .1  أأشااص ذوو اإ

 :)اقرتاح نص )نصوص 

 من الهند

 املس تف دون. .46

ذوي الإعاقات الأطراف املتعاقدة الاس تثناءات والتق يدات املكفوةل يف هذه املعاهدة لفائدة الأشااص  تت ح
لهيم يف هذه املادة العامة واخلاصة غري الرحبيةومؤسسات التعلمي والبحث   .ملس تف ديناب، املشار اإ

عاقة، واذلين حيتاجون من جراء توّسع الأطراف املتعاقدة نطاق أأحاكم هذه املعاهدة لتشمل الأشااص ذوي أأية  اإ
ىل نسق ميرّس من النوع اذلي  عدادهالإعاقة اإ من أأجل النفاذ اإىل مصنف محمي مبوجب حق  4ويقا للامدة  ميكن اإ

عاقة. يعليااملؤلف ابدلرجة ذاهتا   كأي خشص دون اإ

يريق ة  من اجملموعة الأ

عاقات. .41  تق يدات واس تثناءات لفائدة الأشااص ذوي اإ

عاقات عىل  مجيع الاس تثناءات والتق يدات الالزمة  أأن ميارسواالرمغ من أأي يشء يف هذه املعاهدة، حيّق للأشااص ذوي اإ
ن مل يمت مبوازاة مع أأنشطة تعلميية أأو حبثية. وابلإضاية اإىل  ىل املصنفات يف نسق ميرّس وتيسريه حىت واإ للمتكني من النفاذ اإ

عاقات ما ييل:  ذكل، حيّق للأشااص ذوي اإ

عداد دون ترصحي من ماكل حق املؤلف يُسمح  (5) النسق امليرّس أأو تويري ذكل صنف أأو تويري مل نسق ميرّس اإ
عاقات النسق لفائدة الأشااص ذكل نسخ من  بأأية وس يةل، مبا يف ذكل بواسطة الإعارة غري التجارية أأو النقل ذوي اإ

أأخرى لتحق ق هذه الأهداف عندما تتوير مجيع ية وسط ، واختاذ أأية خطوات لكرتوين بوسائل سلك ة أأو لسلك ةالإ 
 التالية: الرشوط

ن رغبا يف الاضطالع ب )أأ( ىل بطريقة قانونية نشاط مبوجب هذا احلمك نفاٌذ أأي أأن يكون للشخص أأو املنظمة اإ اإ
ىل نساة من ذكل املصنف؛  ذكل املصنف أأو اإ

ىل نسق ميرس،  )ب(  لكنو املعلومات يف نسق ميرس لتصفّح يشمل أأية وس يةل لزمة  قدمبا أأن حيّول املصنف اإ
دخال عاقاتتغيريات غري تكل الالزمة جلعل املصنف ميرسا للأشااص  دون اإ  ؛ذوي اإ

 .يف ماكن ابرز عىل املصنف ق بصفته هذهاحلأأن يُعرتف ملاكل  )ج(

عاقات (3)  الاس تادام الشخيص من قبل الأشااص ذوي اإ

عاقة  ليه مصنف بوسائل سلك ة أأو لسلك ة أأن ينسخ املصنف، دون ترصحي من و جيوز للشخص ذي اإ اذلي يرسل اإ
ر لحقا لس تادامه الشخيص حرصاي. ول خيّل ماكل حق املؤلف أأو احلق اجملاور، بأأية وس يةل معروية حاليا أأو تطوَّ 

 هذا احلمك بأأية اس تثناءات أأو تق يدات أأخرى يكون للشخص املعين احلق يف المتتع هبا.
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 .ماكيأأة لقاء اس تغالل املصنفات جتاراي .41

عند تنف ذ هذه املعاهدة، تكفل الأطراف املتعاقدة وجود أ لية لتحديد مس توى املاكيأأة املناس بة اليت تديع  .5
 املبادئ التالية:يتعنّي مراعاة ملاكل حق املؤلف يف غياب اتفاق طوعي. وعند حتديد املاكيأأة املناس بة، 

ىل الرتخ ص التجاري العادي للمصنفات، لقاء ماكيأأة تكون معقوةل  وق احلصول عىلقحيق ملاليك احل .3 ابلنظر اإ
 عادة ابلبدل والساكن والأغراض اليت يس تادم من أأجلها املصنف، ويق مقتضيات الفقرة )ج( أأدانه؛الرشوط املقرتنة 

أأن تكون املصنفات ميرسة ومتاحة البدلان النام ة، ينبغي أأن تراعي املاكيأأة أأيضا رضورة احلرص عىل يف  .2
 ؛ف دين من الاس تثناءات والتق يداتبأأسعار مناس بة يراعى يهيا تفاوت مس توايت مداخ ل املس ت 

عفاء للقانون الوطين يرتك  .4 أأو املاكيأأة املنصوص علهيا يف )أأ( من  املصنفات املشموةل ابلس تثناءالبّت يف اإ
عفاهئا عدم  ؛اإ

ذا اكنت دلتسجيل ال لأشااص اذلين يوزعون املصنفات عرب احلدود خ ار ليتاح  .1 يع املاكيأأة يف بدل واحد، اإ
مقتضيات هذه املعاهدة وتتناول الشواغل املرشوعة ملاليك حق املؤلف من تس تويف ال ليات اخلاصة ابملاكيأأة يف البدل 

ما  ذا اعتربت املاكيأأة معقوةل اإ ما ال رتخ صلأغراض الح ث الشفاي ة، واإ عاملي يامي خيص املصنفات اليت توزع عامليا، واإ
لبدلان واملس تادمني عىل أأن تكون املاكيأأة مك ّفة ويقا ل رتخ ص ابس تادام املصنفات يف بدلان حمددة، لأغراض ال

 والأغراض من هذا الاس تادام.

 

 

 



SCCR/26/4 Prov. 
39 
 

 3و 5تعليقات عامة عن املوضوعني  .6

  (3153يوليو  56 –تعليقات مقدمة أأثناء املناقشات )اليوم الأول 

 من الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء ي ه

تضطلع املؤسسات التعلميية ومؤسسات البحث بدور همم يف جممتعنا من ح ث نرش الثقاية وتشجيع البحث، وهذا  .42
طار حق املؤلف أأمر ح وي للمتكن من ممارسة اكمةل للحرايت الأساس ية مثل  احلق يف التعلمي. ومن املهم أأن ميكّن اإ

هذه املؤسسات من الاضطالع بذكل ادلور يف احمليطني التقليدي والرمقي. وعليه، ياإن الاحتاد الأورويب وادلول 
 الأعضاء ي ه عىل اس تعداد ملناقشة هذا املوضوع وتبادل وهجات النظر حوهل بعد تبادل ال راء حول التجارب الوطنية

يف هذا امليدان. ويت ح الترشيع الأوريب مجموعة من الإماكنيات لدلول الأعضاء لوضع اس تثناءات وتق يدات لفائدة 
طار هذه الاس تثناءات والتق يدات  املؤسسات التعلميية ولأغراض التدريس أأو البحث العلمي. ويرد جزء كبري من اإ

يف جممتع املعلومات.  حق املؤلف واحلقوق اجملاورةانب بشأأن تنس يق بعض جو  EC/3115/32 يف الأمر التوجهييي رمق
ومجليع الاس تثناءات طابع اختياري وتسمح بدرجة من املرونة، ويه مسأأةل يف غاية الأمهية يف نظر الأنظمة والأعراف 

مت ذكل القانونية اخملتلفة لدلول الأعضاء الس بع والعرشين. وعالوة عىل ذكل، يؤدي الرتخ ص أأيضا دورا همام سواء أأ 
ىل مناقشة  ىل جانب تطبيق اس تثناءات أأو عوضا عن تطبيقها. ويتطلع الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء ي ه اإ اإ

طارها هذه الاس تثناءات والتق يدات يف أأورواب وابيق أأرجاء العامل وكيف ة اس تاداهما معليا. ول  الأنظمة اليت تعمل يف اإ
ين أأساس يني لتطور اقتصاد أأورواب مكجمتع معارف وتنايسه مع الاقتصادات يقترص التعلمي والتدريب عىل كوهنام عنرص 

الأخرى بفعالية يف اقتصاد ُمعومل، بل يسمحان أأيضا مبامرسة اكمةل للحرايت الأساس ية مثل احلق يف التعلمي املرخس يف 
ة يف امليثاق. ويف الاحتاد من م ثاق الاحتاد الأورويب للحرايت الأساس ية. وهذه املادة لها جحية قانوني 54 املادة

الأورويب، تضع لك دوةل عضو س ياس هتا التعلميية، ولكن ادلول الأعضاء حتدد معا أأهدايا مشرتكة وتتقامس أأيضل 
بداع املواد التعلمية حفسب، بل أأيضا لإبداع  املامرسات. وامحلاية مبوجب حق املؤلف ليست رضورية لتعزيز اإ

مركزية يف أأداء أأنشطة التدريس. وذلا، ل بد من امحلاية مبوجب حق املؤلف ليك املصنفات معوما اليت حتظى مباكنة 
ىل املصنفات العالية اجلودة مثل مواد التدريس. ومن هنا مفن املهم مباكن  تنفذ املؤسسات التعلميية يف الاحتاد الأوريب اإ

رساء توازن منصف ودامئ بني امحلاية مبوجب حق املؤلف من هجة وحتق ق أأهداف املصلحة العامة من هجة أأخرى.  اإ
وكام هو احلال ابلنس بة لكثري من القطاعات يف اجملمتع، غرّيت التكنولوج ات اجلديدة قطاع التعلمي يف الاحتاد الأورويب 

وأأدخلت تعديالت معيقة عىل طرق التدريس. وأأصبحت الإنرتنت أأداة أأساس ية لنقل املعرية سواء عرب التدريس 
طار ادلروس اخلصوصية. ويف مجيع احلالت، غالبا ما تُس تادم  التقليدي يف الأقسام أأو التدريس عن بعد أأو يف اإ

نرتنت. ومن املهم  املصنفات واملواد احملمية الأخرى من قبل املدرسني يف س ياقات خمتلفة، مبا يهيا ادلروس عىل الإ
طار حق املؤلف ا ملؤسسات التعلميية والعاملني يف جمال ابلنس بة لالحتاد الأورويب وادلول الأعضاء ي ه أأن ميكن اإ

التعلمي من أأداء أأدورمه يف احلقبة الرمقية. ونرى أأن اتفاق ة برن تنص عىل اس تثناءات حمددة للسامح ابس تادام 
من اتفاق ة برن(. والأنواع ذاهتا من  51 املصنفات احملمية حبق املؤلف لأغراض الاقتباس والتدريس )املادة

الويبو بشأأن  ا مبوجب معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، ومبوجب اتفاق ة روما ومعاهدةالاس تثناءات مسموح هب
يامي يتعلق ابحلقوق اجملاورة. وترتك هذه الاس تثناءات للأعضاء يف تكل التفاق ات  الأداء والتسجيل الصويت

أأو طبيعته يامي خيص التعلمي.  واملعاهدات هامشا كبريا للترصف عند تنف ذها. ول تفرق مثال بني املس توى التعلميي
وعىل لك بدل عىل حدة أأن ينفذ الإطار املنصوص عليه عىل املس توى ادلويل وأأن يطبقه عرب الترشيع الوطين ويك فه 
مع الظروف احمللية مع احرتام اختبار اخلطوات الثالث كام تنص عليه التفاق ات واملعاهدات. وأأود ال ن أأن أأعرض 

طار الاحتاد الأورويب حلق املؤلف وأأبنّي التوازن املناسب بني حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وأأهداف  حملة عن اإ
ماكنية  أأن تنص يف ترشيعاهتا عىل اس تثناءات عىل حق املؤلف التدريس. ويت ح الترشيع الأوريب لدلول الأعضاء اإ

ماكنية أأن تبت ادلول الأعضاء يف تويري واحلقوق اجملاورة لفائدة املؤسسات التعلميية ولأهداف التدريس، مبا يف  ذكل اإ
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طار الاحتاد الأورويب حلق املؤلف بدرجة تعويض مناسب لأحصاب احلقوق عند تطبيق تكل الاس تثناءات . ويت ح اإ
دراج الاس تثناءات يف أأنظمهتا القانونية ويقا لس ياساهتا التعلميية وأأعرايها  املرونة الالزمة عرب السامح لدلول الأعضاء ابإ

لقانونية وخصوصيات أأسواقها. وهذا الأمر أأسايس ابلنس بة لعدد من ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب ولعدد من ا
طار  دراج تطبيق هذه الاس تثناءات مضن اإ طاران اإ الأنظمة القانونية والتعلميية اخملتلفة يف الاحتاد. ويف الأخري، يضمن اإ

ىل  اختبار اخلطوات الثالث. وينص الأمر التوجهييي ماكنية الاس تفادة من اس تثناء حلقوق النسخ وحق النقل اإ عىل اإ
طار التدريس أأو البحث العلمي، وهو ما يُعّد، عىل مس توى  امجلهور وحق الإاتحة لغرض الاستشهاد يقط يف اإ

ثناءات الاحتاد الأورويب، الاس تثناء الرئييس لأنشطة التدريس اليت تقوم هبا املؤسسات التعلميية. ودلينا أأيضا اس ت 
الاقتباس عىل مس توى الاحتاد وتُنفذ يف مجيع ادلول الأعضاء الس بع والعرشين بطرق خمتلفة ويقا للأعراف والأطر 

القانونية للك بدل. ودلينا كذكل يف أأغلب بدلان الاحتاد اس تثناءات النسخ لأغراض خشصية والنسخ ال يل. ولأغراض 
الواردة يف اتفاق ة برن، اليت تتناول مجيع الاس تثناءات املنفذة عىل  التعلمي، يتضمن الأمر التوجهييي املادة نفسها

مس توى ادلول الأعضاء. وحنن مس تعدون ملناقشة جوانب أأخرى من ترشيعنا، والك ف ة اليت نفذان هبا اتفاق ة برن يف 
املنصوص عليه  الاحتاد الأورويب عرب الأمر التوجهييي بشأأن تنس يق حق املؤلف. وينطبق اختبار اخلطوات الثالث

معاهدة الويبو بشأأن من  56 ، واملادةمعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلفمن  51 من اتفاق تريبس، واملادة 52 يف املادة
ضاية اإىل ذكل، وويقا مجليع هذه الالزتامات ابحرتام  الأداء والتسجيل الصويت عىل مجيع الاس تثناءات والتق يدات. واإ

الترشيع الأورويب مجيع الاس تثناءات والتق يدات الواردة يف الأمر التوجهييي املتعلق اختبار اخلطوات الثالث، خُيضع 
 ( لختبار اخلطوات الثالث. ول ميكن أأن نتجاوز ذكل.EC/3115/32 مبجمتع املعلومات )رمق

  (3153يوليو  51 –تعليقات مقدمة أأثناء املناقشات )اليوم الثاين 

 اء ي همن الاحتاد الأورويب وادلول الأعض

أأان موايق متاما مع مالحظات نيجرياي عن احامتل وجود بعض الغموض لأننا نس تادم مصطلح "الفئات" اذلي يشري  .11
ىل الأش ياء املرتابطة يامي بيهنا واليت نريد يصلها عن أأش ياء أأخرى مرتابطة يامي بيهنا بطريقة غري مق ّدة. ويف  يف العادة اإ

خل يامي بيهنا أأو تتناول املوضوع ذاته من زوااي خمتلفة، وهذا س يعقد مناقشاتنا بعض الأح ان جند أأن الفئات تتدا
عادة جتميع بعض من الفئات عىل حنو ما مّت من قبل، ول س امي أأن اس تادام املصنفات  اجلارية. ومن املهم أأن حناول اإ

ة بتوزيع املصنفات احملمية، لأغراض بيداغوج ة ولأغراض التدريس موضوع شاسع جدا. ويبدو أأن املوضوعات املتعلق
أأو أأجزاء مهنا، يف الأقسام أأو أأداءها أأو نسخها للأغراض التعلميية مرتابطة يامي بيهنا. واملوضوع الأول موضوع عام 

جدا، وأأما املوضوعات الأخرى يهيي مرتبطة عىل ما يبدو ابحلقوق اخملتلفة اليت قد تتأأثر بتق يد أأو اس تثناء لأغراض 
أأل وهو الرتجامت  53 ، النقطة1 لبحث. بيد أأن هناك موضوعا ُأدرج يف البداية مضن الفئةالتدريس ورمبا ا

بشأأن حمتوى هذا املوضوع.  مجموعة بدلان أأمرياك الالتين ةوالتحويالت والتحويرات. ونرجو مزيدا من الإرشاد من 
ضاي ة يامي يتعلق، عىل وجه اخلصوص، ابلفئة كوادور تفسريات اإ ىل  55 ، النقطة6 ونرجو أأيضا من اإ اليت تشري اإ

ىل امجلهور لأغراض تعلميية . ويف العادة، عندما نتحدث عن التق يدات عىل احلقوق الإاتحة عىل أأساس تفاعيل والنقل اإ
لأغراض التدريس أأو التعلمي، حناول حتديد املؤسسة أأو الاس تادام املناسب للمس تادم أأو املس تف د املناسب. 

ىل امجلهور العام. ويف الفئة ويبدو هذا املوضوع شاسعا كوادور، نرى أأيضا أأن هدف اقرتاح 5 عندما يشري اإ يف  اإ
 ذات الطابع العام ليس واحضا جدا. تلتحديث الاس تثناءا 2 النقطة

 الولايت املتحدة الأمريك ةمن 

حنن موايقون مع رأأي الكثري من الويود يف هذه القاعة بأأن لكمة "يئات" ضلّلتنا بعض اليشء. ورمبا اكن علينا أأن  .15
نس تادم مصطلح "موضوعات"، ولكن املوضوعات قد تكون مضن مجموعات، ولهذا يقد اكنت لكمة "يئات" أأول ما 
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ىل أأذهاننا. ونعتقد أأنه من املمكن أأن جند مفهوما يناس ب قصدان، أأي املوضوعات أأو مجموعات املوضوعات اليت تبادر اإ
ىل تعليقات  ينبغي تناولها يف الإطار القانوين ق د النقاش. وتود الولايت املتحدة أأن تتناول مجموعة من املسائل استنادا اإ

كوادور خبصوص املوضوع  6  الفئةيف 55 زمالئنا، ومن ذكل التعق ب عىل احلوار اذلي دار بني الاحتاد الأورويب واإ
ىل امجلهور العام لأغراض التعلمي. وقد اس متعنا للرشح ونود  اتحة املصنفات عىل أأساس تفاعيل ونقلها اإ واملتعلق ابإ

كوادوراملقرتحة من  6 احلصول عىل توضيح للفرق بني مضمون الفئة . ونود 2 ومفهوم التعّل عن بعد الوارد يف الفئة اإ
يبدو، حسب  6 . لأن مضمون الفئة2 والفئة 6 ما قد يندرج مضن الفئة أأيضا أأن نفهم ما هو الفرق ابلضبط بني

الرشح اذلي مسعناه، شبهيا جدا مبفهوم التعّل عن البعد حسب رأأي الولايت املتحدة. ويامي خيص مالحظات الهند، 
ىل املوضوع املقرتح من الربازيل  ضاية الاستشهادات اإ . يال 1 يف الفئةنود أأن نوجه سؤالا لويد الهند حول اقرتاح اإ

نرى أأي مشلكة خبصوص الاستشهادات يف حق املؤلف. وويقا لقانون حق املؤلف يف الولايت املتحدة ولأغلب 
ىل اس تثناء بشأأهنا.  قوانني حق املؤلف الوطنية اليت دلينا دراية هبا، ليس هناك أأي حامية لالستشهادات اليت حتتاج اإ

مي توضيح هبذا الشأأن، ينحن عىل يقني أأن دليه يكرة ما ولكننا مل نفهم وعليه، نرجو من مندوب الهند املوقر تقد
ىل نتاجئ الأحباث املموةل من القطاع العام، وهو  قصده ابلضبط. كام نود أأن نسأأل مندوب ابكس تان عن اقرتاح النفاذ اإ

ذا اكنت ابكس تان و 56 من الصفحة 21 موضوع اقرتحته نيجرياي يف النقطة نيجرياي متفقتني عىل أأن . ونود أأن نعرف ما اإ
هذين املوضوعني هام موضوع واحد. ومن خالل عنوان املوضوع أأو الفئة نستشف أأن الأمر ل يتعلق ابلضبط 

ىل تعممي نتاجئ الأحباث املموةل  ابس تثناء أأو تق يد عىل حق املؤلف. ودلى الولايت املتحدة ممارسة راخسة يف السعي اإ
طليعة البدلان املموةل للبحث العلمي يف العامل. ول نعترب أأن الأمر هنا يتعلق ابس تثناء من القطاع العام ورمبا تكون يف 

 أأو تق يد عىل حق املؤلف، بل بس ياسة احلكومة يف جمال متويل البحث العلمي.

 الهندمن 

ضاية الاستشهادات اإىل الاقتباسات.  .13 يالقتباسات أأود أأن أأج ب عن سؤال مندوب الولايت املتحدة املوقر بشأأن اإ
منصوص علهيا يف الكثري من القوانني الوطنية والتفاق ات مثل اتفاق ة برن. ول بد من أأن نضع مجيع العنارص حتت 
مظةل واحدة لالس تثناءات والتق يدات لفائدة املؤسسات التعلميية. وحنن نغطي لك ما ميكن تغطيته يف هذا الشأأن. 

ىل أأن مندوب ينلند ىل تعريف ممثل الأداء وأأود أأيضا أأن أأشري اإ ذا نظران اإ ا أأصاب عندما حتدث عن أأمهية الأداء. ياإ
حسب القانون الهندي جند أأن الشخص احملارض هو أأيضا ممثل أأداء. يهو يقوم بأأداء يف القسم. وذلا، يالأداء همم أأيضا 

 يف مجموعة واحدة يهيي مجيعها تغطي النسخ. وميكن مجع ذكل 35و 52و 6 تغطي ذكل. ويامي خيص الفئات 1 والفئة
لهيا ويد ينلندا، أأرى أأن يكرة  عىل غرار النسخ، والرتمجة والتحوير. ويامي خيص املسأأةل الأخرى املهمة اليت أأشار اإ

عداد املدارس واملؤسسات للمختارات واملنشورات يكرة يف غاية الأمهية. وقد حتدث الس يد داني ل سينغ  اخملتارات واإ
تثناءات بطلب من الويبو، ورشح أأيضا الاس تثناءات والتق يدات لأغراض التعلمي عن هذا يف دراس ته بشأأن الاس  

دراج اخملتارات يف يئة منفصةل. ويامي يتعلق بأأمهية الرتخ ص، ينبغي أأن تركز هذه املعاهدة عىل  يف الهند. وينبغي اإ
ّل يلن يتحقق الاس تثناءات دون عوض. ول ينبغي منح تراخ ص وتعويضات يامي خيص الاس تثناءات والتق   يدات واإ

ذا ق ّدان هذه الاس تثناءات ابلرتاخ ص.  الهدف الأسايس دلمع جممتع املعارف املتنام ة. وس يفشل املدرسون اإ

 الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء ي همن 

طار املسائل اخملتلفة اليت نناقشها والفئات والفئات الفرعية واجملموعات اليت حناول حتديدها،  .12 يود الاحتاد الأورويب يف اإ
ماكنية وضع اس تثناءات وتق يدات للأغراض  وادلول الأعضاء ي ه أأن يتناول بصورة عامة املوضوع الرئييس املمتثل يف اإ

طار عام س بق أأن ُوضع عىل مس توى الاحتاد واتبعته ادلول الأعضاء الس بع والعرشون يف وضع  التعلميية. وهذا اإ
ف د جدا أأخذه بعني الاعتبار لأن الاحتاد عبارة عن مجموعة من البدلان اخملتلفة جدا الاس تثناءات والتق يدات ومن امل 

طاران هو ذاته الإطار املنصوص عليه  من ح ث أأعرايها وطريقة تعاملها مع امحلاية مبوجب حق املؤلف. واحلق قة أأن اإ
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طار يسمح بأأن تعمتد ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب  بشلك طوعي مجموعة من يف اتفاق ة برن، وهو اإ
الاس تثناءات والتق يدات. ويوير الإطار نوعا من املرونة الرضورية من أأجل تنف ذ تكل الاس تثناءات والتق يدات 
تنف ذا يعال، وترتبط تكل املرونة مبسائل من قبيل تويري التعويض املنصف من عدمه. ويف بعض احلالت تكون 

لزام ة، ولكن هناك مرونة  أأيضا يامي خيص نطاق تكل الاس تثناءات. ويف غالب الأح ان يمت دمع الأحاكم اإ
الاس تثناءات والتق يدات أأو تسهيلها أأو حتسيهنا عرب أأنظمة للرتخ ص مثل الرتخ ص امجلاعي العادي اذلي يؤدي دورا 

طار الاس تثناءات همام يف عدد من ادلول الأعضاء يف الاحتاد. وليست اتفاق ة برن التفاق ة الوح دة اليت تنص عىل  اإ
ن اتفاق ات أأخرى تنص عىل ذكل ومهنا  معاهدة الويبو بشأأن و  معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلفوالتق يدات بل اإ

(. وليست من العجيب أأننا BTAP) معاهدة بيجني بشأأن حامية الأداء السمعي البرصيو  الأداء والتسجيل الصويت
ذا نظران اإىل مجموعة الاس تثناءات  ظلننا نقاش خمتلف الاس تثناءات والتق يدات دون التوصل اإىل نت جة حلد ال ن. ياإ

والتق يدات املتوايرة عىل مس توى الاحتاد الأورويب واملعمتدة، بدرجات مبتفاوتة، من قبل ادلول الأعضاء ي ه، جند 
لبحث اس تثناء عاما لأغراض التدريس يشري اإىل الاستشهاد لأغراض التدريس يقط. وينطبق ذكل أأيضا عىل ا

ىل  ضاية اإ العلمي. ودلينا ابلطبع اس تثناءات وجهية لأغراض الاقتباس، والنسخ لأغراض خشصية، والنسخ ال يل، اإ
اس تثناءات وتق يدات حمددة جدا مثل التق يدات عىل حق النسخ لفائدة املؤسسات التعلميية، اليت غالبا ما تُس تادم 

فظ. ودلينا أأيضا اس تثناءات بشأأن حق النسخ، وحق الإاتحة، يف املكتبات واملؤسسات التعلميية لأغراض مثل احل
وحق الإاتحة للجمهور لأغراض البحث أأو ادلراسة لأغراض خشصية عرب معدات خمصصة ذلكل الغرض يف مباين 

املؤسسات التعلميية. ودلينا نفس أأهداف الس ياسة العامة يامي خيص عددا من الاس تثناءات املنصوص علهيا يف 
ماكنية الرتخ ص أأو بتيسري الرتاخ ص. ويشمل الاس تثناء الأسايس أأو الأمع ترشيعاتنا.  وغالبا ما يُس تمكل ذكل ابإ

لأغراض التدريس اس تادام املصنفات أأو غريها من املوضوعات، مثل التسجيالت الصوتية أأو أأعامل البث، لغرض 
ذا ل اإ اكن لأغراض غري جتارية، وقد طبقته ادلول  التدريس يقط. وبنّي نظامنا القانوين أأن ذكل الاس تادام ل جيوز اإ

الأعضاء عىل هذا النحو. ونطلب أأيضا أأن تشرتط ادلول الأعضاء بيان مصدر املصنف وامس مؤلفه عندما تضع 
اس تثناء لأغراض التدريس، ما مل يتبني أأن ذكل مس تحيل لأس باب معلية أأو لأس باب أأخرى. واحلقوق اليت قد تتأأثر 

 يدات كام تنفذها ادلول الأعضاء متنوعة جدا، وتشمل حق النسخ، وحق الإاتحة للجمهور ابلس تثناءات أأو التق 
العام، وحق الإاتحة، وحق التوزيع. وميكن اس تاداهما عند تنف ذها بشلك سلمي مضن اختبار اخلطوات الثالث يف 

طار لك من التدريس املبارش والتعّل عن بعد، وهذا انشغال مسعناه أأثناء املناقشات . وميكن،عىل سب ل املثال، أأن اإ
تشمل الاس تثناءات التحميل والنقل عرب الإنرتنت وتزنيل مصنف أأو موضوع أ خر. وميكن أأيضا أأن تدخل معليات 

التزنيل ادلامئة مضن اس تثناء النسخ لأغراض خشصية. ويامي يرتبط ابملصنفات واملوضوعات اليت ميكن أأن تندرج حتت 
ن ترشيعاتنا تنص عىل مرونة عالية يف هذا الشأأن. هذه الاس تثناءات والتق يدات  أأو أأن تتأأثر هبا، يأأعيد وأأقول اإ

والأمر يتعلق ابس تثناء مفتوح لأنه ل يفرض اس تثناءات حمددة يامي خيص طبيعة املصنف أأو غريه من املوضوعات اليت 
بطرق متنوعة، وتأأخذ بعني الاعتبار ميكن أأن ختضع لالس تثناء أأو التق يد. وتنفذ ادلول الأعضاء هذا الاس تثناء العام 

تطبيق اختبار اخلطوات الثالث. وينطبق الهنج ذاته عىل يئات املس تف دين. وكام ذكرته يف البداية، ينبغي أأن يكون 
الاس تادام لأغراض غري جتارية. وعالوة عىل ذكل، ل حتدد الاس تثناءات والتق يدات والإطار املعمول به يف الاحتاد 

أأو أأنواع املؤسسات املس تف دة أأو طبيعهتا، واليت ميكن أأن تشمل املدارس واجلامعات  تاع الاس تاداماالأورويب أأنو 
العامة أأو اخلاصة. وبناء عىل ما س بق، ياملسأأةل الرئيس ية ابلنس بة لنا يه أأّل يكون الغرض جتاراي وليست طبيعة 

رساء نظام يعال لالس تثناءات املؤسسة املس تف دة حبد ذاهتا. ويتناسب نوع املرونة اذلي اكن عل  ينا تويريه من أأجل اإ
س بانيا أأو رومانيا.  والتق يدات لأغراض التدريس والبحث تناس با اتما مع الرشوط السارية يف ينلندا أأو الربتغال أأو اإ

 وعلينا أأن نراعي هذه ادلرجة من املرونة والتناسب عند الق ام بعملنا.
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 بريومن 

اليت اكنت يف البداية اقرتاحا قدمته  1 عن الاقرتاحات املطروحة. أأول، ُأدجمت الفئةاس تفرس الاحتاد الأورويب  .14
كوادور وُوضع حتت موضوع عام خبصوص  مجموعة بدلان أأمرياك الالتين ةواذلي هو موضوع الاس تفسار يف اقرتاح  اإ

ية عالقة خاصة بأأغراض الاس تادامات لأغراض التدريس أأو التعلمي. وهذا همم لأن الاقرتاح الأول مل يتضمن أأ 
هبدف جعل املوضوع أأوحض. اثنيا، يامي  مجموعة بدلان أأمرياك الالتين ةالتدريس أأو التعلمي، ولكنه ال ن أأدمج يف اقرتاح 

خيص البيان القمي اذلي أأدىل به مندوب الاحتاد الأورويب والرتكزي عىل لكمة "املرونة" اليت نعتربها، حنن وويد 
كوادور، يف غاية الأ  كوادوراملشرتك بني  1 مهية، اغتمن هذه الفرصة لأرشح بعجاةل اقرتاح الصفحةاإ وبريو وأأورغواي.  اإ

هو تويري هذه املرونة ويه قامئة عىل الزتام من  6 يف الصفحة  5 املرتبطة بشلك واحض ابلفئة 56 يالهدف من الفقرة
عرب حتديث الأحاكم املوجودة أأو توس يع الأطراف بوضع اس تثناءات وتق يدات تشمل جمال التدريس والبحث سواء 

نطاقها لتشمل احمليط الرمقي أأو عرب وضع اس تثناءات وتق يدات جديدة. وميكن أأن يشلك هذا الفصل املهم مقدمة 
تُس تمكل بأأحاكم خاصة يُتفق علهيا بتوايق ال راء أأو بأأحاكم تُدخل لحقا عىل سب ل املثال. وميكن أأن تكون قامئة 

كوادور وبريو وأأوروغواي هديه بيان أأن الأطراف مفتوحة أأو حمدود ة. وذلا، يهذا الاقرتاح الثاليث املقدم من اإ
س امي لأغراض التعلمي. وينص الاقرتاح عىل  ملزتمون بتحديث الاس تثناءات وتوس يع نطاقها وجمربون عىل ذكل، ول

اءات حمددة اقرُتحت كفئات يف هذه أأن تقوم الأطراف هبذا العمل ولكنه يتضمن ما يكفي من املرونة ليشمل اس تثن
 ادلورة. وميكن اس تادام هذا الاقرتاح املبديئ واملرن مكقدمة لهذه املوضوعات احملددة.

 بوركينا ياصومن 

بشأأن الرتجامت والتحويالت والتحويرات، نرى أأنه من الرضوري أأن حنصل عىل توضيح أأكرث لأن  1 يامي خيص الفئة .11
يف معظم الترشيعات الوطنية تتناول أأساليب الاس تادام والاس تادامات اخملتلفة. ويف الاس تثناءات والتق يدات 

هذه احلاةل، قد يكون من املف د أأن نعرف النطاق احلق قي للرتجامت والتحويالت والتحويرات. ورمبا س يؤدي ذكل 
ىل اس تحداث املصنفات املش تقة اليت ل حتظى بترصحي من مؤلف املصنف بل بنوع من الت رصحي القانوين اذلي ل اإ

ىل نشوء مشالك بشأأن احلقوق املعنوية  ىل مس توى تعريف املصنفات املش تقة. وقد يؤدي حتويل املصنف اإ يرىق اإ
بداع هذا املصنف  للمؤلف الأصيل اذلي أأبدع املصنف. ورمبا يتعني علينا أأن نعرف وهجة نظر املؤلف يف س ياق اإ

خر ل يكون اس تثناًء مثل أأّل يس تادم لأغراض تعلميية بل لُيوضع يف املش تق لأنه ميكن اس تادام ذكل يف س ياق أ  
ضاي ة يامي خيص النتاجئ  دور احملفوظات. وعليه، يهذا الأمر قد يؤدي اإىل مشالك ورمبا ميكن احلصول عىل توضيحات اإ

 .1 احملمتةل لهذه الاس تادامات مضن الفئة

 أأملانيامن 

ىل الأمر قانون حق املؤلف الأملاين  ياإن الأورويبأأملانيا عضو يف الاحتاد مبا أأن  .16  33 املؤرخ الأورويب ييالتوجهي يستند اإ
من  (أأ ) النقطة وتنص بشأأن تنس يق بعض جوانب حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جممتع املعلومات. 3115 مايو

... يف وتق يداتاس تثناءات  أأن تسنعىل ما ييل: "جيوز لدلول الأعضاء  ييالتوجهي الأمر هذا يف  1 املادةمن  2 الفقرة
، رشيطة بيان البحث العلميأأو  التدريسس ياق الاستشهاد يقط يف  س تادام لغرضاحلالت التالية: )أأ( الا

ذا اس تحال ذكل ل اإ القانون و  ".يف حدود ما يرّبره الغرض غري التجاري املنشود، واملصدر، مبا يف ذكل امس املؤلف، اإ
ذ ي لأملاين، ا طار هذا سخر الإماكاإ نه جيزي الأورويب ويقا لتفاق ة برن،  ييالتوجهي الأمر نيات املنصوص علهيا يف اإ ياإ

القانون  ا يفاملرونة املنصوص علهيومل تُس تادم يقط أأدانه. بنّي كام هو م احملمية حبق املؤلف يف القسم واد املاس تادام 
أأو  اس تثناءات ةالقانون الأملاين أأيول يتضمن رن. اتفاق ة ب تكل الواردة يفأأيضا اس ُتادمت  الأورويب العام، ولكن

بدل من ذكل، يفرق قانون حق املؤلف الأملاين بني و . ايف حد ذاهت يةأأو البحث  يةلأغراض التعلمي لخاصة  تق يدات
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اتفاق ة برن،  يف املنصوص عليه طوات الثالثاخللختبار  يف أأملانياد يق  ت لك وخيضع أأنواع خمتلفة من الاس تادام. 
 طالبللك  جيوز( 5: )يف القسملنسخ لأغراض التعلمي عىل اطبق القواعد التالية ن ت و ذكر ابلتفصيل. رمغ أأن ذكل مل ي

مثل  للغري،أأيضا  وجيوزميكن للطالب الق ام بذكل بنفسه. و لأغراض تعلميية. مصنف مدرسة أأو جامعة نسخ  يف
أأن يعد لأي مدرس أأو أأس تاذ  جيوز( 3الطالب. ) نسخ نيابة عن، ال طالب أ خرأأي أأو  ات أأو حمالت النسخكتبامل 

ذا و قصري. ملصنف أأو  مصنف، ولكن يقط جلزء من قسمهللك تلميذ أأو طالب يف  انسا مبصنف الأمر  تعلقاإ
ذا اكن املصنف أأقرص، و من املصنف.  يف ملائة 51املائة اإىل يف  51ما بني  ي جوز نسخ، أأطول قصيدة أأو  مثلاإ

 وأأماالكتب املدرس ية.  مضن ةنفص د، ل جيوز نسخ الكتب امل يق  ت هذا ال ل س تثناء اكه. و نسخ املصنف لكي جوز صورة، 
نه  مماثال هجازاأأي خشص يب ع أ ةل نسخ أأو و . ماكيأأةصاحب احلق يتلقى  ياإن ،املدرسالطالب أأو اليت يعدها نسخ ال  ياإ
ىل  امعين اديع مبلغي ومبا أأن أأعضاهئا. عىل عائداهتا  امجلعية ههذتوزع حصاب احلقوق. و لأ  مجعية الإدارة امجلاعيةاإ

 القسممرسح ة أأو قصيدة يف  اءة: جيوز قر الوجزيةبعض الأمثةل ب  سأأكتفي، قد حيمل أأكرث من معىن"الأداء"  اصطالح
أأو معل رشيط ال  ذكلحىت لو اكن  القسمبث يف معل رشيط ي ديو أأو  عرضهور. وجيوز امجل  برشط عدم حضور

من قبل الفرقة  ةيدرس  محمي حبق املؤلف يف التظاهرات امل مصنف وجيوز أأيضا أأداء. اخاص اذلي أأىت به املدرس بثال 
ن مل يُطلب من. جوقها املوس يقيلمدرسة أأو ل  ةرسح امل  منح هذا يُ خول أأو رمس مشابه، لدلامجلهور ديع رمس  واإ

: الأمور اجلائزة ما ييلأأمه  مفن، القسمخارج ويامي يتعلق ابلأنشطة لصاحب احلق.  ماكيأأةدون أأي الزتام بديع  الترصحي
اتحة م  جيوز أأو امعة ج وأأ مدرسة يف الإنرتانت ش بكة عىل  مثال عرب وضعهصنف للجمهور لأغراض التعلمي أأو البحث اإ

أأو  الطلبةاس تادام املصنف من قبل تضمن البحث أأن  ةاجلامعة أأو املدرسة أأو مؤسس وجيب عىل.  حبث مؤسسة
يف  51 ما بنييقط، أأي  منه جزءبل نصة تكل امل  عىلاملصنف لكه  وضعل جيوز وعام. امجلهور ال الأعضاء يقط دون

عقد بني  يرُبم ،. ولهذه الأغراضملصنفهس تادام هذا الاصاحب احلق ماكيأأة عن ويتلقى . يف املائة 51املائة اإىل 
 يتحصاب احلقوق اللأ الإدارة امجلاعية  ومؤسسات البحث ومجعياتات اجلامعو السلطات املسؤوةل عن املدارس 

ىل. ماكيأأهتم هلم ضمنت )د( من  وتنص النقطةحىت هناية هذا العام.  ساراييد   ق ت هذا ال الراهن، سيبقى الوضع  ونظرا اإ
بعض جوانب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جممتع  تنس يقالأورويب بشأأن  ييالتوجهي يف الأمر  1املادة من  2الفقرة 

...يف احلالت وتق يداتاس تثناءات  أأن تسن: "جيوز لدلول الأعضاء عىل ما ييل 3115 مايو 33 املؤرخاملعلومات 
يكون  أ خر صنف أأو موضوعمب  تكون ذات صةلالنقد أأو املراجعة، رشيطة أأن مثل غراض لأ قتباسات التالية: )د( الا

ل  وأأن يمت للجمهور بصورة قانونية، قد أأتيح ذا اس تحال ذكلبيان املصدر، مبا يف ذكل امس املؤلف، اإ ، وأأن يكون اإ
قانون حق املؤلف الأملاين . وجيزي يف حدود ما يرّبره الغرض املنشود"اس تاداهما مامتش يا مع املامرسة العادةل و

 ال جيوز يقط، وعليه يغرض من الاقتباسوجود هو هنا احلامس  مصنف محمي حبق املؤلف، والأمرقتباسات من الا
ن محمي حبق املؤ نسخ جزء من مصنف  أأي عىل . وهذا يعين أأن مهنا الغرضحتديد دامئا تتطلب الاقتباسات لف، بل اإ

و كجزء من أأ  ة خشصيةيكرياحملمي حبق املؤلف لأغراض  أأنه يس تادم املصنفما أأن يثبت  اصنفيقتبس م خشص 
ف، ولكن يعين اس تادام جزء صغري من مصنيف غالب الأح ان قتباس الاو. ملصنف محمي حبق املؤلف الفنية مقاربته

 .بأأمكهلاملصنف اس تادام قد يعين يف بعض احلالت النادرة 

 الولايت املتحدة الأمريك ةمن 

نود، عىل غرار ما قام به الاحتاد الأورويب، التأأكيد عىل أأن نظامنا التعلميي يف الولايت املتحدة تدمعه سوق جتارية  .11
يف قانون حق املؤلف يف بدلان، ومهنا  التق يدات والاس تثناءاتنشطة ملواد التعلمي والبحث، وتدمعه كذكل مجموعة من 

والأحاكم اخلاصة لفائدة املدرسني والطلبة. وتت ح السوق التجارية )عرب اتفاقات الرتخ ص  املنصف الاس تاداممفهوم 
ىل جانب   551 ادتنييف قانون حق املؤلف يف بدلان )مثال يف امل التق يدات والاس تثناءاتوالتفاقات الطوعية( اإ

ىل املعلومات والبحوث وأأشاكل  51من الباب  511و من مدونة قوانني الولايت املتحدة( يرص النفاذ املهمة للغاية اإ
التعبري الإبداعي الرضورية للمشاركة الاكمةل يف جممتع املعلومات. وتتضمن السوق التجارية يف الولايت املتحدة دور 
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ية. وختدم مجيع أأعضاء املؤسسات التعلميية وامجلهور العام واخلاص عىل حد سواء، النرش البارزة والصحاية غري الرحب 
مبا يف ذكل املدارس الابتدائية والثانوية واجلامعات ومبادرات التعلمي للبالغني. وابختصار، يعود، بشلك كبري، جناح 

التق يدات لوقت ذاته، ل شك يف أأن النظام التعلميي يف الولايت املتحدة اإىل سوق مس تدامة ملواد التعلمي. ويف ا
تؤدي دورا همام يف توازن نظام حق املؤلف يف مجيع أأحناء العامل وعىل املس توى الوطين. ونستشف من  والاس تثناءات

جتربتنا أأن الاس تثناءات املناس بة واملتوازنة اليت جتتاز اختبار اخلطوات الثالث تتطلب دراسة مجيع الظروف 
ىل أ خر.ودلينا يف الولايت املتحدة ومناقش هتا بتأأن، ولك ن جيب علينا الإقرار بأأن تكل الظروف قد ختتلف من بدل اإ

من قانون الولايت املتحدة حلق  551 مجموعة من الاس تثناءات احملددة الهدف يف جمال التعلمي ويه مدونة يف املادة
لف يف ظروف معينة. )وويق رشوط معينة( اس تاداما حمدودا للمواد احملمية حبق املؤ  551 املؤلف. وجتزي املادة

من قانوننا وكيف جتسد  551 ابلنس بة للتدريس املبارش والتعّّل عن بُعد. وعند الاقتضاء، وصفنا جوانب حمددة للامدة
بعض املوضوعات اليت ينبغي مناقش هتا من قبيل التعّّل داخل القسم والتعّّل عن بُعد. وبصورة أأمع، ميكن ملفهوم 

املنصف، مبوجب قانون الولايت املتحدة، أأن يسمح للغري ابس تادام املصنفات احملمية حبق املؤلف الاس تادام 
من  511 اس تاداما حمدودا مجلةل أأغراض مهنا التدريس أأو التحصيل أأو البحث. وهذا املفهوم منصوص عليه يف املادة

ذا اكن قانون الولايت املتحدة حلق املؤلف وحيدد أأربعة عوامل غري حرصية جي ب عىل احملامك مراعاهتا عند حتديد ما اإ
اس تادام معني "منصفا" مبوجب قانوننا. وحبسب هذا املفهوم كام تطبقه حمامكنا، من املرحج أأكرث اعتبار 

املف دة اجامتعيا، مبا يهيا الاس تادامات لأغراض التعلمي، منصفة يف حالت من قبيل عدم اس تادام  تالاس تاداما
لالزم من مصنف لتحق ق أأغراض التعلمي أأو البحث، وعندما ل يسبب الاس تادام رضرا جتاراي أأكرث من القدر ا

ضايف أأو طبيعة خمتلفة"  ىل جانب غرض اإ لأحصاب احلقوق. وتكتيس أأيضا الاس تادامات اليت "تضيف شيئا جديدا اإ
أأن دراسة هذه العوامل غالبا ما أأمهية يف حتليل احملمكة لغرض الاس تادام وطبيعته عند تطبيق العوامل الأربعة. بيد 

تس توجب حتليال معقدا لوقائع وظروف لك حاةل عىل حدة ول تت ح ابلرضورة مبادئ توجهيية عامة ميكن تطبيقها دامئا 
عىل مجيع الاس تادامات اخملتلفة. ويتضح من املناقشة الوجزية حول قانوننا أأن الولايت املتحدة لها جتربة مبارشة يف 

كوادور وبريو ونيجرياي. الاس تثناءات  والتق يدات اليت تندرج مضن عناوين املوضوعات املقرتحة ابلأمس من الربازيل واإ
يعىل سب ل املثال، دلينا جتربة واحضة ومفصةل يف موضوعات من قبيل التعّل عن بعد والنسخ احملدود لالس تادام يف 

ن جتربتنا عىل املس توى الوطين بس يطة جدا يامي خيص اس تثناءات التعلمي  القسم. ومن هجة أأخرى، ميكن أأن أأقول اإ
لبعض املوضوعات املقرتحة مثل الصحة العامة والأمن، أأو مسؤولية مقديم خدمات الإنرتنت، أأو املصنفات اليتمية، 

أأو الربامج احلاسوبية، و ل نرى كيف ميكن اعتبار أأي انعاكسات عىل التعلمي يف هذه اجملالت. ونعتقد أأن هذه 
عات العامة ليست مناس بة ملناقشة الاس تثناءات املتعلقة ابلتعلمي ول تدخل مضن ولية اللجنة ادلامئة املعنية املوضو 

 حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

 ش ييلمن 

ننا اقرتحناأأقول ، أأود أأن العكس يةيامي خيص موضوع الهندسة  .11 الاس تثناءات  لأننا بصدد مناقشةهذا املوضوع  اإ
بشأأن الربامج احلاسوبية وقواعد  32 يرمغ أأن اقرتاحنا يرد مضن الفئة ،وعليهلتعلمي والبحث. ا غراضلأ  والتق يدات

ليه هو مناقشة اإ ما نسعى و لبحث. ابرتبط مبارشة ، حسب مفهومنا، تالعكس يةالبياانت، ينحن نرى أأن الهندسة 
طريقة معل الربامج تحسني ب  يسمحنشاط  يهالعكس ية الهندسة ومبا أأن هذا املوضوع.  حوللويود لال راء اخملتلفة 

جياز شديد، وأأود أأن أأقدم مثال عىل ذكل لبحث. ابيف هذه احلاةل ترتبط مبارشة  انعتقد أأهني  احلاسوبية، في ش ييل يوابإ
جراءاس تثناءات  ي هترشيع  هناك للربامج احلاسوبية ما دام أأن احلصول عىل تكل الربامج ة عكس يالهندسة ال  تسمح ابإ

غراض البحث أأو التطوير. وابلإضاية اإىل ذكل، لأ  اكنتة عكس يمعلية الهندسة ال وأأن  رشعيةنيا ومّت بطريقة اكن قانو 
نتاج أأو تسويق حاسويب ما ة لربانمج عكس يمعلية الهندسة ال  أأثناءصل علهيا علومات احملاس تادام املل ميكن  برانمج لإ

 لقانون.مية اباحمل حقوق امللك ة الفكرية عىل  يتعدىأأو حاسويب يش هبه 
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 الهندمن 

س تثناءات املنصوص اس تثناء من الاهم يف ذا املوضوع امل هبالهند وتقر لبحث. ابلنس بة ل  عنرص هممة عكس يالهندسة ال  .12
 الالزمةومات املعل عىل لحصوللالق ام بأأي معل رضوري الاس تثناء علهيا يف قانون حق املؤلف الهندي. ويتناول 

قد أأصابت الويود الأخرى عندما . و املهمةة يه من املواضيع عكس يال  وذلكل يالهندسة. حاسويبلتشغيل برانمج 
ىل أأن  تأأشار   رعت عندما هائال أأمانة الويبو معال أأجنزتالوطنية. وقد  نان ي تفسري قوان ب  الفئاتمناقشة نا انشغلنا عند اإ

 نحق املؤلف اذلييف  نيليرباء ادلو أأشهر اخل اختيارومّت ناطق خمتلفة من العامل. مل مخس دراسات هممة 
ىل أأن الوثيقة التحليلية وادلراسات امخلس وتشري . اوطنيوان ناق 511 تناولوا تنطبق  التعلميلأغراض الاس تثناءات اإ

حتدثت لتعلمي، اب املتعلقة الاس تثناءاتالغرض اذلي ينبغي أأن تشمهل  نوع ويامي خيص الاس تئثارية.عىل مجيع احلقوق 
الأخرى  الرشوطادلراسات أأيضا  ووصفت. أأيضا الامتحاانتوعن  والتكوينالتدريس  الوثيقة التحليلية عن

حنن نعّل أأن و لميض قدما. ل اليت ينبغي أأن نركز علهيايه اجملالت  وهذهوطنية. القوانني خمتلف ال يف املنصوص علهيا
مرة و . وطنيا انوانق 511 ة يفالوارد تنوعة من الاس تثناءاتامل تلفة و اخمل نواع الأ  لكهذه ادلراسات امخلس مجعت 

عىل سب ل املثال، و . عدة يئات تضمنتالأمانة وثيقة حتليلية أأعدت ، وضوعمناقشة املتيسري  ، ومن أأجلأأخرى
كثري من البدلان ول يس تادم ال . كوينتال لتدريس وأأغراض ابمبارشة  مرتبطةاس تثناءات حمددة  5 تشمل الفئة

منا أأي حفسب، الاس تثناءات للتعلمي تكتيس  "كوينلكمة "توالسبب يف أأن . املتعلقة ابلتكوين عامةاللأغراض لضا واإ
. مهماراهتعرب تطوير ملساعدة الأشااص يالتكوين همم  طرق التدريس العادية،رمغ عدم انطواهئا عىل  أأمهية هو أأنه

 حىت دفس هتاملهارات اليت ت  برامج تطويروظلت حكومة الهند تركز عىل مدى الس نوات القليةل املاضية عىل 
أأن  ينبغيذلا ومن التعلمي، أأمه  ويف هذه احلاةل يالتكوينحتسني هماراهتم.  الأقل تعلام والأم ني الراغبني يف الأشااص

مناقش ته.  تاذلي س بق نصفس تادام امل املتعلقة ابل الثالثة الاس تثناءات وتضم الفئة. الفئةيف  يدرج التكوين
ىلأأعدهتا الأمانة  اليت تحليليةال  وثيقةوتتطرق أأيضا ال شملها وأأنواع احلقوق اليت ت  التعلميلأغراض  الاس تثناءاتنطاق  اإ

ىل ا ،والأداء النسخ،هممة مثل  موضوعات الوثيقة غطيت. و بشلك اكمل هذه و اتحة، والرتجامت. الإ مجلهور، و والنقل اإ
من  كثريوثيقة أأن ال تبني ال؟ املصنفاتنوع ما هو أأي  املصنفات،موضوع  ويامي خيصتغطهيا.  املهمة اليت الفئاتيه 

ذا مهذا املصنفات أأاي اكنت، ي البدلان تغطي مجيع أأنواع  وثيقة ال تتضمن ويف الأخري،. ينبغي لنا أأن نناقشهوضوع همم اإ
دراهجا يف   املوادس تادام املتعلقة اب س تثناءاتالا ويف الوقت اذلي يمت ي ه اس تكامل. الفئاتالعنارص اليت ينبغي اإ

يف اجلامعات واملدارس واملؤسسات التعلميية  هالتعلمي ودمع تشجيع، ينبغي أأن يكون الهدف وحتديد الفئات التعلميية
ىل الأمام  وهذا أأمر يف غاية الأمهية الأخرى. ملامرسات احملايظة يف تنف ذ الاس تثناءات ونضع جانبا اوعلينا أأن نتحرك اإ

ريفز، غهار أأجرها الس يد  اململكة املتحدة يف. وسأأعطيمك مثال دراسة حديثة ملوقرا مندوب نيجرياي عىل حنو ما أأوحضه
 وأأجرت الاس تثناءات يف جمال التعلمي قطعت شوطا يف حبثاململكة املتحدة وهذا يعين أأن ريفز. غس تعراض هار أأي ا

اليت أأعدت دراسة ( PwC) برايس وتر هاووس كوبرزوقد لكفت واكةل الرتخ ص حبق املؤلف رشكة . منرية دراسات
ىل أأمور العام عىل ش بكة الإنرتنت. و  املكل مضن ات متاحةراسادل قمية. وهذه توصلت ادلراسات يف اململكة املتحدة اإ

 .أأيضا لبدلان النام ةل تكتيس أأمهية ابلنس بة للبدلان املتقدمة حفسب، بل وا

 

 



SCCR/26/4 Prov. 
47 
 

 موضوعات أأمّع ذات تداعيات عىل التعلمي .1

 التكنولوج ا .5.1

 :)اقرتاح نص )نصوص 

يريق ة  من اجملموعة الأ

 اس تثناءات خاصة ابلعلوم. .61

أأغراض البحث العميل تعّداي عىل احلقوق الاس تئثارية املمنوحة مبوجب حق  املقترص عىلليس الاس تادام  (5)
 املؤلف واحلقوق اجملاورة. ويف تفسري هذا احلمك، يعرتف مبا ييل عىل أأنه يقع يف نطاق هذا احلمك:

 نسخ أأية مادة علمية أأو تعلميية صادرة عن هيئات حكوم ة أأو عاملني حكوم ني يف س ياق معلهم؛ "5"

عادة اس تادامه من قبل  "3" ل عليه بطريقة قانونية أأو اإ نسخ أأي مصنف محمي مبوجب حق املؤلف وحمصَّ
حاليا أأو تُكتشف  حمراكت البحث أأو الأدوات املؤمتتة للكشف املعريف أأو أأية وسائل رمقية أأخرى معروية

جراءات التنق ب عن  لحقا، لأغراض البحث العلمي غري الرحبي، مبا يف ذكل التخزين واحلفظ والربط واإ
س ناد املصادر املس تادمة، يف حدود  البياانت والترصف يف البياانت والتجارب العلمية الايرتاضية، رشط اإ

 املمكن املعقول؛

بياانت أأو اكتشايات أأو اس تنتاجات يُعرث علهيا يف أأي معل علمي، أأو اس تادام أأية أأياكر أأو وقائع أأو  "2"
عادة اس تاداهما، سواء اكنت محمية مبوجب حق املؤلف أأو ل، مبا يف ذكل مجموعات املعلومات والبياانت  اإ

س ناد املصادر املس تادمة، يف حدود املمكن املعقول؛  للوقائع، رشط اإ

ىل  تعّد تدابري امحلاية التقنية اليت "4" ىل احلّد بطريقة أأخرى من النفاذ اإ تسعى اإىل جتاوز هذه الأحاكم أأو اإ
 املصنفات العلمية، عىل أأهنا سوء اس تادام حلق املؤلف.

لزام ماليك املصنفات احملمية بتدابري امحلاية التقنية بأأن يت حوها لأغراض البحث كام هو حمّدد يف هذه  (3) يتعني اإ
تقترص اس تاداهما لأغراض من رمون بشلك غري قانوين من النفاذ اإىل تكل املصنفات و املادة. وجيوز للباحثني اذلين حيُ 

البحث العلمي أأن يس تادموا التدابري املتاحة لتفادهيا بغية احلصول عىل النفاذ اإىل تكل املصنفات واس تاداهما عىل 
 لأغراض البحث العميل غري الرحبي.

لز  (2) ىل املصنفات يف حال البحث العلمي الرحبي، يتعني اإ ام الباحثني اذلين حُيرمون بشلك غري قانوين من النفاذ اإ
ىل تفادي تدابري امحلاية ال اس تاداهما بأأن يديعوا ماكيأأة معقوةل للاملكني عند اس تادام من العلمية و  تدابري الرام ة اإ

 التقنية بغية احلصول عىل النفاذ اإىل تكل املصنفات واس تاداهما.

 تسعى اإىل جتاوز هذه الأحاكم ابطةل ولغية ابعتبارها مناي ة للس ياسة العامة.تكون العقود اليت  (4)
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 خاصة بقوانني حامية قواعد البياانت. ق ود .65

 ترسي أأحاكم هذه املعاهدة اخلاصة ابلعلوم عىل قوانني حامية قواعد البياانت مع ما يلزم من تبديل.

 الربانمج احلاسوبية. .63

ن نقل ح ازة نساة  أأعّدت بطريقة قانونية عن برانمج حاسويب من قبل مؤسسة تعلميية يقع مقرها يف أأرايض طرف اإ
عارة لأغراض حتق ق مزية  جارة أأو اإ ىل مؤسسة تعلميية أأخرى أأو اإىل لكية وموظفهيا وطالهبا، ل يعّد تأأجريا أأو اإ متعاقد اإ

 ة.( من هذه املاد2جتارية مبارشة أأو غري مبارشة ويقا لأحاكم الفقرة )

 تدابري امحلاية التقنية .62

عىل الرمغ من أأحاكم أأي اتفاق دويل، جيوز من منظور القانون لأية مؤسسة تعلميية أأو منظمة حبثية أأو طالب، من 
ىل املضمون احملمي بتكل التدابري  ذوي الإقامة يف أأرايض طرف متعاقد تفادي أأية تدابري تكنولوج ة للحامية والنفاذ اإ

 ية، للأغراض التالية:التكنولوج ة للحام

 الاس تادام اخلاص غري التجاري؛ )أأ(

 ادلراسة اخلاصة أأو البحث ادلرايس؛ )ب(

ذا  راسة يف القسم أأو البحث العلمي،الرتمجة أأو التدريس أأو الاختبار أأو ادل )ج( ل اإ رشيطة بيان املصدر، اإ
 .يرّبره الغرض غري التجاري املنشودما يف حدود و ذكلاس تحال 

 حتق ق التشغيل املتوايق؛تقترص عىل ة لربانمج حاسويب أأو يّك جتميعه لأغراض عكس يدسة ال الهن )د(

عاقات، يف حال اكن ذكل الاس تادام متّصال مبارشة ابلإعاقة واكن ذا  )ه( الاس تادام لفائدة الأشااص ذوي اإ
 طابع غري جتاري؛

 الاس تادام من أأجل تعزيز الصحة العامة والأمن العام. )و(

دارة احلقوق الرمقية. .64  اإ

دارة احلقوق الرمقية مع ما يلزم من تبديل.  ترسي أأحاكم هذه املعاهدة اخلاصة بتدابري امحلاية التقنية عىل تفادي اإ

 من السلفادور

دارة احلقوق. .61  معلومات اإ

ن املؤسسات التعلميية والبحثية اليت تطّبق أأحاكم هذا النّص عن حسن نية ودون أأغراض جتارية  لن ختضع اإ
دارة احلقوق.  للجزاءات القانونية يامي يتعلق مبعلومات اإ
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 :)تعليق )تعليقات 

 من الولايت املتحدة الأمريك ة

طار هذا املوضوع عىل تدابري امحلاية التكنولوج ة املتعلقة ابلس تادامات  .66 ]تنحرص تعليقات الولايت املتحدة يف اإ
 عىل أأن مجيع املواد املندرجة حتت هذا العنوان تشلك موضوعات مناس بة لأغراض التعلمي والبحث، ولس نا موايقني
من قانون حق املؤلف الأمرييك، جيوز للمؤسسات التعلميية غري  5315 لنطاق وثيقة العمل هذه[. ومبوجب املادة

ذا  الرحبية واملكتبات ودور احملفوظات تفادي تدابري مراقبة النفاذ يقط من أأجل حتديد، عىل أأساس نية حس نة، ما اإ
يقوم مكتب حق املؤلف يف من قانوننا،  5315 ينبغي احلصول عىل نساة من مصنف بترصحي. وويقا أأيضا للامدة

عفاءات من الأحاكم اليت متنع  داري لك ثالث س نوات ابلتشاور مع وزارة التجارة لوضع اإ جراء اإ الولايت املتحدة ابإ
ىل املصنفات للأشااص اذلين يس تادمون أأنواعا حمددة من املصنفات. تفادي التدابري التكنولوج ة اليت تنظم النفا ذ اإ

وقد مسحت مثال الولايت املتحدة، عرب هذه العملية، بتفادي التدابري التكنولوج ة لإدراج أأجزاء من الأيالم يف 
طار الاس تادامات ا لتعلميية.  مصنفات جديدة لأغراض النقد والتعليق من طرف أأساتذة املدارس واجلامعات يف اإ

ىل املكتبات  5314 ومبقتىض املادة ضاية اإ من قانون حق املؤلف الأمرييك، تُعفى املؤسسات التعلميية غري الرحبية )اإ
ودور احملفوظات( من املسؤولية اجلنائية لنهتاك أأحاكم ماكحفة تفادي مقتضيات حق املؤلف. بيد أأن املؤسسات 

عفاء حمدد، الامتثال للتدابري التعلميية قد تتحمل املسؤولية املدنية ل نهتاك تكل الأحاكم، وجيب علهيا، ما مل ينطبق اإ
دارة احلقوق. ويامي خيص تكل املسؤولية املدنية، تتضمن  التكنولوج ة املنصوص علهيا يف القانون والزتامات اإ

ري الرحبية اليت ميكن اعتبارها بعض الأحاكم اليت تتناول الانهتااكت اليت قد ترتكهبا املؤسسات التعلميية غ 5312 املادة
ذا أأثبتت  "بريئة". ومبوجب هذا احلمك، تعفي احملامك املؤسسات التعلميية من ديع تعويضات عن أأي انهتااكت مدنية اإ

ىل اعتقاد ذكل.  تكل املؤسسات أأهنا مل تكن عىل عّل بأأن تكل الأيعال تشلك انهتااك للقانون وأأنه ليس دلهيا ما يدعو اإ
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 املستنفدةاملصنفات اليتمية واملصنفات املسحوبة أأو  .3.1

 :)اقرتاح نص )نصوص 

يريق ة  من اجملموعة الأ

 املصنفات اليتمية .61

مصنف أأو مواد محمية مبوجب  نسخيُسمح للمؤسسات التعلميية واملنظامت البحثية واملكتبات ودور احملفوظات  .5
 املعقول. أأو العثور عليه بعد البحثاملؤلف أأو صاحب احلقوق يتعّذر التعّرف عىل ملا احلقوق اجملاورة واس تاداهما، 

يرُتك للقانون الوطين حتديد أأوجه الاس تادام التجاري للمصنف أأو املواد احملمية مبوجب احلقوق اجملاورة اليت  .3
حب احلقوق أأو العثور عليه بعد تقتيض ديع ماكيأأة من تكل اليت ل تقتضهيا، ملا يتعّذر التعّرف عىل املؤلف أأو صا

 املعقول. البحث

 املصنفات املسرتجعة أأو املسحوبة أأو غري املتيرّسة. .61

أأي مصنف محمي مبوجب حق املؤلف أأو أأية مادة محمية مبوجب حق املؤلف  بنسخيُسمح للمكتبات ودور احملفوظات 
اتو أأو احلقوق اجملاورة،  ض احملايظة أأو البحث أأو اس تادام قانوين لأغرا حهتام حسب ما هو مناسب يف أأي نسقاإ

أ خر، ما مل ينص القانون الوطين عىل خالف ذكل، ويكوان قد أأصبحا غري متيرّسين واكان يف السابق قد نقال اإىل 
ىل امجلهور من قبل املؤلف أأو صاحب احلقوق.  امجلهور أأو أأتيحا اإ
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 املكل العام .2.1

 

 



SCCR/26/4 Prov. 
52 
 

 العقود .4.1

 :)اقرتاح نص )نصوص 

يريق ةمن   اجملموعة الأ

 العالقة ابلعقود. .62

ىلتكون العقود اليت  ابعتبارها مناي ة ابطةل ولغية  1-3املامرسة املرشوعة للأحاكم الواردة يف املواد جتاوز  تسعى اإ
 للس ياسة العامة اليت تكفل حق املؤلف وتكون غري متوايقة والأهداف واملرايم لنظام حق املؤلف ادلويل.
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 مسؤولية موردي خدمات الإنرتنت .1.1

 :)اقرتاح نص )نصوص 

يريق ة  من اجملموعة الأ

 التق يد عىل مسؤولية موردي خدمات الإنرتنت لفائدة املس تف دين. .11

ىل املوارد  (5) يكون مورد خدمات الإنرتنت العامل يف أأرايض طرف متعاقد يف أأنشطة موهّجة حنو تسهيل النفاذ اإ
التعلميية واس تادام الاس تثناءات والتق يدات يف هذه املعاهدة غري مسؤول عىل التعدي عىل حق املؤلف أأو احلقوق 

دة التعلميية عرب نظام أأو ش بكة يمت التحمّك يهيام أأو للاماجملاورة من جراء الإرسال أأو التس يري أأو تويري الوصالت 
تشغيلهام من قبل مورد خدمات الإنرتنت أأو من أأجهل، أأو من جراء التخزين الوس يط أأو العابر لتكل املادة يف س ياق 

 ذكل الإرسال أأو التس يري أأو تويري الوصالت، يف احلالت التالية:

رسال املادة من قبل مؤ  )أأ( ىل المتتع ابحلقوق املنصوص علهيا يف حال ُأطلق اإ سسة تعلميية أأو يرد يسعى اإ
 يف هذه املعاهدة، أأو ُأطلق جلههتام؛

جراء الإرسال أأو التس يري أأو تويري الوصالت أأو التخزين عرب معلية تقنية مؤمتتة؛و )ب(  يف حال اإ

عىل طلب من  يف حال مل خيرت مورد خدمات الإنرتنت مس تقبيل املس تخرج من املادة كرّد أ يلو )ج(
 ة أأو الشخص املؤهل بناء عىل هذه املعاهدة؛يالتعلمي  ةاملؤسس

يف حال مل حيتفظ موّرد خدمات الإنرتنت ابلنساة اليت أأعّدها عن املادة يف س ياق ذكل التخزين و )د(
لهي ا الوس يط أأو العابر عرب النظام أأو الش بكة بطريقة تسمح لأي خشص غري املس تقبلني املس هتديني ابلنفاذ اإ

بشلك عادي، ومل حُيتفظ بتكل النساة عىل النظام أأو الش بكة بطريقة تسمح لأولئك املس تقبلني املس هتديني 
لهيا ملدة تتجاوز املدة املعقوةل الالزمة لالإرسال أأو التس يري أأو تويري الوصالت؛  ابلنفاذ اإ

رسال املادة عرب نظام أأو ش بكة دون تغيريات غري رجعية عىل مضمو )ه(  وهنا.يف حال اإ

نرتنت العامل يف أأرايض الطرف املتعاقد ل يكون  (3) مسؤول عىل التعدي عىل حق املؤلف موّرد خدمات الإ
 واحلقوق اجملاورة، سواء بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة، من جراء ما يؤديه من الأعامل التالية:

ما دام ل يغرّي املواد أأو ل يت حها لأغراض احلفظ يف اذلاكرة اخلف ة التخزين الوس يط واملؤقت للمواد  )أأ(
  حيّددها ماكل حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة؛يقة غري متوايقة ورشوط النفاذ اليتبطر 

نرتنت  )ب( التخزين جلهة املس تادم ملادة تكون عىل النظام أأو الش بكة الذلين يتحمّك يهيام موّرد خدمات الإ
 أأو يشغّلهام؛

ىل موقع ش بيك، أأ  )ج( ليه، وهو حيتوي عىل مواد خمالفة أأو أأنشطة خمالفة، رشيطة الإحاةل اإ قامة وصةل اإ و اإ
نرتنت عىل مكسب مايل عائد مبارشة من  ل يف حال مل حيصل موّرد خدمات الإ أأل يطّبق هذا الإعفاء اإ

الأنشطة اخملالفة، وذكل يف حال اكن ملوّرد خدمات الإنرتنت احلق يف مراقبة تكل الأنشطة والقدرة 
 اقبهتا؛مر  عىل
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 للواثئق الإلكرتونية؛يف اذلاكرة اخلف ة احلفظ  )د(

رسال  )ه( لكرتوين أ خر يكون هل أأثر توج ه برانمج التصفّح اذلي املوّحد املوقع مؤرش اإ أأو أأي مؤرش اإ
 يس تعمهل املس تادم بتحميل الواثئق الإلكرتونية من هجاز خدمات اتبع للغري.
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 الاس ترياد والتصدير .6.1

 نصوص(: اقرتاح نص( 

يريق ة  من اجملموعة الأ

 استنفاد احلقوق. -اس ترياد املصنفات وتصديرها  .15

متش يا وملحق برن، حيق لأية مؤسسة تعلميية أأو مكتبة أأو منظمة حبثية أأو لأي طالب ممن ميكل نساة  (5)
طرف متعاقد، بيع مكتس بة بطريقة قانونية عن مصنف أأو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة ويقمي يف أأرايض 

تكل النساة أأو ذكل املوضوع أأو اس تريادهام أأو تصديرهام أأو الترصف يهيام بطريقة أأخرى، دون ترصحي من ماكل 
 )ماليك( حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة.

يف ( من هذه املادة، وما مل يرّصح بذكل ماكل )مالكو( حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة 5عىل الرمغ من الفقرة ) (3)
تسجيل صويت أأو مصنف سيامنيئ أأو برانمج حاسويب )مبا يف ذكل أأي رشيط أأو قرص أأو دعامة أأخرى جتّسد ذكل 
ىل التسجيالت الصوتية  الربانمج( ويف املصنفات املوس يق ة اجملّسدة يف تسجيل صويت أأو مصنف سيامنيئ ابلنس بة اإ

عين ول لأي خشص حبوزته نساة معّينة عن مصنف أأو املصنفات السيامنئية، ل جيوز ملاكل التسجيل الصويت امل
سيامنيئ أأو برانمج حاسويب )مبا يف ذكل أأي رشيط أأو قرص أأو دعامة أأخرى جتّسد ذكل الربانمج( أأن يترّصف أأو 
يرّصح ابلترّصف يف ح ازة ذكل التسجيل الصويت أأو تكل النساة عن املصنف السيامنيئ أأو الربانمج احلاسويب )مبا 

يط أأو قرص أأو دعامة أأخرى جتّسد ذكل الربانمج(، يف أأرايض طرف متعاقد لأغراض حتق ق مزية يف ذكل أأي رش 
ر أأو ممارسة أأخرى من قبيل جتارية مبارشة أأو غري مبارشة، عن طريق التأأجري أأو الإجارة أأو الإعارة أأو أأي معل أ خ

 أأو الإجارة أأو الإعارة. التأأجري

جارته أأو ( من هذه املادة م3ليس يف الفقرة ) (2) ا يرسي عىل تأأجري تسجيل صويت أأو مصنف سيامنيئ أأو اإ
عارته لأغراض غري رحبية من قبل مكتبة أأو مؤسسة تعلميية أأو منظمة حبثية يقع مقرها يف أأرايض طرف متعاقد.  اإ

ن نقل ح ازة نساة أأعّدت بطريقة قانونية عن برانمج حاسويب من قبل مؤسسة تعلميية أأو منظمة حبثية يقع (4)  اإ
جارة أأو  ىل مؤسسة تعلميية أأخرى أأو اإىل لكية وموظفهيا وطالهبا، ل يعّد تأأجريا أأو اإ مقرها يف أأرايض طرف متعاقد اإ

عارة لأغراض حتق ق مزية جتارية مبارشة أأو غري مبارشة ويقا لأحاكم الفقرة )  ( من هذه املادة.3اإ

من موضوعات احلقوق اجملاورة أأن يعرض حيّق ملاكل نساة مكتس بة بطريقة قانونية عن مصنف أأو موضوع  (1)
تكل النساة أأو ذكل املوضوع للعموم يف مؤسسة تعلميية أأو منظمة حبثية يف أأرايض طرف متعاقد، دون تفويض من 

ما مبارشة أأو بعرض ما ل يزيد عن صورة واحدة يف الوقت الواحد، عىل مشاهدين حارضين يف  ماكل حق املؤلف، اإ
 ساة.املاكن اذلي تقع ي ه الن 
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 الصحة العامة أأو الأمن العام .1.1
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 املريق

 تعليقات عىل اعتبارات عامة

 مواطن املرونة 5.2

كوادور  من اإ

الأحاكم التفسريية بشأأن نطاق مواطن املرونة اليت يسمح هبا القانون ادلويل، مبا يهيا اختبار اخلطوات الثالث،  .13
ىل  44و 41واملاداتن  ضاية اإ  قواعد أأخرى.من اتفاق تريبس، اإ

 (3153يوليو  51 –تعليقات مقدمة أأثناء املناقشات )اليوم الثاين 

 من نيجراي

 ينبغي مجع املوضوعات يف أأربع يئات: .12

 املؤسسات املس تف دة اليت ستس تادم الاس تثناءات والتق يدات. الفئة الأوىل:
 اليت س تكون جائزة. تأأنواع الاس تاداما الفئة الثانية:
مضن أأمور  ةعلمي عن بعد، مبا يف ذكل النقل الرمقي، وقواعد البياانت، وتدابري امحلاية التكنولوج الت الفئة الثالثة:

 أأخرى.
 البحث. الفئة الرابعة:

ويامي خيص اس تثناءات حمددة لأغراض العّل، يهذا اقرتاح لوضع اس تثناء مطلق لأغراض البحث العلمي لمتكني العلامء 
ىل قواعد البياانت ال يت حتتوي عىل نتاجئ البحث العلمي سواء أأاكن ممول من القطاع العام أأو منشورا يف من النفاذ اإ

 1 اجملالت، مبا ييرس تواير هذه املواد يف س ياق التعلمي والبحث. وهناك بطبيعة احلال يئة مرتبطة بذكل أأل ويه الفئة
لفئة الاس تادام الشخيص ابلنس بة املتعلقة ابحلق يف الاس تادام الشخيص لأغراض ادلراسة والبحث. وتشمل هذه ا

س امي يف  للباحثني واملدرسني وابلنس بة أأيضا للطلبة داخل املؤسسات التعلمية. ول ينبغي أأن تندرج معلية التعلمي، ول
الأقسام التقليدية، واحلقوق من أأجل تسهيل التدريس أأو التحصيل أأو البحث يف يئة حبد ذاهتا. ويف احلق قة، 

 2 هو حتديد نطاق للحقوق من أأجل تسهيل لك نشاط من هذه الأنشطة. ويامي خيص الفئة يالهدف من هذا لكه
املتعلقة ابمحلاية من الإدراج العابر ملصنف أأو موضوع خاضع للحقوق اجملاورة يف املواد التعلميية، يهذا يتوقف عىل قدرة 

طار التعّل عن بعد عىل اس تادا م املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف أأو املدرسني والطلبة سواء يف القسم أأو يف اإ
املصنفات اخلاضعة للحقوق اجملاورة عند احلصول علهيا، وخاصة يف شلكها الرمقي، كجزء من معلية تدريس أأو حبث 

أأو دراسة. ونود أأن نؤكد أأن تكل احلالت من الإدراج العابر ل تعترب تعداي. وهذه مسأأةل يف غاية الأمهية يف حاةل 
يت ل تعمل مببدأأ الاس تادام املنصف اذلي من املفروض أأن يربر ذكل الإدراج العابر  يف مجيع احلالت. البدلان ال

ليه الهند، 55 ويف الأخري، ويامي يرتبط بنسخ املصنفات الواردة يف الفئة ، ياإن ذكل متعلق، عىل حنو ما أأشارت اإ
عّل عن بعد، ولأغراض الاس تادام داخل القسم أأيضا. ابلنقل والقدرة عىل نقل املصنفات واملواد الرمقية لأغراض الت

 وهذه يه جوانب الفئات الأربع أأو امخلس املتصةل حبقوق حمددة تود نيجرياي أأن يمت تناولها يف هذه املناقشة.

كوادورمن   اإ

نه العنوان اذلي  .14 ن ذكل هو الاس تثناء ولكن نقول اإ س ندرج حتته عندما نقرتح اسام أأو عنواان معينا لفئة ما يال نقول اإ
املتعلقة ابلرتجامت والتحويالت والتحويرات، ينحن ندرك أأنه سيمت تناول  1 الاس تثناءات املرتبطة به. ويامي خيص الفئة
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ذكل بصفته عنواان ندرج حتته اقرتاحات حمددة لالس تثناءات للأغراض التعلميية املرتبطة مبصنف متاح بلغة واحدة 
ىل لغة أأخرى من أأجل تيسري ىل  ابلإنلكزييةالعملية التعلميية. ولعل أأيضل مثال عىل ذكل هو مصنف  س يرتمج اإ يرتمج اإ

دراجه يف قامئة تطرح للنقاش.  الإس بانية. وميكن السامح بذكل برشوط معينة حُتدد يف اقرتاح من البدل اذلي يود اإ
دخال تغيري عىل مصنف عىل احلاةل اليت سيوأأما التحويالت يتنطبق . 1 وعليه، يهذا ما نمتىن أأن تشمهل الفئة مت يهيا اإ

ما ليك يكون مفهوما أأكرث أأو يكون أأكرث مالءمة لأغراض التعلمي. يعىل سب ل املثال، ميكن تلخيص مصنف طويل 
لس تادامه يف تعلمي الأطفال الصغار يف املس توايت التعلميية الابتدائية. وهذا هو التحويل اذلي خيضع لبعض 

طا ر هذا الاس تثناء. ومثال التحوير هو أأن يس تادم مدرس قصيدة شعرية يف القسم الرشوط اليت اقرتحناها يف اإ
ىل مادة مسعية برصية يس تادهما يف القسم. ويامي خيص الفئة لإاتحة املتعلقة اب 6 ويأأخذ مهنا أأبياات وحيولها من نص أأديب اإ

ىل امجلهور لأغراض تعلميية س تثناءات بل عنوانني يرعية ، ينحن نرى أأن هذه ليس ا عىل أأساس تفاعيل والنقل اإ
 ستشمل اس تثناءات خيضع لك واحد مهنا لرشوط معينة.

 من نيجرياي

بشأأن الرتجامت والتحويالت والتحويرات، أأعتقد أأن  1 املدرجة يف الفئة 6 يف الصفحة 53 يامي خيص توضيح النقطة .11
كوادور ىل الرتمجة لمتكني املدرس أأو الطالب  قدمت جحتني خمتلفتني هبذا اخلصوص. واحلجة الأوىل يه أأنه قد حنتاج اإ اإ

من اس تادام املواد احملمية حبق املؤلف يف القسم، وقد يمت ذكل يف شلك خمترص للأغراض التعلميية. ولكن أأتساءل 
ن اكن هذا الأمر خيتلف بعض اليشء عن احلاةل اليت يأأخذ يهيا مدرس أأو أأس تاذ أأو حمارض مصنفا ويوزعه يف القسم  اإ

كوادورس. وما أأيهمه من تعليق عىل شلك اقتبا هو أأن هذه التحويالت والتحويرات تمت عىل نطاق واسع، ورمبا  اإ
ىل  يكون ذكل تعداي عىل سوق اثنوية نشطة ملا نطلق عليه املصنفات املش تقة. وأأما مالحظيت الثانية يهيي موهجة اإ

ىل نتاجئ الأحبا ث املموةل من مندوب الولايت املتحدة ويه ختص حتسني اقرتاح مجموعة البدلان الأيريق ة بشأأن النفاذ اإ
ن اكنوا يقصدون ما قصدانه حنن.  القطاع العام. ومل نتناقش مع زمالئنا من ابكس تان هبذا الشأأن وذلا، ل ميكننا معرية اإ

ىل هذه  ول شك أأن الولايت املتحدة يف طليعة ممويل البحث والبحث العلمي عىل وجه اخلصوص، والنفاذ اإ
ىل نتاجئ هذه الأحباث يكون غالبا بتلكيف من الواكةل املاحنة. ويشمل ذكل املعاهد الوطنية للصحة مثال  املصنفات أأو اإ

ةل. بيد أأن الواكلت احلكوم ة يف الولايت املتحدة قدمت طلبا جديدا يدعو اإىل رضورة  أأو الواكلت احلكوم ة املمّو 
اتحة نتاجئ أأحباث املعاهد الوطنية للصحة املموةل من احلكومة يف شلك منشورات أأول  ية مطبوعة. ويسعى اقرتاح اإ

ىل هذه الأحباث مكعيار أأدىن للقانون  مجموعة البدلان الأيريق ة وهذا التحسني املقدم من نيجرياي اإىل ضامن النفاذ اإ
ادلويل حلق املؤلف لأن املربرات التقليدية لنظام حق املؤلف ل تنطبق عندما تكون حوايز الإبداع والنرش والكتابة 

ىل نتاجئ هذه الأحباث متاحة عرب المتويل من القطاع العام وليس من القطاع اخلاص. ويف الأصل، هذا ما  استنادا اإ
دخاهل عىل اقرتاح مجموعة البدلان الأيريق ة كجزء همم لتيسري النفاذ  برازه التحسني اذلي اقرتحت نيجرياي اإ ىل اإ يسعى اإ

ىل املواد احملمية حبق املؤلف. ومن املناسب ببساطة وضع اس تثن اء لالس تادام احلكويم يف هذا الإطار القانوين بدل اإ
ىل الأحباث املموةل من القطاع العام. وس يكون الاس تادام احلكويم أأوسع نطاقا وس يقمي توازان  من اس تثناء للنفاذ اإ

ىل يعال بني مصاحل امجلعيات املهنية اليت تنرش املصنفات العلمية ومصاحل العلامء الباحثني اذلين يرغبون يف ال  نفاذ اإ
 تكل املصنفات عندما تُمولها احلكومة.

 الس نغالمن 

ن اقرتاح نيجرياي اقرتاح وج ه جدا. وابلتأأكيد هناك مشلكة خبصوص اس تادام لكمة "الفئات" لأن العناوين ل  .16 اإ
ذا اندرجت مجموعة من املوضوعات حتت عنوان واحد، يميكن مجعها ويقا للنقاط  تعكس دامئا حق قة املضمون. واإ

شرتكة بيهنا. وندمع اقرتاح الهند القايض بوضع يئة خاصة بشأأن البحث. ونقرتح الرتكزي عىل هذا اجملال لأن امل 
س امي احلكومات الأيريق ة، غالبا ما تركز عىل البحث الأسايس، وخاصة أأن هل انعاكسات عىل احمليط  احلكومات، ول
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ىل  ىل املعارف نقلها من لغة اإ س امي ابلنس بة للبدلان الناطقة ابللغة الفرنس ية.  أأخرى، ولالرمقي. وسيتطلب النفاذ اإ
ىل أأخرى موضوع عدد من ابلإنلكزييةوتكون املصنفات البحثية، يف العادة،  . وعليه، ينبغي أأن يكون التحوير من لغة اإ

الاس تثناءات تكون مضن يئة البحث. وتوايق الس نغال عىل ما قالته الهند بشأأن رضورة حامية مضمون مجيع 
 املصنفات اليت ترتبط بأأي شلك من الأشاكل حبق املؤلف.

كوادورمن   اإ

ذا اكنت الفئة .11 ىل الأسواق الثانوية أأو ل، وسأأدخل  1 أأود أأن أأرد عىل سؤال مندوب نيجرياي املوقر حول ما اإ تشري اإ
ىل املدرس مبارشة يف مصمي املوضوع. أأرى أأن البت يف مسائل الرتمجة والتحويل والتحوير يعود، حسب احلاةل،  اإ

ىل معل يين. وميكن، بطبيعة احلال، للنارش أأيضا أأن  ابلنس بة لقسم ما. وبناء عليه، ميكن ملدرس ما أأن حيول قصيدة اإ
يعد حتويرا ملصنف طويل ويوزعه بعد تغيري بعض العنارص هبدف جعهل يف متناول الأطفال الصغار. ويف هذه احلاةل، 

ذا هو س يكون دلينا نوع خمتلف من التحويل أأو  التحوير لأن ذكل سينطوي عىل خلق سوق اثنوية للكتب. ياجلواب اإ
يئة حمايدة. وميكن أأن تشمل الاس تادامات يف الأقسام حسب احلاةل، أأو احلالت اليت قد تنطوي عىل  1 أأن الفئة

ذا اكن مض  6 مون الفئةخلق سوق اثنوية. ويتعلق السؤال الثاين اذلي طرحه مندوب الولايت املتحدة املوقر مبا اإ
يش به مفهوم التعّل عن بعد، لأن هذا الأخري، عىل ما يبدو، يشمل احلالت املذكورة يف تكل الفئة. واجلواب هو أأنه 

اتحة مصنف مضن الفئة لقسم تقليدي. يفي قسم عادي مثال يف لكية للقانون، ميكن للأس تاذ أأن يت ح  6 من املمكن اإ
ل يدخل يف نطاق مفهوم التعّل عن بعد. والتعّل عن بعد يعين وجود طلبة  موضوعا حمددا بنقهل من ماكن أ خر. وهذا

من أأماكن خمتلفة خارج املؤسسة. ولهذا، يرتبط التعّل عن بعد بنوع حمدد من التعلمي اذلي يس تادم يف بعض احلالت 
اتحة املواد خارج نطاق الت  عّل عن بعد.التواصل التفاعيل، ولكن هناك أأيضا حالت يمت يهيا التواصل واإ

 نيجريايمن 

ىلأأعتقد أأنه من  .11 ول الأعضاء يف الاحتاد ادل يف يف اعامتد الاس تثناءات والتق يدات اأأن هناك تباين اجلدير ابلإشارة اإ
 وعليه،مجيع الأمور اليت نناقشها اليوم.  اليت تشمل من الاس تثناءات والتق يدات طويةل قامئة اذلي دليهالأورويب 

هذا  أأن ونرى دون أأخرى.ول بعض ادلل  بعض الاس تثناءات والتق يداتتكون ي ه لط تخم ظام نوجود  النت جة يهي
طار ما يعنيه ذكل هو أأنو يف مجيع أأحناء العامل.  يسودالوضع يف الاحتاد الأورويب  جند أأن  التعلمي والبحث،ه يف اإ

لهيا وتكل لهيا. و  اليت ل املدرسني ل يعريون ابلتأأكيد املواد اليت ميكهنم النفاذ اإ مث  املصدر أأن حندد عليناميكهنم النفاذ اإ
والتعّل وأأصبحت هذه  لمعريةعائقا ل التباين اأأصبح هذوقد . املعنية وتكل غري املعنية احلقوق حندد بعد ذكل

قامة اقتصاد مس تدام  صمموهذا الصك املقرتح م. املتطلبات تعيق التدريس والتقدم تتاح ي ه رف اعقامئ عىل امللإ
لهيا  رفااملع يعاةل لتكوينيرص  هناك سبب و  عىل حساب الأمم الأخرى.يقط للبعض مهنا ليس الأمم و مجليع والنفاذ اإ

، دلينا بطبيعة احلالو يف الاحتاد الأورويب.  الساريةالاس تثناءات والتق يدات  اس تادامعض البدلان من لعدم متكن ب
رسد اذلي ي الأورويب  أأو القاري يهناك التقليد. ناءات والتق يداتابلس تث يامي يتعلق تقليدان قواين هذه القاعة يف  هنا

ذا اكنما  بوضوح اتم أأيضا اجلائزة وحيددالاس تادامات  بوضوح اتم بتعويض أأو بدون  الاس تادامات ت تكلاإ
ات أأمرييك اذلي جيمع بني قوامئ قصرية جدا من الاس تثناء-ولكالأنالتقليد أأو  السوابققانون  تقليدهناك و . تعويض

طاره ي يمت اذل املنصفمبدأأ الاس تادام  أأل ويه كبرية أأداة مرنة وبني غراض مقابل الأ معينة  اس تاداماتتق مي يف اإ
نقطة الإطار املقرتح اذلي نناقشه اليوم أأن جيد هذا نأأمل و . تهوطبيع  املس تادم العامة أأو الاجامتعية ومقدار احملتوى

. ول يعترب أأي من النظامني نظاما مثاليا ولكهنام خيدمان بعض ادلول الأعضاء دون غريها بني هذين النظامني وصل
 ، أأن حقمندوب الاحتاد الأورويب حنو ما قاهل عىلوعىل سب ل املثال، يقد ُذكر مرارا، املمثةل هنا اليوم. من ادلول 

انون حق املؤلف يف الولايت املتحدة. جزءا من ق ليسمعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، املعرتف به يف  اتحةالإ 
يف  راء القضائيةتقر هبا ال  ولكن  واننيالق وصنص ل تقر هبااس تثناءات وتق يدات  تطبق قانون السوابق اليت بدلانولل 
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لزام يكون منسقا و بعض الأح ان. مفن املهم أأن يكون هناك هنج أأدىن  ليه،  ااإ ليس يقط لأن قطاعات معينة يف حاجة اإ
ليهما و يتطلب بعض املرونة من أأجل تعزيز تقدم العّل والفنون املف دة.  برمتهن الاقتصاد ولكن لأ  اقرتاح  يدعو اإ

دخال هو  احملّسن مجموعة البدلان الأيريق ة  الأورويبالاحتاد يف  الاس تثناءات والتق يداتقامئة عىل تعديل طف ف اإ
كوادور املوقرمندوب انشغال عاجل ووضع حمك ي ىل بشأأن احلاج اإ الاس تثناءات والتق يدات تسهل حتديث  يئةة اإ

تفاق ة برن ل ويقااس تثناءات وتق يدات جديدة  تضعهذا النص يف جوهره للبدلان أأن ويسمح التعلمي. لأغراض 
معظم بدلان منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاجتاه اذلي تسري ي ه  هذا هوو . اجلاري هبا العمل يف البدلواملامرسة 

يف ال ونة الأخرية  اململكة املتحدة ومن تنف ذمكة العدل الأوروبية، حملمن القرارات الأخرية  هو واحضقتصادي كام الا
ىل الأحباث لإلزايمحلمك بشأأن النفاذ ا  يرست اليتقرار احملمكة العليا الكندية أأمس من اليت متولها اململكة املتحدة، و  اإ

 البدلان أأعضاء مجموعة يتفاوض من املهم أأنو تعلميية. ال لأغراض ليف كندا الاس تادام املنصف  بشلك غري مق د
الأهداف الاجامتعية  لتيسري بلوغاملتقدمة  وغريها من بدلان اجلنوب والبدلان مجموعة بدلان أأمرياك الالتين ةو الأيريق ة 
ماكنية اس تادام  احملّسن الأيريق ةان البدل قرتاح مجموعةيتضمن أأيضا اق املؤلف. و حللنظام ادلويل ل الهنائية  والغاايت اإ

ىل جانبمبدأأ الاس تادام  املندوابن للحفاظ عىل املرونة اليت ذكرها  املنصفةالاس تثناءات والتق يدات  املنصف اإ
وتق يدات  اس تثناءاتاإىل وضع الويبو ول حتتاج بدلان أأمرياك الالتين ة والاحتاد الأورويب. للك من مجموعة  املوقران
ن، حفسب احملفوظات واحتياجات الأشااص ذوي الإعاقةدور ناول التعلمي والعلوم واملكتبات و تت حمددة  الوقت  بل اإ

 الأساس اجلوهريبطبيعة احلال، هو، الويبو و  اجلوهري ملهمةساس منسق، وهذا الأمر هو الأ هنج  لوضعقد حان 
ماكني يف أأن تتاحنأأمل و قانون حق املؤلف نفسه. أأيضا ل ل ينبغي أأن ي ملحق برن اذلحييي ة اعامتد نظام للمرة الأوىل اإ
التطورات الأخرية يف الاحتاد الأورويب وكندا والولايت أأن يس تف د من أأيضا ينبغي قانوين، ولكنه  جمرد صك يظل

 املتحدة.
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