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 اعامتد الاس تثناءات الوطنية

 الهدف:

تيرس عىل املكتبات  و ىش والمااما اا ادلولية،مبا يامت ،تشجيع ادلول الأعضاء عىل اعامتد اس تثناءات وتقييدات يف قوانيهنا الوطنية
بقاء عىل التوازن ب ني حقوق املؤلفني واملصلحة الأمع ودور احملفوظات الاضطالع بدورها يف تقدمي اخلدمات العامة، مع الإ

ىل املعلومات.يف جمالت للجمهور، ول س امي   التعلمي والبحث والنفاذ اإ

 املبادئ:

تضطلع الاس تثناءات والتقييدات، ويه جزء ل يتجزأأ من أأنظمة حق املؤلف الوطنية، بدور حامس يف متكني املكتبات ودور 
 الاكمةل وعىل العمل مع الآخرين. عدة الأفراد عىل حتقيق قدر اماحملفوظات من تلبية احتياجات امجلهور، ومسا

تساعد الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات هذه املؤسسات عىل مساندة الأفراد يف السعي للحصول و 
 عىل املعلومات واس تالهما وتعمميها ليك ميكهنم املشاركة بشلك ملموس يف احلياة العامة.

ليه.يف تطّور أأيضا الاس تثناءات والتقييدات  وتسامه اتحة النفاذ اإ  املعارف حبفظ الرتاث الثقايف والفين والعلمي للعامل واإ

ن  دمات املكتبات ودور احملفوظات، حاةمة خب تكل اخلاصةامحلاية الإجيابية للمؤلفني ولالس تثناءات والتقييدات، مبا فهيا واإ
 جيع الإبداع والابتاكر والتعمل.لتحقيق أأهداف نظام حق املؤلف يف تش 

 حفظ املصنفات

 الهدف:

 متكني املكتبات ودور احملفوظات من الاضطالع بدورها يف تقدمي اخلدمات العامة يف جمال حفظ املصنفات.

 املبادئ:

ات  اخلدمها يف تقدميورميكن لالس تثناءات والتقييدات بل وينبغي لها أأن متكّن املكتبات ودور احملفوظات من الاضطالع بد
 .وتراهثا بدلان العامل وشعوبهل املعارف املرتامكة العامة يف جمال حفظ املصنفات اليت تشمل 

ميكن لالس تثناءات والتقييدات بل وينبغي لها أأن متكّن املكتبات ودور احملفوظات من نسخ املصنفات املنشورة  ،لهذه الغايةو 
 ةمئة.مالبرشوط  ،سببدالالاو فظاحللأغراض  مثل املصنفات املعّدة ،ديدة الزوالشمبا فهيا املواد  ،وغري املنشورة

ىل  املهجورةتخزين ال أأن يشمل نقل احملتوى من أأنساق  وجيوزطائفة من الوسائط والأنساق الرضوري يشمل هذا احلفظ و  اإ
 .أأنساق خمتلفة
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 دمع البحث والتمنية البرشية

 الهدف:

 متكني املكتبات ودور احملفوظات من الاضطالع بدورها يف تقدمي اخلدمات العامة يف جمال تطوير البحث واملعارف.

 املبادئ:

ىل حمتواي اا اليت تشلك املعارف املرتامكة لبدلان العامل وشعوبه. اتحة النفاذ اإ  تطور املكتبات ودور احملفوظات املعارف ابإ

ذ تدمع –القامئ عىل املعارف القرن احلادي والعرشين أأساس ية لقتصاد املكتبات ودور احملفوظات و  البحث والتعمل  أأنشطة اإ
ىل اجملموعات اخملتلفة؛ النف وتبيح؛ والإبداعوالابتاكر  ىل املعلومات و  وتقدماذ اإ امجلهور، مبا يف ذكل امجلاعات عامة اخلدمات اإ

 .الضعفاءوأأفراد اجملمتع  املترضرة

 أأن تقدمن املكتبات ودور احملفوظات من ميكن لالس تثناءات والتقييدات املعقوةل بل وينبغي لها أأن تضع الإطار اذلي ميكّ و 
ىلمن بعض املواد  انسخبات وس يطة مكت  عن طريقأأو  ةمباش   .املس تخدمنيالباحثني وغريمه من  اإ

 الإيداع القانوين

 الهدف:

يداع القانوين.  البشجيع عىل اعامتد قوانني وأأنظمة وطنية لالإ

 املبادئ:

ىل حفظها، و وجيوزتساعد أأنظمة الإيداع القانوين عىل تطوير اجملموعات الوطنية  ذا أأن تساعد يف اجلهود الرامية اإ ل س امي اإ
 العديد من فئات املصنفات املنشورة يف أأنساق متعددة. عىل اكنت حتتوي

حتد القيود املفروضة أأل امجلهور ابلحتفاظ ابملعلومات احلكومية الأساس ية. وينبغي أأيضا ختدم املكتبات ودور احملفوظات و 
 ات عىل تسمل املصنفات احلكومية وحفظها وتعمميها.عىل املواد احلكومية مبوجب حق املؤلف من قدرة املكتبات ودور احملفوظ

 والاس تثناءات يف حميط رمقيالتقييدات 

 الهدف:

 .حمليط الرمقيامتكني املكتبات ودور احملفوظات من الاضطالع بدورها يف تقدمي اخلدمات العامة يف 

 املبادئ:

ن  اتحة اإ و حفظها و تغرّي الطريقة اليت تعمل هبا املكتبات ودور احملفوظات للحصول عىل املواد الرمقية  ةلرمقياكنولوجيا ت ال اإ
لهيا. النفاذ  اإ

ىل حلفظ اماكنية اإ عىل النحو السلمي ودور احملفوظات لمكتبات ل للتقييدات والاس تثناءات أأن تضمن وينبغي  اتحة النفاذ اإ واإ
 التقنيات الش بكية. ن خاللماملعلومات املطّورة و/أأو املعّممة يف شلك رمقي أأو 
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 مبادئ عامة أأخرى

لالس تثناءات والتقييدات الأخرى، مبا فهيا اس تثناءات الاس تخدام العام، أأن تؤدي دورا همام يف متكني املكتبات ودور ميكن 
 احملفوظات من الاضطالع مبهمهتا يف تقدمي اخلدمات العامة.

ىلتقييدات عىل املسؤولية عن بعض أأنواع ب ادلول الأعضاء أأن تقر غي وينب املكتبات ودور احملفوظات  الأرضار اليت تس ند اإ
ترصفوا وفقا لقانون حق  ليك يعتقدوا أأهنم معقوةل أأو دلهيم أأس باب اذلين يترصفون حبسن نية أأو يعتقدون ووالكهئاوموظفهيا 

 املؤلف.

ىل املصنفات احملمية حبو  ق املؤلف يف البدلان املتقدمة والبدلان يضطلع أأحصاب احلقوق بدور حامس يف ضامن اس تدامة النفاذ اإ
جياد  ذا اكن التغري التكنولويج الرسيع يس تلزم حلول مرنة، فينبغي لدلول الأعضاء أأن تشجع أأحصاب املصاحل عىل اإ النامية. واإ

 حلول تعاونية ومبتكرة.

يف متديد ادلول الأعضاء نظر ت  ، وقديف تقدمي العديد من اخلدمات العامة احملفوظات ودور   املكتبات   املتاحف  وتشارك 
 الاس تثناءات والتقييدات نفسها أأو ما يش هبها لبشمل املتاحف.

س تثناءات الااملكتبات ودور احملفوظات للحرص عىل أأن متارس مناس بة ضامانت ملكتبات ودور احملفوظات اضع تأأن ينبغي و 
 مسؤوةل ومرشوعة. والتقييدات ممارسة  

 ]هناية الوثيقة[


