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واالستثناءات لفائدة مؤسسات التعليم والتدريس والبحث واألشخاص ذوي إعاقات أخرى، حتتوي 

  على تعليقات واقرتاحات نصية
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نصوص :مالحظة هوم أن ا ل من ا سام أخرى من هذه الويقةالواردة ملف نوان حمدد قد رسي أيضا عىل أ ثحتت  ق تع ّ. 



SCCR/24/8 Prov. 

3 

 

باجة .1  يادل

 :)نصوص(نص اقرتاح  �

يةاجملمن   يقموعة األفر

تعاقدة، .1  ملإن األطراف ا

نظام حق املؤلف؛ يدة للصاحل العام هو هدف أسايس  نون ا تعلمي والعلوم وا لإذ تذكر بأن الهنوض اب ملفل لف ّ 

تصاد رشية والا ية ا تاكر مالزمان  بحث العلمي والا تعلمي ومواصةل ا يع عىل ا ناعا مهنا بأن ا قوا لب من ب ل ل شج للتت لت ية ق
تدمية؛  ملسـا

يع أشاكل املعارف واحلفاظ  بات ودور احملفوظات يف تعممي  ية وا سات ا يوي للمؤ مجوإذ تدرك ادلور ا ت مي س ملكحل لتعل
ثقايف؛ نفاذ العام إىل تراث األمم العلمي وا لعلهيا، ويف إاتحة ا  ل

ها اإلدراك بأن األشخاص ذوي اإلعاقات وإذ  كحير نفاذ إىل يّ ياجات خاصة  للواهجون ا ية مبوجب حق حت نفات ا حملما ملص
شاركة يف املؤلف واحلقوق اجملاورة، وأهنم  ية احلق يف ا ملجامعة من األشخاص جيب أن يؤمن هلم بفعا ل َّ

تصاد  املعريف؛ قالا

تدامة بني  ية ضامن توازن أكرث ا ها  سلع املعرية و يع اإلبداع وحامية ا سمل بدور حق املؤلف يف  سـوإذ  بغ ل شج ميت تعمف ت ّ
  وحقوق ماليك حق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛الصاحل العام

يا املعلومات والاتصاالت  نولو تاكرات يف  ية اجلديدة والا نصات الر جوإذ تعرتف بأن ا تك ب مق يق عىل مل ها وقع  معاكن  ل
تاع هبا، لكهنا أتت أي تخداهما والا تخداهما وإعادة ا ية وقراءهتا وا نفاذ إىل املواد اإلبدا هور عىل ا متقدرة ا سـ سـ ع سـل ضا مجل

يدية يف جمال حق املؤلف؛ تقلتحدايت جديدة أمام مناذج األعامل ا  لب

هّم أن  بحث العلتتفوإذ  ية ا نني وتر لتعلمي املوا ثقافة واخلطاب ادلميقراطي ميقط تاكر وادلفاع عن ا يع الا ل و ب تشج
تعلمني؛ نني  ية كربى عىل عاتق ادلول، وتحقق يف أمسى معانهيا من خالل موا ّسؤو م ط ت ل  ّم

ية مبوجب حق املؤلف واحلقوإذ ترغب نفات ا هور يف تعممي ا حملم يف أن تكون مصلحة ا ملص تخداهما مجل سـوق اجملاورة وا
نفات؛ يد حامية تكل ا ثلام درج عىل تأ ملصمؤكدة يف نظام حق املؤلف ادلويل  ك م َّ 

يع األمم  ناسب  سعى بعزم إىل تأمني نظام دويل حلق املؤلف  مجوإذ  ي نافع ات يق  نوسخر  ملي م لتحق رسة من َّ َّتجات ا ملي
نون، ثقافة والعلوم وا لفا  ل

 :قد اتفقت عىل ما ييل
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 تعاريف .1

 :)نصوص(نص اقرتاح  �

ية  يقمن اجملموعة األفر

 :ألغراض هذه املعاهدة .2

بارة  - رس"بعيقصد  سق ا ّا ملي شخص " لن يح  لأسلوب أو شلك بديل   18  إحدى اإلعاقات الواردة يف املادةذييت
ن يه خشص بال إعاقةلمن هذه املعاهدة ا نفذ إ ثلام  نف يف سالسة ورس  لفاذ إىل ا ي مملص  .ي

بارة  - ية " دور احملفوظات"بعيقصد  حبشآت غري ر يفة عامة من نفات تعمل بصفة ظذات و تتناول ملصهجة إيداع 
يدة  ية تعزيز املعارف ا ثقايف،  شعوب، مبا يف ذكل الرتاث ا ملفيع أنواع معارف األمم وا بغ ل ل تدريس لوالتعلمي يف امج

بحث واملصلحة العامة  .لوا

بارة  - ياانت"بعيقصد  نظمة أو " لبقاعدة ا تقةل مربة بطريقة  ياانت أو مواد أخرى  نفات أو  ممجموعة  ّ ت سـ ب ممص
ية أو غريها من الوسائل، و نفاذ إىل لك مهنا بوسائل إلكرتو نية وميكن ا ل توايهتا أو تريهبا تكون مهنج يار  تحبمك ا حم خت

توايتتكل يف قامئة بأية حقوق إخالل ف، دون ِّللمؤلإبداعا فكراي   .حملا

ية، أو انعدام القدرة " اإلعاقة "مبفردةيقصد  - ية أو  سدية أو  سـإعاقة برصية أو أية إعاقة أخرى  عقل حج
ية تلزم  ،كاإلدرا رسانسقتسـو  ّ نفمي  .للمصا 

بارة  - ثارية"بعيقصد  نح سـتئثارية الاقوق احل" سـتئاحلقوق الا تمترصحي اليت  ية برن لُلل قلمؤلف مبوجب اتفا
شأن حق املؤلف بو  بومعاهدة الو  .ي

بات "فردةيقصد مب - يفة عامةمنشآت " ملكتا شعوب، تتيح  ظذات و يع أنواع معارف األمم وا ناول  لنفات  مج تتمص
يدة  ية تعزيز املعارف ا ثقايف،  ملفمبا يف ذكل الرتاث ا بغ تدريس ل تعلمي وا ليف ا بحث واملصلحة العامةل  .لوا

نف "مبفردة يقصد - ّا نف أديب وفين " ملص نف أديب وفين وجب مبّمحمي مصأي  مصحق املؤلف، وشمل أي  ي
يه حق املؤلفةانقضت حامي  .ف 
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بارات عامة .3  عتا

 ):تعليقات(تعليق  �

 من الاحتاد األورويب

سب، ب .3 ية  ترص عىل تعزيز إبداع املواد ا حفإن الغاية من امحلاية مبوجب حق املؤلف ال  لتعلمي نفات تق ملصل أيضا إبداع ا
تدريس شطة ا ية حمورية جدا يف أ تيس أ لمعوما واليت  ن مه متكن . تك يه، فال بد من امحلاية مبوجب حق املؤلف ليك  تو عل

تدريس ثل مواد ا ية اجلودة  نفات العا نفاذ إىل ا ية يف الاحتاد األورويب من ا سات ا لاملؤ ل ملص ل مي مس يوي إذا . لتعل حلمفن ا
يةإرساء توازن عادل ودا يق أهداف املصلحة العامة من هجة اث نمئ بني امحلاية مبوجب حق املؤلف من هجة، و  .حتق

ية تحدة األمر يكمن الوالايت ا  مل

تحدة تدمعه سوق جتارية  .4 ميي يف الوالايت ا نا ا يد عىل أن نظا تأ ملنود، عىل غرار ما قام به الاحتاد األورويب، ا ك لتعلل م
بحث، وتدمع تعلمي وا لشطة ملواد ا ل ناءاته كذكل مجموعة من ن يدات والا سـتثا  يف قانون حق املؤلف يف بدلان، ومهنا لتقي

تخداممفهوم  نصفسـالا بةمل ا تجارية . لطل واألحاكم اخلاصة لفائدة املدرسني وا سوق ا يح ا لو ل يص (تت خعرب اتفاقات الرت
ية ناءاتإىل جانب ) عوالاتفاقات الطو يدات والا سـتثا مثال يف (دلان  يف قانون حق املؤلف يف بلتقي

باب 107و 110 املادتني تحدة17ل من ا همة للغاية إىل املعلومات ) مل من مدونة قوانني الوالايت ا نفاذ ا ملفرص ا ل
متع املعلومات شاركة الاكمةل يف  بري اإلبداعي الرضورية  بحوث وأشاكل ا جموا للم تع تجارية يف . لل سوق ا لوتضمن ا ل ت

بارزة  رش ا تحدة دور ا لالوالايت ا يةولنمل هور العام واخلاص عىل حد . حبالصحافة غري الر ية وا سات ا مجلوختدم املؤ مي لتعلس
بالغنيسواء، مبا يف ذكل  تعلمي  بادرات ا ثانوية واجلامعات و ية وا تدا للاملدارس الا ل ل ئ بري، . مب شلك  تصار، يعود،  كواب ب خ

تعلمي تدامة ملواد ا تحدة إىل سوق  ميي يف الوالايت ا نظام ا لجناح ا سـ مل مل يدات  ويف الوقت ذاته، ال شك يف أن .لتعل لتقيا

ناءات توى الوطينسـتثوالا يع أحناء العامل وعىل ا سـ تؤدي دورا همام يف توازن نظام حق املؤلف يف  شف من . ملمج نستو
يع الظروف  تطلب دراسة  ثالث  بار اخلطوات ا تاز ا توازنة اليت  بة وا نا ناءات ا نا أن الا مججتر ت ل ت جت مل سـ خمل ث تت سـب

تأ شـهتا  نا بو ق تلف من بدل إىل آخرم نا اإلقرار بأن تكل الظروف قد  ختن، ولكن جيب   .علي
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 مواطن املرونة 1.3

 ):تعليقات(تعليق  �

تان  كسـمن اب

ية  .5 تب واملواد ا نفاذ إىل ا ية ووضع مواطن مرونة جديدة يف نظام حق املؤلف لضامن ا ميتعزيز مواطن املرونة احلا ل لتعلل لك
رس ميسعر   .ب

 من إكوادور

ثالث، ا .6 بار اخلطوات ا سمح هبا القانون ادلويل، مبا فهيا ا شأن نطاق مواطن املرونة اليت  سريية  لألحاكم ا ت ي ب ختف ل
 .إضافة إىل قواعد أخرىي من اتفاق تربس، 44 و40واملاداتن 

 من الاحتاد األورويب

ية حبق امل .7 نفات ا تخدام ا سمح اب ناءات حمددة  ية برن عىل ا حملمنص اتفا ملص سـ ت ّت ث باس سـتق قتؤلف ألغراض الا
تدريس ية . لوا شأن حق املؤلف، ومبوجب اتفا بو  سموح هبا مبوجب معاهدة الو ناءات  قواألنواع ذاهتا من الا بث ي م سـت

يل الصويتروما ومعاهدة شأن األداء وا بو  سج الو ب تعلق ابحلقوق اجملاورةلتي ناءات لألعضاء . ي فامي  سـتثوترتك هذه الا
يات واملعاهدات يذها قيف تكل الاتفا ند  ترصف  بريا  شا  تنف ها ع لل ك توى (م ثال بني ا تعلمي  سـفال تفرق فامي خيص ا ملل م

ته ميي أو  طبيعا بقه عرب ). لتعل توى ادلويل وأن  يه عىل ا نصوص  نفذ اإلطار ا يطوعىل لك بدل عىل حدة أن  سـ عل مل ملي
ن ثالث كام  بار اخلطوات ا ية مع احرتام ا يفه مع الظروف ا رشيع الوطين و تا ل ت خحملل يك يات واملعاهداتلت يه الاتفا قص   .عل
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ثالث .2.3 ليار اخلطوات ا  مع

 :)نصوص(نص اقرتاح  �

 إكوادور وبريو وأوروغوايمن 

ثالث .8 يار اخلطوات ا لسري  مع  .تف

يق املادة  بند  ية برن واملادة 2.9تطع شأن حق املؤلف، 10ي من اتفاق تربس واملادة 13ق من اتفا بو  ب من معاهدة الو ي
يار ةلمماثأحاكم أو  سري  تعاقدة من  نع األطراف ا تعددة األطراف، ما من يشء  مع يف أية معاهدة أخرى  تف مل مي م

بحث، مبا فهيا مصاحل الغري،  تعلمي وا ياجات ا متدة من ا رشوعة ا ثالث بطريقة حترتم املصاحل ا لاخلطوات ا ل ت حل ملسـ مل
ثل ية؛ وسائر املصاحل العامة  سان واحلرايت األسا موغريها من حقوق اإل سـ ية ن تقدم العلمي وا يق ا من احلاجة إىل  لتل حتق

ثانوية سة واألسواق ا نا تصادية وحامية ا ية أو الا ية أو الاجامت ية أو ا ثقا لا ف مل ع مي قل  .لتعلف
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ثالث .2.3 يار اخلطوات ا لنطاق   مع
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ناءات/الزتامات .4.3 شأن حتديث الا تثاقرتاحات   سـب

 :)نصوص(نص اقرتاح  �

 إكوادور وبريو وأوروغوايمن 

تعلمي .9 ناءات ألغراض ا تحديث الا لالالزتام  ها سـتثب يع نطا قوتو يط الرمقي، سـ  .حملال سـامي يف ا

ّتعني  ناء عىل ي بوةل  تربت  ية اليت ا يهنا الو ناءات يف قوا يدات والا تعاقدة حتديث ا بعىل األطراف ا ع ن ي مقمل ن طث سـت لتق
ية برن، وخاصة مبوجب املادتني  يط2.10 و1.10قاتفا ها إىل ا حمل، و ناسب، نقل نحو ا يه عىل ا ها  مل الرمقي و ل عل تطبيق

بحث تعلمي وا شطة ا ية من أجل حامية أ بكة الر يط ا بة  نا يدات جديدة تكون  ناءات و لوإعداد ا ل ن مق شـ حمل سـ لي م تقث  .سـت

 

 ):تعليقات(تعليق  �

تان  كسـمن اب

نفا .10 ية ووضع مواطن مرونة جديدة يف نظام حق املؤلف لضامن ا لتعزيز مواطن املرونة احلا ية ل تب واملواد ا لتعلميذ إىل ا لك
رس ميسعر   .ب
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بو اجلارية .5.3 تجارب/يخطة معل الو  لأفضل املامرسات وا

 :)نصوص(نص اقرتاح  �

سلفادورمن   لا

يذ الفعال ألحاكم  .11 شأن ا تجارب عىل أساس دوري  تعاقدة عىل تقامس أفضل املامرسات وا لتنفتفق األطراف ا ب ل مل ت
 .ّالصك هذا
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 تخدامسـأوجه الا .4

بحث .1.4 تدريس وا تعلمي وا سات ا لمؤ ل ل  س

 :)نصوص(نص اقرتاح  �

تعريف  .12 يدين"لبدائل   ".ملسـتفا

يةمن  .1.13  يقاجملموعة األفر

بات  بحث والطالب وا نظامت ا تعلمي و سات ا ترسي هذه املعاهدة عىل األشخاص ذوي اإلعاقات ومؤ ل ل ملكس م ت
 .احملفوظات ودور

ندمن  .2.13  لها

يدات املكفوةل يف هذه املعاهدة لفائدة األشخاص  األطراف تتيح ناءات وا تعاقدة الا يا لتقمل ذوي اإلعاقات سـتث
بحث  تعلمي وا سات ا لومؤ ل ية س تدريسومحبالعامة واخلاصة غري الر سات ا لؤ شار إلهيم يف هذه املادة س  .ملسـتفيدينابمل، ا

تانمن  .3.13  كسـاب

يدات تتيح ناءات وا تعاقدة الا ي األطراف ا لتقمل ذوي اإلعاقات املكفوةل يف هذه املعاهدة لفائدة األشخاص سـتث
تعلمي  سات ا لومؤ بحث س تدريس وا لوا يةالعامة واخلاصة ل شار إلهيم يف هذه املادة حبغري الر  .ملسـتفيدينابمل، ا

ية  يقمن اجملموعة األفر

تدريس أو  .13 يل ا لاحلقوق من أجل  يلتسه بحثلتحصا  .ل أو ا

سة  ما ييلجيوز )1( ت ألية مؤ تعاقد س ية مقرها يف أرايض طرف  نظمة  مية أو  ثم حبمي تدريس أو عل لألغراض ا
بحث  ية أو ا لادلراسة ا  -لشخص

نف إىل أية لغة ورش الرتمجة يف  )أ( نإعداد ترمجة  سخ؛مص بوع أو يف شلك مماثل آخر من أشاكل ا نشلك   لمط

نف املرتمج ورشه؛ )ب( نسخ ا ملص  ن

رس ألشخاص  )ج( سق  نف يف  َّإاتحة ا مي ن نظمة؛ملص سة أو ا ملذوي إعاقة وأعضاء يف املؤ  س

ية )د( ية املعدة واملوزعة ألغراض  شموةل حبق املؤلف يف املوارد ا ميإدراج مواد  مي تعلم َّتعل َّ  .ل

نفات أعدت وفقا  )2( سـهبا بطريقة قانوية عن  سخا ا تعاقد أن يصدر  شخص املقمي يف أرايض طرف  ّحيق  مصّ ن ت ن كلل م ّ
تعاقد آخر من هذه املادة إ) 1(للفقرة  بدلان األقل منوامىل طرف  ية أو ا نا بدلان ا تحدة من ا لتعده األمم ا ل ل ممل ُّ. 
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نفات وتصديرها  .14 ترياد ا ملصا نفاد-سـ  . احلقوقست ا

سخة  )1( ية أو ألي طالب ممن ميكل  نظمة  بة أو  ية أو  سة  نيا وملحق برن، حيق ألية مؤ ث ت مي س حبشـ ممت مك تعل
نف أو مصبة بطريقة قانوية عن  ن يع مكتسـ تعاقد،  ب موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة ويقمي يف أرايض طرف  م

ترصف فهيام بطريقة أخرى، دون ترصحي من ماكل  تريادهام أو تصديرهام أو ا سخة أو ذكل املوضوع أو ا لتكل ا سـ لن
 .حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة) ماليك(

حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة ) مالكو(ماكل بذكل ح ّمن هذه املادة، وما مل يرص) 1(عىل الرمغ من الفقرة  )2(
يامنيئ أو برانمج حاسويب  نف  يل صويت أو  سيف  مص سد (تسج ّمبا يف ذكل أي رشيط أو قرص أو دعامة أخرى  جت

يالت ) ذكل الربانمج بة إىل ا يامنيئ اب نف  يل صويت أو  سدة يف  ية ا نفات املو سجويف ا سـ مص سج جمل تملص ن لت ل س ّيق سـ
ملصالصوية أو ا نة عن ت سخة  يل الصويت املعين وال ألي خشص حبوزته  يامنية، ال جيوز ملاكل ا يّنفات ا ن سج معئ لت لس

يامنيئ أو برانمج حاسويب  سنف  سد ذكل الربانمج(مص ّمبا يف ذكل أي رشيط أو قرص أو دعامة أخرى  أن ) جت
ن سخة عن ا يل الصويت أو تكل ا يازة ذكل ا ترصف يف  ملصترصف أو يرصح اب ن سج ل لي لت ح ّ ّ يامنيئ أو الربانمج ّ لسف ا

سد ذكل الربانمج(احلاسويب  ّمبا يف ذكل أي رشيط أو قرص أو دعامة أخرى  تعاقد ألغراض )جت م، يف أرايض طرف 
تأجري أو اإل بارشة، عن طريق ا بارشة أو غري  ليق مزية جتارية  م م ر أو ممارسة أخرى جارة أو اإلعارة أو أي معل آخحتق

تأجري يل ا لمن   .أو اإلعارة أو اإلجارة قب

يامنيئ أو إجارته أو ) 2(ليس يف الفقرة  )3( نف  يل صويت أو  رسي عىل تأجري  سمن هذه املادة ما  مص تسج ي
تعاقد ية يقع مقرها يف أرايض طرف  نظمة  ية أو  سة  بة أو مؤ بل  ية من  مإعارته ألغراض غري ر م ثق مي س ت حبحب تعل  .مك

سخة أعدت بطريقة قانوية عن بران )4( يازة  نإن نقل  ّن ية يقع ح نظمة  ية أو  سة  بل مؤ ثمج حاسويب من  مي حبس م تعلق
ية وموظفهيا وطالهبا، ال يعد تأجريا أو إجارة أو  ية أخرى أو إىل  سة  تعاقد إىل مؤ ّمقرها يف أرايض طرف  لك مي تعلس م

بارشة وفقا ألحاكم الفقرة  بارشة أو غري  يق مزية جتارية  مإعارة ألغراض  م  .من هذه املادة) 2(حتق

نف أو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة أن يعرض ّحيق مل )5( بة بطريقة قانوية عن  سخة  مصاكل  ن سـ مكتن
تعاقد، دون تفويض من  ية يف أرايض طرف  نظمة  ية أو  سة  سخة أو ذكل املوضوع للعموم يف مؤ متكل ا ثم مي س حبن تعل ل

بارشة أو بعرض ما ال يزيد عن صورة واحدة يف الوقت الوا شاهدين مماكل حق املؤلف، إما  حارضين يف محد، عىل 
سخة يه ا لناملاكن اذلي تقع   .ف

تاحف واملعارض .15 بات وا بل دور احملفوظات وا تخدام من  ملأوجه الا ت ملكسـ  .ق

تحف أو معرض  )1( بة أو أي  محيق ألية دار حمفوظات أو  تعاقد ممامكت نظمة [م يعمل يف طرف  ممبوازاة مع 
ية ثية أو  حبمي  : ما ييل]تعل

سخ )أ( نف أو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة يف مجموعاهتا ألغراض نإعداد  مص عن 
ياط  واحلفظ؛ حتالا

سة غري اكمةل، إعداد  )ب( نف أو موضوع احلقوق اجملاورة يف مجموعة تكل املؤ سخة ا سيف حال اكنت  ملص ن
سة أخرى؛ ناؤها من مؤ ناقصة أو ا سسخة عن األجزاء ا ت ل  قن
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نف أو موضوع  )ج( سخ عن  مصإعداد  بغي أن يكون ن تاحا أو  نمن موضوعات احلقوق اجملاورة يكون  يم
تجارية العامة  سق ابلوسائل ا ناؤه بطريقة معقوةل بذكل ا تاره، إذا تعذر ا سق اذلي  لتاحا يف مجموعاهتا اب ن ت خت لن ق ّل م

نارش؛  لأو من ا

نف أو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة إذا تعذر احلصول عىل إ )د( سخ عن  ّإعداد  مص ذن من ن
 املؤلف أو ماكل حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة بعد بذل هجود معقوةل؛

تعلمي األشخاص املعاقني )ه( سة تعىن  شخص ذي إعاقة أو مؤ رس  سق  نف لإلعارة يف  بإاتحة ا س ل ن ّملص  .مي

نوحة مبوجب الفقرة  )2( ملمرسي األحاكم ا تخدام اليت متارس أل) 1(ت َمن هذه املادة فقط عىل أوجه الا غراض سـ
 .غري جتارية

سخ اليت  )3( تخدام ا نجيوز ا سق اكنتّأعدلسـ ن يف أي  تخدام ) 1( وفقا للفقرة ّ سـمن هذه املادة ألغراض الا
تخدمني شخيص أو ادلرايس وجيوز إعارهتا  سـا  .للمل

بعض، إما  )4( ها ا بات تزويد  لجيوز  بعضت نة، ابللمك ية املؤ مَّلربيد أو الفاكس أو وسائل اإلرسال اإللكرتو رشيطة ن
سخة  نف، ما مل ختزن تكل ا ية  سخة اإللكرتو ية عن ا سخة ور باعة  نحذف امللف اإللكرتوين فور  للمص ن ن ن لط ُل ق

ية ألغراض احلفظ  .ناإللكرتو

ية .16  .طنهجات اإليداع الو

تعمل معل  .1 سة أخرى  نة أو أية مؤ بات أو دور حمفوظات  تعاقدة أن تقرر أن  سـجيوز لألطراف ا س ي ت ّمل مع مك ّ
بدل هجات اإل رش يف ا نف  سخة واحدة عىل األقل عن لك  نة اليت تودع دلهيا  ليداع ا مص ن يُني ّ ّ  .وحتفظ هبا دامئاملع

سخ عن  .2 شورة أو  نصفات حق املؤلف ا سخ عن  نة أن تطالب بإيداع  هة أو هجات اإليداع ا نحيق  ن ن ملي م ّجل ملع ّ
ية مبوجب حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة شورة ا حملماملواد ا  .ملن

تفاظ به جي .3 تاحة للعموم ألغراض الا سخ جسال واحدا عىل األقل من املادة ا هة أو هجات اإليداع أن  حوز  ملجل تن
ية مبوجب احلقوق اجملاورة اليت نقلت إىل بوأن تطالب  نفات ا نفات حق املؤلف أو ا سخ عن  حملمإيداع  ملص مص ن

هور يحت  هور أو أ للجما  .تمجل

بات ودور احمل .17 ية ا سؤو تيد  ل م ملكي  فوظاتتق

باتهاذلي فوظات احملكتبة أو أمني دار ملاأمني ال يكون  يد فعل   أي وميارسجيعمل يف نطاق وا ناء أو  تقيخاضع ال سـتث
تعدي عىل حق املؤلفمسؤوال عن  بناء عىل هذه املعاهدة، بارشلا بارشا أو غري  م، سواء اكن   .م

 من الربازيل

 :تعداي عىل حق املؤلفّيعد ما ييل ال  .18

تدريس يف أداء - سب احلال، ألغراض ا نف وتالوته وعرضه،  ل  ح سات ااملمص ميؤ ياق يف يةلتعلس شطة سـ  نأ
ية، يف حدود  ثية أو  حبمي يان املصدر، مبا يف ذكل امس املؤلف، ما تعل شود، رشيطة  تجاري ا بيربره الغرض غري ا ن ملل ّ

تحال إذا  إال  .ذكلسـا
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ها أو  - نفات قامئة أاي اكن نو تطفات من  مسخ  مص عن برصية أو مق نون ا نفات ا لنفات اكمةل يف حاةل  مص لفص
هاد هبا يف  هايع وتوزهتاوترمجاملؤلفات القصرية  تخدمه املدرسون بغرض الا يا  ستشيك تكون موردا  سـ يمي  سـياقتعل

ميشطة ااأل يان املصدر، مبا يف ذكل امس ما ، يف حدود يةلبحث أو ايةلتعلن شود، رشيطة  تجاري ا بيربره الغرض غري ا ن ملل ّ
تحال ملؤلف، إال إذا ا  .ذكلسـا

بل األشخاص املوهجة إلهيم - نوحيظر رش مدوانت تكل احملارضات وادلروس . قتدوين احملارضات وادلروس من  ُ
شخص اذلي قدهماإذن ئأو جزيا دون لكيا  توب من ا لبق  مكسـ  .م

نف ما ألغر - تطفات  تب أو الصحف أو اجملالت أو أية دعامة أخرى  باس من ا مصالا ملقت لك اض ادلراسة أو ق
يان املصدر، مبا يف ذكل بقا للمامرسة العادةل، رشيطة  شود و نقاش، يف حدود يربرها الغرض ا نقد أو ا با ط ن ل ملل  امس ّ

تحالاملؤلف، إال إذا   . ذكلسـا

 

 ):تعليقات(تعليق  �

 فنلندامن 

ية أو  .19 نفات األد تارات من ا بمن املمكن أيضا إعداد  ملص ية يف شلك مجموعةخم نفات عدد من املؤلفني مكلفنا . مصونة من 
رش نة ا نوات من  تخدام بعد مرور مخس  يد الا لنو سـ سـ سـ شورة فقط. يق تارات ا ناء اب نوسمح الا خمل ملي ُويذكر، . سـتث

ناء تعلمي ال تدخل يف نطاق الا نفات املعدة ألغراض ا سـتثعىل وجه اخلصوص، أن ا ل وللمؤلفني احلق يف احلصول . ملص
نوع  تخداملعىل ماكفأة عىل هذا ا  .سـمن الا

 من الاحتاد األورويب

ناسب بني امحلاية مبوجب حق املؤلف  .20 مهيدف إطار الاحتاد األورويب حلق املؤلف يف هذا اجملال إىل إرساء توازن 
يق مجموعة أمور مهنا عىل وجه اخلصوص تدريس، وذكل عرب  حتقواحلقوق اجملاورة وأهداف ا  :ل

نص يف )أ( ناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لفائدة تمتكني ادلول األعضاء من أن  سـتث رشيعاهتا عىل ا ت
ناسب  بت ادلول األعضاء يف توفري تعويض  تدريس، مبا يف ذكل إماكية أن  ية وألهداف ا سات ا ماملؤ ت ن ل مي لتعلس

ناءات؛ يق تكل الا ند  سـتثألحصاب احلقوق  ب  تطع
سامح لدلول األعض )ب( ناءات يف أنظمهتا القانوية وفقا لوتوفري درجة املرونة الالزمة عرب ا ناء بإدراج الا سـتث

ها يات أسوا ها القانوية وخصو ية وأعرا قياساهتا ا صف ن مي لتعلسـ بة لعدد من ادلول األعضاء يف . ل لنسـوهذا األمر أسايس اب
تلفة يف الاحتاد؛ ية ا خملالاحتاد األورويب ولعدد من األنظمة القانوية وا مي  لتعلن

يق  )ج( ندرج  بوضامن أن  ثالثتطي بار اخلطوات ا ناءات مضن إطار ا لهذه الا خت  .سـتث
تدريس يف  ية وألغراض ا سات ا ناءات لفائدة املؤ لويف الاحتاد األورويب، ترد الا مي لتعلس تواألمر سـتث جهيا  ـيل

يق بعض جوانب  EC/2001/29 رمق سـشأن  متع املعلومات  حق املؤلف واحلقوق اجملاورةتنب األمر (جميف 
تو جهيا ـييونص هذا "). Infosoc" ـيل تو جهياألمر ا نقل إىل ل سخ وحق ا ناء حلق ا تفادة من ا ل عىل إماكية الا ن سـ لن سـتث

توى  بحث العلمي، وهو ما يعد، عىل  تدريس أو ا هاد فقط يف إطار ا هور وحق اإلاتحة لغرض الا سـا ل مل ّ ُ ش ستمجل
سات ا تدريس اليت تقوم هبا املؤ شطة ا ناء الرييس أل لتعلالاحتاد األورويب، الا س ل ن ئ ناء . مييةسـتث تلف هذا الا سـتثو خي

يدين،  تخدمة، ونوع ا نفات ا يعة ا نطاق، و يث ا بقه دول الاحتاد من  تدريس اذلي  تفألغراض ا ملسـح سـ ملص ب ل تط ملل ط
تعويض ناء، يف عدد من احلاالت، يكون مربطا أو . لوا تأضف إىل ذكل أن الا َتمكالسـتث يص أحصاب مسـ خ برت
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نف أو . احلقوق تخدام  ناء ا مصويغطى الا سـ هاد فقط يف سـتث رشط إطارستشموضوع محمي ألغراض الا تدريس  ب ا ل
يام بذكل ألغراض غري جتارية ويلزم قانون الاحتاد األورويب ادلول األعضاء ابشرتاط اإلشارة إىل املصدر وامس . لقا

تدريس  ناء ألغراض ا نف يف أي ا لمؤلف ا نوية احرتاما اكمال(سـتثملص تعذر ذكل) ملعمبا حيرتم احلقوق ا ويغطي . يما مل 
هور  نقل إىل ا سخ وا ناء حقوق ا مجلالا لث لن تضمن (سـت هور"ياذلي  تدريس ") للجماإلاتحة  بق عىل ا توزيع و لوا نط يل

تعمل عن بعد بارش وا ُا ّ ل نا ابلوفاء ) أ(3.5 وتغطي املادة. مل يا وتزنيهل ر نف أو موضوع آخر ونقهل إلكرتو هيل  ن مص حتم
بار اخلطوات برشوط أخرى، وال يق ا تسـامي  خب ثالثتط ية . ل ا نفات ا تزنيل ادلامئة  يات ا حملموميكن أن ختضع  للمص ل معل

ية مبوجب  سخ ألغراض  ناء ا تدريس أو ا ناء ألغراض ا ميي لال شاط  بة يف إطار  خشصاليت يقوم هبا ا ن ل ن للطل ث تث سـت سـ تعل
ناء ). ب(2.5 املادة ية، فإن الا ها ا نفات أو غريها من املوضوعات اليت  ثوفامي خيص ا سـتشمل تغط لملص ألغراض ت

تدريس يف األمر ا لا نفات أو غريها من املوضوعات اليت ميكن "Infosoc" ـيجهيتول يعة ا توح وحيد من  ملص  طب مف
تخدام  تخدهما أو من نطاق الا سـا بار (سـ ثال ال تاج ادلول األعضاء إىل الا ند حتديد ذكل،  تبدو أنه  ت حت ع خي م

ثالث يدين، فا). لاخلطوات ا بق الهنج ذاته عىل نوع  ملسـتفو ية املؤهةل ينط سات ا ئة املؤ ناء ال حيدد  ميال لتعلس ف سـتث
يعهتا ) املدارس، واجلامعات، إىل آخره( تحديد إىل غرض ). اخلاصة أو العامة(طبأو  شري اب ناء  ليد أن الا ي سـتثب

ميي  شاط ا لتعلا يقه("لن بغي  تجاري اذلي  حتقالغرض غري ا ين ية") ل شأن24 حليثوتقدم ا يه يف هذا ا تو ل ا واجلدير . جل
ئا عن األشخاص ابذل ناء مل يذكر  يكر أيضا أن الا شث بة(سـت سات أو املدرسون أو ا لطلاملؤ تفادة ) س سـاذلين ميكهنم الا
ية ألغراض . منه نفات واملوضوعات األخرى ا تخدام ا نظمي ا تلفة  حملموتوجد يف الاحتاد األورويب أنظمة  ملص سـ ت لخم

تدريس يص أيضا دورا همام سواء أمت ذكل إىل. لا ناء خويؤدي الرت يق ا سـتث جانب  تخدامات (تطب ثال ابال سـسامح  ملل
ناء تجاوز نطاق الا سـتثاليت  ناءات) ت يق ا سـتثأو عوضا عن  ية تقدمي تعويض ألحصاب . تطب سات ا ميوميكن للمؤ لتعلس

تلف احلقوقاحلقوق أو  يص  خمتر تلفةخ  :خم وفقا لطرق 
ي - بدلان  ية املوسعة يف بعض ا يص امجلا هتخدم اتفاقات الرت ل ع لتسسـ خ ُ نفات ت تخدام ا يص اب ملصل الرت سـ خ

تدريس  .لواملوضوعات األخرى ألغراض ا
تخدام ألغراض  - سمح فهيا القانون ابال ية دورا يف ادلول األعضاء اليت ال  ية الطو يص امجلا سـوتؤدي الرتا ي ع ع خ

يص الوجهية ناء إال إذا انعدمت خمططات الرت بق الا ندما ال  ناء أو  تدريس وذكل عرب ا خا ث تث سـت نطسـ ع  .يل
ية للحقوق  - نظامت اإلدارة امجلا ية الفردية أيضا دور يف احلاالت اليت ال تكون فهيا  يص الطو عوللرتا مل ع خ

تدريس واحلصول علهيا، وال ية إدارة احلقوق الالزمة ألغراض ا لصال سخ الرمقي واإلاتحة عىل  ح بة  نسـامي اب للسـ لن
سخ اآليل يف بعض احلاالت بة حلقوق ا ناإلنرتنت، وأيضا اب لسـ بل أحصاهبا و. لن قيف هذه احلاالت، ترخص احلقوق من  ّ ُ

 .مبارشة
سخ  ناء  سخ اآليل، وا ناء  باس، وا ناء ألغراض الا ـي كذكل عىل إماكية وضع ا تو نونص األمر ا ن ت ن ل للي لل ثق ث ث تجهي ت سـت سـ سـ

ية تني. خشصألغراض  تا الوا ية عىل  شطة ا ناءات أن تضطلع بدور همم يف األ هجوميكن للك هذه الا لك مي لتعلن ندما ع: سـتث
سة أو الطالب  ندما تقوم املؤ ميي، و ياق  تعراض يف  يق أو الا يل أو ا تح نف  ستخدم املدرس ا ع سـ سـ تعل ل لل ملص تعلسـ ل ي

ية سة ا سخ يف املؤ مياب س لتعلن نصوص علهيا يف األمر . ل ناءات ا تدريس، ميكن لال ناء ا توازي مع ا ملواب ل ثل تث سـت سـ
ـي تو جهيا سخ Infosoc ل سخ اآليل وا باس وا ن ألغراض الا ن لت ل ناء ق ية إعفاء بعض األعامل اليت تمت أ ثألغراض  خشص

ية شطة ا مياأل تخدمة . لتعلن ية ا نفات األد تطفات أو فقرات أو أجزاء من ا باسات يف العادة إىل  سـوشري الا ب ملص ت ملت مق ق
نفات أخرى  بهية من  يا، أو إىل وحدات  مصحر ش ية ولقطات من فمل ما، إىل غري ذكل(ف لتشكيلثل اللوحات ا ) م

يق أو الاتقادتكون مرفق نة اب ناء . لتعل ندرج حتت الا باسا  نف ما ا تطف من  سخ  بار  ثومن املفروض ا سـتمق ي ت مص ن قت ع
يه بس إ نف ا نه وا بس  نف ا تطف قصريا مقارنة اب نص ا لفقط إذا اكن ا ملص ملص تل م ت ملقملق وال جيب أن يكون . ملق

باس أطول من الالزم ساسة واألنظمة ال. قتالا سأةل  باس  يمي طول الا حو م قت نقانوية لدلول األعضاء يه اليت حتدد تق
ناء . معايري ذكل الطول نة يف بعض ادلول األعضاء ال يدخل يف نطاق ا ية  نفات  باس  سـتثويذكر أن ا ي ن مص معت ف ق

باس عام هور . قتال نقل إىل ا سخ وحق ا باس الك من حق ا ناء الا مجلويغطى ا لث ن لت ق هور(سـت نه حق اإلاتحة  للجمو ، )م
ثري تخدامه يف ا لكوميكن ا بهية سـ تلفة ا شطة ا لش من األ خمل تعراض"ن تقاد أو الا سـابال تصار علهيام" ن وميكن . قدون الا
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تدريس شطة ا باس أيضا يف إطار أ ناء الا ليذ ا ن قت ثت ناء . سـتنف نح بعض ادلول األعضاء يف الاحتاد األورويب ا سـتثو مت
شري دول أخرى إىل أغرا ترص عىل أغراض حمددة، فامي  باس دون أن  تعاما لال يقت تدريسق ثل ا لض حمددة   .م

نف أو من موضوع  باس فقرة أو مجةل من  مصويكون يف العادة ا نفات قت يق عىل ا ية  سأةل أسا ملصآخر  تعل سـ للم
تقادها ها وا تدريس و شاط  تخدم يف  سابقة اليت  نا لل ن سـ حتليلل تخدام ا. ت ترص ا ملقو باس عىل سـيق قتتطفات ألغراض الا

نصفة وإ تخدام اذلي يراعي املامرسة ا ملالا سب الغرض احملددسـ ّىل احلد املطلوب  تخدم، يف . ح يسـوهذا يعين أنه ال 
نف دون ترصحي من أحصاب احلقوق باس"وميكن كذكل يف بعض احلاالت تربير . ملصالعادة، إال جزء صغري من ا " قتا

شعرية(مصنف بأمكهل  تحركة أو الصور أو القصائد ا لثل الرسوم ا مل تدريس ). م ناء ا لوابملقابل، فإن ا يتجاوز، سـتث
باس باس يف بعض ادلول األعضاء عىل . قتابلرضورة، جمرد الا ناء الا ترص ا ياق، ميكن أن  تويف هذا ا قسـ ث سـتيق ل

باسات القصرية" شورة وفقا للقانون"؛ "قتالا نفات ا تطفات القصرية  نا ملللمص نف ما"؛ "ملق تخدام "؛ "مصفقرات من  سـا
باسات قصرية ية أو "؛ "قتا تا نفات  مسعجذاذات من  ب ك ية برصية مص نفات مسعية أو  ثنفصةل ثالية األبعاد أو مصو م

ية ية أو  يعة فوتوغرا نذات  فب ف نا". ط تيس ا ثو يق ءسـتيك ناء  سم اب ية خاصة يف األنظمة اليت  باس أ ض الا ت مه سـتثت ت ق
تدريس نا. لألغراض ا يان املصدر وامس املؤلف إن اكن ذكل  ـي عىل  تو ممكونص األمر ا بجهي ل نص . ي ياق،  تويف هذا ا لسـ

نارش واملرتمج، وشري دول أعضاء الق نف، أو ا يان املصدر وامس املؤلف، وامس ا ية رصاحة عىل  توانني الو ل ملص ب طن
سلمي"أخرى إىل  تخدام ا لالا ية ". الاعرتاف الاكيف"و" سـ سخ ألغراض  سخ اآليل وا ناء ا خشصوفامي خيص ا ن لن ل سـتث

ـي تو جهيووفقا لألمر ا تعني عىل ادلول األعضاء يف الاInfosoc ل حتاد األورويب ضامن تلقي أحصاب احلقوق ي، 
ية من رضر سخ ألغراض  سخ اآليل أو ا به ا نصف عىل ما  خشصتعويض  ن ن لل ل ب ثري من ادلول األعضاء، . يسم لكويف ا

نصف من الرضائب  تعويض ا ملتأىت ا ل ية(ي سخ ألغراض  سخ اآليل وا خشصالرضائب عىل ا ن لن املفروضة عىل بعض ) ل
تعم/املعدات و سخملسـأو الوسائط ا ناءين آخرين وجهينيويف األخري، . للنةل  ياق سـتثميكن اإلشارة إىل ا لسـ يف هذا ا

ية، " 1: "أال وهام سات ا سخ لفائدة املؤ ناء حق ا ميا س لتعلن ل هور، " 2"سـتث نقل إىل ا سخ، وحق ا ناء حق ا مجلوا لث لن سـت
ية عرب معدات خمصصة ذلكل الغرض  بحث أو ادلراسة ألغراض  خشصوحق اإلاتحة ألغراض ا سات ل باين املؤ سيف  م

ية بات . لتعلميا ناءان ابألساس لفائدة ا تخدم هذان الا تو ملكسـ سـتث ية(ي سات ا بات يف املؤ ميمبا فهيا ا س لتعلت تلفان ) ملك خيو
تدريس ناء ألغراض ا لعن الا ية . (سـتث نفات أو املوضوعات ا ية  سات ا تخدام املؤ ناءات ا حملمأي ا للمص مي س لتعلسـ سـتث

تدريس تدريس ويف). لاألخرى ألغراض ا ناء  ألغراض ا لرق معظم ادلول األعضاء يف الاحتاد األورويب بني الا سـتث
بات ناء لفائدة ا ملكتوالا  .سـتث

 نفرسامن 

ـي رمق .21 تو ية برن ويف إطار األمر ا ياق اتفا جهيوضعت فرسا، يف  لق سـ سمح ابحرتام األعراف EC/2001/29 ن ي اذلي 
يا يرد يف ا يداغو ناء  ية، ا جالقانوية الفر بث سـ سـتن ية الفكريةL 122-5 e ملادةن سخ . مللك من مدونة ا نوجتزي هذه املادة 

نفات  ية، وا تدريس، واملقاطع املو نفات املصممة ألغراض ا ناء ا ها اب نفات أو عر ملصتطفات ا ل ملص يقملص ث ض سـمق سـت
ية توبة يف أشاكل ر مقا هاد . ملك ستشوسـهتدف هذه املادة الا بحثألت تدريس وا لغراض ا شل يع األ ثين  ن، و مج طة تسـت

بة أو  تألف أساسا من ا سخ  نقل أو ا سـهتدفه ذكل ا هور اذلي  ية ما دام أن ا لطلالرت ي ن ل ي لفهي سممجل بة يف ا لقا  أو لطل
بارشة يني  ثني ا با ماملدرسني أو ا نح نه عرب . ملعل تخدام جتاري ويعوض  سخ إىل ا نقل وا تخدام هذا ا عوال يؤدي ا سـ ن ل ُسـ ل

شأهنا عىل أساس جزايف تفاوض  بماكفأة يمت ا يةوي. ل بادئ أو أراكن أسا سة  رشيعي الفرنيس عىل  سـقوم اإلطار ا ممخ . لت
تعمةل يف  تب ا ناء ا شمل الا يع املواد، ففي فرسا ال ميكن أن  شمل  ناء ال  بدأ األول هو أن الا سـوا ي ن مج ي ململ لك ث تث سـت سـ

ية نفات الر ية، وا تدريس، واملقاطع املو مقا ملص ية عن نطاق الا. سـيقل ية واجلا تب املدر معوخترج ا سـ سـتثناء كام هو لك
ية ية األ رش ثري من األطر ا باحلال يف ا جنيع لت ية . لك ية واملقاطع املو سخ الر ناء ا ناء داخل ا يقويرجع وجود ا ث سـث مقل ن ت سـت سـ

ية شاشة القطاعني، والسـامي املقاطع املو سـيقإىل  سخ ومن مثة فال ميكن . ه يع أنواع ا َّويعاين هذا القطاع األخري من  ن لمج
تخدام . ثناءسـتاسـهتدافه يف هذا الا سـوأجريت يف فرسا مفاوضات حول برتوكول مع أحصاب احلقوق من أجل الا ن
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شورات ادلورية توبة وا ية ا تب واملقاطع املو هذه ا يداغويج  نا ملب ملكسـ يق لك ل توازي مع . ل يص اب تخدم خمططات الرت لو خسـ ت
ية حبق املؤلف  تخدام املواد ا سامح اب ناءات  حملمالا سـ لل شمسـتث ناءملفامي خيص تكل غري ا بدأ العام . سـتثوةل ابال ناول ا ملو يت

ناء  يه الا ثاين اذلي يقوم  سـتثا عل ناءالفرنيس الغرض من هذال هور أو . سـتث الا نف احملمي إىل ا مجلوال ميكن نقل ا ملص
باحث هاد يف ادلروس أو يف معل ا لسخه إال ألغراض الا ية . ستشن تدا يع املدارس الا تدريس  ئوشمل غرض ا ب مج ل ي

تعلمي اجلامعي  تعمل عن بعدلوا ُالعام واخلاص وا ّ تعمل عن بعد. ل تدريس العادي وا ناك فرق يف فرسا بني ا ُويس  ّ ل ل ن ه وفامي . ل
تجاري  تخدام ا يار انعدام الا سات العامة، ولكن  يع األحباث يف املؤ ناء  شمل الا بحث،  لخيص ا سـ مع س مج ي سـتثل

رشاكت اخلاصة لبعد األحباث اليت جترى يف ا ثالث اذلي ي. يست هور لوالركن ا رشيعي الفرنيس هو ا يه اإلطار ا مجلقوم  لت عل
ناء سـهتدفه هذا الا سـتثاخلاص جدا اذلي  تألف من . ي هورا حمددا  يداغويج الفرنيس  ناء ا يوسـهتدف الا ب مجي لث سـت

بارشة يني  ثني ا با بة واملدرسني وا تالمذة وا ما نح ل لطل يني ورشط . ملعل ناك رشط أسايس فامي خيص األشخاص ا نو ملعه
تدريسصجود عالقة بني األشخااثن فامي خيص و ناول يف إطار ا ل واملوضوع ا نرص الرابع يف انعدام غرض . ملت ثل ا لعو يمت

ـي. جتاري تو تجاري الوارد يف األمر ا جهيويرجع ذكل إىل الغرض غري ا ل ويمت . 2001 مايو 22 املؤرخ EC/2001/29 ل
هور  ثل يف خدمة مصاحل ا ناءات ا مجلتربير ذكل أساسا هبدف الا ملمتث تيس هو أيضا . العامسـت يكوأما الركن األخري اذلي 

هو املاكفأة برية  ية  فأ ك شأهنا عىل . مه تفاوض  ناء يف فرسا إال مكقابل للماكفأة اليت يمت ا تخدام الا بوال ميكن ا ل ن سـتثسـ
 .أساس جزايف

يةمن  تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

ناءات احملددة  .22 تحدة مجموعة من الا نا يف الوالايت ا سـتثدل مل تعلمي ويه مدونة يف املادةي هدف يف جمال ا لا  من 110 ل
تحدة حلق املؤلف نة110 وجتزي املادة. ملقانون الوالايت ا ية حبق املؤلف يف ظروف  تخداما حمدودا للمواد ا ي ا حملم . معسـ

نة( تعمل عن بعد) معيووفق رشوط  بارش وا تدريس ا بة  ُاب ّ ل مل لل ند . لنسـ نا جوانبعو تضاء، و صفالا  110 ة حمددة للامدق
تعمل عن بعد سم وا تعمل داخل ا يل ا شـهتا من  نا بغي  سد بعض املوضوعات اليت  ُمن قانونا ويف  ّ لّ لق ل ب ق جت ك قن م وبصورة . ين

ية  نفات ا تخدام ا سمح للغري اب تحدة، أن  نصف، مبوجب قانون الوالايت ا تخدام ا هوم الا حملمأمع، ميكن  ملص سـ ي مل مل سـ ملف
تخداما حمدودا مجلةل أغراض بحثسـحبق املؤلف ا يل أو ا تدريس أو ا ل مهنا ا تحص يه يف . لل نصوص  هوم  علوهذا ا م ملف

ند 107 املادة تحدة حلق املؤلف وحيدد أربعة عوامل غري حرصية جيب عىل احملامك مراعاهتا  ع من قانون الوالايت ا مل
تخدام معني  نا،. نمبوجب قانونا" منصفا"سـحتديد ما إذا اكن ا بقه حما هوم كام  سب هذا ا مكو تط  من املرحج أكرث ملفحب

تخداما بار الا سـا يل عدم تعت نصفة يف حاالت من  تعلمي،  تخدامات ألغراض ا يا، مبا فهيا الا يدة اجامت ب ا ل سـ قع م ملف
نف  تخدام أكرث من القدر الالزم من  مصا تخدام رضرا سـ بب الا ندما ال  بحث، و تعلمي أو ا سـيق أغراض ا ع ل سل يتحق ل

تخد. جتاراي ألحصاب احلقوق تيس أيضا الا سـو يعة "امات اليت تك ئا جديدا إىل جانب غرض إضايف أو  بيف  طتض شي
تخدام" خمتلفة يل احملمكة لغرض الا ية يف  سـأ حتل يق العوامل األربعةمه ند  ته  ب و ع تطيع بيد أن دراسة هذه العوامل . طب

ية عامة  بادئ تو يح ابلرضورة  يال معقدا لوقائع وظروف لك حاةل عىل حدة وال  توجب  با ما  جهيغا حتل سـ مل تت ميكن ت
تلفة تخدامات ا يع الا خملها دامئا عىل  سـ مج  .تطبيق
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سم .2.4  لقيف ا

 :)نصوص(نص اقرتاح  �

ية  يقمن اجملموعة األفر

ية .23 نفاذ إىل املواد ا ميا تعدي: لتعلل يد عىل جزاءات ا لا  لتقي

ثل تكل املدرجة يف املادة  )أ( ناءات أخرى عىل حق املؤلف،  يدات أو ا مابإلضافة إىل  سـتث ملادة  وا10تقي
يا(10 يا مع املادة ) ناث ية برن، و متشـوامللحق ومواد أخرى من اتفا تفق األعضاء عىل وضع 2.44ق ت من اتفاق تربس،  ي

ية تا نفات يف احلاالت ا تعدي عىل ا ليدات مالمئة عىل جزاءات ا ل ملص ل  :تقي

ب .1 تخداهما من  قسخ مواد ألغراض ا سـ سمن  .لقل الطالب يف أداء العمل يف ا
سخ  .2 تخدهما الطالب واملدرسون، يف حال اكنت أسعار تكل نإعداد  نفات أخرى  تب و سـعن  مص يك

رس نفات غري  ّا متي ية أو للطالبملص سات ا مية للمؤ  .لتعلس
تعلميإ .3 نف ألغراض ا لعداد ترمجة   .ملص
سخ  .4 نارشين ونإعداد  تاحة من ا نفات اليت مل تعد  لعن ا ها، يف حال كأو ال مي/مملص ثور عىل ما لكن ا لع

يةاإلخف يه بعد بذل هجود عن صدق  ثور  ناق يف حتديد ماكل املؤلف وا عل  .لع

يذ  )ب( ية عىل اجلزاءات)4-1(تنفيف  تا يدات ا يق ا بغي  ل،  ل ي لتقب تط  .ين

تقدمي أي تعويض  )1( ية، ال جيوز األمر  ها مقصورا عىل األهداف ا نفات وتوز تخدام ا بمادام ا مي ملص لتعلسـ يع
ية وتع(نقدي  يف وأتعاب احملايمفعلمبا يف ذكل تعويضات  تاك لويضات قانوية وا ل تعدي ) ن تيض من ا ملغري أمر  يق

نف  تخدام ا تعدي لقاء ا ثاري يف حق املؤلف موضع ا ملصدفع ماكفأة معقوةل وعادةل ملاكل احلق الا سـ ل سـتئ
تعدي  .لموضع ا

نصفة )2( نف املاكفأة املعقوةل وا تخدم فهيا ا ملحتدد ادلوةل العضو اليت  ملص يُسـ بغي أن . ّ ترتك لدلول ينو
تحقاق ادلفعاألعضاء حرية حتديد الظروف  يت ا نظم فهيا دفع تكل املاكفأة، مبا يف ذكل تو سـاليت ميكن أن  قت ّ .

يهنا أهداف ادلول  بغي أن تراعى عدة أمور من  نصفة،  توى املمكن للماكفأة املعقوةل وا ند حتديد ا بو ين مل سـ ملع
تجاري  ثقافة والطابع غري ا لاألعضاء للهنوض اب يق األهداف سـتخدام لالل ية  ية  نظامت ا حتقاذلي تقوم به ا بغ ن ملعمل

نفاذ إىل  ثقافة واحلاجة إىل الهنوض اب تعلمي وتعممي ا ثل الهنوض اب ها يف خدمة الصاحل العام  تعلقة بوظا لا ل ل ممل ئف
يع  .مجلاملعارف لفائدة ا

ية وفقا اعىل حرصا ترسي هذه املادة  )ج( نا بدلان ا مألعضاء اليت تعد من ا ل ل ية العامة ّ تادة يف ا مجلعللمامرسة ا ملع
تحدة لألمم  .ملا

 من الربازيل

 :تعداي عىل حق املؤلفّيعد ما ييل ال  .24

تدريس يف  - سب احلال، ألغراض ا نف وتالوته وعرضه،  لأداء  ح سات ااملمص ميؤ ياق يف يةلتعلس شطة سـ  نأ
ية، يف حدود  ثية أو  حبمي شود، رشما تعل تجاري ا نيربره الغرض غري ا ملل يان املصدر، مبا يف ذكل امس املؤلف، ّ بيطة 

تحال إذا  إال  .ذكلسـا
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برصية أو  - نون ا نفات ا نفات اكمةل يف حاةل  ها أو  نفات قامئة أاي اكن نو تطفات من  لسخ  مص مص مص لفن ع مق
هاد هبا يف هايع وتوزهتااملؤلفات القصرية وترمج تخدمه املدرسون بغرض الا يا  ستش يك تكون موردا  سـ يمي  سـياقتعل

ميشطة األا يان املصدر، مبا يف ذكل امس ما ، يف حدود يةلبحث أو ايةلتعلن شود، رشيطة  تجاري ا بيربره الغرض غري ا ن ملل ّ
تحال املؤلف، إال إذا   .ذكلسـا

بل األشخاص املوهجة إلهيم - نوحيظر رش مدوانت تكل احملارضات وادلروس . قتدوين احملارضات وادلروس من  ُ
شخص اذلي قدهمامسـإذن ئأو جزيا دون لكيا  توب من ا لبق   .مك

نف ما ألغراض ادلراسة أو  - تطفات  تب أو الصحف أو اجملالت أو أية دعامة أخرى  باس من ا مصالا ملقت لك ق
يان املصدر، مبا يف ذكل امس  بقا للمامرسة العادةل، رشيطة  شود و نقاش، يف حدود يربرها الغرض ا نقد أو ا با ط ن ل ملل ّ

تحالاملؤلف، إال إذا   . ذكلسـا

ية والاكرييب  تينمن مجموعة بدلان أمرياك الال

تصار عىل ذكل .25 شمل ما ييل دون الا ية، مبا  ية أو ا تدر تخدام لألغراض الرتبوية أو ا قالا ي مي سـ ل لتعلسـ  :ي

 أوجه األداء؛ -
سخ؛ - ُّا  لن
سام؛ - ية يف األ نفات ا ية أو أجزاء من ا نفات ا قتوزيع ا حملم ملص حملم  ملص
تحويرات وسا - تحويالتلالرتجامت وا  .لئر ا

 من الصني

سم .26 تدريس يف ا لقا سم أو : ل تدريس يف ا شور وسخه يف أعداد حمدودة ألغراض ا نف  سامح برتمجة  لقجيوز ا ل ن ن مص مل
ها أو  سم من أجل توز تدريس يف ا سخ مضن مواد ا بحث العلمي، وجيوز إدماج تكل الرتجامت وا يعألغراض ا لق ل ن لل

تدريس و ثةل يف ا ها أو أداهئا كأ لعر م سمض لقنقاش يف ا وال جيوز اشرتاط احلصول عىل املوافقة من أحصاب حق . لل
نف ومصدره نوان ا ملصاملؤلف ألداء تكل األعامل وال تدفع هلم ماكفأة، رشيطة أن يذكر امس املؤلف و ع ُ. 

 

 ):تعليقات(تعليق  �

يةمن  تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

ت) 1 (110 ُوضعت املادة .27 ية حبق ملمن قانون الوالايت ا نفات ا تخدام ا ناءات ا ناول ا حملمحدة حلق املؤلف  ملص سـ ث تت سـت ل
سم يدي داخل ا تدريس ا لقاملؤلف يف ا تقل ية حبق املؤلف أو . لل نفات ا بة عرض ا يح املادة للمدرسني وا حملمو ملص لطل تب

ية ورشط أن ي ية غري ر سة  بارش يف مؤ تعلمي ا شطة ا يام بذكل يف إطار أ رشط ا حبأداءها  مي س مل ل تعلن لق نف ب سخ ا ملصمت  ن
 .نبطريقة قانوية

 فنلندامن 

يد عرض .28 ية يف طريقة  ملفقد يكون من ا شطة ا ندا فامي خيص األ ـي لالحتاد األورويب يف  تو مييذ األمر ا ن نل لتعلل ف جهيت نف
نظر يف إطار  ئلا يوم، والسـامي يف إطار ا ئات املعروضة ا لفبعض ا ئةةللف ثال الربازيل، أي ا لف اليت اقرتحهتا   تعلقةمل ا3 م
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يةاب ية و يداغو تخدام ألغراض  ميال ب تعلسـ نة .ج سد قانونا حلق املؤلف  سـ ولطاملا  ن ياجات 1961لج نذ وضعه ا حت  م
بات ودور  ياجات ا ية وا شطة ا تاأل ت مي ملكن ح ثارية .  ذكلاحملفوظات، إىل غريلتعل يقة، جيب قراءة احلقوق الا ئويف ا سـتحلق
نوحة للمؤلفني ودور احملفوظات، وفقا للقانو ندي، ابالقرتان مع ملما ناءاتلفنلن ا يدات والا سـتثا تلفة املربطة هبالتقي ت ا . خمل

ية شطة غري الر ياق األ ناءات عىل  ترص الا حبو ن سـ ث يد حق األداء العلين . سـتتق نا عىل  تعلمي، تقوم أحاك يوفامي خيص ا تقل م
سخ من هجة أخرى ندي، جيوز أداء . لنللمؤلفني من هجة وحق ا تىض القانون ا مصو لفنل نا ألغراض مبق شور  علنف  من

تعلمي ية أو . لا رس نفات ا شمل هذا احلمك ا حوال  مل ملص يامنيي ئا تصور ةلس تعلمي العايل يف جمال ا بحث وا ل ما عدا ألغراض ا ل ل
يامنيئ ميكن . لسا سم،  هور ويؤديه مدرس أو طالب داخل ا نف  تاح  ندما  سخ،  تعلق حبقوق ا فوفامي  لق مص ي فع ن للجمي ل

تخدامه مل سـيهل من أجل ا سمتسج تة يف ا لقدة مؤ نف بأمكهل إن مل . ق نف أديب أو  مصوميكن أيضا أخذ أجزاء من  مص
بار كجزء من  بار مقابلختيكن طويال وإدراج ذكل يف ا تحان أو ا ختا يح. م نا إماكية يتو سخ  ناء حق ا ن ا ه لن سـتث

تحان ترصف حبرية يف مضمون الا ما  .ل

ندي  .29 يدات، وضع كذكل القانون ا موإىل جانب ا نل لفي ية حمددة أطلق علهيا نظام لتق رشين آ نات القرن ا لنذ بداية  لع سـتي
يص امجلاعي املوسع شأن . خالرت تخدمني وأحصاب احلقوق مبرونة  تفاوض بني ا نظام، ميكن ا بوناء عىل هذا ا سـ ل ل ملب

بحث العلمي ية أو ا شطة ا نفات يف األ تخدام ا لا مي ن ملص تخداما. لتعلسـ تخدامات الا سـوشمل تكل الا سـ يط تت حمل يف ا
 .الرمقي أيضا
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سم .3.4  لقخارج ا

 :)نصوص(نص اقرتاح  �

ية  يقمن اجملموعة األفر

ية و .30 سات ا مياملؤ  .يةلبحثنظامت املالتعلس

نف أو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة  )1( ية  تا تخدام ا تعاقدة عىل أن أوجه الا ملصتفق األطراف ا ل ل سـ مل ّت
ية، نظامت ا ية وا سات ا ثيف املؤ مل مي لبحس سموح هبا دون لتعل بحث،  بل املدرسني أو الطالب ألغراض ا ٌ أو من  م ل ق

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

ية ويكون  )أ( نولو ية  يا من  ية وجزءا اكمال وأسا تة اليت تكون عابرة أو عر سخ املؤ جأعامل ا تك معلق سـ ض لن
متكني من اآليت يد مهنا هو ا لالغرض الو  :ح

يط؛اإلرسال  "1" بل و بكة بني الغري من  سـيف   قشـ

شاهبة؛ )ب( ية أخرى ذات آاثر  ية أو  يات الفوتوغرا تخدام أي نوع من ا سخ اب مإعداد  بعمل ن سـ فن  لتق

تخدام اخلاص  )ج( سخ عىل أية دعامة ألغراض الا سـإعداد  بارش أو غري ن موال تكون غايهتا جتارية بوجه 
بح ية أو ا تابعة ادلراسة ا لبارش وتعلق  مي مب لتعلت  ث؛م

يالت ع )د( ئات اإلذاعة اتسجإعداد  بل  نفات من  يبرة  هملص ها ق ها اخلاصة وألغراض برا تعامل مرا جماب فق سـ
ية أو  ية أو ا سات ا يالت يف املؤ سموح احملافظة عىل تكل ا ية، رشيطة أن يكون من ا ثاإلذا مي س سج مل بحع لت لتعل ل

نايئ؛يف دور احملفوظات  تويقي الا ها ا ثبب طا بع سـتس ث ل  ب

س )ه( يات نإعداد  ثل ا تعلمي غري الرمسي  ياق ا ية ألغراض غري جتارية يف  شفخ عن برامج إذا ملستم ل سـ ع
سجون؛ أو  لا

تخدام  )و( ترص عىلسـأوجه ا بحث العلمي، رشيطة تقاليت  بار أو ادلراسة أو ا ل أغراض الرتمجة أو الا خت
تحال إال إذا  ،بيان امس املؤلف  ؛ذكلسـا

ندسة  )ز( توافق أو ألغراض ة لربانمج حاسويب أعكسـيهإجراء  يل ا يعه ألغراض ا ملو فك  شغ لتجتم ّ
بحث أو ادلراسة؛  لا

بارشة ابإلعاقة ويف حدود ما  )ح( تخدام لفائدة األشخاص ذوي إعاقة، عىل أن تكون مربطة  مأوجه ا ت سـ
ية؛ ية أو  سة  يهنا يف مؤ ثيه اإلعاقة  مي س بع حبتض تعل  تق

ها إىل  )ط( بل الصحافة أو  نفات من  سخ عن  نقلإعداد  ق مص بحث أو دراسة ن يجة  هور أو إاتحهتا  لا ت كنمجل
نوع  ية أو موضوع آخر من ا نفات إذا ية أو  ية أو ادل يا تصادية أو ا ساعة الا لحول موضوعات ا ع مص سـ سـ نل يق ل

يه رصاحة،  تحفظا  تخدام  علذاته، يف احلاالت اليت ال يكون فهيا ذكل الا ّسـ يه امس م يان املصدر مبا  فورهن  ب
نفات  تخدام  مصاملؤلف، أو ا نقل األحداث اجلارية يف حدود ما يربره سـ تعلق  ّأو موضوعات أخرى فامي  ب ي

يه امس املؤلف سغرض املؤ يان املصدر، مبا  ية، رشط  نظمة ا ية أو ا فسة ا ب ث مل لبحمي تحال إال إذا لتعل  ؛ذكلسـا
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تعراض، رشيطة  )ي( نقد أو الا يهنا ا باسات ألغراض من  سـا ل بت نف أو موضوع آخر ق تعلقة  مبصأن تكون  م
يه امس املؤلف، سـبق يان املصدر مبا  هور بطريقة قانوية، ورشيطة  يح  ف وأن أ بللجم ن تحال إال إذا ت ، ذكلسـا

يا واملامرسة العاد تخدام  شـورشيطة أن يكون الا يه الغرض احملدد؛ وةلممتسـ ّيف حدود ما   يقتض

تخدامات ألغراض الصحة العامة أو األمن العام؛ )ك(  سـا

تخدامات ألغراض ضامن األ )ل( ية؛سـا ية أو القضا سلمي لإلجراءات اإلدارية أو الربملا يغ ا ئداء أو ا ن ل  لتبل

ية  )م( يا تخدام اخلطب ا سـا سـ شاهبة أو موضوعات يف لسـ نفات  تخرجات من حمارضات عامة أو  مو مص مسـ
يان املصدر مبا يف ذكل امس املؤلف،  بحدود ما يربره الغرض اإلعاليم ورشيطة  تحال إال إذا ّ  ؛ذكلسـا

تخدام  )ن( ساخرة أو احملااكة؛سـا  لألغراض الرسوم الاكرياكتورية أو األعامل ا

شلك دامئ؛ )س( تقام يف أماكن عامة  نحت املعدة  نفات املعامر أو ا ثل  نفات  تخدام  با ل ل مص مص ّسـ  م

نف أو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة يف مادة أخرى؛ )ع(  ملصاإلدراج العابر 

تخدام  )ف( ية يف حدود ما يلزم للرتوجي ألغراض اإلعالن عن العرضسـا نفات  هور  يع  ن أو ا ملص فب للجم ل
تخدام جتاري آخر؛ ناء أي ا سـللحدث، اب  سـتث

ها؛ )ص( تصل بعرض أهجزة أو  تخدام يف ما  تصليحا ي  سـ

هور بواسطة الا )ق( بحث أو ادلراسة اخلاصة لفائدة أفراد من ا نقل أو اإلاتحة ألغراض ا مجلتخدام اب ل ل سـ
تاحف ودور احملفوظات اكتبات ملواباين ملاأهجزة خمصصة يف  ية وا سات ا ملواملؤ مل مي هورلتعلس ، فامي للجمتاحة 

يص وواردة يف مجموعاهتا يع أو تر رشوط  نفات أو موضوعات أخرى ال ختضع  ختعلق  ب مبص  .لي

تعاقدة  )2( سمح لألطراف ا ناءات احملددة الواردة أعاله،  ملعىل الرمغ من الا ُ ي ّ يداتسـتث ناءات و تقيأن تضع ا  سـتث
بحث العلمي  تعلمي، مبا يف ذكل ا نفاذ إىل ا ية برن وممارسات ادلول املكرسة لضامن ا لجديدة تامتىش واتفا ل ل َّ ق

ميي  .ومزاايه لتعلا

يدات احملددة الواردة يف  )3( نصف ابإلضافة إىل ا تخدام ا بدأ الا متد  تعاقدة أن  ّجيوز لألطراف ا ي مل سـ لتقمل م تع
 .املادة هذه

نفاذ  .31 تعديلا: لتعلمييةىل املواد اإلا ليد عىل جزاءات ا  تقي

ثل تكل املدرجة يف املادة  )أ( ناءات أخرى عىل حق املؤلف،  يدات أو ا مابإلضافة إىل  سـتث  10تقي
يا(10 واملادة يا مع املادة ) ناث ية برن، و متشـوامللحق ومواد أخرى من اتفا تفق األعضاء عىل 2.44ق ت من اتفاق تربس،  ي

يدات مالمئة عىل جز يةتقيوضع  تا نفات يف احلاالت ا تعدي عىل ا لاءات ا ل ملص  :ل

سم، .1 بل الطالب يف أداء العمل يف ا تخداهما من  لقسخ مواد ألغراض ا سـ  قن
تخدهما الطالب واملدرسون، يف حال اكنت أسعار تكل  .2 نفات أخرى  تب و سخ عن  سـإعداد  مص ك ين

ية أو للطالب، سات ا رسة للمؤ نفات غري  ميا س لتعلملص ّ  متي
تعلمي،إعداد تر .3 نف ألغراض ا لمجة   ملص
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نارشين و .4 تاحة من ا نفات اليت مل تعد  سخ عن ا لإعداد  ملص ها، يف حال ميكنأو ال /من ثور عىل ما لك ا لع
ية يه بعد بذل هجود عن صدق  ثور  ناإلخفاق يف حتديد ماكل املؤلف وا عل  .لع

يذ  )ب( ية عىل اجلزاءات)4-1(تنفيف  تا يدات ا يق ا بغي  ل،  ل ي لتقب تط  .ين

تقدمي أي تعويض م )1( ية، ال جيوز األمر  ها مقصورا عىل األهداف ا نفات وتوز تخدام ا بادام ا مي ملص لتعلسـ يع
يف وأتعاب احملايم(نقدي  تاك ية وتعويضات قانوية وا لمبا يف ذكل تعويضات  ل ن تعدي ) فعل تيض من ا ملغري أمر  يق

ثاري يف حق املؤلف موضع ا نف سـتئدفع ماكفأة معقوةل وعادةل ملاكل احلق الا تخدام ا ملصتعدي لقاء ا سـ ل
تعدي  .لموضع ا

نصفة )2( نف املاكفأة املعقوةل وا تخدم فهيا ا ملحتدد ادلوةل العضو اليت  ملص يُسـ بغي أن ترتك لدلول . ّ ينو
تحقاق ادلفع يت ا نظم فهيا دفع تكل املاكفأة، مبا يف ذكل تو سـاألعضاء حرية حتديد الظروف اليت ميكن أن  قت ّ .

توى ا ند حتديد ا سـو يهنا أهداف ادلول ملع بغي أن تراعى عدة أمور من  نصفة،  بملمكن للماكفأة املعقوةل وا ين مل
تجاري ثقافة والطابع غري ا لاألعضاء للهنوض اب تخدامل يق األهداف سـ لال ية  ية  نظامت ا حتق اذلي تقوم به ا بغ ن ملعمل

ثقافة  تعلمي وتعممي ا ثل الهنوض اب ها يف خدمة الصاحل العام  تعلقة بوظا لا ل ممل نفاذ إىل ئف لواحلاجة إىل الهنوض اب
يع  .مجلاملعارف لفائدة ا

ية العامة ا عىل حرصاترسي هذه املادة  )ج( تادة يف ا ية وفقا للمامرسة ا نا بدلان ا مجلعألعضاء اليت تعد من ا ملع ل مل ّ
تحدة لألمم  .ملا

ية والاكرييب  تينمن مجموعة بدلان أمرياك الال

ت .32 تخدام لألغراض الرتبوية أو ا لالا تصار عىل ذكلسـ شمل ما ييل دون الا ية، مبا  ية أو ا قدر ي مي لتعلسـ  :ي

 أوجه األداء؛ -
سخ؛ - ُّا  لن
سام؛ - ية يف األ نفات ا ية أو أجزاء من ا نفات ا قتوزيع ا حملم ملص حملم  ملص
تحويالت - تحويرات وسائر ا لالرتجامت وا  .ل

 من الربازيل

 :تعداي عىل حق املؤلفّيعد ما ييل ال  .33

نف وت - تدريس يف مصأداء  سب احلال، ألغراض ا لالوته وعرضه،  سات ااملح ميؤ ياق يف يةلتعلس شطة سـ  نأ
ية، يف حدود  ثية أو  حبمي يان املصدر، مبا يف ذكل امس املؤلف، ما تعل شود، رشيطة  تجاري ا بيربره الغرض غري ا ن ملل ّ

تحال إذا  إال  .ذكلسـا

نفات اك - ها أو  نفات قامئة أاي اكن نو تطفات من  مصوسخ  مص عن برصية أو مق نون ا نفات ا لمةل يف حاةل  لفمص
هاد هبا يف هايع وتوزهتااملؤلفات القصرية وترمج تخدمه املدرسون بغرض الا يا  ستش يك تكون موردا  سـ يمي  سـياقتعل

ميشطة ااأل يان املصدر، مبا يف ذكل امس ما ، يف حدود يةلبحث أو ايةلتعلن شود، رشيطة  تجاري ا بيربره الغرض غري ا ن ملل ّ
تحال إال إذا املؤلف،   .ذكلسـا
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بل األشخاص املوهجة إلهيم - نوحيظر رش مدوانت تكل احملارضات وادلروس . قوتدوين احملارضات وادلروس من  ُ
شخص اذلي قدهماإذن ئأو جزيا دون لكيا  توب من ا لبق  مكسـ  .م

نف ما ألغراض ادل - تطفات  تب أو الصحف أو اجملالت أو أية دعامة أخرى  باس من ا مصوالا ملقت لك راسة أو ق
يان املصدر، مبا يف ذكل امس  بقا للمامرسة العادةل، رشيطة  شود و نقاش، يف حدود يربرها الغرض ا نقد أو ا با ط ن ل ملل ّ

تحال ذكلاملؤلف،   .سـإال إذا ا

 إكوادورمن 

يةاإلاتحة  .34 هور ألغراض  نقل إىل ا ميعىل أساس تفاعيل وا تعلل  .مجل
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نقل إىل .4.4 يةلاإلاتحة عىل أساس تفاعيل وا هور ألغراض  تعلمي ا  مجل
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تطفات  .5.4 يات(ملقا ثولو جاأل تارات) ن  خملوا

 

 ):تعليقات(تعليق  �

ندا  فنلمن 

ية أو  .35 نفات األد تارات من ا بمن املمكن أيضا إعداد  ملص ية يف شلكخم نفات عدد من املؤلفنيلفنا . مص مجموعة مكونة من 
رش نة ا نوات من  تخدام بعد مرور مخس  يد الا لنو سـ سـ سـ شورة فقط.يق تارات ا ناء اب ن وسمح الا خمل ملي ُويذكر، . سـتث

ناء تعلمي ال تدخل يف نطاق الا نفات املعدة ألغراض ا سـتثعىل وجه اخلصوص، أن ا ل وللمؤلفني احلق يف احلصول . ملص
تخدام نوع من الا سـعىل ماكفأة عىل هذا ا  .ل
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تعلمي عن بعد .6.4  لا

 :)نصوص(نص اقرتاح  �

ية  يقمن اجملموعة األفر

تعلمي عن بعد .36  .لا

تعلمي عن بعد اليت  )1( نفات أو موضوعات احلقوق اجملاورة قانوية يف دورات ا ية  تا تخدام ا لتعد أوجه الا ن للمص ل ل ًسـ ّ
تعاقد ية الواقعة يف أرايض طرف  نظامت ا ية أو ا سات ا مجترهيا املؤ ث مل مي لبحس  :لتعل

ية وا )أ( رس نفات ا نف، مبا يف ذكل ا ملأوجه أداء أي  ملص حمص برصية، إذا اكنت مل ية ا لنفات ا سمع لص
تكوينمقترصة عىل أغراض   ؛لا

ميي )ب( يق الغرض ا يات معقوةل مبا يلزم  نف  لتعلوعروض أي  لتحق بمك  .مص

بق أحاكم الفقرة  )2( سوقة أساسا ) 1(تنطال  نفات وموضوعات احلقوق اجملاورة ا َّمن هذه املادة عىل ا مل لألداء ملص
شطة ا لتأو العرض كجزء من األ يةعلميية ابلوسائل ن تكو ينا ية ويس كجزء من املقرر ل باكت الر نقوةل عرب ا ل ا مق شـ لمل

شلك معقول بالرييس أو برانمج حبيث حمدد  ّ  .ئ

تعلمي عن  )3( تفظ هبا عن لك إرسال  سخا و سجل  تعاقد أن  ية واقعة يف أرايض طرف  سة  للحيق ملؤ حت ن ت مي ّس م تعل ّ
متل عىل مضمون محمي حبق املؤلف  يةشـبعد، سواء ا تا يه، لألغراض ا متل  لأو احلقوق اجملاورة أو مل  ل عل  :يشـ

تفاظ اب )أ( تعمل؛حالا يق أهداف ا ية تكون رضورية  نفاذ الطالب خالل فرتة ز ّملضمون  ل ن لتحقل  م

تخزين العابر أو  )ب( ية من اإلرسال الرمقي، مبا يف ذكل ا تخزين العابر أو الالزم للجوانب ا سخ وا لا ن ل تقن لل
بكة ملدة أن يطة املؤقت للمواد، رش نظام أو ا تاحا عىل ا توى احملمي حبق املؤلف  شـيكون ا ل لحمل تزيد عام ال م

يا نولو يقه  يل اإلرسال اذلي أعد من أجهل، ويف وحدود ما ميكن  شلك معقول  جيلزم  تك ب ه تطب ّ  .لتس

بق أحاكم هذه املادة  )4( سخ مل تعد أو تنطال  تخدام  ّعىل أوجه األداء أو العروض املقدمة اب ن سب بطريقة سـ تكتمل 
سب  تقد بأهنا مل تعد أو مل  باب يك  ية تعمل أو دلهيا أ نظمة ا ية أو ا سة ا تقانوية، إذا اكنت املؤ تع سـ ث مل مي س تكن ّ لبح لتعل

 .نبطريقة قانوية

ية .37 نظامت ا ية وا سات ا ثاملؤ مل مي لبحس  .لتعل

نف أو موضوع )1( ية  تا تخدام ا تعاقدة عىل أن أوجه الا ملصتفق األطراف ا ل ل سـ مل  من موضوعات احلقوق اجملاورة ّت
سموح هبا دون  بحث،  بل املدرسني أو الطالب ألغراض ا ية، أو من  نظامت ا ية وا سات ا ٌيف املؤ م ل ث مل مي قس لبح لتعل

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

ية )أ( يا من  ية وجزءا اكمال وأسا تة اليت تكون عابرة أو عر سخ املؤ معلأعامل ا سـ ض قن ية ويكون ل نولو ج  تك
متكني من اآليت يد مهنا هو ا لالغرض الو  :ح

يط؛ "1" بل و بكة بني الغري من  سـاإلرسال يف   قشـ
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شاهبة؛ )ب( ية أخرى ذات آاثر  ية أو  يات الفوتوغرا تخدام أي نوع من ا سخ اب مإعداد  بعمل ن سـ فن  لتق

تخدام اخلاص وال تكون غايهتا جتا )ج( سخ عىل أية دعامة ألغراض الا سـإعداد  بارش أو غري ن مرية بوجه 
بحث؛ ية أو ا تابعة ادلراسة ا لبارش وتعلق  مي مب لتعلت  م

يالت ع )د( ها رباتسجإعداد  ها اخلاصة وألغراض برا تعامل مرا ئات اإلذاعة اب بل  نفات من  جمة  فق سـق ي هملص
ية أو ا سات ا يالت يف املؤ سموح احملافظة عىل تكل ا ية، رشيطة أن يكون من ا ثاإلذا مي س سج مل بحع لت لتعل ية أو ل

نايئ؛ تويقي الا ها ا بب طا ثيف دور احملفوظات  بع سـتس ث ل  ب

يات  )ه( ثل ا تعلمي غري الرمسي  ياق ا ية ألغراض غري جتارية يف  سخ عن برامج إذا شفإعداد  ملستم ل سـ ع ن
سجون؛ أو  لا

تخدام  )و( ترص عىلسـأوجه ا بحث العلمي، رشيطة تقاليت  بار أو ادلراسة أو ا ل أغراض الرتمجة أو الا خت
تحال ذكل املؤلف بيان امس  ؛سـإال إذا ا

ندسة  )ز( توافق أو ألغراض عكسـيهإجراء  يل ا يعه ألغراض ا ملة لربانمج حاسويب أو فك  شغ لتجتم ّ
بحث أو ادلراسة؛  لا

بارشة ابإلعاقة ويف حدود ما  )ح( تخدام لفائدة األشخاص ذوي إعاقة، عىل أن تكون مربطة  مأوجه ا ت سـ
سة  يهنا يف مؤ تعليه اإلعاقة  س بع ية؛تقتض ثية أو   حبمي

بحث أو دراسة  )ط( يجة  هور أو إاتحهتا  ها إىل ا بل الصحافة أو  نفات من  سخ عن  لإعداد  مص تن مجل نقل كنق
نوع  ية أو موضوع آخر من ا نفات إذا ية أو  ية أو ادل يا تصادية أو ا ساعة الا لحول موضوعات ا ع مص سـ سـ نل يق ل

تحف تخدام  َّذاته، يف احلاالت اليت ال يكون فهيا ذكل الا م يه امس ظاسـ يان املصدر مبا  يه رصاحة، ورهن  ف  ب عل
نقل األحداث اجلارية يف حدود ما يربره  تعلق  نفات أو موضوعات أخرى فامي  تخدام  ّاملؤلف، أو ا ب ي مص سـ

يه امس املؤلف  يان املصدر، مبا  ية، رشط  نظمة ا ية أو ا سة ا فغرض املؤ ب ث مل مي لبحس تحال ذكللتعل  ؛سـإال إذا ا

باسات ألغراض من  )ي( با نف أو موضوع آخر قت تعلقة  تعراض، رشيطة أن تكون  نقد أو الا مبصيهنا ا سـ مل
يه امس املؤلف،  يان املصدر مبا  هور بطريقة قانوية، ورشيطة  يح  فبق وأن أ بللجم ن ت تحال ذكلسـ ، سـإال إذا ا

يا واملامرسة العاد تخدام  شـورشيطة أن يكون الا يه الغرض احملدد؛ةلممتسـ ّ ويف حدود ما   يقتض

تخدام )ك(  ات ألغراض الصحة العامة أو األمن العام؛سـا

ية؛ )ل( ية أو القضا سلمي لإلجراءات اإلدارية أو الربملا يغ ا تخدامات ألغراض ضامن األداء أو ا ئا ن ل بل  لتسـ

شاهبة أو موضوعات يف  )م( نفات  تخرجات من حمارضات عامة أو  ية و يا تخدام اخلطب ا ما مص سـ سـ سـ مسـ ل
يان املصدر مبا يف ذكل امس املؤلف، ّحدود ما يربره الغرض اإلعاليم ورشيطة تحال ذكلب   ؛سـإال إذا ا

ساخرة أو احملااكة؛ )ن( تخدام ألغراض الرسوم الاكرياكتورية أو األعامل ا لا  سـ

شلك دامئ؛ )س( تقام يف أماكن عامة  نحت املعدة  نفات املعامر أو ا ثل  نفات  تخدام  با ل ل مص مص ّسـ  م

نف أو موضوع من موضوع )ع(  ات احلقوق اجملاورة يف مادة أخرى؛ملصاإلدراج العابر 
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ية يف حدود ما يلزم للرتوجي  )ف( نفات  هور  يع  تخدام ألغراض اإلعالن عن العرض أو ا نا ملص ب فسـ للجم ل
تخدام جتاري آخر؛ ناء أي ا سـللحدث، اب  سـتث

ها؛ )ص( تصل بعرض أهجزة أو  تخدام يف ما  تصليحا ي  سـ

بحث أو ا )ق( نقل أو اإلاتحة ألغراض ا تخدام اب لالا ل هور بواسطة سـ مجلدلراسة اخلاصة لفائدة أفراد من ا
هور، فامي  تاحة  تاحف ودور احملفوظات ا ية وا سات ا بات واملؤ باين وا للجمأهجزة خمصصة يف ا مل مل مي س ت لتعلمل ملك

يص وواردة يف مجموعاهتا يع أو تر رشوط  نفات أو موضوعات أخرى ال ختضع  ختعلق  ب مبص  .لي

ناءات احملد )2( ّعىل الرمغ من الا يدات سـتث ناءات و تعاقدة أن تضع ا سمح لألطراف ا يدة الواردة أعاله،  مل ُ تقي سـتث
ميي  بحث العلمي ا تعلمي، مبا يف ذكل ا نفاذ إىل ا ية برن وممارسات ادلول املكرسة لضامن ا لتعلجديدة تامتىش واتفا ل ل ل َّ ق

 .ومزاايه

نصف ابإلضافة إ )3( تخدام ا بدأ الا متد  تعاقدة أن  ملجيوز لألطراف ا سـ ممل يدات احملددة الواردة يف تع ّىل ا لتقي
 .املادة هذه

 

 ):تعليقات(تعليق  �

يةمن  تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

تعلمي عن بعد ومنوه  .38 تعزيز تطور ا نطاق  ية واسعة ا رشين يف  نات القرن ا تحدة يف أوائل  ُبدأت الوالايت ا ل ل ل معل ي لعمل تسع
تعلمي  ناءات ألغراض ا سامهة يف ضامن أن الا لوا يةسـتثمل بة الر سد واقع ا مقيف قانونا حلق املؤلف  جت وانطوى هذا . حلقن

تعلمي الرمقي عن بعد  شأن حق املؤلف وا ية  تعراض عىل حوارات ونقاشات عامة أفضت إىل دراسة ر ُالا ل ب مس سـ
ية  رش يريات ا يات مرفوعة إىل الكونغرس خبصوص ا نت تو تحدة حلق املؤلف و تب الوالايت ا يعأصدرها  تغ ص تضم لتمل ل مك

تاهجا يف قانونااليت ن قد  نة. حن تحدة يف  نت الوالايت ا يجة أن  سـواكنت ا مل س يا 2002 لنت نولو يق بني ا ج قانون ا لتك لتنسـ
تعلمي وحق املؤلف  سامح 110 ّاذلي عدل املادة)) تيتش(TEACH يعرف أيضا بقانون(لوا لل من قانونا حلق املؤلف  ن

ها يف  ية حبق املؤلف وعر نفات ا ضبإدراج أداء ا حملم يدات ملص بة ووفقا  نا تعلمي الرمقي عن بعد يف ظروف  يإطار ا سـ لتقل م ُ
شموةل ابملادة. معيّنة نفات ا ئات ا ملوشلك حمدد، وسع القانون املذكور  ملص فب سم 110 ّ يدي املادي  هوم ا للق وألغى ا لتقل ملف

هوم  نه  تعاض  رشوط اليت جيب الوفاء هبا مبوجب ذكل احلمك وا مبفرشط من ا ع سـ ل تكوين غ"ك شطة ا لأ بارشةن " ملري ا
بة ألحصاب احلقوق يف  ويف الوقت ذاته، أقر قانون. حتت إرشاف مدرس سـتش مبا يربط بذكل من أخطار اب لنت تي

سخ دون ترصحي توزيع وا ية حبق املؤلف من ا نفات ا يط الرمقي عرب ذكر عدد من الضامانت محلاية ا نا ل حملم ملص . لحمل
نا يد من هذا الا ثومبوجب ذكل القانون، ال  سـتتف ترص يسـ متدة و ية ا ئات احلكو ية أو ا سات ا يقء سوى املؤ ملعم ي مي لهس لتعل

يا يف ادلرس سجلني ر بة ا ية حبق املؤلف عىل ا نفات ا تلقي ا ترصحي  مسا مل لطل حملم ملص ب وعالوة عىل ذكل، جيب عىل . ل
تفاظ اب تلقني من الا شلك معقول ا نع  ية اليت  نولو تدابري ا يق ا ية  سات ا ملصاملؤ مل ب مت ل ب مي حس ج لتك تط سم لتعل لقنفات خارج ا

ها تخذها . يعومن توز ية اليت  نولو تدابري ا تدخل يف ا ية ا سات ا يومبوجب قانونا، ال جيوز معوما للمؤ ل ل مي س جن لتك لتعل
ها تخدمة وتوز نفات ا تفاظ اب نع الا يعأحصاب حق املؤلف  سـح ملص يه  ويف األخري،. ململ نصوص  ناء ا شمل الا علال  مل سـتثي

نفات ا تخدام ا تش ا ملصيف قانون  سـ ية، أو تي ية ا تخدامات ا يصا لال لشـبكية بقانون املؤلف اليت ألفت  مي سـ خص لتعلحملم ُ
تخداهمم اخلاص بة ال تب، أو املواد األخرى اليت حصل علهيا ا سـا لطل تعلمي عن .لك ية احلفاظ عىل سوق مواد ا لوذكل  بغ

ناقش الا. ُبعد وتوفري حوافز إلبداع تكل املواد ندما  نوال ذاته، نرى أنه  سـوعىل ا ن ع يدات عىل حق مل لتقيناءات وا تث
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ية  سات ا ياجات املؤ ناسب بني ا نا العمل معا لضامن توازن  توى ادلويل، جيب  مياملؤلف عىل ا س ت ي لتعلسـ ح م عل مل
يهتا سؤو لو تون اتب من . م هم، كام قال و نسـومن ا باتمل يات ا تالاحتاد ادلويل  يح ملكمجلع يدات تت، أن  لتقيا

ناءات تخدام اسـتثوالا نة ال ئة مؤ مل  سـ َّ م ية حبق املؤلفبي حملمنفات ا  .ص
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بحث .7.4  لا

 :)نصوص(نص اقرتاح  �

ية  يقمن اجملموعة األفر

بحث املمول من املال العام .39 نفاذ إىل ا َّا ل  .ل

نف انجت) 2(مع مراعاة الفقرة  )1( تعني أن يكون أي  مصمن هذه املادة،  يا أو جزيا من أموال  عنّي ئ حبث ممول  لك َّ
تاح تعاقد  معامة لطرف  رش ام هور ابجملان يف غضون اثين  ع  ته) 12(للجم تثبيهرا من   .ش

بق أحاكم الفقرة  )2(  :من هذه املادة عىل ما ييل) 1(تنطال 

يوية أخرى  ساس ابألمن أو مبصاحل عامة  هور قد تؤدي إىل ا يحت  نفات اليت إذا أ حا ملللجم ت ملص
تعاقد للطرف  .ملا

يل أو .40 تدريس أو ا يل ا تحصاحلقوق من أجل  ل له بحثتس  .ل ا

تدر )1( تعاقد ألغراض ا ية مقرها يف أرايض طرف  نظمة  ية أو  سة  لجيوز ما ييل ألية مؤ ث مي مس حبم يس أو تعل
بحث ية أو ا لادلراسة ا  :لشخص

سخ؛ )أ( بوع أو يف شلك مماثل آخر من أشاكل ا نف إىل أية لغة ورش الرتمجة يف شلك  نإعداد ترمجة  مط لمص  ن

نف املرتمج ورشه؛ )ب( نسخ ا ملص  ن

نظمة؛ )ج( سة أو ا رس ألشخاص ذوي إعاقة وأعضاء يف املؤ سق  نف يف  ملإاتحة ا س ن َّملص  مي

ية )د( ية املعدة واملوزعة ألغراض  شموةل حبق املؤلف يف املوارد ا ميإدراج مواد  مي تعلم َّتعل َّ  .ل

نفات أع )2( سـهبا بطريقة قانوية عن  سخا ا تعاقد أن يصدر  شخص املقمي يف أرايض طرف  مصحيق  ن ت ن كلل ّ م ّدت وفقا ّ
بدلان األقل منوا) 1(للفقرة  ية أو ا نا بدلان ا تحدة من ا تعاقد آخر تعده األمم ا لمن هذه املادة إىل طرف  ل ل ممل  .ُّم

ية .41 نظامت ا ية وا سات ا ثاملؤ مل مي لبحس  .لتعل

نف أو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاور )1( ية  تا تخدام ا تعاقدة عىل أن أوجه الا ملصتفق األطراف ا ل ل سـ مل ة ّت
سموح هبا دون  بحث،  بل املدرسني أو الطالب ألغراض ا ية، أو من  نظامت ا ية وا سات ا ٌيف املؤ م ل ث مل مي قس لبح لتعل

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

ية ويكون  )أ( نولو ية  يا من  ية وجزءا اكمال وأسا تة اليت تكون عابرة أو عر سخ املؤ جأعامل ا تك معلق سـ ض لن
متكني من اآليتالغرض الو ليد مهنا هو ا  :ح

يط؛ "1" بل و بكة بني الغري من  سـاإلرسال يف   قشـ

شاهبة؛ )ب( ية أخرى ذات آاثر  ية أو  يات الفوتوغرا تخدام أي نوع من ا سخ اب مإعداد  بعمل ن سـ فن  لتق
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بارش أو غري  )ج( تخدام اخلاص وال تكون غايهتا جتارية بوجه  سخ عىل أية دعامة ألغراض الا مإعداد  سـ ن
بحث؛مبارش ية أو ا تابعة ادلراسة ا ل وتعلق  مي مب  لتعلت

ها  )د( ها اخلاصة وألغراض برا تعامل مرا ئات اإلذاعة اب بل  نفات من  يالت عابرة  جمإعداد  فق سـق ي ملص هسج ت
ية أو  ية أو ا سات ا يالت يف املؤ سموح احملافظة عىل تكل ا ية، رشيطة أن يكون من ا ثاإلذا مي س سج مل بحع لت لتعل ل

ب نايئ؛بسيف دور احملفوظات  تويقي الا ها ا ثب طا سـتبع ث  ل

يات  )ه( ثل ا تعلمي غري الرمسي  ياق ا ية ألغراض غري جتارية يف  سخ عن برامج إذا شفإعداد  ملستم ل سـ ع ن
سجون؛ أو  لا

تخدام  )و( ترصة عىل سـأوجه ا يان ملقا بحث العلمي، رشيطة  بار أو ادلراسة أو ا بأغراض الرتمجة أو الا ل خت
تحال ذكلامس املؤلف   ؛سـإال إذا ا

ندسة  )ز( توافق أو ألغراض عكسـيهإجراء  يل ا يعه ألغراض ا ملة لربانمج حاسويب أو فك  شغ لتجتم ّ
بحث أو ادلراسة؛  لا

بارشة ابإلعاقة ويف حدود ما  )ح( تخدام لفائدة األشخاص ذوي إعاقة، عىل أن تكون مربطة  مأوجه ا ت سـ
ية؛ ية أو  سة  يهنا يف مؤ ثيه اإلعاقة  مي س بع حبتض تعل  تق

سخ )ط( بحث أو دراسة نإعداد  يجة  هور أو إاتحهتا  ها إىل ا بل الصحافة أو  نفات من  ل عن  تمص مجل نقل كنق
نوع  ية أو موضوع آخر من ا نفات إذا ية أو  ية أو ادل يا تصادية أو ا ساعة الا لحول موضوعات ا ع مص سـ سـ نل يق ل

تحف تخدام  َّذاته، يف احلاالت اليت ال يكون فهيا ذكل الا م يان املصدسـ يه رصاحة، ورهن  بظا  يه امس عل فر مبا 
نقل األحداث اجلارية يف حدود ما يربره  تعلق  نفات أو موضوعات أخرى فامي  تخدام  ّاملؤلف، أو ا ب ي مص سـ

يه امس املؤلف ما مل يكن  يان املصدر، مبا  ية، رشط  نظمة ا ية أو ا سة ا فغرض املؤ ب ث مل مي لبحس لتعل
 مسـتحيال؛ ذكل

تعراض،  )ي( نقد أو الا يهنا ا باسات ألغراض من  سـا ل بت نف أو موضوع آخر ق تعلقة  مبصرشيطة أن تكون  م
يه امس املؤلف،  يان املصدر مبا  هور بطريقة قانوية، ورشيطة  يح  فبق وأن أ بللجم ن ت تحال ذكلسـ ، سـإال إذا ا

يا واملامرسة العاد تخدام  شـورشيطة أن يكون الا يه الغرض احملدد؛ةلممتسـ ّ ويف حدود ما   يقتض

تخدامات ألغراض الصحة العامة أو )ك(   األمن العام؛سـا

ية؛ )ل( ية أو القضا سلمي لإلجراءات اإلدارية أو الربملا يغ ا تخدامات ألغراض ضامن األداء أو ا ئا ن ل بل  لتسـ

شاهبة أو موضوعات يف  )م( نفات  تخرجات من حمارضات عامة أو  ية و يا تخدام اخلطب ا ما مص سـ سـ سـ مسـ ل
يان املصدر مبا يف ذكل ا بحدود ما يربره الغرض اإلعاليم ورشيطة  يال؛ّ  مسـتحمس املؤلف، ما مل يكن ذكل 

ساخرة أو احملااكة؛ )ن( تخدام ألغراض الرسوم الاكرياكتورية أو األعامل ا لا  سـ

شلك دامئ؛ )س( تقام يف أماكن عامة  نحت املعدة  نفات املعامر أو ا ثل  نفات  تخدام  با ل ل مص مص ّسـ  م

نف أو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة يف  )ع(  مادة أخرى؛ملصاإلدراج العابر 
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ية يف حدود ما يلزم للرتوجي  )ف( نفات  هور  يع  تخدام ألغراض اإلعالن عن العرض أو ا نا ملص ب فسـ للجم ل
تخدام جتاري آخر؛ ناء أي ا سـللحدث، اب  سـتث

ها؛ )ص( تصل بعرض أهجزة أو  تخدام يف ما  تصليحا ي  سـ

بحث أو ادلراسة اخلاصة لفائدة أ )ق( نقل أو اإلاتحة ألغراض ا تخدام اب لالا ل هور بواسطة سـ مجلفراد من ا
هور، فامي  تاحة  تاحف ودور احملفوظات ا ية وا سات ا بات واملؤ باين وا للجمأهجزة خمصصة يف ا مل مل مي س ت لتعلمل ملك

يص وواردة يف مجموعاهتا يع أو تر رشوط  نفات أو موضوعات أخرى ال ختضع  ختعلق  ب مبص  .لي

س )2( ناءات احملددة الواردة أعاله،  ُعىل الرمغ من الا ي ّ يدات سـتث ناءات و تعاقدة أن تضع ا يمح لألطراف ا تقمل سـتث
بحث العلمي  تعلمي، مبا يف ذكل ا نفاذ إىل ا ية برن وممارسات ادلول املكرسة لضامن ا لجديدة تامتىش واتفا ل ل َّ ق

ميي  .ومزاايه لتعلا

يدات احملددة  )3( نصف ابإلضافة إىل ا تخدام ا بدأ الا متد  تعاقدة أن  ّجيوز لألطراف ا ي مل سـ لتقمل م الواردة يف تع
 .املادة هذه

ناءات خاصة ابلعلوم .42  .سـتثا

تخدام ليس  )1( ترص عىل سـالا نوحة مبوجب حق ملقا ثارية ا بحث العميل تعداي عىل احلقوق الا ملمأغراض ا سـتئل ّ
سري هذا احلمك، يعرتف مبا ييل عىل أنه يقع يف نطاق هذا احلمك. املؤلف واحلقوق اجملاورة  :تفويف 

هم؛نسخ أية مادة  "1" ياق  يني يف  ية أو عاملني حكو ئات حكو ية صادرة عن  معلية أو  م سـم ي مي هعلم  تعل

بل نسخ  "2" تخدامه من  يه بطريقة قانوية أو إعادة ا نف محمي مبوجب حق املؤلف وحمصل  قأي  سـ ن عل َّمص
شف  يا أو  ية أخرى معروفة حا شف املعريف أو أية وسائل ر تة  بحث أو األدوات املؤ تحمراكت ا ل مق للك مت ُتكل
يب عن  تخزين واحلفظ والربط وإجراءات ا بحث العلمي غري الرحبي، مبا يف ذكل ا لتنقالحقا، ألغراض ا ل ل

تخدمة، يف حدود  ناد املصادر ا ية، رشط إ ية الافرتا تجارب ا ياانت وا ترصف يف ا ياانت وا سـا سـ ض لعلم ل ب ل ملب ل ل
 عقول؛املمكن امل

شافات  "3" ياانت أو ا تخدام أية أفاكر أو وقائع أو  تا ب تاجات يعرث علهيا يف أي معل علمي، أو كسـ ُأو ا سـتن
ياانت  ية مبوجب حق املؤلف أو ال، مبا يف ذكل مجموعات املعلومات وا تخداهما، سواء اكنت  بإعادة ا محم لسـ

تخدمة، يف حدود املمكن املعقول؛ ناد املصادر ا سـللوقائع، رشط إ  ملسـ

سعى إىل جتاوز هذه "4" ية اليت  تتعد تدابري امحلاية ا لتقن نفاذ إىل ّ ل األحاكم أو إىل احلد بطريقة أخرى من ا ّ
تخدام حلق املؤلف ية، عىل أهنا سوء ا نفات ا سـا لعلم  .ملص

بحث كام هو حمدد يف هذه  )2( يحوها ألغراض ا ية بأن  تدابري امحلاية ا ية  نفات ا ّتعني إلزام ماليك ا ل ن ب حملم ملص يتي لتق
ثني اذلين حي. املادة با ُوجيوز  ح شلك غري قانرمونلل نفات ووينب  نفاذ إىل تكل ا ملص من ا تخداهما ألغراض من ل تقترص سـا
تخداهما عىل  نفات وا نفاذ إىل تكل ا ية احلصول عىل ا تفادهيا  تاحة  تدابري ا تخدموا ا بحث العلمي أن  سـا ملص ل بغ ل مل ل سـ يل

بحث العميل غري الرحبي  .لألغراض ا
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ثني اذلين حي )3( با تعني إلزام ا بحث العلمي الرحبي،  ُيف حال ا ح ل ي نفات ل نفاذ إىل ا شلك غري قانوين من ا ملصرمون  ل ب
ية و تخدام من لعلما ند ا تخداهما بأن يدفعوا ماكفأة معقوةل للاملكني  سـا ع ية إىل تفادي تدابري امحلاية لاسـ متدابري الرا

تخداهما نفات وا نفاذ إىل تكل ا ية احلصول عىل ا ية  سـا ملص ل بغ  .لتقن

سعى إىل جتاوز هذه  )4( ياسة العامةتتكون العقود اليت  ية  نا بارها  ية اب سـاألحاكم ابطةل وال ت للغ فع  .م

 .بالربانمج احلاسوية .43

ية يقع مقرها يف أرايض طرف  سة  بل مؤ سخة أعدت بطريقة قانوية عن برانمج حاسويب من  يازة  ميإن نقل  س ن تعلن ق ّح
ية وموظفهيا وطالهبا، ال يعد تأجريا أو  ية أخرى أو إىل  سة  ّتعاقد إىل مؤ لك مي تعلس يق مزية م حتقإجارة أو إعارة ألغراض 

بارشة وفقا ألحاكم الفقرة  بارشة أو غري  مجتارية   .من هذه املادة) 3(م

 

 ):تعليقات(تعليق  �

 حتاد األورويبالامن 

ـي .44 تو بحث يف األمر ا ناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ألغراض ا جهييرد إطار الا لث ل  EC/2001/29 رمق سـت
يق بعض  سـشأن  متع املعلومات  حق املؤلف واحلقوق اجملاورةجوانب تنب تو(جميف  جهياألمر ا يونص . ")Infosoc" ـيل

ية  تا يارية ا ناءات الا ـي عىل الا تو لهذا األمر ا ل ت خل ث ثالث كام هو احلال يف (سـتجهي بار اخلطوات ا يق ا نا  لر ت ب خه بتط
هور وحق اإلاتح) مجيع احلاالت األخرى نقل إىل ا سخ وحق ا مجلعىل حق ا ل  :ةلن

بحث العلمي فقط .1 ناء لغرض ا لا  سـتث
باس .2 ناء ألغراض الا قتا  سـتث
باين بعض  .3 ية عرب معدات خمصصة ذلكل الغرض يف  بحث أو ادلراسة ألغراض  ناء لغرض ا ما خشصث ل سـت

ية سات ا مياملؤ  لتعلس
ـي تو جهيوحيدد األمر ا ية ) أ)(3(5 يف املادة Infosoc ل يه 24حليثوا نص  ف املقابةل اإلطار اذلي  ادلول األعضاء عىل ت

بحث العلمي نفات أو غريها من املوضوعات ألغراض ا تخدام ا لجواز ا ملص سخ . سـ نوجيوز، مضن ذكل اإلطار، 
يان املصدر  ها رشيطة  هور أو إاتحهتا وتوز ها إىل ا ية أو  نفات ا با حملم يعملص مجل . ، مبا يف ذكل امس املؤلف)إن أمكن(نقل

بحث  نفات يف جمال ا يقة أن ا قوا ل ملص ية من اليشءحلق تأ تيال ما تكون إبداعات  نفات . مل تخدام ا ند ا يه،  ملصو سـ فع عل
نارص  نرصا من  بار ذكل  يان املصدر، إن أمكن، مبا يف ذكل امس املؤلف اب هم مباكن  بحث من ا عألغراض ا ع ت ب عل مل

نوية تجارية رمغ اح. ملعاحلقوق ا بحث غري ا شطة ا ياري سوى أ ناء الا يد من هذا الا لوال  ل ن خت ثسـ سـتتف امتل وجود ي
شطة غري  تجارية واأل شطة ا تفريق بني األ نحاالت يصعب فهيا ا ل ن تجاريةل ثريا قوانني حق املؤلف من بدل . لا تلف  كو خت

ية نفات أو غريها من املوضوعات ألغراض  تخدام ا تعلقة اب ناءات ا علمإىل آخر فامي خيص الا ملص سـ مل فبعض : سـتث
ش سم أحاكم أخرى اب لاألحاكم حمددة بدقة فامي  تخداماتت هادية ال يعة الا سـموية، أو تربز ا ب ستشل نف أو غريه تلط ملص ا

باس هاد والا قتمن املوضوعات، أو ختلط بني الا شت يذ. س با ما يقرتب  تنفوغا ناء يف ادلول األعضاء ألغراض ل سـتث الا
باس ناء ألغراض الا بحث العلمي من ا هاد فقط يف جمال ا تالا قل ثت سـتش بحث الع. س لمي ويه لومثة ممارسة هممة يف ا

بل شورة من  نفات ا تاجئ األحباث وا قالاطالع عىل  ن ملص باس من . ملن با ما يكون من الرضوري يف األحباث الا توغا قل
سابقة نفات ا لا نف جديد دون ترصحي من . ملص نفات سابقة يف  سخ أجزاء من  ية،  رشوط  مصوميكن، وفقا  مص ن معي ل

نص املادة. أحصاب احلقوق ناء ) د()3(5 تويف الاحتاد األورويب،  توافر يف ا سـتثعىل أن  باس"ت رشوط " قتالا لبعض ا
 :ويه
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تعراض،يكون � نقد أو الا ثل ا رشوع  هدف  باس  سـ الا ل مت مل  ق
باس  � تيربط الا هور بطريقة قانوية،قت يح  ننف أو موضوع آخر يكون قد أ ت  للجممبص
 ُيذكر املصدر، مبا يف ذكل امس املؤلف، إن أمكن، �
نصفة، � نفات وفقا للمامرسة ا تخدام ا مليكون ا ملص  سـ
به الغرض احملدد، � نفات يف حدود ما  تخدام ا تطليكون ا ملص  يسـ

يا، أو إىل  تخدمة حر ية ا نفات األد تطفات أو فقرات أو أجزاء من ا باسات يف العادة إىل  فوشري الا سـمق ب ملص ت ملت ق
نفات أخرى  بهية من  مصوحدات  ية ولقط(ش لتشكيلثل اللوحات ا تكون مرفقة ) ات من فمل ما، إىل غري ذكلم

يق أو الاتقاد ناب ناء فقط إذا اكن . لتعل ندرج حتت الا باسا  نف ما ا تطف من  سخ  بار  ثومن املفروض ا سـتمق ي ت مص ن قت ع
يه بس إ نف ا نه وا بس  نف ا تطف قصريا مقارنة اب نص ا لا ملص ملص تل م ت ملقملق باس أطول من . ملق قتوال جيب أن يكون الا

يمي . الالزم ساسة تقو سأةل  باس  حطول الا م . نواألنظمة القانوية لدلول األعضاء يه اليت حتدد معايري ذكل الطولقت
ـي تو جهيونص األمر ا ل يان املصدر، مبا يف ذكل امس املؤلف إن أمكنInfosoc ي نص . ب عىل  ياق،  تويف هذا ا لسـ

ن نف، أو ا يان املصدر وامس املؤلف، وامس ا ية رصاحة عىل  لالقوانني الو ملص ب تخدام "ارش واملرتمج عىل أساس طن سـالا
سلمي بدلان"الاعرتاف الاكيف"و" لا بحث . ل يف بعض ا هاد فقط يف جمال ا ناء ألغراض الا لوإىل جانب الا ش ستث تسـ

تواصل أو  شطة ا بات ودور احملفوظات فامي خيص بعض أ ناء لفائدة ا ـي املذكور ا تو تضمن األمر ا لالعلمي،  ن ت ل ملكي ً ث سـتجهي
نفات وامل بحثملصإاتحة ا بانهيا ألغراض ا ية األخرى يف  لوضوعات ا بحث، يف العادة، . محملم سات ا لوال تكون مؤ س

ثني اذلي  با بق عىل ا ناء اذلي  يدين من هذا الا يس من بني ا ـي  هور وذلكل  حتوحة  ث تف ل ه للجم لمف ينط ت سـف ملسـ
توحة  تاحف أو دور احملفوظات ا ية أو ا سات ا بات أو املؤ للجمتخدمون ا ملف مل مي س ت لتعلسـ ملك هور لإلطالع عىل ي

سات يب خمصصة ذلكل يف تكل املؤ بحث يف حوا نفات أو غريها من املوضوعات ألغراض ا سا ل  .سملص

 الصنيمن 

يدات  .45 ناءات وا سأةل الا نقاش  ييدمع وفد الصني تضمني موضوعات ا م لتقل سـتث ندسة اَ تعلقة اب لا ه  لربانمج ةعكسـيلمل
 .حاسويب معني

تحدةمن   ملاململكة ا

نفاذ إىل األحباث املموةل من القطاع العامأصدرت امل .46 سري ا ياسة جديدة  تحدة ابألمس  لملكة ا ي سـ وترى حكومة . لتمل
ية هممة تصادية واجامت نافع ا يؤدي إىل  يام بذكل  تحدة أن ا عاململكة ا سـ قمل م نارشين . لق لوهذا اإلعالن هو مثرة العمل بني ا

بحث سات ا لومؤ نفاذ إ. س سري ا لويقر هذا اإلعالن بأن  نافع تي يد هل  رش ا نافع مجة، ولكن ا مىل تكل األحباث هل  جلم لن
نارشين بة  يف اب نه أيضا تاك للوترتتب  سـ ل يف. لنع تاك يعاب تكل ا ية ا لويقدم هنجا جديدة  ل ت سيف لك هم اإلشارة . ُ ملومن ا

تحدة يري يف إطار حق املؤلف يف اململكة ا نطوي عىل أي  ملإىل أن اإلعالن ال  تغ  .ي
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ندسة ا .8.4 لا  ةيعكسـله
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 أشخاص ذوو إعاقات أخرى .5

 :)نصوص(نص اقرتاح  �

ند  لهمن ا

يدون .47  .ملسـتفا

يدات املكفوةل يف هذه املعاهدة لفائدة األشخاص تتيح ناءات وا تعاقدة الا ي األطراف ا لتقمل ذوي اإلعاقات سـتث
بحث  تعلمي وا سات ا لومؤ ل يةس شار إلهيم يف هذه املادة حبالعامة واخلاصة غري الر  .سـتفيدينملابمل، ا

تاجون من جراء  شمل األشخاص ذوي أية إعاقة، واذلين  تعاقدة نطاق أحاكم هذه املعاهدة  حيتوسع األطراف ا ت لمل ّ
نوع اذلي  رس من ا سق  لاإلعاقة إىل  ّن نف محمي مبوجب حق 4 وفقا للامدة ميكن إعدادهمي نفاذ إىل  مص من أجل ا ل

 . كأي خشص دون إعاقةفعليااملؤلف ابدلرجة ذاهتا 

يةم  يقن اجملموعة األفر

ناءات لفائدة األشخاص ذوي إعاقات .48 سـتثيدات وا  .تقي

يدات الالزمة أن ميارسواّالرمغ من أي يشء يف هذه املعاهدة، حيق لألشخاص ذوي إعاقات عىل  ناءات وا يع الا ي  لتقمج سـتث
سريه حىت وإن مل يمت مبوازاة مع رس و سق  نفات يف  نفاذ إىل ا يمتكني من ا ن ملص تل ّ مي يةلل ية أو  شطة  ث أ مي حبن وابإلضافة إىل . تعل

 :ّذكل، حيق لألشخاص ذوي إعاقات ما ييل

رس إعداد دون ترصحي من ماكل حق املؤلف يُسمح  )1( ّسق  مي رس أو توفري ذكل صنف أو توفري ملن سق ا ّا ملي لن
سق لفائدة األشخاص ذكل نسخ من  يةل، مبا يف ذكل بواسطة اإلعارة غريذوي إعاقات لنا نقل سـبأية و تجارية أو ا ل ا ل

يةاإل ية أو ال سلكلكرتوين بوسائل  ية ، واختاذ أية خطوات سلك يع سطو توفر  ندما  يق هذه األهداف  مجأخرى  ت ع لتحق
رشوط ية لا تا لا  :ل

با يف الاضطالع ب )أ( نظمة إن ر شخص أو ا غأن يكون  مل ٌشاط مبوجب هذا احلمك نفاذ أي لل إىل نبطريقة قانوية ن
سخة نف أو إىل  نذكل ا نف؛ملص  ملص من ذكل ا

رس،  )ب( سق  نف إىل  ميأن حيول ا ن ملص يةل الزمة قدمبا ّ شمل أية و سـ  ّتصفح ي رس ل سق  مياملعلومات يف   لكنون
رسا لألشخاص دون إدخال نف  يريات غري تكل الالزمة جلعل ا مي  ملص  ؛ذوي إعاقاتتغ

ته هذهاحلُأن يعرتف ملاكل  )ج( نفبصفق   .ملص يف ماكن ابرز عىل ا

تخدا )2( بل األشخاص ذوي إعاقاتسـالا شخيص من  قم ا  ل

شخص ذي إعاقة  نف، دون ترصحي من وللجيوز  سخ ا ية أن  ية أو ال نف بوسائل  يه  ملصاذلي يرسل إ ن مص يل سلك سلك
يا أو تطو يةل معروفة حا َّماكل حق املؤلف أو احلق اجملاور، بأية و ل شخيص حرصايسـ تخدامه ا لر الحقا ال ّوال خيل . سـ

ناء تع هباسـتثهذا احلمك بأية ا شخص املعين احلق يف ا يدات أخرى يكون  متات أو  لل لي  .تق
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نفات جتاراي .49 تغالل ا ملصماكفأة لقاء ا  .سـ

بة اليت تدفع  .1 نا توى املاكفأة ا تحديد  ية  تعاقدة وجود آ يذ هذه املعاهدة، تكفل األطراف ا سـند  مل سـ ل ل مل مع تنف
ياب اتفاق طوع ند حتديد املاكفأة ا. يغملاكل حق املؤلف يف  بةعو سـنا ّتعني مراعاة ، مل يةي تا بادئ ا لا ل  :مل

نفات، لقاء  ماكفأة تكون معقوةل وق احلصول عىلحيق ملاليك احلق .2 تجاري العادي  يص ا للمصالرت ل نظر إىل خ لاب
رشوط املقرتنة  يات الفقرة لا نف، وفق  ها ا تخدم من أ ساكن واألغراض اليت  بدل وا تضعادة اب ملص سـ ل مقل جل  أدانه؛) ج(ي

بدلايف  .3 تاحة لا رسة و نفات  بغي أن تراعي املاكفأة أيضا رضورة احلرص عىل أن تكون ا ية،  نا من ا ن ميم ملص يل
يل ا توايت مدا بة يراعى فهيا تفاوت  نا تبأسعار  خ ملسـم سـ يداتمسـ ناءات وا لتقييدين من الا ث  ؛سـتف

بت يف إعفاء للقانون الوطين يرتك  .4 ّا ناءل شموةل ابال نفات ا سـتثا مل نصوص من ملص أو ) أ( علهيا يف ملاملاكفأة ا
 ؛إعفاهئا عدم

يار ليتاح  .5 نفات عرب احلدود  خألشخاص اذلين يوزعون ا فع املاكفأة يف بدل واحد، إذا اكنت دلتسجيل لاملص
بدل  يات اخلاصة ابملاكفأة يف ا لاآل رشوعة ملاليك حق املؤلف من تسـتويف ل شواغل ا ناول ا مليات هذه املعاهدة و ل تتتض مق

ية، وإذا ا شفا عيث ا فل يص ألغراض التربت املاكفأة معقوةل إما ح يا، وإما الخرت نفات اليت توزع عا ملعاملي فامي خيص ا ملص
نفات يف بدلان حمددة، ألغراض ال تخدام ا يص اب ملصرت سـ يفة وفقا خ لعىل أن تكون املاكفأة  ّ تخدمني مك سـبدلان وا ملل

تخدام  .سـواألغراض من هذا الا

 

 

 



SCCR/24/8 Prov. 

39 

 

 2 و1تعليقات عامة عن املوضوعني  .6

شات  � نا ناء ا قيقات مقدمة أ مل ث يوم األول (تعل  )2012ل يويو 16 –لا

يهمن   فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

بحث، وهذا  .50 يع ا ثقافة و رش ا يث  نا من  بحث بدور همم يف  سات ا ية ومؤ سات ا لتضطلع املؤ شج ل متع ل س مي تس ن ح جم لتعل
ثل ا ية  متكن من ممارسة اكمةل للحرايت األسا يوي  مأمر  سـح تعلميلل هم أن ميكن إطار حق املؤلف . لحلق يف ا ّومن ا مل

سات من الاضطالع  يدي والرمقيسهذه املؤ يطني ا تقلبذكل ادلور يف ا يه، فإن الاحتاد األورويب وادلول . لحمل علو
ية  تجارب الو بادل اآلراء حول ا نظر حوهل بعد  شة هذا املوضوع وبادل وهجات ا نا تعداد  يه عىل ا ناألعضاء  ل ت ل ت ق مل طسـ ف

يدان يدات لفائدة . مليف هذا ا ناءات و رشيع األوريب مجموعة من اإلماكيات لدلول األعضاء لوضع ا يح ا يو تقن ث تت سـي لت
بحث العلمي تدريس أو ا ية وألغراض ا سات ا لاملؤ ل مي يدات يف . لتعلس ناءات وا بري من إطار هذه الا يويرد جزء  لتقك سـتث

ـي رمق تو جهياألمر ا يق بعض جواEC/2001/29 ل شأن  سـ  متع حق املؤلف واحلقوق اجملاورةنب تنب .  املعلوماتجميف 
ية يف نظر األنظمة واألعراف  سأةل يف غاية األ ياري وسمح بدرجة من املرونة، ويه  ناءات طابع ا يع الا مهو م ت ت خمجل سـتث

رشين بع وا تلفة لدلول األعضاء ا لعالقانوية ا سـ خمل يص أيضا دورا همام سواء أمت. لن  ذكل خوعالوة عىل ذكل، يؤدي الرت
ها ناءات أو عوضا عن  يق ا يقإىل جانب  تطبث سـت شة . تطب نا يه إىل  تطلع الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  قو مي ف

تخداهما  ية ا يدات يف أورواب وابيق أرجاء العامل و ناءات وا سـاألنظمة اليت تعمل يف إطارها هذه الا يفي كث لتق وال . معلياسـت
نرصي تدريب عىل كوهنام  تعلمي وا عترص ا ل ل تصادات يق سه مع الا متع معارف ونا تصاد أورواب  تطور ا يني  قن أسا فق ت ل مكجسـ

تعلمي املرخس يف  ثل احلق يف ا ية  سمحان أيضا مبامرسة اكمةل للحرايت األسا تصاد معومل، بل  ية يف ا لاألخرى بفعا سـ ي مل ُق
ية14 املادة ثاق الاحتاد األورويب للحرايت األسا سـ من  ية قانوية. مي ها  نوهذه املادة  جح ثاقل  الاحتاد ويف. ملي يف ا

شرتكة وتقامس أفضل  ية، ولكن ادلول األعضاء حتدد معا أهدافا  ياسـهتا ا تاألورويب، تضع لك دوةل عضو  م مي لتعلسـ
سب، بل أيضا إلبداع . املامرسات مية  تعزيز إبداع املواد ا ست رضورية  حفوامحلاية مبوجب حق املؤلف  ل لتعلي ل

نفات معوما اليت حتظى مباكنة م تدريسملصا شطة ا لركزية يف أداء أ وذلا، ال بد من امحلاية مبوجب حق املؤلف ليك . ن
تدريس ثل مواد ا ية اجلودة  نفات العا ية يف الاحتاد األوريب إىل ا سات ا لنفذ املؤ ل ملص مي س مت هم مباكن . لتعل نا مفن ا ملومن  ه

يق أهداف  نصف ودامئ بني امحلاية مبوجب حق املؤلف من هجة و حتقإرساء توازن  . املصلحة العامة من هجة أخرىم
تعلمي يف الاحتاد األورويب  يات اجلديدة قطاع ا نولو متع، غريت ا ثري من القطاعات يف ا بة  لوكام هو احلال اب جسـ تك للك ّ جمل لن

تدريس يقة عىل طرق ا لوأدخلت تعديالت  تدريس . مع نقل املعرفة سواء عرب ا ية  بحت اإلنرتنت أداة أسا لوأ ل سـ ص
سام  يدي يف األ قا يةلتقل تدريس عن بعد أو يف إطار ادلروس اخلصو صأو ا تخدم . ل با ما  يع احلاالت، غا سـويف  ل ُمج ت

تلفة، مبا فهيا ادلروس عىل اإلنرتنت ياقات  بل املدرسني يف  ية األخرى من  نفات واملواد ا خما سـ حملم هم . قملص ملومن ا
يه أن ميكن إطار حق املؤلف امل بة لالحتاد األورويب وادلول األعضاء  فاب ية والعاملني يف جمال لنسـ سات ا ميؤ لتعلس

ية بة الر تعلمي من أداء أدورمه يف ا مقا تخدام . حلقل سامح اب ناءات حمددة  نص عىل ا ية برن  سـونرى أن اتفا لل ثت سـتق
تدريس  باس وا ية حبق املؤلف ألغراض الا نفات ا لا ت حملم ية برن10 املادة(قملص واألنواع ذاهتا من ). ق من اتفا

سموح هب ناءات  مالا ية روما ومعاهدةسـتث شأن حق املؤلف، ومبوجب اتفا بو  قا مبوجب معاهدة الو ب شأن ي بو  ب الو ي
يل الصويت تعلق ابحلقوق اجملاورةلتسجاألداء وا يات . ي فامي  ناءات لألعضاء يف تكل الاتفا قوترتك هذه الا سـتث

يذها ند  ترصف  بريا  شا  تنفواملعاهدات ها ع لل ك ميي . م توى ا ثال بني ا لتعلوال تفرق  ملسـ تهم تعلمي طبيعأو  . لفامي خيص ا
يفه  رشيع الوطين و بقه عرب ا توى ادلويل وأن  يه عىل ا نصوص  نفذ اإلطار ا يكوعىل لك بدل عىل حدة أن  لت يط سـ عل مل ملي

يات واملعاهدات يه الاتفا نص  ثالث كام  بار اخلطوات ا ية مع احرتام ا قمع الظروف ا عل ت ل ت وأود اآلن أن أعرض . خحملل
ناسب بني حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وأهداف حملة عن إطار الاحتاد  توازن ا ملاألورويب حلق املؤلف وأبني ا ل ّ

تدريس رشيع األوريب لدلول األعضاء إماكي. لا يح ا نو لت ناءات عىل حق املؤلف  ةيت نص يف رشيعاهتا عىل ا سـتثأن  ت ت
تدريس، مبا يف ذ ية وألهداف ا سات ا لواحلقوق اجملاورة لفائدة املؤ مي بت ادلول األعضاء يف توفري لتعلس تكل إماكية أن  ن
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ناءات يق تكل الا ند  ناسب ألحصاب احلقوق  ثتعويض  سـتم ب يح إطار الاحتاد األورويب حلق . تطع املؤلف بدرجة يتو
ها  ية وأعرا ياساهتا ا ناءات يف أنظمهتا القانوية وفقا  سامح لدلول األعضاء بإدراج الا فاملرونة الالزمة عرب ا ميث سـ ن لتعلل ل سـت

هاال يات أسوا ققانوية وخصو ص بة لعدد من ادلول األعضاء يف الاحتاد األورويب ولعدد من . ن لنسـوهذا األمر أسايس اب
تلفة يف الاحتاد ية ا خملاألنظمة القانوية وا مي ناءات مضن إطار . لتعلن يق هذه الا سـتثويف األخري، يضمن إطاران إدراج  تطب

ثالث بار اخلطوات ا لا ـي .خت تو نص األمر ا جهي و ل ناء حلقي تفادة من ا سـتثعىل إماكية الا سـ نقل إىل وقن سخ وحق ا ل ا لن
توى  بحث العلمي، وهو ما يعد، عىل  تدريس أو ا هاد فقط يف إطار ا هور وحق اإلاتحة لغرض الا سـا ل مل ّ ُ ش ستمجل

ية سات ا تدريس اليت تقوم هبا املؤ شطة ا ناء الرييس أل ميالاحتاد األورويب، الا س ل لتعلن ئ نا أيضا ا. سـتث سـتثودل ناءات ي
تلفة وفقا لألعراف واألطر  رشين بطرق  بع وا يع ادلول األعضاء ا توى الاحتاد ونفذ يف  باس عىل  خمالا سـ مج ت سـ لعت ل ُم ق

سخ اآليل. نالقانوية للك بدل ية وا سخ ألغراض  ناءات ا نا كذكل يف أغلب بدلان الاحتاد ا نودل خشص ن لي ل وألغراض . سـتث
ها  ـي املادة  تو تضمن األمر ا تعلمي،  سا نفجهي ل ي نفذة عىل ل ناءات ا يع الا ناول  ية برن، اليت  ملالواردة يف اتفا ثمج ت تق سـت

ية برن يف . مسـتوى ادلول األعضاء ية اليت نفذان هبا اتفا نا، وا شة جوانب أخرى من رش نا تعدون  قوحنن  لكيف يع ق مل تسـ م
يق حق املؤلف شأن  ـي  تو سـالاحتاد األورويب عرب األمر ا ب تنل ثالث . جهي بار اخلطوات ا بق ا لو ت خنط يه ي نصوص  علا مل

شأن حق املؤلف من 10 ي من اتفاق تربس، واملادة13 يف املادة بو  بمعاهدة الو شأن  من 16 ، واملادةي بو  بمعاهدة الو ي
يل الصويت يداتلتسجاألداء وا ناءات وا يع الا ي عىل  لتقمج يع هذه الالزتامات ابحرتام . سـتث مجلوإضافة إىل ذكل، ووفقا 

ثالث، خيضع ا بار اخلطوات ا ُا ل تعلق خت ـي ا تو يدات الواردة يف األمر ا ناءات وا يع الا ملرشيع األورويب  ل ي جهيمج لتقث سـت لت
بار اخلطوات ) EC/2001/29 رمق(مبجمتع املعلومات  ثالثختال تجاوز ذكل. لا  .نوال ميكن أن 

شات  � نا ناء ا قيقات مقدمة أ مل ث ثاين (تعل يوم ا لا  )2012ل يويو 17 –ل

 نيجرايمن 

ئاتينبغي مجع املوضوعات .51  :ف يف أربع 
ئة األوىل يدات :لفا ناءات وا تخدم الا يدة اليت  سات ا ياملؤ سـ تقس لسـ س ثمل سـتتف  .ت
ية ثا ئة ا نا ل تخداما :لف تكون جائزةتسـأنواع الا  .سـ اليت 
ثة ثا ئة ا لا ل ي :لف نولو ياانت، وتدابري امحلاية ا نقل الرمقي، وقواعد ا تعلمي عن بعد، مبا يف ذكل ا جا لتك ب ل  مضن أمور ةلل

 .أخرى
ئ بحث :ة الرابعةلفا  .لا

متكني العلامء  بحث العلمي  ناء مطلق ألغراض ا هذا اقرتاح لوضع ا ناءات حمددة ألغراض العمل،  لوفامي خيص ا ل ث ف تث سـت سـ
بحث العلمي سواء أاكن مموال من القطاع العام  تاجئ ا توي عىل  ياانت اليت  نفاذ إىل قواعد ا لمن ا ن حت ب شورا يف لل منأو 

رس توافر ه بحثذهيياجملالت، مبا  تعلمي وا ياق ا ل املواد يف  ل ئة. سـ ئة مربطة بذكل أال ويه ا يعة احلال  ناك  لفو تف ب  7 بطه
بحث شخيص ألغراض ادلراسة وا تخدام ا تعلقة ابحلق يف الا لا ل سـ بة . مل شخيص اب تخدام ا ئة الا سـوشمل هذه ا ل سـ لنت لف

مية سات ا بة داخل املؤ بة أيضا  ثني واملدرسني واب لتعلبا س للطل سـ لنلل بغ. ح تعلمي، والينوال  ية ا ندرج  لي أن  معل سـامي يف  ت
ئة حبد ذاهتا بحث يف  يل أو ا تدريس أو ا يل ا يدية، واحلقوق من أجل  سام ا فاأل ل تحص ل ه تقل لق يقة، . تسل حلقويف ا

شطة شاط من هذه األ يل لك  هدف من هذا لكه هو حتديد نطاق للحقوق من أجل  نفا ن تسه ئة. ل  9 لفوفامي خيص ا
تعلقة ابمحلاية  توقف عىل قدرة من اإلدملا هذا  ية،  نف أو موضوع خاضع للحقوق اجملاورة يف املواد ا يراج العابر  مي فملص لتعل

ية مبوجب حق املؤلف أو  نفات ا تخدام ا تعمل عن بعد عىل ا سم أو يف إطار ا بة سواء يف ا حملماملدرسني وا ملص سـ ل لق لطل
ه ند احلصول علهيا، وخاصة يف  نفات اخلاضعة للحقوق اجملاورة  شلكا ع ية تدريس أو حبث أو ملص معلا الرمقي، كجزء من 

ترب تعدايونود أن نؤكد أن تكل احلاالت من اإلدراج . دراسة بدلان . تعالعابر ال  ية يف حاةل ا سأةل يف غاية األ لوهذه  مه م
يع احلاالت نصف اذلي من املفروض أن يربر ذكل اإلدراج العابر  يف  تخدام ا بدأ الا مجاليت ال تعمل  مل سـ ويف . مب

ئةاأل نفات الواردة يف ا سخ ا لفخري، وفامي يربط  ملص ن نقل 11 بت ند، اب يه ا تعلق، عىل حنو ما أشارت إ ل، فإن ذكل  ه لل م
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سم أيضا تخدام داخل ا تعمل عن بعد، وألغراض الا ية ألغراض ا نفات واملواد الر لقوالقدرة عىل نقل ا سـ ل مق وهذه . ملص
تصةل حبقوق حمدد ئات األربع أو امخلس ا مليه جوانب ا شةلف نا ناوها يف هذه ا يجرياي أن يمت  قة تود  مل ت  .لن

يهمن   فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

تخدم مصطلح  .52 نا  يجرياي عن احامتل وجود بعض الغموض أل سـأان موافق متاما مع مالحظات  ن ئات"نن شري " لفا ياذلي 
ياء ها عن أ يهنا واليت نريد  ياء املرتابطة فامي  شـيف العادة إىل األ فصلشـ يهنا ب يدةب أخرى مرتابطة فامي  ّبطريقة غري  ويف . مق

نا  شا نا يعقد  تلفة، وهذا  ناول املوضوع ذاته من زوااي  يهنا أو  تداخل فامي  ئات  يان جند أن ا تبعض األ ق سـ خم مت ت ب لف تح
بل، وال. اجلارية ئات عىل حنو ما مت من  يع بعض من ا هم أن حناول إعادة  قومن ا لف ّمل نف جتم تخدام ا ملصسـامي أن ا ات سـ

تدريس موضوع شاسع جدا ية وألغراض ا يداغو لألغراض  ية، . جب نفات ا توزيع ا تعلقة  بدو أن املوضوعات ا حملمو ملص ب مل ي
يهنا ية مرتابطة فامي  ها لألغراض ا سام أو أداءها أو  بأو أجزاء مهنا، يف األ ميسخ لتعلق واملوضوع األول موضوع عام . ن

ـي مربطة عىل م تجدا، وأما املوضوعات األخرى  ناء ألغراض فه يد أو ا تأثر  تلفة اليت قد  بدو ابحلقوق ا سـتثا  ي ت خمل بتقي
بحث تدريس ورمبا ا لا ئة. ل بداية مضن ا ناك موضوعا أدرج يف ا لفيد أن  ل ه نقطة7 ُب  أال وهو الرتجامت 12 ل، ا

تحويرات تحويالت وا لوا يةونرجو مزيدا من اإلرشاد من . ل توى هذا املتينمجموعة بدلان أمرياك الال شأن  حم  . وضوعب
ئة تعلق، عىل وجه اخلصوص، اب ية فامي  سريات إضا لفونرجو أيضا من إكوادور  يف نقطة6 تف شري إىل 11 ل، ا ت اليت 

ية هور ألغراض  نقل إىل ا مياإلاتحة عىل أساس تفاعيل وا تعلل يدات عىل احلقوق . مجل تحدث عن ا ندما  يويف العادة،  ن لتقع
تعلمي، حناول حتديد املؤ تدريس أو ا لألغراض ا ناسبل يد ا تخدم أو ا ناسب  تخدام ا ملسة أو الا سـ مل سـ ملسـتفس . للم

هور العام شري إىل ا ندما  بدو هذا املوضوع شاسعا  مجلو ي ع ئة. ي  يف إكوادور، نرى أيضا أن هدف اقرتاح 1 لفويف ا
نقطة ناءا9 لا تحديث الا سـتث  يس واحضا جداتل  .ل ذات الطابع العام 

 إكوادورمن 

نواان .53 عندما نقرتح اسام أو  ته ع ندرج  نوان اذلي  ناء ولكن نقول إنه ا ئة ما فال نقول إن ذكل هو الا نا  حت  سـ لع ثي سـتلف مع
ناءات املربطة به تالا ئة. سـتث ناول 7 لفوفامي خيص ا يمت  نحن ندرك أنه  تحويرات،  تحويالت وا تعلقة ابلرتجامت وا ت ا ل ل سمل ف

ناءات لألغراض ا ته اقرتاحات حمددة لال نواان ندرج  ته  ثذكل  سـتبصف حت تاح بلغة واحدة ع نف  مية املربطة  مبص ت لتعلمي
ية ية ا سري ا مييرتمج إىل لغة أخرى من أجل  لعمل ي لتعلسـ نف . ت ثال عىل ذكل هو  مصولعل أفضل   يرتمج إىل ابإلنلكزييةم

ية با ناإل نقاش. سـ بدل اذلي يود إدراجه يف قامئة تطرح  نة حتدد يف اقرتاح من ا رشوط  سامح بذكل  للوميكن ا ل ي ُل مع . ب
يه،  ئةعلو شمهل ا متىن أن  لفهذا ما  تف نف . 7 ن يري عىل  يمت فهيا إدخال  بق عىل احلاةل اليت  تحويالت  مصوأما ا تغ نط سل فت

تعلمي هوما أكرث أو يكون أكرث مالءمة ألغراض ا لما ليك يكون  نف طويل . مف يص  ثال، ميكن  يل ا مصفعىل  تلخ مل سب
ية توايت ا تخدامه يف تعلمي األطفال الصغار يف ا ميال سـ لتعلسـ يةمل تدا ئ الا بعض . ب تحويل اذلي خيضع  لوهذا هو ا ل

ناء ناها يف إطار هذا الا رشوط اليت اقرت ثا سـتح سم . ل يدة شعرية يف ا تخدم مدرس  تحوير هو أن  ثال ا لقو قص سـ يل م
سم تخدهما يف ا ية برصية  ياات وحيوها من نص أديب إىل مادة  لقويأخذ مهنا أ سـ مسع يب ئة. ل تعلقة اب6 لفوفامي خيص ا إلاتحة مل ا

يةع هور ألغراض  نقل إىل ا ميىل أساس تفاعيل وا تعلل ية  مجل نوانني فر ناءات بل  يس ا نحن نرى أن هذه  ع،  ع ث ل سـتف
نة رشوط  ناءات خيضع لك واحد مهنا  يشمل ا معت ل سـتث  .س

يةمن  تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

ثري من الوفود يف هذه القاعة بأن لكمة  .54 نا أن .  اليشءّضللتنا بعض" فئات"لكحنن موافقون مع رأي ا عليورمبا اكن 
أول ما " فئات"لكمة  ل، ولكن املوضوعات قد تكون مضن مجموعات، وهذا فقد اكنت"موضوعات"نسـتخدم مصطلح 

نا نبادر إىل أذها ناسب قصدان، أي املوضوعات أو مجموعات املوضوعات اليت . ت هوما  تقد أنه من املمكن أن جند  يو مفنع
ناوها يف اإلطار القان لبغي  تن نقاشي يد ا لوين  يقات . ق نادا إىل  سائل ا ناول مجموعة من ا تحدة أن  تعلوتود الوالايت ا مل تمل ست ت
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يب عىل احلوار اذلي دار بني الاحتاد األورويب وإكوادور خبصوص املوضوع نا، ومن ذكل ا لتعقزمال ئة11 ئ  6 لف يف ا
تعلق  هور العام ألملوا ها إىل ا نفات عىل أساس تفاعيل و مجلبإاتحة ا نقل تعلميملص رشح ونود . لغراض ا نا  للوقد ا سـمتع

ئة يح للفرق بني مضمون ا لفاحلصول عىل تو ئةإكوادور املقرتحة من 6 ض تعمل عن بعد الوارد يف ا هوم ا لف و ونود . 9 لمف
ئة ندرج مضن ا بط بني ما قد  هم ما هو الفرق اب لفأيضا أن  ينف ئة6 لض ئة. 9 لف وا سب 6 لفألن مضمون ا بدو،  ح  ي

رشح اذلي  مسعا تعمل عن ل هوم ا بهيا جدا  لناه،  مبف بعد ش تحدةحسب رأيلا ند، . مل الوالايت ا لهوفامي خيص مالحظات ا
ئة هادات إىل املوضوع املقرتح من الربازيل يف ا ند حول اقرتاح إضافة الا لفنود أن نوجه سؤالا لوفد ا تش سل فال . 5 ه

هادات يف حق املؤلف شلكة خبصوص الا ستشنرى أي  تحدة وألغلب ووفقا لقانون حق . م ملاملؤلف يف الوالايت ا
ناء  تاج إىل ا هادات اليت  ناك أي حامية لال يس  نا دراية هبا،  ية اليت دل ثقوانني حق املؤلف الو ش سـتل حتس ه ي تن . بشأهناط

هم  نا مل  نحن عىل يقني أن دليه فكرة ما و شأن،  يح هبذا ا ند املوقر تقدمي تو ندوب ا يه، نرجو من  نفو ف نم ل ض ه لكعل ل
بط تاجئ األحباث املموةل من القطاع العام، وهو . لضقصده اب نفاذ إىل  تان عن اقرتاح ا ندوب اب سأل  نكام نود أن  ل سـ كن م

يجرياي يف  ته  نموضوع اقرت نقطةح تني عىل أن . 16  من الصفحة38 لا تان ويجرياي  متفقونود أن نعرف ما إذا اكنت اب ن كسـ
نوان املوضوع . هذين املوضوعني هام موضوع واحد بط عومن خالل  تعلق اب شف أن األمر ال  ئة  لضأو ا ي نست لف
يد عىل حق املؤلف ناء أو  تقياب تاجئ األحباث املموةل . سـتث سعي إىل تعممي  تحدة ممارسة راخسة يف ا نودلى الوالايت ا ل مل

بحث العلمي يف العامل بدلان املموةل  يعة ا للمن القطاع العام ورمبا تكون يف  ل تعلق اب. طل نا  ترب أن األمر  يوال  ه سـتثناء نع
بحث العلمي ياسة احلكومة يف جمال متويل ا يد عىل حق املؤلف، بل  لأو  سـ بي  .تق

 نيجريايمن 

نقطة .55 يح ا لفامي خيص تو ئة6  يف الصفحة12 ض تقد أن 7 لف املدرجة يف ا تحويرات، أ تحويالت وا شأن الرتجامت وا ع  ل ل ب
تني هبذا اخلصوصإكوادور تني  خمتلف قدمت  متكني املدرس أو الطالب واحلجة األوىل يه أنه . جح تاج إىل الرتمجة  لقد  حن

ية ترص لألغراض ا سم، وقد يمت ذكل يف شلك  ية حبق املؤلف يف ا تخدام املواد ا ميمن ا خم لق حملم ساءل . لتعلسـ تولكن أ
سم  نفا ويوزعه يف ا تاذ أو حمارض  تلف بعض اليشء عن احلاةل اليت يأخذ فهيا مدرس أو أ لقإن اكن هذا األمر  مص سـ خي

باسعىل ش يق . قتلك ا همه من  تعلوما أ تحويرات تمت عىل نطاق واسع، إكوادورف تحويالت وا ل هو أن هذه ا ورمبا ل
تقة نفات ا يه ا شطة ملا نطلق  شـيكون ذكل تعداي عىل سوق اثنوية  ملص عل ـي موهجة إىل . ملن ية  ثا فهوأما مالحظيت ا ن ل

بدلان ا سني اقرتاح مجموعة ا تحدة ويه ختص  لندوب الوالايت ا حت مل تاجئ األحباث املموةل من م نفاذ إىل  شأن ا ية  نألفر ل ب يق
نا معرفة إن اكنوا يقصدون ما قصدانه حنن. القطاع العام شأن وذلا، ال  تان هبذا ا نا من اب ناقش مع زمال نومل  ل سـ ميكئ ك . نت

نفاذ إىل هذه  بحث العلمي عىل وجه اخلصوص، وا بحث وا يعة ممويل ا تحدة يف  لوال شك أن الوالايت ا ل ل طل مل
يف من الواكةل املاحنةا با  تاجئ هذه األحباث يكون غا تلكنفات أو إىل  ل ن ثال . بملص ية للصحة  موشمل ذكل املعاهد الو ن طي

ية املموةل ِّأو الواكالت احلكو با جديدا يدعو إىل رضورة . م تحدة قدمت  ية يف الوالايت ا طليد أن الواكالت احلكو مل مب
ية للصحة  تاجئ أحباث املعاهد الو نإاتحة  بوعةطن شورات أوية  مطاملموةل من احلكومة يف شلك  ل يوسعى اقرتاح . من

يار أدىن للقانون  نفاذ إىل هذه األحباث  يجرياي إىل ضامن ا سني املقدم من  ية وهذا ا بدلان األفر مكعمجموعة ا ل ن تح لل يق
ندما تكون حوافز اإلب بق  نظام حق املؤلف ال  يدية  عادلويل حلق املؤلف ألن املربرات ا نط ل تتقل تابة ل رش وا لكداع وا لن

متويل من القطاع العام ويس من القطاع اخلاص تاحة عرب ا تاجئ هذه األحباث  نادا إىل  لا م لت ن ويف األصل، هذا ما . س
نفاذ  سري ا ية كجزء همم  بدلان األفر يجرياي إدخاهل عىل اقرتاح مجموعة ا سني اذلي اقرتحت  لسعى إىل إبرازه ا ي ل ن تح لتي يق ل

ية حبق تخدام احلكويم يف هذا اإلطار القانوين بدال .  املؤلفحملمإىل املواد ا ناء لال ساطة وضع ا ناسب  سـومن ا ب سـتثمل ب
نفاذ إىل األحباث املموةل من القطاع العام ناء  للمن ا يقمي توازان . سـتث تخدام احلكويم أوسع نطاقا و يكون الا سـو سـ سـ

ية ومصاحل نفات ا رش ا ية اليت  يات ا لعلمفعاال بني مصاحل ا ملص ن تنمجلع نفاذ إىل مله بون يف ا ثني اذلين ير با ل العلامء ا غ حل
ندما تموها احلكومة نفات  لتكل ا ُ ع  .ملص
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نغالمن   لسـا

يه جدا .56 يجرياي اقرتاح و جإن اقرتاح  تخدام لكمة . ن شلكة خبصوص ا ناك  يد  تأ سـواب م ه ك ئات"ل ناوين ال " لفا لعألن ا
يقة املضمون نقاط وإذا اندرجت مجموعة من املوضوعات حت. حقتعكس دامئا  ها وفقا  ميكن  نوان واحد،  للت  مجعع ف

يهنا شرتكة  با بحث. مل شأن ا ئة خاصة  ند القايض بوضع  لوندمع اقرتاح ا ب فه ونقرتح الرتكزي عىل هذا اجملال ألن . ل
يط  والاحلكومات،  بحث األسايس، وخاصة أن هل انعاكسات عىل ا با ما تركز عىل ا ية، غا حملسـامي احلكومات األفر ل ل يق

ها من لغة إىل أخرى، والتطلبسيو. الرمقي نفاذ إىل املعارف  نقل ا ية ل ناطقة ابللغة الفر بدلان ا بة  سـسـامي اب ل لل نسـ . لن
ية، يف العادة،  نفات ا ثوتكون ا تحوير من لغة إىل أخرى موضوع عدد من . ابإلنلكزييةلبحملص بغي أن يكون ا يه،  لو ينعل
بحث ئة ا ناءات تكون مضن  لالا ف نغال عىل ما. سـتث يع لسـوتوافق ا شأن رضورة حامية مضمون  ند  ته ا مج قا ب ه لل

نفات اليت تربط بأي شلك من األشاكل حبق املؤلف تا  .ملص

 إكوادورمن 

ئة .57 يجرياي املوقر حول ما إذا اكنت ا ندوب  لفأود أن أرد عىل سؤال  ثانوية أو ال، وسأدخل 7 نم شري إىل األسواق ا ل  ت
سائل. مبارشة يف مصمي املوضوع بت يف  مأرى أن ا سب احلاةل، إىل املدرس ل تحوير يعود،  تحويل وا ح الرتمجة وا ل ل

سم ما بة  لقاب يدة إىل معل فين. لنسـ يه، ميكن ملدرس ما أن حيول  قصوناء  عل نارش أيضا أن . ب يعة احلال،  للوميكن،  بطب
ناول األطفال الصغار نارص هبدف جعهل يف  يري بعض ا نف طويل ويوزعه بعد  تيعد حتويرا  لع تغ  احلاةل، ويف هذه. مملص

تب نطوي عىل خلق سوق اثنوية  تحوير ألن ذكل  تحويل أو ا تلف من ا نا نوع  للكيكون دل سي ل ل خم ي فاجلواب إذا . سـ
ئة ئة حمايدة7 لفهو أن ا تخدامات. ف  شمل الا سـوميكن أن  نطوي  ت سب احلاةل، أو احلاالت اليت قد  سام  تيف األ ح ق

ثاين اذلي طرحه. عىل خلق سوق اثنوية سؤال ا تعلق ا لو ل ئةي تحدة املوقر مبا إذا اكن مضمون ا ندوب الوالايت ا لف   6 ملم
ئة شمل احلاالت املذكورة يف تكل ا بدو،  تعمل عن بعد، ألن هذا األخري، عىل ما  هوم ا لفبه  يمف ي ل واجلواب هو أنه . يشـ

ئة نف مضن ا لفمن املمكن إاتحة  يدي6 مص سم  تقل  تاذ. لق ية للقانون، ميكن لأل ثال يف  سم عادي  سـففي  لك يح مق يت أن 
نقهل من ماكن آخر تعمل عن بعد. بموضوعا حمددا  هوم ا لوهذا ال يدخل يف نطاق  بة . مف تعمل عن بعد يعين وجود  طلوا ل

سة تلفة خارج املؤ سمن أماكن  تخدم يف بعض احلاالت . خم تعلمي اذلي  نوع حمدد من ا تعمل عن بعد  سـوهذا، يربط ا ل ب ل يت ل
ناك أيضا حاالت تفاعيل، ولكن  تواصل ا ها ل تعمل عن بعدل تواصل وإاتحة املواد خارج نطاق ا ل يمت فهيا ا  .ل

ندمن   لها

باسات .58 هادات إىل الا شأن إضافة الا تحدة املوقر  ندوب الوالايت ا يب عن سؤال  تأود أن أ ب قمل شت م باسات . سج قتفاال
ية برن ثل اتفا يات  ية والاتفا ثري من القوانني الو قنصوص علهيا يف ا م ق لك نارص حتت وال بد من أن ن. طنم يع ا لعضع  مج

ية سات ا يدات لفائدة املؤ ناءات وا ميمظةل واحدة لال س لتعلي لتق شأن. سـتث ته يف هذا ا لوحنن نغطي لك ما ميكن  . تغطي
ية األداء ندما حتدث عن أ ندا أصاب  ندوب  مهوأود أيضا أن أشري إىل أن  ع فنل ثل األداء . م ممفإذا نظران إىل تعريف 

ش ندي جند أن ا لسب القانون ا ه ثل أداءلح سم. ممخص احملارض هو أيضا  لقهو يقوم بأداء يف ا وذلا، فاألداء همم . ف
ئة ئات.  تغطي ذكل5 لفأيضا وا سخ21 و13 و6 لفوفامي خيص ا ها تغطي ا ـي  لن  يعمج وميكن مجع ذكل يف مجموعة . فه

تحوير سخ، والرتمجة وا لواحدة عىل غرار ا همة اليت أشار إل. لن سأةل األخرى ا ملوفامي خيص ا ندا، أرى أن مل فنلهيا وفد 
ية شورات فكرة يف غاية األ تارات وا سات  تارات وإعداد املدارس واملؤ مهفكرة ا ن للمخ س يل . ملخمل يد دا نيوقد حتدث ا لسـ

ناءات  شأن الا ته  ثنغ عن هذا يف درا تي سـس ب بوسـ يدات ألغراض يبطلب من الو ناءات وا لتقي، ورشح أيضا الا سـتث
ند تعلمي يف ا ها بغي إدراج ا. لل خملو نفصةلين ئة  متارات يف  بغي أن تركز هذه املعاهدة . ف يص،  ية الرت تعلق بأ نوفامي  يخ مه ي

ناءات دون عىل  يدات وإال فلن . عوضسـتثالا ناءات وا يص وتعويضات فامي خيص الا نح ترا بغي  ّوال  لتقي ث خ م تن سـي
ية نا متع املعارف ا هدف األسايس دلمع  متحقق ا تل ملي يدان هذه . جم شل املدرسون إذا  ّو ق يصسـيف ناءات ابلرتا خالا  .سـتث
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يهمن   فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

ية واجملموعات اليت حناول حتديدها، يود الاحتاد األورويب  .59 ئات الفر ئات وا ها وا نا تلفة اليت  سائل ا عيف إطار ا ن خمل لفمل لف قش
ثل يف إماكية و ناول بصورة عامة املوضوع الرييس ا يه أن  نوادلول األعضاء  ملمت ئ ت يدات لألغراض يف ناءات و تقيضع ا سـتث

ية رشون يف وضع . لتعلميا بع وا ته ادلول األعضاء ا توى الاحتاد وا بق أن وضع عىل  لعوهذا إطار عام  سـ بع سـ لسـ ت م ُ
تلفة جدا  بدلان ا بارة عن مجموعة من ا بار ألن الاحتاد  يد جدا أخذه بعني الا يدات ومن ا ناءات وا خملالا ل ع ت عي ملف لتقث سـت

ها وطر يث أعرا فمن  ها مع امحلاية مبوجب حق املؤلفح يه . مليقة تعا نصوص  يقة أن إطاران هو ذاته اإلطار ا علوا مل حلق
شلك طوعي مجموعة من  متد ادلول األعضاء يف الاحتاد األورويب  سمح بأن  ية برن، وهو إطار  بيف اتفا تعي ق

يدات ناءات وا لتقيالا يذ . سـتث يدات تنفويوفر اإلطار نوعا من املرونة الرضورية من أجل  ناءات وا لتقيتكل الا سـتث
نصف من عدمه تعويض ا يل توفري ا سائل من  مليذا فعاال، وتربط تكل املرونة  ل ب مب قت ويف بعض احلاالت تكون . نفت

ناءات ناك مرونة أيضا فامي خيص نطاق تكل الا ية، ولكن  ثاألحاكم إلزا سـتم يان يمت دمع . ه حويف غالب األ
ها أو يدات أو  ناءات وا يلالا هث ستق تسـ ي ل يص امجلاعي العادي اذلي يؤدي دورا ت ثل الرت يص  يهنا عرب أنظمة للرت خ  م خ حتس

ناءات . همام يف عدد من ادلول األعضاء يف الاحتاد نص عىل إطار الا يدة اليت  ية الو ية برن الاتفا ست اتفا ثو ح ق سـتق ت لي
نص عىل ذكل ومهنا  يات أخرى  يدات بل إن اتفا توا قي شأن حق املؤلفلتق بو  بمعاهدة الو شأن م وي بو  بعاهدة الو ي

يل الصويت برصي ولتسجاألداء وا سمعي ا شأن حامية األداء ا يجني  لمعاهدة  ل ب نا ). BTAP( ب يب أ ست من ا نو لعج لي
يجة حلد اآلن توصل إىل  يدات دون ا ناءات وا تلف الا تنا نقاش  نث لت ي خم لتقن سـ ناءات . ظل سـتثفإذا نظران إىل مجموعة الا

توى الاحت توافرة عىل  يدات ا سـوا مل مي يه، جند لتق بل ادلول األعضاء  تفاوتة، من  متدة، بدرجات  فاد األورويب وا ق مب ملع
تدريس فقط هاد ألغراض ا شري إىل الا تدريس  ناء عاما ألغراض ا لا ي شل ستث بحث . تسـ بق ذكل أيضا عىل ا لو ينط

سخ اآليل، إض. العلمي ية، وا سخ ألغراض  باس، وا ناءات وجهية ألغراض الا بع ا نا اب نودل خشص ن ت لط لي ل ق افة إىل سـتث
تخدم  با ما  ية، اليت غا سات ا سخ لفائدة املؤ يدات عىل حق ا ثل ا يدات حمددة جدا  ناءات و سـا ل مي س ن ي ُي ت لتعل ل تق لتق م سـتث

ثل احلفظ ية ألغراض  سات ا بات واملؤ ميف ا مي س لتعلت سخ، وحق اإلاتحة، . ملك شأن حق ا ناءات  نا أيضا ا نودل ب لي سـتث
هور بحث أو ادلراسة للجموحق اإلاتحة  باين لألغراض ا ية عرب معدات خمصصة ذلكل الغرض يف  م ألغراض  خشص

ية سات ا مياملؤ نصوص علهيا يف . لتعلس ناءات ا ياسة العامة فامي خيص عددا من الا نا نفس أهداف ا ملودل سـ سـتثي ل
نا ترشيعا يص. ت سري الرتا يص أو  تمكل ذكل بإماكية الرت با ما  خوغا يخ ن سـ بتل ُ ناء األسايس أو األمع . ي سـتثوشمل الا ي

بث، لغرض ألغرا يالت الصوية أو أعامل ا ثل ا نفات أو غريها من املوضوعات،  تخدام ا تدريس ا لض ا ت سج ملص سـ لتل م
تدريس فقط ته ادلول . لا تخدام ال جيوز إال إذا اكن ألغراض غري جتارية، وقد  نا القانوين أن ذكل الا بقوبني نظا طم سـ ّ

نحو شرتط ادلول األعضاء . لاألعضاء عىل هذا ا ندما تضع تونطلب أيضا أن  نف وامس مؤلفه  عيان مصدر ا ملص ب
باب أخرى ية أو أل باب  يل أل بني أن ذكل  تدريس، ما مل  ناء ألغراض ا سـا معل سـ تح مسـل ت يث تأثر . سـت تواحلقوق اليت قد 

هور  سخ، وحق اإلاتحة  نوعة جدا، وشمل حق ا نفذها ادلول األعضاء  يدات كام  ناءات أو ا للجمابال نث ت ت ت لي م لتق سـت
توزيعالعام، وحق اإلاتحة ثالث يف . ل، وحق ا بار اخلطوات ا شلك سلمي مضن ا يذها  ند  تخداهما  لوميكن ا ت ب ع خسـ نفت

شات نا ناء ا ناه أ شغال  تعمل عن بعد، وهذا ا بارش وا تدريس ا قإطار لك من ا مل ث مسع ن ل مل ثال، أن . ل يل ا ملوميكن،عىل  سب
نف أو موضوع آخر نقل عرب اإلنرتنت وتزنيل  يل وا ناءات ا مصشمل الا ل تحم لت يات . سـتث معلوميكن أيضا أن تدخل 

ية سخ ألغراض  ناء ا تزنيل ادلامئة مضن ا خشصا ن لل ندرج حتت . سـتث نفات واملوضوعات اليت ميكن أن  توفامي يربط اب ملص ت
شأن ية يف هذا ا نص عىل مرونة عا نا  يد وأقول إن رشيعا تأثر هبا، فأ يدات أو أن  ناءات وا لهذه الا ل ت ت ع ت تي لتق . سـتث

ناء تعلق اب سـتثواألمر  نف أو غريه من املوضوعات اليت ي يعة ا ناءات حمددة فامي خيص  توح ألنه ال يفرض ا ملص  طب ث سـتمف
يد ناء أو ا لتقيميكن أن ختضع لال بار . سـتث نوعة، وتأخذ بعني الا ناء العام بطرق  تونفذ ادلول األعضاء هذا الا ت عت م سـتث

ثالث بار اخلطوات ا ليق ا ت خب يد. تط ئات ا بق الهنج ذاته عىل  تفو ملسـف بغي أن يكون . ينينط بداية،  ينوكام ذكرته يف ا ل
تخدام ألغراض غري جتارية يدات واإلطار املعمول به يف الاحتاد . سـالا ناءات وا لتقيوعالوة عىل ذكل، ال حتدد الا سـتث

تخداما شمل املدارس واجلامعات تسـاألورويب أنواع الا يعهتا، واليت ميكن أن  يدة أو  سات ا ت أو أنواع املؤ ب طس ملسـتف
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يعة . ة أو اخلاصةالعام ست  نا يه أال يكون الغرض جتاراي و بة  ية اب سأةل الر بق، فا بوناء عىل ما  ي ل سـ سـ مل سـ طب ن لي ّ ل ئ
يدة حبد ذاهتا سة ا ملسـتفاملؤ ناءات . س نا توفريه من أجل إرساء نظام فعال لال ناسب نوع املرونة اذلي اكن  ثو تت سـي علي

رش با اتما مع ا نا بحث  تدريس وا يدات ألغراض ا لوا سـ ت ل ل يالتقي يا أو روما با ندا أو الربتغال أو إ سارية يف  نوط ا ن سـ نل . فل
نا يام  ند ا ناسب  نا أن نراعي هذه ادلرجة من املرونة وا بعملو ع ت لقي ل  .عل

 بريومن 

رس الاحتاد األورويب عن الاقرتاحات املطروحة .60 ئة. سـتفا لفأوال، أدجمت ا ته 7 ُ بداية اقرتاحا قد م اليت اكنت يف ا ل
سار يف اقرتاح  واذلي هو إكوادور يةسـتفموضوع الا ُ ووضع حتت موضوع عام خبصوص تينمجموعة بدلان أمرياك الال

تعلمي تدريس أو ا تخدامات ألغراض ا لالا ل تضمن أية عالقة خاصة بأغراض . سـ يوهذا همم ألن الاقرتاح األول مل 
نه اآلن أدمج يف اقرتاح  تعلمي، و تدريس أو ا لكا ل يةل يا، فامي . هبدف جعل املوضوع أوحض تينمجموعة بدلان أمرياك الال ناث

ندوب الاحتاد األورويب والرتكزي عىل لكمة  يان القمي اذلي أدىل به  مخيص ا تربها، حنن ووفد " املرونة"لب نعاليت 
تمن هذه الفرصة ألرشح بعجاةل اقرتاح الصفحة ية، ا غإكوادور، يف غاية األ شرتك بني 7 مه .  وبريو وأورغوايإكوادورمل ا

هدف من ئة16  الفقرةلفا شلك واحض اب لف املربطة  ب  هو توفري هذه املرونة ويه قامئة عىل الزتام من 6  يف الصفحة 1 ت
يع  بحث سواء عرب حتديث األحاكم املوجودة أو تو تدريس وا شمل جمال ا يدات  ناءات و سـاألطراف بوضع ا ل ل ت تقي سـتث

يدات جديد ناءات و يط الرمقي أو عرب وضع ا شمل ا ها  ينطا حمل تقت ثل هم مقدمة . ةسـتق شلك هذا الفصل ا ملوميكن أن  ي
ثال يل ا توافق اآلراء أو بأحاكم تدخل الحقا عىل  تفق علهيا  ملتمكل بأحاكم خاصة  ب ي سبسـ ُ ُ ُ وميكن أن تكون قامئة . ت

يان أن األطراف . مفتوحة أو حمدودة ثاليث املقدم من إكوادور وبريو وأوروغواي هدفه  هذا الاقرتاح ا بوذلا،  ل ف
تح ها وجمربون عىل ذكل، والبملزتمون  يع نطا ناءات وتو قديث الا سـث تعلمي سـت يونص الاقرتاح عىل . لسـامي ألغراض ا

ئات يف هذه  ناءات حمددة اقرتحت  شمل ا تضمن ما يكفي من املرونة  نه  كفأن تقوم األطراف هبذا العمل و ث ُلك سـت ي لي
هذه امل. ادلورة بديئ واملرن مكقدمة  تخدام هذا الاقرتاح ا لوميكن ا مل  .وضوعات احملددةسـ

نا فاصومن   كيبور

ئة .61 يح أكرث ألن 7 لففامي خيص ا تحويرات، نرى أنه من الرضوري أن حنصل عىل تو تحويالت وا شأن الرتجامت وا ض  ل ل ب
تلفة تخدامات ا تخدام والا يب الا ناول أسا ية  رشيعات الو يدات يف معظم ا ناءات وا خملالا سـ سـ ل ن تي تث طت لت لتق ويف . سـ

تحويراتهذه احلاةل، قد يكون  تحويالت وا يقي للرتجامت وا نطاق ا يد أن نعرف ا لمن ا ل حلقل يؤدي ذكل . ملف سـورمبا 
ترصحي القانوين اذلي ال  نوع من ا نف بل  ترصحي من مؤلف ا تقة اليت ال حتظى  نفات ا تحداث ا لإىل ا ب ملص ب شـ ملص ملسـ

تقة نفات ا توى تعريف ا شـيرىق إىل  ملص ملسـ شالك. م شوء  نف إىل  موقد يؤدي حتويل ا ن نوية ملص شأن احلقوق ا ملع  ب
نف نف . ملصللمؤلف األصيل اذلي أبدع ا ياق إبداع هذا ا نا أن نعرف وهجة نظر املؤلف يف  تعني  ملصورمبا  سـ ي علي

يوضع يف  ية بل  تخدم ألغراض  ثل أال  ناء  ياق آخر ال يكون ا تخدام ذكل يف  تق ألنه ميكن ا ُا ل مي سـ سـ سـ تعلشـ ي ّمل م ًث سـت
هذا األمر . دور احملفوظات يه،  فو تاجئ عل ية فامي خيص ا يحات إضا شالك ورمبا ميكن احلصول عىل تو نقد يؤدي إىل  ض لم ف

ئة تخدامات مضن ا هذه الا متةل  لفا سـل  .7 حمل

 نيجريايمن 

تقد أنه من  .62 ن  أناجلدير ابإلشارة إىلعأ با يناك  ت يدات يف اعامتد اه ناءات وا لتقيالا  يف الاحتاد ول األعضاءادل  يفسـتث
يدات من  طويةلمئة قااذلي دليهاألورويب  ناءات وا لتقيالا شملسـتث يومت اليت  ها ا نا يع األمور اليت  ل  ن يه،. قشمج  علو

يجة يهف يه لط تخمنظام وجود  لنتا يداتبعض فتكون  ناءات وا لتقيالا  هذا  أن ونرى.دون أخرىول بعض ادلل سـتث
يع أحناء العامليسودالوضع يف الاحتاد األورويب  يه ذكل هو أنو. مج يف  بحث،يف إطار ه يعنما  تعلمي وا لا  جند أن ل

نفاذ إلهيا وتكلاملدرسني  يد املواد اليت ميكهنم ا تأ لال يعرفون اب ك نفاذ إلهيا ل  مث املصدر  أن حنددعليناو. لاليت ال ميكهنم ا
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ية احلقوقذكلحندد بعد  يةملعن ا بح هذوقد . ملعن وتكل غري ا باين اصأ بحت هذه المعرفةعائقا ل لتا تعمل وأ تطل وا ص بات ملل
تقدم تدريس وا ليق ا ل تدام  صمموهذا الصك املقرتح م. تع تصاد  مسـإلقامة ا يه فرص فعاةل رف اعقامئ عىل املق فتاح  ت

نفاذ إلهيا رفا املعلتكوين ساب األمم األخرىفقط للبعض مهنا ليس األمم ومجليع ل وا بب و .حعىل  سناك  لعدم متكن ه
بدلان من ب تخداملعض ا يدات  سـا ناءات وا لتقيالا ساريةسـتث نابطبيعة احلالو.  يف الاحتاد األورويبلا نا  ه، دل هذه يف  ي

تعلق تقليدان قواين القاعة  يداتيفامي  ناءات وا لتقيابال يد. سـتث تقلناك ا له  بوضوح اتمرسد ياذلي  األورويب  أو القاريف
تخدامات  تخداماتت تكلإذا اكنما  بوضوح اتم أيضا اجلائزة وحيددسـالا تعويض أو بدون تسـ الا  هناكو. عويضب 

سوابق قانون تقليد يد  أو لا ناءات أمرييك-ولكاألنلتقلا برية أداة مرنةوبنيسـتث اذلي جيمع بني قوامئ قصرية جدا من الا  ك 
تخدام أال ويه بدأ الا سـ  نصفم تخداماتتقيمي يف إطاره ي يمت  اذلملا نة سـا ية مقابل األمعي  عغراض العامة أو الاجامت

توى تخدمحملومقدار ا يوم أن جيد هذا نأمل و. تهيعطبو ملسـ ا شه ا نا لاإلطار املقرتح اذلي  ق  بني هذين نقطة وصلن
نظامني يا ولكهنام خيدمان بعض ادلول األعضاء دون غريها من ادلول . لا ثا نظامني نظاما  ترب أي من ا لوال  ل ثةل ميع ملما
يوم لنا ا ثال، فقد ذكر مرارا، . ه يل ا ُوعىل  مل ندوب الاحتاد حنو ما قاهلعىلسب  املعرتف به اتحةاإل ، أن حق األورويبم 

شأن حق املؤلفيف  بو  بمعاهدة الو تحدةليس، ي بق  اليتبدلانللو. مل جزءا من قانون حق املؤلف يف الوالايت ا تط 
سوابق يدات  لقانون ا ناءات و تقيا يةتقر هبا اآل ولكن وانني القوص نصال تقر هباسـتث يان ئراء القضا مفن . حيف بعض األ

هم أن يكو ناك هنج أدىن ملا سقا وهن  يمنيكون  يهامإلزا نة يف حاجة إ يس فقط ألن قطاعات  ل  معي ، ولكن ألن ل
تصاد  تهقالا يدةمبر نون ا تطلب بعض املرونة من أجل تعزيز تقدم العمل وا ملف  لف يهما و. ي بدلان اقرتاح  ليدعو إ لمجموعة ا
ية سنيقاألفر ّ ا يف إدخال  هو حمل ناءات واقامئة عىل طفتعديل  عاجل ووضع حمك ي األورويبالاحتاد يف  لتقييداتسـتثالا
شغال  شأن احلاجة إىل  املوقرإكوادورمندوب نا هل حتديث فئةب  يدات ألغراض تس  ناءات وا لتقيالا تعلميسـتث . لا
بدلان أن يوسمح  نص يف جوهره  للهذا ا يدات  تضعل ناءات و تقيا ية برن واملامرسة ال وفقاجديدة سـتث اجلاري هبا قتفا

يه هذا هوو. بدللالعمل يف ا سري  ف الاجتاه اذلي  تصادي معظم بدلان ت يدان الا ية يف ا تعاون وا قنظمة ا ملم من هو كام لتل
يذبمكة العدل األوروية، حمل من القرارات األخرية واحض تحدةتنفومن  نفاذ مل اململكة ا شأن ا ل يف اآلونة األخرية حلمك  ب

تحدة، إىل األحباثإللزايما مل اليت متوها اململكة ا ندية أمس من  ول يا ا لكقرار احملمكة ا رستاليتلعل يدف  شلك غري  مق   ب
نصف  تخدام ا ملالا ندا سـ هم أنو. تعلمييةلاألغراض لكيف  تفاوضملمن ا بدلان أعضاء مجموعةي  ية ل ا مجموعة بدلان ويق األفر

ية بدلانتينأمرياك الال نوب وا ل وغريها من بدلان ا تقدمة جل ية والغاايتية ع األهداف الاجامتلتيسري بلوغمل ا لنظام لئ الهنا
بدلان قرتاح مجموعةيتضمن أيضا او. ق املؤلفحلادلويل  يةل ا سنيقاألفر ّ ا تخدام حمل بدأ الا تخدام  سـ إماكية ا سـ نصف من ملا

يدات  إىل جانب ناءات وا لتقيالا نصفةسـتث ندوابن املوقران للحفاظ عىل املرونة اليت ذكرها ملا بدلان للك من مجموعة  ملا
تاج . تينية والاحتاد األورويبأمرياك الال بو حتوال  ناءاتإىل وضع يالو يدات حمددة سـتثا تعلميتقي و لناول ا  والعلوم تت

بات و ياجات األشخاص ذوي اإلعاقةدور ملكتوا منسق،  هنج لوضع الوقت قد حان بل إن، حفسب حتاحملفوظات وا
همةساس وهذا األمر هو األ بو وملاجلوهري  سهأيضا ل ألساس اجلوهريابطبيعة احلال، هو، ي الو . نفقانون حق املؤلف 

تاحنأمل و بغي أن يظلي ملحق برن اذلحييي ن للمرة األوىل إماكية اعامتد نظام تيف أن  نه جمرد صك ينال  لك قانوين، و
يد من أيضا ينبغي  تحدةيسـتفأن  ندا والوالايت ا تطورات األخرية يف الاحتاد األورويب و ملا ك  .ل

يامن   نأملا

يا عضو مبا أن .63 تويستند إىل األمر  قانون حق املؤلف األملاين  فإن يف الاحتاد األورويبنأملا جهيا   األورويبـيل
متع املعلومات2001 مايو 22 املؤرخ يق بعض جوانب حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف  شأن  جم  سـ  ت ونص.تنب
نقطة تواألمر هذا  يف 5 املادة من 3 الفقرةمن  )أ( لا جهيا سنجيوز لدلول األعضاء : "يل عىل ما يـيل ناءات تأن  سـتث ا

يدات ية... تقيو تا ليف احلاالت ا هاد فقط يف سـتخدام لغرضالا) أ: (ل تدريسسـياق ستش الا بحث العلمي أو لا ، لا
تحال ذكل يان املصدر، مبا يف ذكل امس املؤلف، إال إذا ا سـرشيطة  تجاري ، وب ليف حدود ما يربره الغرض غري ا ّ

شود نصوص علهيا يف إطار هذا يإذ ، ألملاينا القانونو ".ملنا ملسخر اإلماكيات ا تواألمر ن جهيا ية ـيل ق األورويب وفقا التفا
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تخدام فإنه جيزي برن،  سم واد املسـا ية حبق املؤلف يف ا لقا تخدم فقط . أدانهّبني مكام هو حملم نصوص تُسـومل  ملاملرونة ا
تخدمت  القانون األورويب العام، ولكنا يفعلهي ُ ا ية برنتكل الواردة يفأيضا سـ تضمن . ق اتفا  ةالقانون األملاين أييوال 

ناءات يداتسـتثا بدال من ذكل، يفرق قانون حق املؤلف و. ا يف حد ذاهتيةلبحث أو ايةلتعلميألغراض ال خاصة تقي أو 
تخدام تلفة من الا سـاألملاين بني أنواع  ياد يقيتلك وخيضع . خم بار نيف أملا ثالثاخلخت ال نصلطوات ا يهمل ا  يف علوص 

ية برن،  يلرمغ أن ذكل مل يقاتفا ية نتو. لتفصذكر اب تا لبق القواعد ا ل تعلمي عىل اط لسخ ألغراض ا سملن  جيوز) 1: (لقيف ا
سخ  يفطالبللك  يةمصنف ن مدرسة أو جامعة  سهو. تعلميألغراض  يام بذكل  بنفميكن للطالب ا  أيضا وجيوز. لق
ملثل ا للغري، سخكتبم يابة عن الطالبل، اطالب آخرأي  أو لنات أو حمالت ا نسخ    ألي مدرس أوجيوز) 2(. ن

تاذ  يذ أو طالب يف انسخأن يعد سـأ  األمر تعلقإذا و. قصريملصنف  أو مصنف، ولكن فقط جلزء من قسمهتلم للك 
سخ، مبصنف أطول نيجوز  نف من  يف ملائة15املائة إىل  يف 10ما بني  ف نفإذا اكن و. ملصا يدة مثل، أقرص ملصا قص 

نفنسخ فيجوز صورة، أو  تب ايقيتلهذا السـتثناء اكو.  لكهملصا سخ ا ملد، ال جيوز  يةمضن ةنفصلكن تب املدر سـ ا . لك
تلقى  فإن،املدرسالطالب أو اليت يعدها نسخ لا وأما سخ أو و. ماكفأةي صاحب احلق  يع آةل  نأي خشص   هجازايب

بلغفإنه ي مماثال نامدفع  ية إىل امعي  عية اإلدارة امجلا ية ههذتوزع و. اب احلقوقحصأل مجع ومبا . أعضاهئاعىل  عائداهتا مجلعا
تفي، قد حيمل أكرث من معىن" األداء "أن اصطالح ثةل ب كسأ يدة يف اءةجيوز قر: الوجزيةمبعض األ ية أو  رس قص  ح م

سم يديو أو عرضوجيوز . هورمجلا برشط عدم حضور لقا سمبث يف معل ف رشيط  أو رشيط لا ذكل حىت لو اكن لقا
تظاهرات امل مصنف وجيوز أيضا أداء. اخاص اذلي أىت به املدرس بثلمعل ا بل ةيسـدرلمحمي حبق املؤلف يف ا ق من 

يقيلمدرسة أو ل يةحرسملالفرقة ا ها املو سـجو هور دفع رمس ُوإن مل يطلب من. ق شابه، لدلمجل ا منح هذا يُمخول أو رمس 
ترصحي تعل.  لصاحب احلقماكفأة دون أي الزتام بدفع لا شطة يوفامي  سمخارج نق ابأل األمور اجلائزة ما  أمه مفن، لقا

بحث صنفمإاتحة  جيوز: ييل تعلمي أو ا هور ألغراض ا ل  ل ثالعرب وضعهللجم  وأمدرسة يف اإلنرتانت شـبكة  عىل م 
سةامعة ج سوجيب عىل . حبث سأو مؤ بحث أن ةس اجلامعة أو املدرسة أو مؤ تخدام تضمن ل ا نفسـا بل ملصا ق من 

بة هور العاماء فقط دوناألعض أو لطلا نف وضعال جيوز و. مجل ا نهجزءبل نصة ملتكل ا عىل لكه ملصا ما ، أي فقط م 
تلقى .  يف املائة15 يف املائة إىل 10 بني  ُيربم ،لوهذه األغراض. ملصنفهسـتخدام هذا الاصاحب احلق ماكفأة عن يو

سؤوةل عن املدارس  سلطات ا ملعقد بني ا بحث وات اجلامعول سات ا مجعومؤ ل ية ألياتس حصاب احلقوق ع اإلدارة امجلا
بقى الراهن الوضع ونظرا إىل. ماكفأهتم  هلمضمنت يتال نقطة.  حىت هناية هذا العامساراييد يقتلهذا اسي،  لونص ا ) د( ت

تويف األمر  5املادة  من 3من الفقرة  جهيا شأن ـيل  بعض جوانب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف تنسـيقب األورويب 
سنجيوز لدلول األعضاء : " عىل ما ييل2001 مايو 22 املؤرخلومات جممتع املع ناءات تأن  يداتسـتث ا يف ...تقيو

ية تا لاحلاالت ا نقد أو املراجعة، رشيطة أن مثل غراض ألقتباسات الا) د: (ل  موضوعصنف أو مب تكون ذات صةللا
يح آخر هور بصورة قانوية،تيكون قد أ ن  يان املصدر، مبا يف  وأن يمتللجم تحال ذكلب  ، سـذكل امس املؤلف، إال إذا ا

يا مع املامرسة العادةل و تخداهما مامت شـوأن يكون ا شودسـ ملنيف حدود ما يربره الغرض ا قانون حق املؤلف وجيزي . "ّ
باسوجود هو هنا  احلامس مصنف محمي حبق املؤلف، واألمرقتباسات من األملاين الا يه فقتغرض من الا ال عل، و
باسات محمي حبق املؤلف، بل إن  مصنفن نسخ جزء م جيوز فقط وهذا يعين .  مهناالغرضحتديد دامئا تتطلب قتالا

مبس أي خشص عىل أن  بت  اصنفيقت تخدم يثما أن  نفيسـأنه  يةفكري احملمي حبق املؤلف ألغراض ملصا و أ خشصة 
ية بمقارتهكجزء من  يان قتباس الاو. ملصنف محمي حبق املؤلف لفنا تحيف غالب األ خدام جزء صغري من سـيعين ا

نادرة مصنف تخدام ل، ولكن قد يعين يف بعض احلاالت ا نفسـا  .بأمكهل ملصا

يةمن  تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

تحدة تدمعه سوق جتارية  .64 ميي يف الوالايت ا نا ا يد عىل أن نظا تأ ملنود، عىل غرار ما قام به الاحتاد األورويب، ا ك لتعلل م
بحث، وتد تعلمي وا لشطة ملواد ا ل ناءاتمعه كذكل مجموعة من ن يدات والا سـتثا  يف قانون حق املؤلف يف بدلان، ومهنا لتقي

تخداممفهوم  نصفسـالا بةمل ا تجارية . لطل واألحاكم اخلاصة لفائدة املدرسني وا سوق ا يح ا لو ل يص (تت خعرب اتفاقات الرت
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ية ناءاتإىل جانب ) عوالاتفاقات الطو يدات والا سـتثا  110 مثال يف املادتني( بدلان  يف قانون حق املؤلف يفلتقي
باب 107و تحدة17ل من ا بحوث وأشاكل ) مل من مدونة قوانني الوالايت ا همة للغاية إىل املعلومات وا نفاذ ا لفرص ا ملل

متع املعلومات شاركة الاكمةل يف  بري اإلبداعي الرضورية  جما للم تحدة دور . لتع تجارية يف الوالايت ا سوق ا ملوتضمن ا ل ل ت
بارزة رش ا لا ية لن هور العام واخلاص عىل حد سواء، . حبوالصحافة غري الر ية وا سات ا يع أعضاء املؤ مجلوختدم  مي س لتعلمج
بالغنيمبا يف ذكل  تعلمي  بادرات ا ثانوية واجلامعات و ية وا تدا للاملدارس الا ل ل ئ بري، جناح . مب شلك  تصار، يعود،  كواب ب خ

تدامة مل تحدة إىل سوق  ميي يف الوالايت ا نظام ا سـا مل مل تعلميلتعل يدات ويف الوقت ذاته، ال شك يف أن . لواد ا لتقيا

ناءات توى الوطينسـتثوالا يع أحناء العامل وعىل ا سـ تؤدي دورا همام يف توازن نظام حق املؤلف يف  شف من . ملمج نستو
يع الظروف  تطلب دراسة  ثالث  بار اخلطوات ا تاز ا توازنة اليت  بة وا نا ناءات ا نا أن الا مججتر ت ل ت جت مل سـ خمل ث تت سـب

تلف من بدل إىل آخر نا اإلقرار بأن تكل الظروف قد  تأن، ولكن جيب  شـهتا  نا ختو ي ب علق تحدة .م نا يف الوالايت ا ملودل ي
تعلمي ويه مدونة يف املادة هدف يف جمال ا ناءات احملددة ا لمجموعة من الا ل تحدة حلق 110 سـتث مل من قانون الوالايت ا

تخداما حمدودا للمو110 وجتزي املادة. املؤلف نةسـ ا ية حبق املؤلف يف ظروف  ياد ا نة. (معحملم ) معيووفق رشوط 
تعمل عن بعد بارش وا تدريس ا بة  ُاب ّ ل مل لل تضاء، . لنسـ ند الا قو نا جوانبع سد 110  حمددة للامدةصفو جت من قانونا ويف  ك ن

تعمل عن بعد سم وا تعمل داخل ا يل ا شـهتا من  نا بغي  ُبعض املوضوعات اليت  ّ لّ لق ل ب قق م هوم وبصورة أمع، ميك. ين ملفن 
ية حبق املؤلف  نفات ا تخدام ا سمح للغري اب تحدة، أن  نصف، مبوجب قانون الوالايت ا تخدام ا حملمالا ملص سـ ي مل مل سـ

بحث يل أو ا تدريس أو ا تخداما حمدودا مجلةل أغراض مهنا ا لا تحص ل يه يف املادة. لسـ نصوص  هوم  علوهذا ا م  من 107 ملف
تحدة حلق املؤلف وحيدد أربعة ند حتديد ما إذا اكن ملقانون الوالايت ا ع عوامل غري حرصية جيب عىل احملامك مراعاهتا 

تخدام معني  بار . نمبوجب قانونا" منصفا"سـا نا، من املرحج أكرث ا بقه حما هوم كام  سب هذا ا تو مك تط عحب ملف
تخداما تختسـالا يل عدم ا نصفة يف حاالت من  تعلمي،  تخدامات ألغراض ا يا، مبا فهيا الا يدة اجامت سـ ا ب ل سـ قع م دام ملف

تخدام رضرا جتاراي  بب الا ندما ال  بحث، و تعلمي أو ا يق أغراض ا نف  سـأكرث من القدر الالزم من  ع ل ل سمص يتحق ل
تخدامات . ألحصاب احلقوق تيس أيضا الا سـو تلفة"اليت تك يعة  ئا جديدا إىل جانب غرض إضايف أو  خميف  ب طتض " شي

يق ال ند  ته  تخدام و يل احملمكة لغرض الا ية يف  بأ ع يع سـ حتل تطمه با ما . عوامل األربعةطب ليد أن دراسة هذه العوامل غا ب
ها دامئا  ية عامة ميكن  بادئ تو يح ابلرضورة  يال معقدا لوقائع وظروف لك حاةل عىل حدة وال  يقتوجب  م تطبت جهي حتل تسـ ت

تلفة تخدامات ا يع الا خملعىل  سـ با. مج ها جتربة  تحدة  شة الوجزية حول قانونا أن الوالايت ا نا موتضح من ا ل مل ن ق مل رشة يف ي
ناوين املوضوعات املقرتحة ابألمس من الربازيل وإكوادور وبريو ويجرياي ندرج مضن  يدات اليت  ناءات وا نالا ع ت لتقي . سـتث

تخدام يف  سخ احملدود لال تعمل عن بعد وا يل ا نا جتربة واحضة ومفصةل يف موضوعات من  ثال، دل يل ا سـفعىل  ن ل ب ي لمل ق سب
سم تعلمي ومن هجة أخرى، ميكن أن أقول إن . لقا ناءات ا يطة جدا فامي خيص ا توى الوطين  نا عىل ا لجتر سـ ثسـ تت سـب ب مل

مية،  نفات ا ية مقديم خدمات اإلنرتنت، أو ا سؤو ثل الصحة العامة واألمن، أو  ليتبعض املوضوعات املقرتحة  ملص ل م مل
تعلمي  بار أي انعاكسات عىل ا يف ميكن ا لأو الربامج احلاسوية، و ال نرى  ت ك نعتقد أن هذه و. يف هذه اجملاالتعب

ية  نة ادلامئة ا تعلمي وال تدخل مضن والية ا تعلقة اب ناءات ا شة الا نا بة  نا ست  ناملوضوعات العامة  للج ل مل ق مل سـ ملعي ث سـتم ل
 .حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 شـييلمن 

ندسة  .65 يةلهفامي خيص موضوع ا ناأقول ، أود أن لعكسـا نا اقرت حإ شة هذا املوضوع ن نا نا بصدد  قأل ناءات سـتث الامن
يدات بحثا  ألغراضلتقيوا لتعلمي وا يه. ل ئة،علو نا يرد مضن ا لف فرمغ أن اقرتا شأن الربامج احلاسوية وقواعد 23 ح ب  ب

ندسة  نحن نرى أن ا ياانت،  ها لب ف يةل نا، تلعكسـا هو سب  م،  مف بارشة ح مربط  سعى و. لبحثابت شة إنما  نا قيه هو  مل
تلفة  ندسة ومبا أن .  هذا املوضوعحوللوفود لخملاآلراء ا ية لها شاط يهلعكسـا طريقة معل الربامج تحسني ب يسمحن 

بارشة انعتقد أهنف باحلاسوية، م يف هذه احلاةل تربط  ثاال عىل ذكل . لبحثابت ييل فوبإجياز شديد، موأود أن أقدم  شـفي 
ناءات فيهت رشيع هناك ندسة تسمح بإجراءسـتث ا  الربامج بللربامج احلاسوية ما دام أن احلصول عىل تكل ةعكسـيلاله ا
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ّاكن قانويا ومت بطريقة  ندسة  وأن عرشيةن هية ا تطويرأل اكنت ةعكسـيلالمعل بحث أو ا لغراض ا وابإلضافة إىل ذكل، . ل
تخدام املال ميكن  ناءصل علهيا علومات احملسـا ندسة ثأ ية ا ه  سويق حاسويب ما لربانمج ة عكسـيلالمعل تاج أو  تإل برانمج ن

شـهبه  ية ابلكية الفكرية ملحقوق اعىل  يتعدىأو يحاسويب   .لقانونحملما

ندمن   لها

ندسة  .66 بة  عنرص همم ةعكسـيلالها لاب ند وتقر . لبحثلنسـ ناء من الاهم يف ملذا املوضوع اهبلها نصوص سـتثا ملناءات ا سـتث
ندي ناول . لهعلهيا يف قانون حق املؤلف ا ناء يتو يام بأي معل رضوري سـتثالا  الالزمةومات املعل  عىللحصولللقا

ندسة. حاسويب برانمج لتشغيل يع ةعكسـيلا لهوذلكل فا همةض يه من املوا ندما و. ملا عقد أصابت الوفود األخرى 
ند ن إىل أتأشار نا  عنا ا شة نشغل قنا ئاتم نسري قواب لفا يةنانيتف بو معالأجنزتوقد . طن الو  رعت عندما هائال ي أمانة الو

تلفة من العاململمخس دراسات هممة  يارّومت . خمناطق   نحق املؤلف اذلييف  نيلرباء ادلويشهر اخل أختا
يوان ناق 157 تناولوا ية وادلراسات امخلس توشري . اطنو تح يلالويقة ا ل ناءات إىل أن لث تعلميألغراض سـتثالا بق لا تنط 

يع احلقوق  ثاريةمجعىل  شمهل  نوعوفامي خيص .سـتئالا بغي أن  ت الغرض اذلي  ناءاتين تعلقةسـتثالا حتدثت لتعلمي، اب مل ا
ية عنثالو تح يليقة ا تدريس لل تكوينل ا تحاانتوعن  لوا رشوط ادلراسات أيضا ووصفت.  أيضامالا  األخرى لا

نصوص علهيا يةالقوانني خمتلف ال يف ملا بغي أن نركز علهيا يه اجملاالت وهذه. طنو حنن نعمل أن و. لميض قدمال يناليت 
يا انوانق 157  الواردة يفسـتثناءاتتنوعة من الاملاتلفة وخملانواع األ لكهذه ادلراسات امخلس مجعت  مرة و. طنو

شة املتيسري  ، ومن أجلأخرى قنا ية أعدت ، وضوعم يلاألمانة ويقة  ئات تضمنتحتلث ثال، و. فعدة  يل ا ملعىل  سب
ئة لفشمل ا ناءات حمددة  1 ت بارشة تمربطةسـتثا تخدم ا. كوينتلالتدريس وأغراض ابم  لوال  بدلان يسـ لثري من ا ك

تعلمي ناءات  للالا سب،سـتث تكوينعامةالألغراض ل وإمنا أيضا حف  تعلقة اب ل ا بب يف أن . مل تيس "كوينت"لكمة لسوا تك 
ية هو أنه تدريس العادية،رمغ عدم انطواهئا عىل  مهأ تكوين همم لطرق ا . مهماراهتعرب تطوير ملساعدة األشخاص ل فا

ية عىل  يةل املا نوات ا ند تركز عىل مدى ا ضوظلت حكومة ا لقل سـ له هاراتيربرامج تطول   حىتدفسـهتت اليت مل ا
بني يف األشخاص يني الرا غاألقل تعلام واأل سني هماراهتمم تكوين. حت  تعلمي، أمه  لويف هذه احلاةل فا أن  ينبغيذلا ولمن ا

تكوين ئة يف ليدرج ا ئة. لفا ناءاتلفوتضم ا ثة الا ثا سـتث ا ل تعلقة ابالل ملتخدام امل ا بقنصفسـ تهتسـ اذلي  نا قشـ  . م
يةلاقة ثويتوتطرق أيضا ال تعلميألغراض  سـتثناءاتالا نطاق إىل أعدهتا األمانة  اليتليلتح شملها توأنواع احلقوق اليت  لا

ثل  هممةموضوعات ث الويقةغطيتو. بشلك اكمل سخ،م  نقل إىل ا ، واألداءلنا هذه و. اتحة، والرتجامتاإلمجلهور، ولوا
ئاتيه  همة اليت لفا نفات، موضوع وفامي خيص.  تغطهياملا نفاتنوع ما هو ي  أملصا لويقة أن اتبني ال؟ ملصا  من كثريث

يع أنواع  بدلان تغطي  مجا نفات أاي اكنت، ل فا شهوضوع همم إذا مهذا ملص نا نا أن  قبغي  ن ل ثويقة ال تتضمن ويف األخري،. ين
بغي إدراهجا يف  نارص اليت  ينا ئاتلع تكامل. لفا يه ا سـويف الوقت اذلي يمت  تعلقة ابسـتثناءات الاف  املوادسـتخدام مل ا

ية ئات لتعلميا هدف لفوحتديد ا بغي أن يكون ا ل،  تعلمي ودمعتشجيعين ية هل ا سات ا مي يف اجلامعات واملدارس واملؤ لتعلس
ية.األخرى تحرك إىل األمام مه وهذا أمر يف غاية األ نا أن  ن و با اعلي ناءات نونضع جا يذ الا ثملامرسات احملافظة يف  سـتنف ت

يجريايعىل حنو ما أوحضه ندوب  ن  ثة . ملوقر ام ثال دراسة حد يمك  يوسأ تحدةيفمعط يد مل اململكة ا ريفز، غهارلسـ أجرها ا
تحدة وهذا يعين أن . ريفزغسـتعراض هارأي ا تعلميقطعت شوطا يف حبثملاململكة ا ناءات يف جمال ا ل الا   وأجرتسـتث

نريةدراسات يص حبق املؤلف رشكة . م  اليت أعدت دراسة ) PwC( برايس وتر هاووس كوبرزخوقد لكفت واكةل الرت
تاحةراسادل وهذه. قمية بكة اإلنرتنت العاماملكل مضن مات  تحدة إىل أمور و. شـ عىل  ملتوصلت ادلراسات يف اململكة ا

سب، بل وا تقدمة  بدلان ا بة  ية اب تيس أ حفال  مل لل سـ لنمه يةتك نا مبدلان ا ل  . أيضال
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تعلمي .7 يات عىل ا لموضوعات أمع ذات تدا ع ّ 

يا .1.7 نولو جا  لتك

 :)نصوص(نص قرتاح ا �

ية  يقمن اجملموعة األفر

ناءات خاصة ابلعلوم .67  .سـتثا

تخدام  )1( سـيس الا ترص عىلل نوحة مبوجب حق ملقا ثارية ا بحث العميل تعداي عىل احلقوق الا ملم أغراض ا سـتئل ّ
سري هذا احلمك، يعرتف مبا ييل عىل أنه يقع يف نطاق هذا احلمك. املؤلف واحلقوق اجملاورة  :تفويف 

هم؛ "1" ياق  يني يف  ية أو عاملني حكو ئات حكو ية صادرة عن  ية أو  معلسخ أية مادة  م سـم ي مي علم هن  تعل

بل  "2" تخدامه من  يه بطريقة قانوية أو إعادة ا نف محمي مبوجب حق املؤلف وحمصل  قسخ أي  سـ ن عل مص َّن
ية أخرى معروفة  شف املعريف أو أية وسائل ر تة  بحث أو األدوات املؤ مقحمراكت ا للك مت شف ل يا أو  تحا ُتكل

يب عن  تخزين واحلفظ والربط وإجراءات ا بحث العلمي غري الرحبي، مبا يف ذكل ا لتنقالحقا، ألغراض ا ل ل
تخدمة، يف حدود  ناد املصادر ا ية، رشط إ ية الافرتا تجارب ا ياانت وا ترصف يف ا ياانت وا سـا سـ ض لعلم ل ب ل ملب ل ل

 املمكن املعقول؛

يا "3" تخدام أية أفاكر أو وقائع أو  با تاجات يعرث علهيا يف أي معل علمي، أو سـ شافات أو ا ُانت أو ا سـتن كت
ياانت  ية مبوجب حق املؤلف أو ال، مبا يف ذكل مجموعات املعلومات وا تخداهما، سواء اكنت  بإعادة ا محم لسـ

تخدمة، يف حدود املمكن املعقول؛ ناد املصادر ا سـللوقائع، رشط إ  ملسـ

س "4" ية اليت  تتعد تدابري امحلاية ا لتقن نفاذ إىل ّ لعى إىل جتاوز هذه األحاكم أو إىل احلد بطريقة أخرى من ا ّ
تخدام حلق املؤلف ية، عىل أهنا سوء ا نفات ا سـا لعلم  .ملص

بحث كام هو حمدد يف هذه  )2( يحوها ألغراض ا ية بأن  تدابري امحلاية ا ية  نفات ا ّتعني إلزام ماليك ا ل ن ب حملم ملص يتي لتق
ثني اذلين حي. املادة با ُوجيوز  ح نفات ورلل نفاذ إىل تكل ا شلك غري قانوين من ا ملصمون  ل تخداهما ألغراض من ب تقترص سـا
تخداهما عىل  نفات وا نفاذ إىل تكل ا ية احلصول عىل ا تفادهيا  تاحة  تدابري ا تخدموا ا بحث العلمي أن  سـا ملص ل بغ ل مل ل سـ يل

بحث العميل غري الرحبي  .لألغراض ا

تعني إلزام  )3( بحث العلمي الرحبي،  ييف حال ا نفات ل نفاذ إىل ا شلك غري قانوين من ا ثني اذلين حيرمون  با ملصا ل ب ُل ح
ية و تخدام من لعلما ند ا تخداهما بأن يدفعوا ماكفأة معقوةل للاملكني  سـا ع ية إىل تفادي تدابري امحلاية لاسـ متدابري الرا

تخداهما نفات وا نفاذ إىل تكل ا ية احلصول عىل ا ية  سـا ملص ل بغ  .لتقن

سع )4( ياسة العامةتتكون العقود اليت  ية  نا بارها  ية اب سـى إىل جتاوز هذه األحاكم ابطةل وال ت للغ فع  .م
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ياانتقيود .68  .لب خاصة بقوانني حامية قواعد ا

بديل ياانت مع ما يلزم من  ترسي أحاكم هذه املعاهدة اخلاصة ابلعلوم عىل قوانني حامية قواعد ا لب  .ت

 .بالربانمج احلاسوية .69

سخة أعدت يازة  ّإن نقل  ن ية يقع مقرها يف أرايض طرف ح سة  بل مؤ مي بطريقة قانوية عن برانمج حاسويب من  س تعلن ق
يق مزية  ية وموظفهيا وطالهبا، ال يعد تأجريا أو إجارة أو إعارة ألغراض  ية أخرى أو إىل  سة  حتقتعاقد إىل مؤ ّم لك مي تعلس

بارشة وفقا ألحاكم الفقرة  بارشة أو غري  مجتارية   .من هذه املادة) 3(م

ية .70  لتقنتدابري امحلاية ا

ية أو طالب، من  نظمة  ية أو  سة  نظور القانون ألية مؤ ثعىل الرمغ من أحاكم أي اتفاق دويل، جيوز من  مي حبس م تعلم
تدابري  تكل ا نفاذ إىل املضمون احملمي  ية للحامية وا نولو تعاقد تفادي أية تدابري  لذوي اإلقامة يف أرايض طرف  ب ل ج تك م

ية للحامية،  نولو جا يةلتك تا للألغراض ا  :ل

تجاري؛ )أ( تخدام اخلاص غري ا لالا  سـ

بحث ادلرايس؛ )ب(  لادلراسة اخلاصة أو ا

بار أو ادل )ج( تدريس أو الا تالرتمجة أو ا بحث العلمي،خل سم أو ا لراسة يف ا يان املصدر، إال إذا  لق برشيطة 
تحال  شودما يف حدود  وذكلسـا تجاري ا نيربره الغرض غري ا ملل ّ. 

يعه ألغراض عكسـيلاهندسة لا )د( جتمة لربانمج حاسويب أو فك  توافق؛حتقيق تقترص عىل ّ يل ا ملا  لتشغ

بارشة ابإلعاقة واكن ذا  )ه( تصال  تخدام  تخدام لفائدة األشخاص ذوي إعاقات، يف حال اكن ذكل الا مالا ّم سـ سـ
 طابع غري جتاري؛

تخدام من أجل تعزيز الصحة العامة واألمن العام )و(  .سـالا

يةإدارة احل .71  .مققوق الر

بديل ية مع ما يلزم من  ية عىل تفادي إدارة احلقوق الر تدابري امحلاية ا ترسي أحاكم هذه املعاهدة اخلاصة  مق ن لتقب  .ت

سلفادور  لمن ا

 .معلومات إدارة احلقوق .72

ية ودون أغراض جتارية لن ختضع  سن  نص عن  بق أحاكم هذا ا ية اليت  ية وا سات ا نإن املؤ ح ل تط ث مي ّس ّ لبح لتعل
تعلق مبعلومات إدارة احلقوقل يلجزاءات القانوية فامي   .ن
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 ):تعليقات(تعليق  �

يةمن  تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

تخدامات [ .73 تعلقة ابال ية ا نولو تحدة يف إطار هذا املوضوع عىل تدابري امحلاية ا يقات الوالايت ا سـنحرص  مل مل تعل جت لتك
نا موافقني عىل أن  بحث، و تعلمي وا سـألغراض ا ل بة لل نا نوان شلك موضوعات  ندرجة حتت هذا ا سـيع املواد ا ت لع مل ممج

ثنطاق ويقة العمل هذه ية غري 1201 ومبوجب املادة]. ل سات ا مي من قانون حق املؤلف األمرييك، جيوز للمؤ لتعلس
بة  بات ودور احملفوظات تفادي تدابري مرا ية وا قالر ت نة، ماملكحب ية  نفاذ فقط من أجل حتديد، عىل أساس  سـا ن  إذا حل

ترصحي نف  سخة من  ببغي احلصول عىل  مص ن تب حق املؤلف يف ن من قانونا، 1201  أيضا للامدةووفقا. ين مكيقوم 
نع  تجارة لوضع إعفاءات من األحاكم اليت  شاور مع وزارة ا نوات اب تحدة بإجراء إداري لك ثالث  متالوالايت ا ل ت سـ لمل

نفاذ إىل ا نظم ا ية اليت  نولو تدابري ا ملتفادي ا ل ت جل نفاتلتك تخدمون أنواعا حمددة من ا ملصنفات لألشخاص اذلين  سـ . يص
ية إلدراج أجزاء من األفالم يف  نولو تدابري ا تفادي ا ية،  تحدة، عرب هذه ا ثال الوالايت ا جوقد مسحت  تك لم ل ب لعمل مل
ية تخدامات ا يق من طرف أساتذة املدارس واجلامعات يف إطار الا نقد وا مينفات جديدة ألغراض ا سـ تعل ل لتعلمص   .ل

تىض املادة ية 1204 مبقو ية غري الر سات ا حب من قانون حق املؤلف األمرييك، تعفى املؤ مي لتعلس بات (ُ ملكتإضافة إىل ا
يات حق املؤلف) ودور احملفوظات ية النهتاك أحاكم ماكحفة تفادي  نا ية ا سؤو تضمن ا ئ جل ل سات . مقمل سيد أن املؤ ب

ية النهتاك تكل ية املد سؤو تحمل ا ية قد  نا ل مل ت تدابري لتعلمي ثال  بق إعفاء حمدد، الا لل األحاكم، وجيب علهيا، ما مل  ت منط ي
نصوص علهيا يف القانون والزتامات إدارة احلقوق ية ا نولو ملا ج تضمن . لتك ية،  ية املد سؤو توفامي خيص تكل ا ن ل مل

ي1203 املادة ية غري الر سات ا ناول الانهتااكت اليت قد ترتكهبا املؤ حب بعض األحاكم اليت  مي لتعلس بارها تت عتة اليت ميكن ا
تت ". يبرئة" ية إذا أ ية من دفع تعويضات عن أي انهتااكت مد سات ا ثبومبوجب هذا احلمك، تعفي احملامك املؤ ن مي لتعلس

تقاد ذكل يس دلهيا ما يدعو إىل ا شلك انهتااك للقانون وأنه  سات أهنا مل تكن عىل عمل بأن تكل األفعال  عتكل املؤ ت  .لس
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نفات ا .2.7 ليتا سحوبة أو ملص نفات ا ملمية وا نفدةملص  ملستا

 :)نصوص(نص اقرتاح  �

ية  يقمن اجملموعة األفر

مية .74 نفات ا ليتا  ملص

بات ودور احملفوظات  .1 ية وا نظامت ا ية وا سات ا تسمح للمؤ ث مل مي س ملكيُ لبح ية مبوجب نسخلتعل نف أو مواد  محم  مص
تخداهما،  تعرف عىل ملا سـاحلقوق اجملاورة وا ّتعذر ا ل بحث أو صاحب احلقوق املؤلفّي يه بعد ا ثور  لأو ا عل  .املعقول لع

ية مبوجب احلقوق اجملاورة اليت  .2 نف أو املواد ا تجاري  تخدام ا حملميرتك للقانون الوطين حتديد أوجه الا للمص ل سـ ُ
يه  ثور  تعرف عىل املؤلف أو صاحب احلقوق أو ا تعذر ا تضهيا، ملا  علتيض دفع ماكفأة من تكل اليت ال  لع ل ّي ّ تق بعد تق

بحث  .املعقول لا

رسة .75 سحوبة أو غري ا سرتجعة أو ا نفات ا ّا ملتي مل مل  .ملص

بات ودور احملفوظات  تسمح  ُ ية مبوجب حق املؤلف بنسخللمكي نف محمي مبوجب حق املؤلف أو أية مادة  محم أي  مص
سقإاتوأو احلقوق اجملاورة،  ناسب يف أي  سب ما هو  نحهتام  بحث أو امح سـ ألغراض احملافظة أو ا تخدام قانوين ل

سابق قد نقال إىل  رسين واكان يف ا بحا غري  نص القانون الوطين عىل خالف ذكل، ويكوان قد أ لآخر، ما مل  ص ّي متي
بل املؤلف أو صاحب احلقوق هور من  يحا إىل ا هور أو أ قا مجل  .تمجل
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 املكل العام .3.7
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 العقود .4.7

 :)نصوص(نص اقرتاح  �

ية  يقمن اجملموعة األفر

 .القة ابلعقودالع .76

رشوعة لألحاكم الواردة يف املواد جتاوز  تسعى إىلتكون العقود اليت  ية  5-2ملاملامرسة ا ية غابطةل وال نا بارها  فاب م عت
نظام حق املؤلف ادلويل توافقة واألهداف واملرايم  لياسة العامة اليت تكفل حق املؤلف وتكون غري  مسـ  .لل
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ية موردي خدمات اإلنرتنت .5.7 لسؤو  م

 :)نصوص(نص اقرتاح  �

ية  يقمن اجملموعة األفر

يدين .77 ية موردي خدمات اإلنرتنت لفائدة ا سؤو يد عىل  سـتفا ملتق لل م  .ي

نفاذ إىل املوارد  )1( يل ا شطة موهجة حنو  تعاقد يف أ ليكون مورد خدمات اإلنرتنت العامل يف أرايض طرف  ه تسن ّ م
يدات يف هذه ا ناءات وا تخدام الا ية وا يا سـ لتقمي سـتث تعدي عىل حق املؤلف أو احلقوق لتعل سؤول عىل ا لملعاهدة غري  م

يري أو توفري الوصالت  تحمك فهيام أو لتسـاجملاورة من جراء اإلرسال أو ا بكة يمت ا ية عرب نظام أو  ّللامدة ا ل شـ لتعلمي
تكل املادة يط أو العابر  تخزين الو بل مورد خدمات اإلنرتنت أو من أجهل، أو من جراء ا لهام من  سـ ل ق ياق تشغيل سـ يف 

ية تا يري أو توفري الوصالت، يف احلاالت ا لذكل اإلرسال أو ا ل  :لتسـ

نصوص علهيا  )أ( تع ابحلقوق ا سعى إىل ا ية أو فرد  سة  بل مؤ مليف حال أطلق إرسال املادة من  مت ي مي لس تعل ق ُ
ههتام؛ جليف هذه املعاهدة، أو أطلق  ُ 

يري أو توفري الوصالت أو )ب( تة؛لتسـيف حال إجراء اإلرسال أو ا ية مؤ ية  تخزين عرب  متو ا ن معل  تقل

تخرج من املادة كرد آيل عىل طلب من و )ج( بيل ا ّيف حال مل خيرت مورد خدمات اإلنرتنت  ملسـ مسـتق
س ناء عىل هذه املعاهدة؛يلتعلمي اةساملؤ شخص املؤهل  بة أو ا  ل

ياو )د( سخة اليت أعدها عن املادة يف  تفظ مورد خدمات اإلنرتنت اب سـيف حال مل  ن ّحي ل تخزين ّ لق ذكل ا
نفاذ إلهيا  سـهتدفني اب بلني ا سمح ألي خشص غري ا بكة بطريقة  نظام أو ا يط أو العابر عرب ا لالو مل ت شـ ل ملسـتقسـ ل

سـهتدفني  بلني ا سمح ألوئك ا بكة بطريقة  نظام أو ا سخة عىل ا تكل ا تفظ  ملشلك عادي، ومل  ل ت شـ ل ن ب حي سـتقب ملل ل ُ
تجاوز املدة املعقوةل الالزمة نفاذ إلهيا ملدة  تاب يري أو توفري الوصالت؛ل  لتسـ لإلرسال أو ا

ية عىل مضموهناو )ه( يريات غري ر بكة دون  جعيف حال إرسال املادة عرب نظام أو  تغ  .شـ

تعاقد ال يكون  )2( ملمورد خدمات اإلنرتنت العامل يف أرايض الطرف ا تعدي عىل حق املؤلف ّ لسؤوال عىل ا م
بارشة أو غري  مواحلقوق اجملاورة، سواء بطريقة  يةم تا لبارشة، من جراء ما يؤديه من األعامل ا  :ل

يط واملؤقت للمواد  )أ( تخزين الو سـا ية ل ها خلفألغراض احلفظ يف اذلاكرة ا يتيحما دام ال يغري املواد أو ال  ّ
نفاذ اليتبطر توافقة ورشوط ا ليقة غري   ّ حيددها ماكل حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة؛م

تخدم ملادة )ب( هة ا تخزين  سـا ملل تحمك فهيام مورد خدمات اإلنرتنت جل بكة الذلين  نظام أو ا ّ تكون عىل ا ّ ي شـ لل
هام؛ ّشغلأو   ي

شطة خمالفة، رشيطة  )ج( توي عىل مواد خمالفة أو أ يه، وهو  بيك، أو إقامة وصةل إ ناإلحاةل إىل موقع  حي ل شـ
سب مايل عائ بق هذا اإلعفاء إال يف حال مل حيصل مورد خدمات اإلنرتنت عىل  مكأال  ّيط بارشة من ّ مد 

شطة والقدرة  بة تكل األ شطة اخملالفة، وذكل يف حال اكن ملورد خدمات اإلنرتنت احلق يف مرا ناأل قن ّ
بهتا؛ عىل  قمرا
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ية احلفظ  )د( ية؛خلفيف اذلاكرة ا  نللواثئق اإللكرتو

تصفح اذلّاملوحد املوقع مؤرش إرسال  )ه( يه برانمج ا ّأو أي مؤرش إلكرتوين آخر يكون هل أثر تو ل ي ج
ية من هجاز خدمات اتبع للغري يل الواثئق اإللكرتو تخدم  نتعمهل ا تحم سـ بسـ مل  .ي
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تصدير .6.7 ترياد وا لالا  سـ

 :)نصوص(نص اقرتاح  �

ية  يقمن اجملموعة األفر

نفات وتصديرها  .78 ترياد ا ملصا نفاد احلقوق-سـ  .ست ا

ية  )1( نظمة  بة أو  ية أو  سة  ثيا وملحق برن، حيق ألية مؤ ت مي س حبشـ ممت مك سخة تعل نأو ألي طالب ممن ميكل 
يع  تعاقد،  نف أو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة ويقمي يف أرايض طرف  ببة بطريقة قانوية عن  مص ن مسـ مكت
ترصف فهيام بطريقة أخرى، دون ترصحي من ماكل  تريادهام أو تصديرهام أو ا سخة أو ذكل املوضوع أو ا لتكل ا سـ لن

 .رةحق املؤلف أو احلقوق اجملاو) ماليك(

حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة ) مالكو(ّمن هذه املادة، وما مل يرصح بذكل ماكل ) 1(عىل الرمغ من الفقرة  )2(
يامنيئ أو برانمج حاسويب  نف  يل صويت أو  سيف  مص سد (تسج ّمبا يف ذكل أي رشيط أو قرص أو دعامة أخرى  جت

يل ) ذكل الربانمج سدة يف  ية ا نفات املو سجويف ا جمل تملص ّ يالت سـيق بة إىل ا يامنيئ اب نف  سجصويت أو  سـ تمص لن ل س
نة عن  سخة  يل الصويت املعين وال ألي خشص حبوزته  يامنية، ال جيوز ملاكل ا نفات ا يّالصوية أو ا ن سج ئ ملص معت لت لس

يامنيئ أو برانمج حاسويب  سنف  سد ذكل الربانمج(مص ّمبا يف ذكل أي رشيط أو قرص أو دعامة أخرى  أن ) جت
ّترصف أو يرصح اب ّ يامنيئ أو الربانمج ي نف ا سخة عن ا يل الصويت أو تكل ا يازة ذكل ا سترصف يف  لح ملصل ن سج لتل ّ

سد ذكل الربانمج(احلاسويب  ّمبا يف ذكل أي رشيط أو قرص أو دعامة أخرى  تعاقد ألغراض )جت م، يف أرايض طرف 
تأجري أو اإلجارة أو اإلعار بارشة، عن طريق ا بارشة أو غري  ليق مزية جتارية  م م ر أو ممارسة أخرى ة أو أي معل آخحتق

تأجري يل ا لمن   . أو اإلجارة أو اإلعارةقب

يامنيئ أو إجارته أو ) 2(ليس يف الفقرة  )3( نف  يل صويت أو  رسي عىل تأجري  سمن هذه املادة ما  مص تسج ي
ية يقع مقرها يف أرايض طرف  نظمة  ية أو  سة  بة أو مؤ بل  ية من  ثإعارته ألغراض غري ر مي س ت حبحب م تعلق  .متعاقدمك

ية يقع  )4( نظمة  ية أو  سة  بل مؤ سخة أعدت بطريقة قانوية عن برانمج حاسويب من  يازة  ثإن نقل  مي س ن حبن م ق تعلح ّ
ية وموظفهيا وطالهبا، ال يعد تأجريا أو إجارة أو  ية أخرى أو إىل  سة  تعاقد إىل مؤ ّمقرها يف أرايض طرف  لك مي تعلس م

بارشة أو غ يق مزية جتارية  مإعارة ألغراض  بارشة وفقا ألحاكم الفقرة حتق  .من هذه املادة) 2(مري 

نف أو موضوع من موضوعات احلقوق اجملاورة أن يعرض  )5( بة بطريقة قانوية عن  سخة  مصحيق ملاكل  ن سـ مكتن ّ
تعاقد، دون تفويض من  ية يف أرايض طرف  نظمة  ية أو  سة  سخة أو ذكل املوضوع للعموم يف مؤ متكل ا ثم مي س حبن تعل ل

شاهدين حارضين يف ماكل حق املؤلف، بارشة أو بعرض ما ال يزيد عن صورة واحدة يف الوقت الواحد، عىل  م إما  م
سخة يه ا لناملاكن اذلي تقع   .ف
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 الصحة العامة أو األمن العام .7.7

 

 ]ثهناية الويقة[

 

 


