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 SCCR/26/3 املورتحة القاةد  يف القثيوة تقحيد النصقص

فريقية والربازيل واإكوادور والهند وأأوروغواي عداد اجملموعة الأ  من اإ
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كوادور والهند وأأوروغوايمت قد اليت اقرتحهتا هذه الوفود هذه الوثيقة لتحل حمل النصوص  اجملموعة الأفريقية والربازيل واإ
  .SCCR/26/3 الواردة يف الوثيقة عرش الأحد توووعااملبشأأن 

 حفظ املصنفات :0املوووع 

بغض ، أأو املواد احملمية ابحلقوق اجملاورة ،شنشورةامل غري و شنشورة مل اصنفات امل نسخ  احملفوظاتدور لمكتبات و ل يُسمح  .0
 ؛ حي من ما ك ح  املللفدون ترص ،النظر عن نسقها

لأغراض مثل أأو املستبدةل  احملفوظةبدل من املصنفات الأصلية أأو املواد  لفقرة )أأ(ل املعدة وفقا الشنسخ جيوز اس تخدام .4
 ة.املنصف وفقا للمامرسة يت يسمح هبا هذا الصك/املعاهدة ولأأغراض الالرتاث الثقايف واحملافظة عىلالتعلمي والبحث 

ليها الشنسخ يكون .3 لالس تخدام غري الرحبي وهبدف حتقي  املصلحة العامة والتمنية البرشية دون أأن  يف الفقرة )أأ( ملشار اإ
حل اق رضر غري مربر ابملصاحل الرشعية للمللف؛ وجيوز ممارسة هذا يتعارض ذ ك مع الاس تغالل العادي للمصنف ودون اإ

 .الشنشاط من املوقع أأو من ماكن بعيد

َّسخ والصور الاحتياطية :4 املوووع  ح  الشن

حلقوق ابية حم  دوامأأو  ،اتأأي مصنف ،بأأية وس يةل اكنت ،وتتيحشنسخ أأن ت لأي مكتبة أأو دار حمفوظات  يُسمح .0
لهياقتنهتا تكون قد اجملاورة  ر ادمكتبة أأو  أأو ادمهيمس تخلفائدة قانوين،  شلكب ر احملفوظات اأأو د ةاملكتب اأأو نفذت اإ

 ،تبادل الواثئ  بني املكتباتأأو البحث و أأ  ةاخلاص ادلراسةأأو  التعلمي لأغراض ملس تخدمهياحمفوظات أأخرى لإاتحهتا لحقا 
 ها القوانني الوطنية.ددحتللمامرسات املنصفة، كام  اتالاس تخدام تكلتثل ت رشيطة أأن 

اتحة دور احملفوظات و مكتبات لل سمح يُ  .4  ةمكتبلتس تخدهما حلقوق اجملاورة ابية حم مادة مصنف أأو نسخة عن نسخ واإ
 .الشنسخةتكل ب  ابلقياملمس تخدم ل اء يف الترشيع الوطين يف أأية حاةل أأخرى يسمح فهيا تقييد أأو اس تثن ،ر حمفوظاتاأأو د

 الإيداع القانوين :3املوووع 

لأطراف املتعاقدة أأن تقرر بأأن تكون مكتبات أأو دور حمفوظات حمددة أأو أأية ملسسات ا/لدلول الأعضاءجيوز  .0
يداع معّينة تودع فهيا نسخة واحدة عىل الأقل من  فهيا وحيتفظ  اكن، ، يف أأي نس مصنف يشُنرش يف البدل لكأأخرى هجات اإ

 .بشلك دامئ بتكل الشنسخة

يداع نسخ من املصنفات املشنشورة احملمية حب تطلب هجة أأو هج .4 املللف، أأو نسخ من املواد  ات الإيداع املعّينة اإ
 .املشنشورة احملمية حب  املللف أأو احلقوق اجملاورة

يداسمح جلهة أأو هجات الإيداع املعّينة أأن تشنسخ، لأغراض احلفظ، يُ  .3 ع نسخ املضمون املتاح للجمهور وأأن تطلب اإ
 .امجلهور أأو اليت ُأتيحت هلاملصنفات احملمية حب  املللف أأو املصنفات احملمية ابحلقوق اجملاورة، اليت نُقلت اإىل 

 الإعارة دلى املكتبات :2املوووع 

عارة ر احملفوظات اد أأو ةللمكتب يُسمح .0 أأو  ةاملكتبتكون  ،حلقوق اجملاورةابية حم  داو مأأو  حمية حب  املللف اتمصنفاإ
لهيقد ر احملفوظات اد ىل  ،قانوين بشلك ااقتنهتا أأو نفذت اإ ي لأ اتحهتا لحقا لإ  ،ر حمفوظات أأخرىاأأو دة كتبم مس تخدم أأو اإ

ها ددحت، كام بأأية وس يةل اكنت، مبا فهيا النقل الرمقي، رشيطة أأن ميتثل هذا الاس تخدام للمامرسات املنصفة اهيمس تخدممن 
 القوانني الوطنية.
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الإعارة للجمهور أأن حيتفظ  (، جيوز لأي طرف متعاقد/دوةل عضو يكفل رصاحة ح 0من أأحاكم الفقرة ) ابلرمغ .4
 احل . هبذا

 الاس ترياد املوازي :5وووع امل

د مصنفات مشنشورة قانونيا لإدماهجا يف مجموعاهتا يف احلالت اليت ل اري تاس  و  اقتناءللمكتبات ودور احملفوظات  يُسمح .0
ثر أأول معلية بيع أأو أأي نقل أ خر مللكية  التوزيعادلويل حل   دالطرف املتعاقد عىل الاستنفاادلوةل العضو/نص فهيا ت  عىل اإ

 املصنف.

 أأوجه الاس تخدام عرب احلدود :6 املوووع

عداد ادلول الأعضاء/الأطراف املتعاقدة عىل أأنه يف حال تنص  .0 يف  ،ة من مصنف أأو مادة حمية ابحلقوق اجملاورةنسخاإ
أأو سخة تكل الشن مكتبة أأو دار حمفوظات  توزعأأن  زجا ا الوطين،نوهنلقا وفقامبوجب تقييد أأو اس تثناء أأو  ،متاحنس  أأي 
 دوةل عضو أأخرى.يف  ملكتبة أأو دار حمفوظات أأخرى هاح ي ت ت أأو ها ري عت

 املصنفات اليتمية واملصنفات املسرتجعة واملسحوبة :7 املوووع

اتحة أأي مصنف أأو مواد حم  يُسمح .0 ىل امجلهور واس تخداهما اب يةللمكتبات ودور احملفوظات نسخ واإ حلقوق اجملاورة اإ
جراء حتقي  معقول أأي صاحب ح  أ خرهوية مللفها أأو بأأي صورة أأخرى عندما ل ميكن حتديد   .أأو حتديد ماكهنام، بعد اإ

ذا اكن .4 ، حلقوق اجملاورةاب حميةة ادم وأأ  ملصنف بعض الاس تخدامات التجارية تترتك للقانون الوطين مسأأةل البت فامي اإ
لهيا يف الفقرة )  .لزم دفع ماكفأأةتس ت ،(0املشار اإ

يف  هويته أأي صاحب ح  أ خرطراف املتعاقدة أأن تنص عىل أأنه يف حاةل تعريف املللف أأو الأ لدلول الأعضاء/جيوز  .3
املطالبة مباكفأأة منصفة عن الاس تخدام الالح  أأو املطالبة بوقف حي  هل  ،وقت لح  للمكتبة أأو دلار احملفوظات

  الاس تخدام.

للمكتبات  يُسمحنا، احملمكة فامي خيص مصنفا معيّ من  يف القانون الوطين أأو عرب قرار ما مل يمت النص عىل خالف ذ ك .2
أأو لأي اس تخدام قانوين لأغراض احلفظ أأو البحث  حسب الاقتضاء ويف أأي نس  اكن ،وتتيحشنسخ أأن ت ودور احملفوظات 

أأن  طولكن برش ، غري ميرسة تصبح اجملاورةأأو احلقوق  املللف  حب حميةمواد  وأأ  حمية حب  املللف اتمصنفأأي  ،أ خر
ىل امجلهور ي  اتحهتا اإ  املللف أأو أأي صاحب ح  أ خر. من طرفس ب  نقلها أأو اإ

خطار يف  ،علنيأأن  طرف متعاقددوةل عضو/جيوز لأي  .5  (0) تطبيقه أأحاكم الفقرة ،ويبودلى املدير العام لليودع اإ
امتناعه عن تطبي  هذه الأحاكم بأأي طريقة أأخرى، أأو  هاتطبيق  علن تقييدي، أأو أأن فقط فامي يتعل  ببعض الاس تخدامات

 .لكية

 املكتبات ودور احملفوظات التقييدات عىل مسلولية :8املوووع 

يصدر عندما  مسلول عن التعدي عىل ح  املللفيف نطاق واجباته أأمني مكتبة أأو أأمني دار حمفوظات  ل يكون .0
 :أأنب عند الاعتقاد، ويف حال وجود أأس باب معقوةل لالعتقاد سن نيةحب  املزعوم ترصفال  عنه

ق تقييد أأو اس تثناء وارد املصنف أأو املادة احملمية ابحلقوق اجملاورة، تس تخدم عىل النحو املسموح به يف نطا )أأ(
 يف هذا الصك، أأو بطريقة ل يقيدها ح  املللف؛
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 أأن املصنف أأو املادة احملمية ابحلقوق اجملاورة، يه يف املكل العام أأو خاوعة لرتخيص مفتوح.أأو  )ب(

كتبات ودور احملفوظات من س تثىن امل أأنظمة املسلولية الثانوية، تُ عىل الطرف املتعاقد/ادلوةل العضو  نّص ويف حال  .4
 املسلولية عن أأعامل يقوم هبا مراتدوها.

 تدابري امحلاية التكنولوجية :9املوووع 

نه يف حال توفري حامية قانونية مناس بة تدابري مالمئة، حسب ما يلزم، لضامن أأ الأطراف املتعاقدة ادلول الأعضاء/ذ تتخ .0
زاء تفادي تدابري تكنولوجية فعاةل، فاإن هذه امحلاية القانونية ل تنع الأشخاص املس تفيدين من المتتّع  وجزاءات قانونية فعاةل اإ

 ا الصك.ابلتقييدات والاس تثناءات املنصوص علهيا يف هذ

 العقود :01املوووع 

عفاءات من تطبي  التقييدات والاس تثناءات أأية أأحاكم تعاقدية  .0 الأطراف  /الأعضاءادلول  اليت تعمتدهاتنص عىل اإ
 .لغيةيه أأحاكم د ممارس هتا أأو المتتع تقيّ حتظر أأو املعاهدة أأو /ا الصكاملتعاقدة وف  أأحاكم هذ

 ح  ترمجة املصنفات :00املوووع 

تكون قد  يف أأي نس ، ،مصنفاتحي  للمكتبات ودور احملفوظات، لأغراض التعلمي أأو التكوين أأو البحث، ترمجة  .0
لهيا ب  اقتنهتا ىل املصدر، مبا يف ذ ك امس  ما،بلغة املصنفات  تكل ل تتاحعندما  قانوين شلكأأو نفذت اإ رشيطة الإشارة اإ

 .عندما يكون ذ ك ممكنااملللف، 

 ]هناية الوثيقة[


