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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 62 :مايو 6024

اللجنة الدائمة املعنية حب ق امللل

ااقحوق ااجمواة

الداة السوبعة االعشران

جنيف ،من  62أأبريل اإىل  6مايو 6024
األهداف ااملبودئ بشأن االستثنوءات االتوييدات لفوئد ملسسوت التعليم االتدةيس االبحث

قدمهتا الولايت املتحدة ا ألمريكية
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معلومات عامة
يُعد نظام حق املؤلف معوما وس يةل لتحفزي البحث والنرش يف امليدان العلمي .فهو يؤدي دورا حامس ا ألمهية يف اس تحداث
وتعممي مصنفات التأأليف اليت تُس تخدم يف جمال التعلمي ،ويف تدعمي ا ألهداف التعلميية والتدريس ية والبحثية .وعليه فاإن ضامن
توازن مناسب بني احلقوق وبني الاس تثناءات والتقييدات ،وفقا للقانون ادلويل ،من ا ألمور اليت تدمع همام و أأنشطة
مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث.
اعامتد اس تثناءات وتقييدات وطنية

الهدف:
تشجيع ادلول ا ألعضاء عىل اعامتد اس تثناءات وتقييدات يف قوانيهنا الوطنية ،وفقا للزتاماهتا ادلولية ،مبا ميكنن بعض
اس تخدامات املصنفات احملمية حبق املؤلف ألغراض تعلميية ل تس هتدف الرحب مع احلفاظ عىل التوزان بني حقوق املؤلفني
واملصلحة العامة مبفهوهما ا ألوسع ،ل س امي التعلمي والبحث والنفاذ اإىل املعلومات.

املبادئ:
تدمع الاس تثناءات والتقييدات ألغراض التعلمي والبحث الوظائف ا ألساس ية للمؤسسات التعلميية غري الرحبية عىل مجيع
املس توايت ،وذكل بتيسري النفاذ اإىل املعارف وتعمميها ألغراض التدريس والتعمل.
كام تدمع الاس تثناءات والتقييدات ألغراض التعلمي والبحث ا ألهداف اجملمتعية مبساعدة ا ألفراد عىل تفجري طاقاهتم واملسامهة
بطريقة جمدية يف احلياة العامة.
وينبغي أأن تراعي الاس تثناءات والتقييدات ألغراض التعلمي والبحث ما يقدمه املؤلفون والنارشون من اإسهامات قينمة يف
اس تحداث وتعممي املصنفات اليت تعود ابملنفعة عىل ا ألوساط التعلميية وامجلهور معوما ،كام ينبغي أأن تكون متسقة مع
الالزتامات ادلولية مبا يف ذكل معيار اخلطوات الثالث.
تعزيز النفاذ اإىل املواد التعلميية والبحثية بتدعمي سوق جتارية نشطة واس تخدام مناذج الرتخيص الابتاكرية

ا ألهداف:
تعزيز النفاذ اإىل املواد التعلميية والبحثية بدمع السوق التجارية اخلاصة بتكل املوارد ،واس تخدام مناذج الرتخيص الابتاكرية،
بغرض رفع نس بة توافر املصنفات العالية اجلودة احملمية حبق املؤلف اإل أأقىص مس توى.
وتشجيع ودمع مناذج الرتخيص املرنة والطوعية اليت متكنن ماليك حق املؤلف واملس تخدمني من اإقامة عالقة مرضية ابلنس بة
للطرفني ،مبا يف ذكل من خالل الرتاخيص املفتوحة والرتخيص املصغنر والرتخيص من الباطن وغري ذكل من ترتيبات
الرتخيص املرنة.

املبادئ:
تسهم السوق التجارية النشطة ،عندما تكون مدعومة ابس تخدام مناذج الرتخيص الابتاكرية ،يف تيسري النفاذ اإىل املواد
التعلميية والبحثية العالية اجلودة ،وتزيد بقدر كبري يف عدد املصنفات املنشورة املتاحة للجمهور.
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وتعود تكل السوق التجارية ،خصوصا عندما تكون مدعومة ابس تخدام مناذج الرتخيص الابتاكرية ،ابملنفعة عىل اكمل
املؤسسات التعلميية وا ألوساط املس هتدفة ،مبا يف ذكل الكياانت اخلاصة والعامة ،وعىل طائفة من التجارب ابتداء من مراحل
التعلمي الابتدايئ ا ألوىل اإىل برامج ادلرجات اجلامعية املتقدمة وبرامج تعلمي الكبار.
وابإماكن مناذج الرتخيص املرنة والطوعية تفعيل وتيسري الاس تخدامات التعلميية للمصنفات احملمية حبق املؤلف اليت ليست
مشموةل بتقييدات واس تثناءات يف القانون الوطين ،ممنا يسمح ابإاتحة املواد للطالب واملعلنمني بأأشاكل متنوعة ومبجموعة من
ا ألنساق القابةل للتشغيل من قبل خمتلف اجلهات املعنية ،من الكتب املطبوعة اإىل النصوص الرمقية و مصنفات الوسائط
املتعدندة.
وميكن للقطاعني العام واخلاص أأيضا تيسري توافر املواد التعلميية عىل الإنرتنت والإسهام ابلتايل يف تعزيز الإبداع والابتاكر
وتقنيات التدريس اجلديدة للقرن احلادي والعرشين.
كام ميكن تعزيز النفاذ اإىل املواد التعلميية مبواصةل حتفزي اس تحداث املصنفات التعلميية والأاكدميية وتوزيعها.
دمع الاس تثناءات والتقييدات لأغراض الاس تخدام يف بيئات التعمل الخخةة يف التطور تكنولوجيا

الهدف:
العمل ،وفقا لاللزتامات ادلولية ،عىل دمع الاس تثناءات والتقييدات اليت تعرتف بأأمهية حق املؤلف وتسعى ،يف الوقت ذاته،
اإىل مواصةل تدعمي ومتكني بعض الاس تخدامات يف بيئات التعمل الخخةة يف التطور تكنولوجيا.

املبادئ:
الاس تثناءات والتقييدات اليت تدمع بيئات التعمل الخخةة يف التطور تكنولوجيا ،مثل التعمل عرب الإنرتنت والتعمل امتلط ،من
الوسائل املهمة ملواكبة التكنولوجيا و أأساليب التعمل اجلديدة ،وابإماكاها تعزيز وتشجيع نرش أأدوات التعمل عىل نطاق أأوسع.
والاس تثناءات والتقييدات احملدندة اليت تسمح ابلس تخدام غري الرحبي ألجزاء معقوةل وحمدودة من املصنفات فامي خيص بعض
أأنواع التعمل عرب الإنرتنت وغري ذكل من اهُ ج التعمل القاةمة عىل التكنولوجيا من ا ألمور اليت قد متنح فرص التعمل لطائفة واسعة
نممن يفتقرون اإىل الوسائل املادية للنفاذ اإىل املرافق التعلميية.
املبادئ العامة ا ألخرى
هناك اس تثناءات وتقييدات أأخرى ،غري مرتبطة حتديدا ابلس ياق التعلميي ،ميكهنا أأيضا أأن تؤدي دورا هاما يف متكني بعض
مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث من الاضطالع مبهمة اخلدمة العامة املس ندة اإياها.
وينبغي لدلول ا ألعضاء ،وفقا للزتاماهتا ادلولية ،الاعرتاف بتقييدات مناس بة فامي خيص بعض أأنواع ا ألرضار املالية املنطبقة
عىل مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث اليت ل تس هتدف الرحب ،وموظفاها ووالكهئا عندما ن
ترصفوا حبسن نية
يتبني أأاهن م ن
ترصفهم ل يتعارض مع قانون حق املؤلف.
للظن ،بأأ نن ن
ألاهن م ظننوا ،أأو اكنت دلهيم أأس باب معقوةل دفعهتم ن
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وملاليك احلقوق دور حامس يف ضامن النفاذ املس تدام اإىل املصنفات احملمية حبق املؤلف يف البدلان املتقدمة والبدلان النامية.
ويف احلالت اليت تقت ي فاها التكنولوجيا اليريعة التطور حلول مرنة ،ينبغي لدلول ا ألعضاء تشجيع لك أأحصاب املصاحل عىل
اس تنباط حلول تعاونية وابتاكرية.
وينبغي أأن يكون ملؤسسات التعلمي والتدريس والبحث ضامانت اكفية لتأأمني ممارسة مسؤوةل وقانونية لس تثناءات وتقييدات
تعود ابملنفعة عىل تكل املؤسسات.
[اهاية الوثيقة]

