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  ق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة الدائمة املعنية حب
 

  والعشرونالرابعة الدورة 
 2012ل يويو 25 إىل 16جنيف، من 

 
 

 بشأن التقييدات مواد وفئات موضوعات مشروع
عليم واالستثناءات على حق املؤلف لفائدة مؤسسات الت

  والتدريس والبحث
 اقرتاح من وفد الربازيل
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ية .1 سـمعلومات أسا
 

ناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اب تتعلقفئات موضوعات بن قانوية وقامئة اأحاكم ث هذه الويقةتقرتح سـتثيدات والا لتقي
بحث تدريس وا تعلمي وا سات ا للفائدة مؤ ل ل  .س

ناد إىلّوحنث ادلول األعضاء عىل  نصوصستالعمل ابال بة يف هذا ل ا نا يدات ا ناءات وا سـ من أجل بلوغ اتفاق عىل الا مل لتقي سـتث
نصو نحو ا ملاجملال، عىل ا رشينصل نة يف دورهتا احلادية وا متدته ا يه يف برانمج العمل اذلي ا لع  للج  .ععل

شات اجلارية خالل  نا قوتدمع الربازيل فكرة أن تكون ا ثالثة امل سأةللألايم ا ملاملكرسة  ّ ناُ يدات لفائدة سـتث الا لتقيءات وا
بحث قامئة عىل  تدريس وا تعلمي وا سات ا لمؤ ل ل شأن ، موضوعات فئاتس نة  سابقة  شات اليت جرت يف ادلورة ا نا بثل ا للج ل ق مل م

بات ودور احملفوظات ناءات لفائدة ا يدات والا تا ملكي سـتثتق  .ل

شمل اقرتاحات ا نة إىل اعامتد ويقة معل  نة  سعى ادلورة الرا بغي أن  تو ث للج ه ت يدات ين لتقيدلول األعضاء فامي خيص ا
بحث واألشخاص من ذوي اإلعاقات األخرى تدريس وا تعلمي وا سات ا ناءات عىل حق املؤلف لفائدة مؤ لوالا ل ل س  فيكون. سـتث

ّاعامتد ويقة معل أول خطوة  .ل للميض قدما ابملفاوضات حنو اعامتد صكني دويني يف هذين اجملالنيث

  أحاكممرشوع .2

رشوعتود الربازيل تقدمي ها يف تقدمي اقرتاحات أخرىم  تفاظ  ية، مع الا تا حبق األحاكم ا ح ل  .ل

ية تعداي عىل حق املؤلفاإلجراءات تكونال " تا ل ا  :ل

نف أداء - تدريسض ، ألغراحسب احلال وعرضه، وتالوتهمص  ية أولا شطة  تعلمي مضن أ سات ا مي يف مؤ ن ل حبثية،  تعلس
تجارياّيربرهيف حدود  شودل الغرض غري ا يان املصدر، مبا يف ذكل امس املؤلف، إال إذا تعذر ذكلملن ا ّ، رشيطة   .ب

نفات اكمةل و - ها، أو  نفات قامئة، أاي اكن نو تطفات من  مصسخ وترمجة وتوزيع  مص عن نون مق نفات ا لفيف حاةل  مص
هاد هبا يف إطار تخدمه املدرسون بغرض الا يا  برصية أو املؤلفات القصرية، يك تكون موردا  ستشا سـ مي يل شطة تعل ن أ

بحث،  تعلمي أو ا لا شودل تجاري ا نيف حدود يربرها الغرض غري ا ملل يان املصدر، مبا يف ذكل امس املؤلف، إال ّ ب، رشيطة 
 .ّإذا تعذر ذكل

بل األشخاص و - وادلروس، ن رش مدوانت تكل احملارضات ُوحيظر. املوهجة إلهيمقتدوين احملارضات وادلروس من 
مابلاكمل أو جزيا، دون ترصحي  شخص اذلي قدهمائ توب من ا لبق   .مكسـ

تب أو الصحف أو اجملالت أو أيمنقتباس الاو  نف دعامة ةلك ا تطفات  مص أخرى  نقد ألما ملق لغراض ادلراسة أو ا
شود  أو نقاش، يف حدود يربرها الغرض ا نا ملل بقا للمامرسة العادةلّ يان املصدر، مبا يف ذكل امس املؤلف، طو ب، رشيطة 

 ."ّإال إذا تعذر ذكل
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 فئات املوضوعات .3

ئات املوضوعاتغري احلرصيةتود الربازيل تقدمي القامئة  نة  ية ا تا ف ا تضم ل  :ملل

نفاذ إىل ا )1( ملصا نفات اليت نفدل سحوبة وا ملصنفات ا بعاهتامل  طت 
ية )2( نولو جتدابري امحلاية ا لتك

 

تخدام ألغراض  )3( تدريسسـالا لالرتية وا ب
 

نسخ احملارضات )4(
 

باسات )5( قتالا
 

 ]ثهناية الويقة[


