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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 51 :أأبريل 3152

اللجنة الدائمة املعنية حب ق امللل

ااقحوق ااجمواة

الداة السودسة االعشران

جنيف ،من  16اإىل  20ديسمرب 3152
اثيوة عمل تتضمن التعليووت ااالقرتاحوت النصية للتقصل إىل صك قونقني دايل منوسب (يف أي
شكل كون) بشأن االستثنوءات االتوييدات لفوئد املكتبوت اداة احملفقظوت

كام اع متدهتا اللجنة
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املوضوع  :5حفظ املصنفات
النصوص املقرتحة
.5

اقرتاح من مجموعة البدلان ا ألفريقية

حفظ مواد املكتبات واحملفوظات:
 .5يباح نسخ مصنفات منشورة أأو غري منشورة عىل نطاق حمدود دون ترصحي من ماكل حق املؤلف بغض
النظر عن نسقها ،وذكل لتلبية احتياجات املكتبات ودور احملفوظات؛
 .3تس تخدم نسخ املصنف املشار اإلهيا يف الفقرة ( أأ) لتلبية احتياجات التعلمي والبحث العلمي واحملافظة عىل
الرتاث الثقايف حفسب؛
 .2تنسخ املصنفات املشار اإلهيا يف الفقرة ( أأ) لالس تخدام غري الرحبي وهبدف حتقيق املصلحة العامة والتمنية
البرشية دون أأن يتعارض ذكل مع الاس تغالل العادي للمصنف ودون اإحلاق رضر غري مربر ابملصاحل الرشعية
للمؤلف؛ وجيوز ممارسة هذا النشاط من املوقع أأو من ماكن بعيد؛
.3

اقرتاح من اإكوادور بشأأن اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية
حق صون مواد املكتبات واحملفوظات
 .5يباح للمكتبات ودور احملفوظات نسخ املصنفات أأو املواد املشمو ة ابامحاية وموجب احلقوق ااجماورة ألرراض
حفظها أأو استبدالها ،وما يتفق مع املامرسة املنصفة.
 .3جيوز اس تعامل الصور املنسوخة ألرراض احلفظ أأو الاستبدال بد ًل عن املصنفات أأو املواد ا ألصلية ،وما يتفق
مع املامرسة املنصفة.

.2

اقرتاح مقدم من الهند

حيق للمكتبات ودور احملفوظات أأن تنسخ أأي أأعامل يف أأي نسق ألرراض احلفظ الرمقي أأو الاستبدال.
.4

مبادئ و أأهداف حول املوضوع املقرتح من الولايت املتحدة ا ألمريكية
الهدف:
متكني املكتبات ودور احملفوظات من الاضطالع بدورها يف تقدمي اخلدمات العامة يف جمال حفظ املصنفات.
املبادئ:
ميكن لالس تثناءات والتقييدات بل وينبغي لها أأن مت ّكن املكتبات ودور احملفوظات من الاضطالع بدورها يف تقدمي
اخلدمات العامة يف جمال حفظ املصنفات اليت تشمل املعارف املرتامكة لبدلان العامل وشعوبه وتراهثا.
ولهذه الغاية ،ميكن لالس تثناءات والتقييدات بل وينبغي لها أأن متكّن املكتبات ودور احملفوظات من نسخ املصنفات
املنشورة وغري املنشورة ألرراض حفظها واستبدالها برشوط مالمئة.
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وهذا احلفظ الرضوري يشمل طائفة من الوسائط وا ألنساق وجيوز أأن يشمل نقل احملتوى من أأنساق التخزين
املهجورة.
تعليقات حول حفظ املصنفات
.1

اململكة املتحدة

خبصوص حفظ املصنفات ،نالحظ أأن بعض النصوص تغطي أأيضً ا اس تخدامات أأخرى ونتساءل عام اإذا اكن ينبغي تناول
اس تخدام مثل الإعارة حتت عنوان أخر .فينبغي أأن يركز النقاش عىل قدرة املكتبات ودور احملفوظات عىل صون املصنفات.
ومن املهم أأن ننظر يف تعريف املصنف و أأيضً ا يف تعريف من اذلي ميكنه أأن يمتتع هبذه الامتيازات و أأن ننظر مرة أأخرى يف
اقرتاحات الزمالء ا ألمريكيني .كام ميكننا أأن نتناول مسأأ ة اإضافة املتاحف اإىل قامئة املكتبات ودور احملفوظات أأو ل ،لمتكيهنا
من حفظ ثقافهتا .وفض ًال عن ذكل ،ينبغي للمكتبات أأو دور احملفوظات أأن تنتفع ابلس تثناء فقط اإذا مل يكن لمل ًيا ابلنس بة لها
خريا ،من الرضوري الاس تعانة ومفاهمي حمايدة من انحية التكنولوجيا والنسق
أأن حتصل عىل نسخة من أأحصاب احلقوق .و أأ ً
حىت ل تنشأأ رضورة للرجوع اإلهيا لكام جد جديد.
 .6المنسا
منشورا أأو ل ،ولكن ينبغي أأن يقترص
ينبغي أأن يتأأسس ذكل التقييد عىل العنارص التالية :ينبغي تغطية أأي لمل سواء اكن
ً
التقييد عىل املصنف ا ألصيل اذلي متلكه ااجمموعة .وجيوز لمل نسخة وحيدة للمصنف ا ألصيل ليك تس تخدهما الزابئن؛ وجيوز
لمل نسخ متعددة داخل ًيا ألرراض احلفظ الرمقي مث ًال .وينبغي أأل تس تخدم نسخ احلفظ كنسخ اإضافية جبانب املصنف
ا ألصيل يف ااجمموعة ولكن جيب أأن تس تخدم بد ًل عن املصنف ا ألصيل.
.7

اإيطاليا

كام يتضح من خالل تطبيق التوجيه ا ألورويب عىل الصعيد الوطين ،ينبغي مراعاة  2مبادئ أأساس ية :أأو ًل ،جيب أأن يكون
املصنف قد مت احلصول عليه بطريقة رشعية وقانونية؛ اثن ًيا ،ميكن اإجراء نسخة وحيدة فقط ألرراض حفظ املصنفات الواردة
مضن ااجمموعة بال أأي ررض أخر سوى السامح ببقاء املصنف مضن ااجمموعة .فالقرتاح ا ألفريقي يشري اإىل التعلمي والبحث
العلمي ،وهذا أأمر خمتلف .فوفقًا لنظامنا ،ميكن نسخ املصنف فقط للسامح ببقائه مضن ااجمموعة؛ اثلثًا ،جيب تسخري ذكل
ألرراض غري رحبية.
.8

فرنسا

من رشوط تطبيق التوجيه ا ألورويب عىل الصعيد الوطين أأنه ل ميكن الاس تعانة ابلس تثناء عىل حق النسخ ألرراض جتارية.
وابلطبع يقترص الاس تثناء عىل املواد املتضمنة يف مجموعات املكتبات ودور احملفوظات .فالغرض الوحيد من وراء الاس تثناء
هو جتنب تلف دعامة املصنف مزيدً ا .وقد ينطبق ذكل أأيضً ا عىل النسق الرمقي اذلي مل تعد تس تخدمه املكتبات ودور
احملفوظات.
.9

اليوانن

يباح النسخ فقط اإذا تعذر احلصول عىل نسخة اإضافية من خالل السوق برسعة وبرشوط معقو ة .ول يمت اإل ابستيفاء
رشوط حمددة :أأو ًل ،اإذا مت من خالل مكتبة أأو دار حمفوظات غري رحبية؛ اثن ًيا ،اإذا أأجريت النسخة من مصنف ينمتي
للمجموعة ادلامئة للمكتبة أأو دار احملفوظات؛ اثلثًا ،اإذا اكن الغرض من النسخ هو الاحتفاظ بنسخة اإضافية ،أأو نقلها اإىل

SCCR/26/3
4

رضوراي اإذا تعذر حصول املكتبة أأو دار احملفوظات عىل
خريا ،يُعترب النسخ
مكتبة أأو دار حمفوظات غري رحبية أأخرى .و أأ ً
ً
نسخة اإضافية من خالل السوق برسعة وبرشوط معقو ة.
 .51أأملانيا
وفق قانون حق املؤلف ا ألملاين ،جيب أأن يكون مسعى دور احملفوظات يف اإجراهئا للنسخ الرمقية هو خدمة الصاحل العام و أأل
تتحقق أأي فائدة جتارية أأو اقتصادية مبارشة أأو غري مبارشة من وراء ذكل؛ وابملثل مثة رشوط اإضافية يتعني استيفاهئا
خبصوص النسخ التناظرية.
 .55الياابن
رضوراي للحفاظ علهيا.
يباح للمكتبات نسخ املصنفات يف حا ة تعرضها للتلف فع ًال عىل حنو فادح واكن النسخ
ً
 .53املكس يك
يف اإطار تقييد حق النسخ ،من املالمئ جدً ا وضع رشوط ذلكل ،خاصة من انحية حتديد مكية النسخ ونوع املصنفات اليت
ميكن نسخها ،عىل سبيل املثال املصنفات املنشورة أأو غري املنشورة .تتضمن بعض الترشيعات حقوقًا معنوية تشري اإىل
أ
الكشف ،ذلكل فاإن الاقرتاح يتناول من حيث املبد أأ املصنفات املنشورة .ابلنس بة للفقرة الثانية ،اإن ا ألمر يتعلق اب ألمن أكرث
من تعلقه ابلتعلمي والبحث العلمي .لقد ُأشري اإىل احلالت اليت تكون فهيا املصنفات قد استنفدت أأو مل تعد مصنفة أأو تواجه
خطر الزوال .وهذا ا ألمر يتعلق بتقييد حق النسخ ،بيامن مثة اإشارة يف الفقرة ا ألخرية حلقيقة اإنه ميكن اإجراء التشاور من املوقع
خريا ،نؤكد عىل أأنه ينبغي أأن
أأو من ماكن بعيد ،مما يتضمن حقوق أأخرى مثل حق اإاتحة املصنف أأو حق النقل للجمهور .و أأ ً
ينطبق ذكل عىل ا ألعامل املنشورة فقط.
 .52اإس بانيا
اإن الترشيع الوطين اذلي حيدد التقييدات عىل حق املؤلف ابلنس بة للمكتبات ألرراض النسخ والإعارة والتشاور من خالل
احملطات املتخصصة قد وضع عىل حنو ل يتيح ألحصاب احلقوق الاعرتاض عىل النسخ ألرراض غري رحبية من قبل املكتبات
واملتاحف ودور احملفوظات العامة واملؤسسات الثقافية والعلمية ،وطاملا أأنه يمت ألرراض البحث العلمي أأو صون املصنفات.
 .54كندا
يقترص النسخ عىل صيانة أأو اإدارة ااجمموعات ادلامئة للمكتبات أأو دور احملفوظات أأو املتاحف نفسها ،أأو تكل اخلاصة ومكتبات
أأو دور حمفوظات أأو متاحف أأخرى ،وذلكل فاإن احلفظ أأو الصيانة هل  6وظائف أأو أأرراض حمددة .أأو ًل ،ميكن لمل نسخة
اندرا أأو غري منشور أأو مفقود أأو معرض للتلف أأو البىل أأو الفقدان .اثن ًيا ،ألرراض التشاور يف املوقع ،وذكل
اإذا اكن ا ألًصل ً
اإذا تعذر مشاهدة ا ألصل أأو التعامل معه أأو الاس امتع اإليه بسبب حالته أأو بسبب الظروف اجلوية اليت جيب أأن توفر هل.
همجورا أأو اإذا اكنت التكنولوجيا املطلوبة لس تخدام
اثلثًا ،ميكن اإجراء نسخة بنسق بديل اإذا اكن النسق احلايل ل ألصل ً
ا ألصل غري متاحة .من املمكن أأيضً ا اإجراء نسخة اإذا اكنت التكنولوجيا أأو النسق الالزمان لقراءة املادة س يصريان غري
خامسا ،ألرراض التأأمني أأو
متوفرين .راب ًعا ،ميكن للمكتبة أأو املتحف أأو دار احملفوظات أأن جتري نسخة ألرراض التصنيفً .
سادسا ،ألرراض التجديد ،اإذا اقتىض ا ألمر.
حتقيقات الرشطةً .
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جبانب هذه ا ألرراض الس تة ،مثة تقييد ابلنس بة ألول  2أأرراض وهو أأن الاس تثناء ل ينطبق عندما تتوفر نسخة مناس بة
جتاراي يف الوس يط وجبودة مالمئة ألرراض حفظ املصنف املذكورة .اإذا احتاج خشص ما اإىل اإجراء نسخة وس يطة لتحقيق
ً
أأحد ا ألرراض الواردة يف اجلزئية ا ألول ،وجيب تدمري هذه النسخة الوس يطة فور انقضاء احلاجة اإلهيا.
 .51الصني
تعد املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف من املؤسسات اليت يسمح لها ابحملافظة عىل مجموعاهتا اخلاصة عن طريق اإجراء
نسخ .تتضمن لواحئنا أأيضً ا بعض القواعد فامي خيص رمقنة النسخ واليت تنص بشلك رصحي عىل أأنه جيوز للمكتبات واملتاحف
ودور احملفوظات ،وموجب القانون ،رمقنة مجموعاهتا اخلاصة برشطني :أأو ًل ،اإذا تلفت املصنفات ا ألصلية أأو اكدت أأن تتلف أأو
همجورا .اثن ًيا ،اإن مل تكن املصنفات متاحة يف السوق ،أأو ل ميكن احلصول علهيا سوى بسعر يفوق
تُفقد ،أأو اإذا اكن النسق ً
سعر املصنف ا ألصيل بقدر كبري .عند استيفاء هذين الرشطني ،جيوز للمكتبات ودور احملفوظات رمقنة أأو نسخ بعض
املصنفات مضن مجموعاهتا.
 .56الولايت املتحدة ا ألمريكية
حنن نفهم ما يبدو أأنه الس ياق اذلي صيغت فيه املادة  54من اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية .ولكن يبدو أأن هذه املادة تغطي
العديد من ااجمالت ا ألخرى مثل نرش النسخ هبدف تلبية احتياجات الباحثني والوسائل اليت تساعد هبا املكتبات مؤسسات
التعلمي والوظائف التعلميية .ينبغي أأن نكون واحضني جدً ا عندما نتحدث عن حفظ املصنفات ألهنا وظيفة ممزية للمكتبات
ودور احملفوظات ويه وظيفة حمددة دلور احملفوظات حول العامل.
 .57مجهورية كوراي
وموجب الترشيع الوطين ،يباح للمكتبات نسخ الكتب والواثئق والسجالت وغريها من املواد لالس تخدام العام و ألرراض
حفظها اإذا اقتىض ا ألمر.
 .58أأذربيجان
يبيح نظامنا النسخ ،وموجب املادة  9من اتفاقية برن ،دون ترخيص من املؤلف أأو غريه من ماليك احلقوق ودون مقابل مايل،
وحتت ظروف معينة ،بشلك أأسايس اإذا اكن النسخ لغرض غري رحبي ،وإاذا اكنت املصنفات املنشورة قد فقدت أأو تلفت أأو
تعرضت للعبث بطريقة ما؛ وإاذا اكن النسخ تلبية لطلبات من مكتبات ودور حمفوظات أأخرى ،بغية استبدال مصنفات
مفقودة أأو متلفة أأو غري قابةل لالس تخدام مضن مجموعاهتا .ما حنتاج اإليه اليوم هو معيار عاملي جديد يتناسب مع دخولنا للعرص
الرمقي ،حيث أأنه يف بعض احلالت يتعني نقل املصنفات من وس يط اإىل أخر ،وجيب أأن نضمن توفري املصنفات للمكتبات
بنسق مالمئ يكون مقبو ًل ابلنس بة لها.
تعليقات كتابية عىل النصوص املقرتحة
 .59الياابن
نود أأن نديل بتعليق موجز بشأأن النسخ ألرراض مجع مواد الإنرتنت وموجب قانون مكتبة الربملان الياابين الوطنية .يف املادة
 43من قانون حق املؤلف الياابين ،يباح لرئيس مكتبة الربملان الياابين الوطنية أأن خيزن ،يف شلك ذاكرات تس تخدهما مكتبة
الربملان الياابين الوطنية ،املصنفات املدرجة مضن مواد الإنرتنت اخلاصة ابلهيئات احلكومية واحمللية العامة ،مجلع مواد الإنرتنت
هذه ابدلرجة اليت حتددها الرضورة .وابلنس بة للمواد اليت مجعهتا مكتبة الربملان الياابين الوطنية واليت بليت ابلفعل أأو أأتلفت،
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فاإنه وموجب قانون مكتبة الربملان الياابين الوطنية جيوز نسخ املصنفات يف املكتبات اإذا أأتلفت ابلفعل عىل حنو فادح واكن
رضوراي للحفاظ عىل هذه املصنفات .ورمغ ذكل ،فاإن مكتبة الربملان الياابين الوطنية قد ل تؤدي دورها يف صون
النسخ
ً
املواد لالس تخدام العام يف املس تقبل عىل حنو ٍ
اكف حىت اإذا رمقنت املواد اليت بليت أأو أأتلفت .ذلكل يبيح التعديل اذلي
فورا بعد تسلمي املواد
أأدخل عىل قانون حق املؤلف يف عام  3119رمقنة املواد ااجممعة دلى مكتبة الربملان الياابين الوطنية ً
لضامن احلفاظ عىل املنشورات ،بصفهتا أأصول ثقافية ،يف حا ة جيدة متاثل احلا ة اليت اكنت علهيا فور تسلميها.
 .31سويرسا
مكرس يف الترشيع
تتفق سويرسا مع الر أأي القائل اإن نسخ املصنف ا ألصيل هبدف احلفاظ عليه أأمر مالمئ وهام .فهذا املبد أأ ّ
السويرسي ،وهو شامل وما يكفي للسامح ابإجراء نسخ أأيضً ا ابس تخدام التكنولوجيا الرمقية .وابلنس بة لالقرتاح املقدم من
مجموعة البدلان ا ألفريقية :ما هو تعريف احتياجات املكتبات ودور احملفوظات املشار اإلهيا يف الفقرة ا ألوىل؟ كام تذكر الفقرة
الثاين أأن التعلمي والبحث العلمي من ا ألرراض املرصح ابإجراء النسخ لتلبيهتا .ما وجه الصةل بني هذا الشأأن والعنوان "حفظ
املصنفات"؟ مع ذكل ،حنن لس نا يف مقام يسمح لنا ابقرتاح صياغة أأكرث دقة حال ًيا ،حيث أأن موعد بند جدول ا ألعامل
املتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات يف جمال التدريس والتعلمي والبحث العلمي سيتحدد يف مايو/يونيو ( 3153مرفق نتاجئ
خريا ،يركز الاقرتاحان عىل مادة ل يبدو أأهنا
ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ااجماورة) .و أأ ً
حيواي يف الإبقاء عىل املصنفات اليت
دورا ً
حبوزة املكتبات ودور احملفوظات بعد .تقر سويرسا بأأن حفظ املصنفات يلعب ً
غال ًبا ما تكون هشة ،ولكننا نعتقد أأن أأي اإجراء يرصح للمكتبات ودور احملفوظات حبيازة مواد جديدة ليست حبوزهتا ،حىت
اإذا اكن ذكل بغرض احلفاظ عىل هذه املواد ،سيتضمن قيام هذه املؤسسات ومهام تتعدى املهام اليت تقوم هبا عادة فامي يتعلق
حبفظ املصنفات.
 .35ش ييل
من املهم وضع اس تثناء يسمح بنسخ املصنفات ألرراض احلفظ أأو الاستبدال يف حال وقوع فقدان أأو تلف .وس يكون من
املهم أأيضا اس تكشاف اإماكنية احلفظ الرمقي أأو الاستبدال كام اقرتحه عدد من الوفود ابلنس بة للك من املكتبة الوطنية أأو دار
احملفوظات الوطنية أأو املتحف الوطين وللمكتبات أأو دور احملفوظات أأو املتاحف يف أأماكن أأخرى يف البدل ،ول س امي تكل
اليت تقع يف ا ألماكن اجلغرافية النائية اليت يكون فهيا احلصول عىل نسخ مادية أأكرث صعوبة .ويعدّ خيار الوصول اإىل املكتبات
ودور احملفوظات واملتاحف من ا ألدوات اليت متكّن من حتقيق رشوط ادلس تور الس يايس الوطين اليت تنص عىل أأن "ادلو ة
يف خدمة الشعب وغايهتا تعزيز الرخاء العام ،وعلهيا ،حتقيقًا ذلكل ،أأن تساعد يف تأأمني الظروف الاجامتعية اليت تسمح للك
عضو اباجممتع أأن يصل اإىل أأعىل درجة ممكنة من الإش باع املادي والرو  ،،مع اكمل الاحرتام للحقوق والضامانت اليت يكفلها
ادلس تور".
 .33الاحتاد ا ألورويب
حنن نفهم أأن مصطلح "حفظ" يعين نسخ املصنفات (بنحو الرمقنة وغري ذكل) أأو املوضوعات ا ألخرى املشمو ة ابامحاية
ألرراض صوهنا ولمل نسخ احتياطية مهنا .وختص اإجراءات النسخ ألرراض احلفظ ،يف ا ألساس ،املصنفات أأو غريها من
املوضوعات املشمو ة ابامحاية اليت تواجه خطر الزوال أأو املصنفات القدمية أأو النادرة أأو الفريدة أأو الهشة ابلإضافة اإىل
املصنفات وغريها من املوضوعات املشمو ة ابامحاية ذات النسق املهجور .ويعد حفظ املصنفات مضن مجموعاهتا يف مصمي لمل
دور احملفوظات ،ومن ا ألنشطة ا ألساس ية ملكتبات عامة حمددة (مكتبات الإيداع الوطنية حتديدً ا) .ول حيتوي "توجيه جممتع
املعلومات" عىل نص يعاجل مسأأ ة حفظ املصنفات رصاحة .مع ذكل ،يبيح التوجيه لدلول ا ألعضاء أأن توفر اس تثناءات أأو
تقييدات عىل حق النسخ "بشأأن اإجراءات النسخ املتبعة من قبل املكتبات املتاحة للجمهور أأو املؤسسات التعلميية أأو
املتاحف أأو دور احملفوظات ،واليت ل تسعى لتحقيق فائدة جتارية أأو اقتصادية مبارشة أأو غري مبارشة ".ومن مث يتعني وصف
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هذه الإجراءات املس تثناة عىل حنو دقيق .ويف هذا الإطار ،جيوز لدلول ا ألعضاء أأن تضع تقييدات عىل حق النسخ ألرراض
حفظ املصنفات 1.وبيامن تتباين ادلول ا ألعضاء يف طرق التطبيق ،اإل أأننا ميكننا حتديد بعض املبادئ املشرتكة:
-

-

الإجراءات املشمو ة ابلس تثناء يه اإجراءات نسخ ،عن طريق الرمقنة بشلك أأسايس ،ررضها الوحيد حفظ
املصنفات املشمو ة ابامحاية وموجب حق املؤلف أأو غريها من املوضوعات املشمو ة ابامحاية .قد يكون ذكل يف
شلك اإجراء نسخة بديةل ملصنف ما يف احلالت اليت يكون املصنف ا ألصيل فهيا قد أأتلف أأو فقد أأو دُمر
(كام يف اململكة املتحدة واس تونيا) أأو مل يعد صاحل ًا لالس تخدام (ليتوانيا ،اس تونيا) بشلك لكي أأو جزيئ (عىل
سبيل املثال ،يشري القانون الفنلندي اإىل اإعادة البناء الفين)؛ أأو يتعني جتديده (كام يف فنلندا وهولندا)؛ أأو
يتطلب التحويل من نسق همجور (تبديل النسق) أأو لتجنب املزيد من الإتالف لوس يط املصنف
(الاستباق) .معظم ادلول ا ألعضاء يذكر بوضوح اس تخدام تكنولوجيا النسخ الرمقي وإاجراء النسخ عىل
احلامالت الرمقية .وقرص العديد من ادلول ا ألعضاء هذا الاس تثناء عىل النصوص املكتوبة 2.و أأيضً ا قرص بعض
ادلول ا ألعضاء الاس تثناء اخلاص بأأرراض احلفظ عىل احلالت اليت ل تتوفر فهيا نسخة جديدة سواء من
أأحصاب احلقوق أأو يف السوق (كام يف اململكة املتحدة واليوانن وفنلندا).
قد ل يكون النسخ نفسه ألرراض جتارية أأو اقتصادية مبارشة أأو غري مبارشة.
يشري الاس تثناء عادة اإىل املصنفات املدرجة يف مجموعات اجلهات املس تفيدة ،أأي أأن النسخة املصدر جيب أأن
تكون مضن ااجمموعات اخلاصة ابملكتبة أأو دار احملفوظات .ابختصار ،تتنوع س بل توفري ادلول ا ألعضاء لإطار
قانوين ميكّن املكتبات ودور احملفوظات من الاضطالع بدورها يف تقدمي اخلدمات العامة يف جمال حفظ املواد
املوجودة مضن مجموعاهتا .ولكن من أأجل احلفاظ عىل توازن عادل مع مصاحل أأحصاب احلقوق ،تقترص
الاس تثناءات نفسها عىل أأرراض احلفظ حتديدً ا.

 .32س نغافورة
دورا ها ًما يف حفظ املصنفات املتعلقة بوطننا وشعبنا .ولمتكني املكتبات ودور
حنن ندرك أأن املكتبات ودور احملفوظات تلعب ً
احملفوظات من الاضطالع بدورها عىل حنو اكمل ينبغي أأن نوفر لها اإماكنية نسخ املصنفات املنشورة وغري املنشورة ألرراض
احلفظ والاستبدال .قد يكون من املهم أأيضً ا النظر يف قضااي أأخرى مثل نطاق أأو مصدر املصنفات اليت يتعني حفظها،
لضامن قدرة املكتبات ودور احملفوظات عىل التعامل مع نطاق واسع من املصنفات ذات الصةل بدورها يف جمال احلفظ.

1

2

يشري عدد كبري من ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب رصاحة اإىل "احلفظ" يف ترشيعاته (مثل فنلندا وفرنسا ولتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا و أأيرلندا
وإاس بانيا) ،ويشري عدد أخر اإىل "الصون" (امجلهورية التش يكية) ،أأو "الاس تعادة" (هولندا) .يف بعض ادلول ا ألعضاء (بلجياك ولوكسمبورغ) يرتبط
احلفظ بشلك رصحي بصون الرتاث الوطين .معظم ادلول ا ألعضاء ل يضع الزتا ًما بتعويض أأحصاب احلقوق عند اإجراء نسخ ألرراض احلفظ وموجب
اس تثناء.
من أأكرث املصنفات هشاشة يف املكتبات ودور احملفوظات الصحف وااجمالت.
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املوضوع  :3حق النَّسخ والصور الاحتياطية

4 3

النصوص املقرتحة
 .34اقرتاح من مجموعة البدلان ا ألفريقية
توفري املصنفات
يباح للمكتبات ودور احملفوظات توفري نسخة عن أأي مصنف أأو أأية مادة مشمو ة ابامحاية وموجب احلقوق ااجماورة
اقتنهتا املكتبات أأو دور احملفوظات أأو نفذت اإليه عىل حنو قانوين ،ملكتبات أأو دور حمفوظات أأخرى لإاتحهتا لحقا
لفائدة أأي من املس تخدمني ،بأأية وس يةل اكنت ،وما فهيا النقل الرمقي ،رشيطة أأن ميتثل هذا الاس تخدام للمامرسات
املنصفة ،كام حددهتا القوانني الوطنية.
 .31اقرتاح من الربازيل وإاكوادور و أأورورواي بشأأن اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية
نسخ الصور وتوزيعها من قبل املكتبات ودور احملفوظات
 .5ي ُسمح ألي مكتبة أأو دار حمفوظات نسخ صورة من مصنف محمي حبق املؤلف أأو مادة محمية ابحلقوق
ااجماورة ،وتوزعهيا عىل مراتد للمكتبة أأو عىل مكتبة أأو دار حمفوظات أأخرى ل ألرراض التالية:
أأ .التعلمي؛
ب .الامتسات مقدمة من املراتدين لإجراء حبث أأو دراسة خاصة؛
ج .تبادل الواثئق بني املكتبات؛
برشط أأن يكون هذا النسخ والتوزيع وفقا لاللزتامات ادلولية السارية ،ومهنا اتفاقية برن.
 .3ي ُسمح للمكتبات ودور احملفوظات نسخ صورة من مصنف محمي حبق املؤلف أأو مادة محمية ابحلقوق ااجماورة
وتعمميها عىل مس تخدم ،يف أأية حا ة أأخرى يسمح فهيا تقييد أأو اس تثناء يف الترشيع الوطين اذلي ينمتي اإليه املس تخدم
ابإجراء تكل الصورة.
 .36اقرتاح مقدم من الهند
حيق للمكتبات ودور احملفوظات نسخ أأي مصنف يف أأي نسق وتعمميه أأو نقهل اإىل أأي مس تخدم وما يف ذكل
الاس تعارة بني املكتبات.
 .37مبادئ و أأهداف حول املوضوع املقرتح من الولايت املتحدة ا ألمريكية
الهدف:
متكني املكتبات ودور احملفوظات من أأداء دورها يف تقدمي اخلدمات العامة يف جمال تطوير البحث العلمي واملعارف.
3
4

اقرتح وفد فرنسا حذف اللكامت التالية من عنوان هذا املوضوع" :والصور الاحتياطية".
احلق يف الرتمجة.
اقرتح وفد مرص توس يع هذا املوضوع ليشمل مؤسسات البحث واجلامعات و ّ
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املبادئ:
املكونة ل ألمم والشعوب يف
تطور املكتبات ودور احملفوظات املعارف بتوفري النفاذ اإىل مجموعاهتا ،اليت جتمع لكها املعارف ّ
ّ
العامل.
واملكتبات ودور احملفوظات أأساس ية يف اقتصاد املعرفة يف القرن احلادي والعرشين  -اإذ تدمع البحث والتعمل والابتاكر
والنشاط الإبداعي ،وتتيح النفاذ اإىل مجموعات متنوعة ،وتوفّر معلومات وخدمات لعامة امجلهور ،ومن فهيم ااجممتعات
املترضرة و أأفراد ااجممتع الضعاف.
وميكن بل ينبغي أأن تقمي التقييدات والاس تثناءات املعقو ة اإطارا ميكّن املكتبات ودور احملفوظات من توفري نسخا عن
نسخ بعض املواد لفائدة الباحثني وسائر املس تخدمني مبارشة بوساطة املكتبات.
تعليقات حول حق النسخ والصور الاحتياطية
 .38الاحتاد ا ألورويب
هذه من املوضوعات اليت تطرق اإلهيا توجيه جممتع املعلومات ،حيث يبيح القانون ا ألورويب لدلول ا ألعضاء أأن توفر
اس تثناءات وتقييدات بشأأن اإجراء حالت نسخ معينة من قبل املكتبات واملؤسسات التعلميية واملتاحف ودور احملفوظات
املتاحة للجمهور برشط أأل يمت ذكل لتحقيق فائدة جتارية مبارشة أأو غري مبارشة .اإنه ليس ترصحيًا مطلقًا ،ولكنه يتعلق بفعل
حمدد من أأفعال النسخ .فهو يقرص اجلهات املس تفيدة عىل تكل املتاحة للجمهور فقط ويشرتط أأل تكون أأنشطهتا هادفة للرحب.
العامل املشرتك بني هذه اجلهات املس تفيدة هو أأهنا تسعى لتحقيق أأهداف حبثية و /أأو تعلميية.
ادلول ا ألعضاء مقيدة ابإطار صارم ممتثل يف اختبار اخلطوات الثالث ول ميكهنا أأن تطبق هذه التقييدات اإل يف حالت
خاصة ل تتعارض مع الاس تغالل العادي للمصنف أأو املواضيع ا ألخرى ألهنا ابلطبع تنطبق عىل احلقوق ااجماورة وليس فهيا
مساس عىل حنو غري معقول ابحلقوق املرشوعة ألحصاب احلقوق .اإنه اإطار لكي يوفر املرونة يف تطبيقه لدلول ا ألعضاء ويعد
صار ًما يف نفس الوقت يف صوغه يف قالب حيرتم حق املؤلف ويراعي حدوده .وهذا أأمر هام ويعكس حقًا طبيعة ادلول
ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب ،حيث توجد قوانني وتقاليد قانونية خمتلفة بشأأن توفري أأو عدم توفري تقييدات لفائدة املكتبات
إعفاء
ودور احملفوظات فامي خيص هذه ا ألنشطة .وابلطبع فاإن ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب حرة يف اختيارها أأن توفر ا ً
تعوض املؤلفني أأو ل .فامي عدا ذكل ،تطبق أأنظمة الرتخيص ،من دون اس تثناء.
و أأن ّ
 .39ابكس تان
بشأأن حق النسخ والصور الاحتياطية ،لحظنا أأن الغرض من النسخ قد مت التأأكيد عليه يف العمود الثالث من الاقرتاح.
وحنن نعتقد أأن النقطة اليت أأاثرها مندوب مرص يف حملها من انحية أأن النسخ ميكن أأن خيدم ا ألرراض التعلميية والعلمية
والبحثية .ولحظنا أأيضً ا من مداخةل وفد الاحتاد ا ألورويب أأن قوانينه تشمل أأرراض التعلمي والبحث العلمي .جيب أأن نكون
أأكرث مشو ًل عندما حندد ا ألرراض اليت يُعطى ترصحي النسخ من أأجلها ،واملواطن اليت تمتتع فهيا املكتبات ابحلق يف النسخ
الاكمل.
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 .21املكس يك
يوحض اجلزء ا ألخري من النص أأنه جيب أأن يتفق ذكل مع املامرسات املنصفة كام حتددها القوانني الوطنية ،مما يعين اإماكنية
الاس تخدام ألرراض التعلمي والبحث العلمي أأيضً ا .هل من املمكن توضيح معىن التعبري "اقتنهتا عىل حنو قانوين"؟ سيتعني
علينا أأيضً ا أأن نزيل بعض احلقوق ليك نتناول مسأأ ة النقل الرمقي من أأجل الامتثال للحقوق ا ألخرى حمل الاعتبار.
 .25الولايت املتحدة ا ألمريكية
اإن مسأأ ة حق النسخ وتوفري النسخ ليست مرهونة ابلنشاط فقط ولكهنا مرهونة أأيضً ا ،اإىل حد كبري ،ابلغرض والنية من
وراء النسخ وتوفري النسخ .وهذا أأمر شديد ا ألمهية ألن اإجراء النسخ وتوفريها جيعل املكتبات منخرطة مبارشة يف ا ألنشطة
اليت نربطها عادة ابملؤلفني والنارشين .ولهذا السبب ،جيب أأن نصوغ بعناية ابلغة العالقة بني الثنني و أأن نضع حدودا مناس بة
لالس تثناءات والتقييدات اليت تتناول هذا املوضوع .اإن مسأأ ة النسخ وتوفري النسخ تنقسم يف احلقيقة اإىل نوعني من ا ألنشطة
موحضني عىل حنو خمتلف يف الاقرتاحات الواردة يف الوثيقة املقارنة .أأو ًل ،احلا ة اليت توفر فهيا املكتبة نسخة ملكتبة أأخرى،
واثن ًيا ،احلا ة اليت توفر فهيا املكتبة نسخة ملس تخدم هنايئ .يعاجل اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية فقط ما ميكن أأن نطلق عليه
تبادل النسخ بني املكتبات ،بيامن يقر اقرتاح اإكوادور والربازيل و أأورورواي بتوفري النسخ للمس تخدمني الهنائيني وتوفري النسخ
للمكتبات ا ألخرى ،وهو الهنج اذلي يتبعه القانون ا ألمرييك .يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ليست املسأأ ة مرهونة فقط
ابجلهة اليت توفر النسخة لها ،ولكن أأيضً ا بمكية النسخ املقدمة .أأو ًل ،يف حا ة توفري مجيع النسخ من قبل املكتبات ،دلينا عدد
من الرشوط اليت نعتقد أأهنا هامة لضامن صياغة الاس تثناء أأو التقييد عىل حنو مالمئ يف قانون حق املؤلف .من املهم أأن تعمل
املكتبة أأن النسخة ستس تخدم يف دراسة خشصية أأو منحة دراس ية أأو حبث علمي ولن تس تخدم ألرراض جتارية مبارشة أأو
غري مبارشة .من املهم أأيضً ا أأن تتضمن النسخة املقدمة اإشارة اإىل حق املؤلف اذلي حيمي املصنف .من املهم أأيضً ا أأن تصري
املادة ،يف حا ة املس تخدم الهنايئ أأو املكتبة ،يف حوزة املس تخدم الهنايئ ابلفعل ،سواء اكن ابحث ًا أأو مكتبة .ومن املهم حتديد
مكية النسخ املقدمة .ولقد مزيان بني احلالت اليت تود فهيا املكتبات أأن ترسل لبعضها البعض أأو ملس تخدمني هنائيني مقالت
علمية مفردة أأو أأجزاء صغرية من مجموعات محمية حبق املؤلف أأو أأجزاء صغرية من مصنفات محمية حبق املؤلف كفصل من
كتاب أأو عدد حمدود من الصفحات من انحية واحلالت اليت ينسخ فهيا املصنف ابلاكمل من الناحية ا ألخرى مثل الكتب،
ودلينا مقتضيات خمتلفة لتكل احلالت .ومن الواحض أأنه عند لمل نسخة من مصنف ابلاكمل ،تظهر مسأأ ة الاثر السلبية
عىل النارشين واملؤلفني يف السوق .ويف حال ّتبني أأن نسخ املصنف ابلاكمل نشاط سلمي ،مفن املهم أأيضً ا أأل ميارس هذا النوع
من ا ألنشطة عىل حنو منتظم ،حىت ل يكون الغرض املنشود منه وا ألثر املرتتب عليه هو استبدال الاشرتاك يف املصنف أأو
اقتناءه .حنن ندرك أأن اقرتاح الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها يعاجل هذه املسأأ ة من خالل املامرسة املنصفة .يف
املقابل ،حيدّد اقرتاح الربازيل وإاكوادور و أأورورواي تقييدات حمدّدة ويشري اإىل اختبار اخلطوات الثالث املنصوص عليه يف
اتفاقية برن .ويعد موضوع املامرسة املنصفة والاس تخدام املنصف يف غاية ا ألمهية .فهو أأمر جوهري حقًا ابلنس بة
لالس تثناءات والتقييدات اليت مننحها يف الولايت املتحدة و أأمر رضوري وهام ملامرسات مكتباتنا .ولكننا نقلق بشأأن أأي
معيار دويل يشري ببساطة اإىل املامرسة املنصفة دون أأن تكون مفهو ًما راخسًا عىل حنو واحض يف مجيع القوانني الوطنية .ابلنس بة
لوهجة نظران من خالل الاس تعراض املبديئ لالقرتاحات املقارنة ،فنحن نعتقد أأن اقرتاح الربازيل و أأكوادور و أأورورواي يصف
بشلك أأفضل قانون حق املؤلف ادلويل اذلي ل يتضمن عىل الصعيد ادلويل حتديدً ا واحضًا ملعامل املامرسة املنصفة عرب ا ألنظمة
القانونية اخملتلفة .ذلكل فاإننا نتوق اإىل الاس امتع اإىل املزيد من الراء أأثناء سري هذه املناقشة حول كيف ميكن ملعايري املامرسة
املنصفة أأن تضمن التوازن السلمي بني نسخ الصور وتوفريها من قبل املكتبات اليت تتعامل بنية طيبة مع بعضها البعض خلدمة
مراتدهيا و أأية أاثر سلبية يف السوق.
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 .23الهند
تذكر اتفاقية برن يف املادة  51بوضوح أأن نفس اليشء مباح ابلنس بة لالقتباس .رشيطة أأن يكون النسخ مامتش ًيا مع املامرسة
املنصفة و أأل يمت جتاوز الغرض املكفول .وتتضمن املامرسة املنصفة هذا الغرض أأيضً ا ،وذلكل ميكن تبين نفس العبارة لهذا
الغرض .حيق للمكتبات ودور احملفوظات نسخ أأي مصنف يف أأي نسق وتعمميه أأو نقهل اإىل أأي مس تخدم وما يف ذكل
الاس تعارة بني املكتبات.
 .22الولايت املتحدة ا ألمريكية
أأشار مندوب الهند اإىل نص املادة  51من اتفاقية برن اذلي يقر ابملامرسة املنصفة يف اإطار الاقتباس ،وليس نسخ املصنفات
ابلاكمل .للرد عىل التعليقات اليت أأدىل هبا مندوب اإكوادور ،جيب أأن نفكر مل ًيا يف التلميح اإىل أأن الرتمجة يه مضنية يف حق
النسخ ألن حق الرتمجة حق خمتلف عن حق النسخ .يعد ذكل شأأانً ها ًما ابلنس بة للوفود املهمتة حبامية احلقوق املعنوية
للمؤلف ،وحنن ل نعتقد أأن صياغة اس تثناء يعاجل حق النسخ واحلقوق املتعلقة ابلتوزيع س يغطي الرتمجة تلقائ ًيا.
 .24اإيطاليا
جيب أأن تضمن النصوص اليت نناقشها ابلفعل احرتام اختبار اخلطوات الثالث .فهو ليس ابليشء اذلي ينبغي أأن يُرتك
للترشيع احمليل وحسب .جيب أأن نس توعب ابلفعل رشوطه يف النصوص اليت نناقشها .اإذا نظران يف نص البدلان الثالثة،
الربازيل وإاكوادور و أأورورواي ،س نجد أأن احرتام اختبار اخلطوات الثالث غري موجود .عندما نتحدث عن النسخ والتوزيع،
فاإن النسخ ليس هل حدود ،ويتضمن مفهوم التوزيع النرش غري احملدود ألي خشص .وميكننا أأن نعترب أأن هذا النص س يخلق
سوقًا موازية جمانية .اإن ررض التعلمي ملفهوم عام جدً ا وغامض ألن عدد كبري من الناس قد يكون هممتًا ابلتعلمي .وحنن نعتقد أأنه
كبريا لصياغة النص فامي خيص احلدود .جيب أأن تكون دقيقة وجيب أأن يوجد احرتام لختبار اخلطوات
جيب أأن نويل اهامت ًما ً
الثالث.
 .21الاحتاد الرويس
حنن قلقون جدً ا بشأأن توفري اس تثناءات عىل حق الرتمجة للمكتبات موجب اتفاقية برن .وحنن نتفق مع وهجة النظر اليت
أأعربت عهنا اإيطاليا واليت تقول اإننا لو وفران هذه الاس تثناءات والتقييدات للمكتبات ،فال ينبغي أأن نفتح الباب عىل
مرصاعيه ونوفر امتيازات غري حمدودة للمكتبات ليك تس تخدم مجيع املواد احملمية حبق املؤلف ،خاصة عندما نتحدث عن
الرتجامت والاس تخدام الاكمل للمواد احملمية حبق املؤلف ،ألنه قد ينشأأ خطر كبري عىل سوق النرش.
 .26اإيران (مجهورية  -الإسالمية)
هل من املمكن تغيري ما اقرتحته مجموعة البدلان ا ألفريقية من انحية قولها" :وما فهيا النقل الرمقي ،رشيطة أأن ميتثل هذا
الاس تخدام للمامرسات املنصفة ،كام حددهتا القوانني الوطنية"؟ ففي وثيقة املعلومات ا ألساس ية واقرتاح الربازيل وإاكوادور
و أأورورواي ،مت توضيح أأن املامرسة املنصفة تشري اإىل النسخ نفسه ،وليس الاس تخدام .وحنن نناقش النسخ يف مقامنا هذا،
وليس الاس تخدام ،وليك نضع ح ًال لهذا الالتباس اذلي أأوحضه جيدً ا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فاإننا نطلب من مجموعة
البدلان ا ألفريقية أأن توحض ،إاذا أأمكن ،ما اإذا اكن الاس تخدام سيتغري اإىل النسخ نفسه أأو ل.
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 .27الولايت املتحدة ا ألمريكية
ذكرت مندوبة الس نغال املوقرة يف عدة مناس بات أأهنا تفسري نص املادة  55يف اقرتاح ااجمموعة ا ألفريقية بشأأن املعاهدة أأهنا
تعاجل مسأأ ة النسخ الوقائية أأو الاحتياطية .ولكن حسب قراءتنا للنص ،فاإننا نرى أأنه ليس حمدودًا هكذا .ونو ّد أأن ّ
نوحض
ذكل مع مجموعة البدلان ا ألفريقية .وإاذا اكن الهدف من هذا النص أأن يعاجل فقط مسأأ ة النسخ الوقائية أأو الاحتياطية ،فربّام
اكن من ا ألحسن اس تخدام صياغة خمتلفة .وحبّذا لو حصلت الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل توضيح لهذه النقطة.
 .28اإيطاليا
ردًا عىل السؤال املوجه اإلينا من قبل وفد الربازيل ،فاإننا لس نا عىل دراية ابلترشيع الربازييل ،ذلكل فتعليقاتنا مقصورة عىل
النص اذلي نتدارسه حال ًيا.
 .29الربتغال
يتبع ترشيعنا التوجيه ا ألورويب بشأأن حق املؤلف ويباح ملؤسسات املكتبات أأن تنسخ املصنفات املنشورة .وينبغي أأن يليب
عدد النسخ الاحتياجات ادلاخلية للمؤسسة وليس احتياجات امجلهور .دون أأي ررض اقتصادي أأو رحبي ،يتعني عىل
املؤسسات أأن تدفع تعويضً ا عاد ًل لقاء النسخ اخلاصة ،ويمت ذكل ابلتفاوض مع املؤلفني والنارشين .وينبغي أأن تغطي
احتياجات املؤسسات العامة حفظ املصنفات و أأرراض البحث العلمي .وجيوز للمؤسسات أأيضً ا أأن تسمح يف أأماكن لملها
للناس ابلوصول اإىل هذه املصنفات لقراءهتا والاخنراط يف البحث العلمي .ومثة موقف قانوين هام وهو أأن العقود املربمة بني
أأحصاب احلقوق واملس تخدمني قد ل تتعارض مع الاس تثناءات والتقييدات اليت حيددها القانون.
 .41ش ييل
خاصا ابلمكية ويشري اإىل املقتطفات.
معيارا ً
يف ش ييل ،كام يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،يتضمن النسخ لالس تخدام اخلاص ً
مع ذكل ،حنن نعتقد أأنه ليس من الرضوري أأن يوفر املعيار أأو القاعدة ادلولية تعري ًفا حمددًا لهذه المكية .اإذا مت حتديد أأن
القاعدة ينبغي أأن تتوافق مع الالزتامات ادلولية ،فاإن لك بدل س يحدد التقييدات الالزمة يف س ياقه اخلاص .وجيب أأن يراعي
حق النسخ اإماكنية اإجراء النسخ جبميع ا ألنساق ،احلالية أأو املس تقبلية ،اليت تنتقل املعارف واملعلومات من خاللها .وابلتايل،
جيب أأن تؤخذ يف الاعتبار النسخ الإلكرتونية أأو الرمقية وينبغي اس تخدام لغة حمايدة لمتهيد الطريق ل ألنساق اجلديدة يف
املس تقبل .وعالوة عىل ذكل ،من املهم اس تكشاف اإماكنية النقل الرمقي أأو الإلكرتوين للمصنفات و أأيضا النفاذ اإلهيا عن بعد
لفائدة املكتبات يف ا ألماكن املعزو ة البعيدة عن مراكز املعرفة ،ول س امي يف البدلان املعقدة جغرافيا مثل ش ييل.
 .45أأملانيا
عندما نتناول أأنشطة املكتبات و أأساليب لملها اليومية ،جند أأننا أأمام سيناريوهني خمتلفني .ا ألول أأن املكتبة توفر ملكتبة
أأخرى ،والثاين يمتثل يف اخلدمات اليت تقدهما املكتبات للمس تخدمني الهنائيني .واحلل اذلي وجده الترشيع ا ألملاين ابإدخال
املادة  (12أأ) من قانون حق املؤلف ابلنس بة للسيناريو الثاين اكن اكلتايل :تنص امجلةل ا ألوىل من الفقرة ( )5عىل ما ييل:
"يباح للمكتبات العامة ،اس تجابة لطلب فردي ،أأن تنسخ أأو تنقل ،عرب الربيد أأو الفاكس ،اإسهامات فردية صادرة يف حصف
ونرشات دورية و أأجزاء صغرية من مصنف منشور طاملا أأن اس تخدام الشخص اذلي قدم الطلب مسموح وموجب
املادة  ".12تنظم املادة  12التقييدات بشأأن حق النسخ وموجب توجيه امجلاعة ا ألوروبية  EC/39/3115املتعلق بتنس يق
بعض جوانب حق املؤلف واحلقوق ااجماورة يف جممتع املعلومات .ومن مث فاإن املادة  12من قانون حق املؤلف جتزي النسخ
لالس تخدام اخلاص وسائر الاس تخدامات الشخصية .ويرىج الانتباه اإىل العالقة الوثيقة بني املادة  (12أأ) من قانون حق
املؤلف ،اليت تنظم ا ألفعال املسموحة للمكتبات ،واملادة  12من قانون حق املؤلف ،اليت تنظم ا ألفعال املسموحة لفرادى
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املس تخدمني .تنص املادة  (12أأ) من قانون حق املؤلف ،يف امجللتني الثانية والثالثة من الفقرة ( ،)5عىل ما ييل" :يباح النسخ
والنقل يف أأي شلك اإلكرتوين أخر" ـ اكلربيد الإلكرتوين مث ًال ـ "فقط عىل هيئة ملف صور بيانية بغية التوضيح ألرراض
التعلمي أأو البحث العلمي يف حدود ما يربره الغرض غري التجاري املنشود .كام يباح النسخ والنقل يف أأي شلك اإلكرتوين أخر
فقط عندما يس تحيل أأن يمتكن امجلهور ،وموجب رشوط تعاقدية متفق علهيا ،من الوصول اإىل هذه الإسهامات أأو أأجزاء
صغرية من مصنف ما من ماكن وزمان خمتارين بشلك فردي من قبلهم وبرشوط اكفية ".جيب أأخذ عروض دور النرش
املقدمة عرب الإنرتنت أأو ًل؛ فاإن لها ا ألولوية عىل اإرسال النسخ من قبل املكتبات .وتنص الفقرة ( )3من املادة املذكورة عىل أأنه
"يُدفع تعويض عادل للمؤلف لقاء النسخ والنقل .ول ميكن التأأكيد عىل املطالبة اإىل من خالل مجعية اإدارة جامعية ".ل يسعين
سوى أأن أأحث عىل تويخ احلذر يف اإجراء هذه املناقشة ليك نتجنب فرض حلول غري مرنة عىل الصعيد ادلويل ل تدع جما ًل
لدلول ا ألعضاء ليك حتقق التوازن اذلي تنشده.
 .43الولايت املتحدة ا ألمريكية
قانوننا حساس أأيضً ا ملسأأ ة ما اإذا توفرت نسخة ابلسوق بسعر عادل ومعقول يف حا ة نسخ املصنف ابلاكمل .حنن نوافق عىل
جمداي ومفيدً ا للعديد
معيارا يكون ً
أأننا ل ميكننا وضع تعريف دقيق للغاية عند صيارتنا للمعيار ادلويل .فنحن حناول أأن نصوغ ً
من ا ألنظمة القانونية .وابلنس بة ل إالشارة اإىل "املامرسات املنصفة" يف الزتامات املعاهدات ادلولية اخلاصة بنا ،فاإهنا موجودة
فقط يف املادة  51من اتفاقية برن .وترد العبارة يف املادة  )5(51خبصوص الاقتباس ،كام أأوحضنا من قبل .ويه تظهر أأيضً ا
يف املادة  )3(51خبصوص اس تخدام املصنف "عن طريق التوضيح عرب املنشورات أأو البث أأو التسجيالت الصوتية أأو
البرصية ألرراض التعلمي ".وحنن نعتقد أأن ذكل ما اكن يشري اإليه مندوب اإكوادور عندما قال اإن املامرسة املنصفة مس تخدمة
ابلفعل ألرراض التعلمي .ولكن كام س بق ذكره ،فاإن املامرسة املنصفة يف املادة  )3(51تشري اإىل "عىل سبيل التوضيح يف
النرش أأو البث أأو التسجيالت الصوتية أأو البرصية ألرراض التعلمي".
 .42فرنسا
إطارا مرانً اإىل حد ما لدلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب ليك
تثناء عن طريق تطويع التوجيه اذلي يوفر ا ً
طبقت فرنسا اس ً
متتثل للتقاليد الوطنية املعمول هبا داخل ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب ،وهو ما أأمكل املادة ل  531.1من قانون امللكية
الفكرية .فهيي تنص عىل أأن صاحب احلق ل ميكنه أأن مينع نسخ مصنف ما وتصويره للحفاظ عىل اإماكنية التشاور ألرراض
البحث العلمي أأو ادلراسة اخلاصة من قبل ا ألفراد داخل مرافق املكتبات ويف حمطة خمصصة متاحة للجمهور يف املكتبات أأو
دور احملفوظات طاملا أأنه لتحقيق أأي فائدة اقتصادية أأو مالية من وراء ذكل .ول يوجد ما يقلق من انحية الربط الش بيك ألن
التشاور يمت داخل املكتبة فقط.
 .44المنسا
ل يعرب قانون حق املؤلف المنساوي رصاحة عن النسخ من قبل املكتبات ودور احملفوظات لزابئهنا ،غري أأن الإطار العام
احملدد للمواد  43و 43أأ و43ب يف هذا القانون والنسخ لالس تخدام الشخيص أأو اخلاص لك ذكل متصل هبذه املؤسسات
أأيضً ا .وتنطبق هذه النصوص عىل املكتبات ودور احملفوظات ومن خاللها يسمح قانون حق املؤلف المنساوي للمكتبات
ودور احملفوظات بنسخ املصنفات لزابئهنا طاملا أأهنا توفر اإما نسخًا تناظرية فقط أأو نسخًا رمقية ألرراض البحث العلمي غري
التجاري .مع ذكل ،فمكية النسخ حمددة ،ول جيوز نسخ كتب أأو مقالت ابلاكمل لهذه ا ألرراض اإل اإذا نفدت طبعهتا أأو مل
تكن متوفرة بعدد ٍ
اكف .وتنطبق رضيبة النسخ ألرراض خاصة عىل هذا الاس تخدام.
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تعليقات كتابية عىل النصوص املقرتحة
 .41الياابن
يف قانون حق املؤلف الياابين ،يباح للمكتبات نسخ مصنف موجود مضن مواد املكتبة مثل الكتب والواثئق وغريها من املواد
املدرجة مضن مجموعة املكتبات يف حالت و أأرراض حمددة حتت رشوط صارمة وحس امب يقتيض اختبار اخلطوات الثالث .فامي
ييل رشوط الاس تثناء للمكتبات يف قانون حق املؤلف الياابين:
 .5املقصود ابملكتبات مكتبة الربملان الياابين الوطنية واملكتبات واملؤسسات ا ألخرى اليت تشلكت بقرار من
جملس الوزراء.
 .3ل جيوز النسخ ألرراض الرحب التجاري.
 .2يباح للمكتبات فقط أأن تنسخ املصنفات.
 .4جيب أأن تقتين املكتبات املصنف ا ألصيل.
 .1و أأي من الرشوط الإضافية التالية يعد اإلزام ًيا:
بناء عىل الامتس من املراتدين اذلين جيرون دراسات اس تقصائية ،عىل أأن يمت اإجراء
 اإذا اكن النسخ ًنسخة واحدة جلزء من املصنف ا ألصيل ،ولكن اإذا اكن املصنف يُنسخ يف نرشة دورية تصدر ابلفعل
منذ فرتة زمنية كبرية ،يباح نسخ املصنف ا ألصيل ابلاكمل.
رضوراي ألرراض حفظ مواد املكتبة.
 اإذا اكن النسخً
 اإذا اكن ا ألصل غري متوفر من خالل القنوات التجارية املعتادة دلى املكتبات ا ألخرى بسبب نفادطبعته.
ابلإضافة اإىل ذكل ،يباح رمقنة املواد املوجودة ومكتبة الربملان الياابين الوطنية لتجنب الإتالف حتت الرشوط التالية:
.5
.3
.2

أأن تكون الرمقنة ألرراض الوقاية من فقدان النسخة ا ألصلية أأو تدمريها أأو اإتالفها.
أأن تس تخدم النسخة الإلكرتونية يف أأرراض الصاحل العام بد ًل من النسخة ا ألصلية.
تباح الرمقنة يف حدود احلد ا ألدىن الرضوري.

 .46اإس بانيا
ينص الترشيع الإس باين بشأأن امللكية الفكرية عىل أأن حاميل حق املؤلف واحلقوق ااجماورة ل ميكهنم أأن يعرتضوا عىل نسخ
مصنفاهتم أأو مواضيعهم ا ألخرى احملمية ،طاملا أأن ذكل يمت ألرراض غري رحبية من قبل دور احملفوظات واملكتبات ،سواء
حرصاي ل ألرراض البحثية .كام أأن دور
العامة أأو التابعة ملؤسسات ذات طبيعة ثقافية أأو علمية ،ورشيطة أأن يكون النسخ ً
احملفوظات واملكتبات ،سواء اكنت عامة أأو اتبعة ملؤسسات ثقافية أأو علمية أأو تعلميية غري رحبية ،أأو ملؤسسات تعلميية اتبعة
لنظام التعلمي الإس باين ،ل حتتاج اإىل ترخيص من ماليك احلقوق لتعممي املصنفات أأو توفريها ألفراد من امجلهور ألرراض
البحث العلمي ،طاملا أأن ذكل يمت من خالل ش بكة مغلقة وداخلية يف حمطات حمددة متاحة يف أأماكن لملها .ويتطلب تطبيق
جزءا من مجموعات دور احملفوظات أأو املكتبات و أأل تكون خاضعة لرشوط رشاء أأو
هذا الاس تثناء أأن تكون هذه املصنفات ً
ترخيص .ومن مث ،فاإن نظم الرتخيص وتقييداته ،موجودان جن ًبا اإىل جنب يف الترشيع الإس باين من أأجل زايدة نرش
املصنفات احملفوظة يف دار احملفوظات واملكتبات .وإاذا ما ُطبق احلد ،حيق ملاليك احلقوق أأن يتلقوا تعويضً ا عاد ًل.
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 .47سويرسا
اإن قدرة املكتبات عىل توفري املصنفات املوجودة يف حوزهتا ابلفعل للجمهور تعد عام ًال ها ًما يف نرش املعارف .فنحن نعتقد أأن
مثة توازن دقيق بني الوصول للثقافة من انحية ومصاحل أأحصاب احلقوق اليت جيب احملافظة علهيا من الناحية ا ألخرى.
وابلنس بة لقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية :فقد ُأشري اإىل "املامرسة املنصفة" .ما هو الهنج اذلي يتعني اإتباعه بشأأن البدلان
اليت ليست دلهيا خلفية عن "املامرسة املنصفة"؟
ابلنس بة لقرتاح الربازيل وإاكوادور و أأورورواي :كام ذكران أن ًفا (يف اجلزء اخلاص حبفظ املصنفات) ،حنن لس نا يف مقام يسمح
لنا ابقرتاح صياغة أأكرث دقة حال ًيا ،حيث أأن التقييدات والاس تثناءات يف جمال التدريس والتعلمي والبحث العلمي لن تدرج
يف جدول ا ألعامل قبل مايو/يونيو ( 3153مرفق نتاجئ ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق ااجماورة).
ما وجه الصةل بني الفقرة الثانية من مرشوع النص املذكور واختبار اخلطوات الثالث؟
 .48ش ييل
حنن نوافق عىل مناقشة اإماكنية النفاذ عن بعد اإىل مصنف عرب النقل الرمقي .ففي بدلان مثل ش ييل ،يؤدي طول املنطقة
اجلغرافية اإىل صعوابت تقنية ،مما حيد من الفرص الفعلية لنفاذ الساكن يف املناطق املعزو ة اإىل النسخ املادية لبعض املصنفات
(ارتفاع التاكليف بسبب نفقات التوزيع العالية ،واس تحا ة توفري املواد بسبب بُعد بعض املناطق وصعوبة الوصول اإلهيا ،اإىل
غري ذكل).
 .49الاحتاد ا ألورويب
كام ذكران أن ًفا يف اجلزء ا ألول ،يبيح توجيه جممتع املعلومات لدلول ا ألعضاء أأن توفر اس تثناءات أأو تقييدات عىل حق النسخ
"بشأأن اإجراءات النسخ املتبعة من قبل املكتبات املتاحة للجمهور أأو املؤسسات التعلميية أأو املتاحف أأو دور احملفوظات،
واليت ل تسعى لتحقيق فائدة جتارية أأو اقتصادية مبارشة أأو غري مبارشة ".فامي عدا اإجراء النسخ ألرراض الصون والاحتياط،
مثة عدد حمدود من الظروف الإضافية اليت ميكن تصورها واليت قد حتتاج املكتبات ودور احملفوظات فهيا لنسخ املصنفات أأو
إعفاء :النسخ
املواضيع احملمية ا ألخرى املوجودة يف حوزهتا .ومن أأمثةل أأفعال النسخ احملددة اليت توفر ادلول ا ألعضاء لها ا ً
ألرراض غري جتارية فامي يتعلق ابلعرض عىل امجلهور أأو ألرراض التوثيق مضن مجموعة (كام يف أأملانيا) ،والنسخ ألرراض
التشاور يف املوقع (كام يف فرنسا) والنسخ ألرراض استبدال مصنفات مفقودة أأو مرسوقة يف حا ة تعذر رشاء املصنف (كام
يف أأيرلندا) .ومثة عدة مبادئ مطبقة .فكام أأوحضنا أن ًفا ،ينص "توجيه جممتع املعلومات" عىل أأنه ( )5يتعني عىل ادلول ا ألعضاء
أأن حتدد ا ألفعال اليت ميكن أأن تس تفيد من الإعفاء؛ ( )3أأل يكون الفعل هادفًا لتحقيق فائدة جتارية أأو غري جتارية مبارشة
( )2أأن يُطبق أأي اس تثناء وفقًا لختبار اخلطوات الثالث .وقد طبق العديد من ادلول ا ألعضاء أأيضً ا اس تثناءات حمددة عىل
حنو حيد من اإجاميل عدد النسخ اليت ميكن اإجراهئا .ويغطي الاس تثناء عىل حق النسخ لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
اس تخدام املواد املتضمنة يف مجموعاهتا لفائدة املؤسسات ذاهتا .وخيضع لك من الاس تنساخ والنسخ اخلاص (لالس تخدام
اخلاص) بوجه عام ألحاكم مس تقةل 5.ومن مث فاإن النسخ العام للمواد لفائدة مراتدي املكتبة ودار احملفوظات لس تخداهمم
اخلاص غري مضمن هنا .ورمغ أأن أأفعال الاس تنساخ قد تتضمن مجموعات من املواد اخلاصة ابملكتبات أأو ُجترى يف أأماكن لمل
املكتبات ،اإل أأن هذا النسخ عادة ما يكون مسمو ًحا وموجب اس تثناءات لفائدة املراتدين أأنفسهم .وعىل حنو مشابه ،تغطي
مجموعة حمددة ومس تقةل من ا ألحاكم 6نسخ املواد للتوضيح ألرراض التعلمي أأو البحث العلمي .أأما أأفعال النسخ ا ألخرى اليت
5
6

"توجيه جممتع املعلومات" ،املادة  ( )3(1أأ) و(ب)
"توجيه جممتع املعلومات" ،املادة  ( )2(1أأ)
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جترهيا املكتبات ودور احملفوظات العامة فعادة ما تتطلب ترصحيًا يف شلك رخصة من صاحب احلق ( أأحصاب احلقوق).
وجبانب التقييدات عىل حق النسخ ،يتضمن "توجيه جممتع املعلومات" أأيضً ا تقييدً ا لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ألفعال
7
حمددة خبصوص التعممي وتوفري املصنفات واملواضيع ا ألخرى احملمية يف أأماكن لملها وبرشوط حمددة.
 .11س نغافورة
حنن نوافق عىل أأنه ينبغي أأن ي ُسمح للمكتبات ودور احملفوظات أأن تنسخ وتعمم مواد املكتبات ألرراض التعلمي والبحث
العلمي والاس تعارة بني املكتبات .ومع ذكل ،فاإننا نقر بأأنه جيب أأن تؤخذ مصاحل أأحصاب احلقوق يف الاعتبار .وعىل وجه
التحديد ،قد حتتاج املسائل املتعلقة ابلمكية املقدمة وجودة النسخ املقدمة اإىل املزيد من التدارس.

7

"توجيه جممتع املعلومات" ،املادة ( )2(1ن)
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املوضوع  :2الإيداع القانوين
النصوص املقرتحة
 .15اقرتاح مقدم من مجموعة البدلان ا ألفريقية
جيوز ل ألطراف املتعاقدة أأن تقرر بأأن تكون مكتبات أأو دور حمفوظات حمددة أأو أأية مؤسسات أأخرى هجات اإيداع
مع ّينة تودع فهيا نسخة واحدة عىل ا ألقل من أأي مصنف يُنرش يف البدل وحيتفظ فهيا بتكل النسخة بشلك دامئ.
تطلب هجة أأو هجات الإيداع املع ّينة اإيداع نسخ من املصنفات املنشورة احملمية حبق املؤلف ،أأو نسخ من املواد
املنشورة احملمية حبق املؤلف أأو احلقوق ااجماورة.
ي ُسمح جلهة أأو هجات الإيداع املع ّينة أأن تنسخ ،ألرراض احلفظ ،نسخة واحدة عىل ا ألقل من املضمون املتاح
للجمهور و أأن تطلب اإيداع نسخ املصنفات احملمية حبق املؤلف أأو املصنفات احملمية ابحلقوق ااجماورة ،اليت ن ُقلت اإىل
امجلهور أأو اليت ُأتيحت هل.
 .13اقرتاح مقدم من الهند
لدلول ا ألعضاء حرية القرار بشأأن الطريقة اليت يمت هبا تطبيق الإيداع القانوين مع ا ألخذ يف الاعتبار اختالف الهنج
املتبعة.
 .12املبادئ وا ألهداف بشأأن املوضوع املقرتح من الولايت املتحدة ا ألمريكية
الهدف:
تشجيع اعامتد قوانني و أأنظمة وطنية ل إاليداع القانوين.
املبادئ:
تساعد أأنظمة الإيداع القانونية عىل تطوير ااجمموعات الوطنية وجيوز أأن تساعد يف اجلهود الرامية اإىل حفظها ،ول س امي
اإذا اكنت حتتوي عىل العديد من فئات املصنفات املنشورة يف أأنساق متعددة.
وختدم املكتبات ودور احملفوظات أأيضا امجلهور ابلحتفاظ ابملعلومات احلكومية ا ألساس ية .وينبغي أأل حتد القيود
املفروضة عىل املواد احلكومية وموجب حق املؤلف من قدرة املكتبات ودور احملفوظات عىل تسمل املصنفات احلكومية
وحفظها وتعمميها.
تعليقات عىل الإيداع القانوين
 .14املكس يك
اإننا نود فقط بيان عدد من البنود اليت يتعني النظر فهيا ،مثل حتديد الالزتام اذلي يرتتب عىل اإاتحة مواد خمتلفة ملكتبة أأو
ملكتبات ،والإطار الزمين اذلي ينبغي أأن تتاح فيه املواد ،واترخي الإصدار ،وحتديد الشخص املسؤول عن حفظ أأو صيانة
هذه املواد ،مث الانتقال أأيضا اإىل الالزتام املتعلق بتقدمي ادلعاية أأو اإاتحة معلومات عن هذا النوع من املواد.

SCCR/26/3
18

 .11اإس بانيا
يعود اترخي نظام الإيداع القانوين يف اإس بانيا اإىل عام  ،5657ولكن ُأدخلت عليه هذا العام بعض التعديالت القانونية.
والهدف الرئييس لهذا النظام هو اإاتحة املواد الصوتية والبرصية واملواد السمعية البرصية للمواطنني وفقا لقانون امللكية الفكرية
الساري يف اإس بانيا .وتمتثل ا ألهداف اليت ينشدها هذا القانون يف اإعادة جتميع وحفظ نسخ خمتلفة من املصنفات يف الإدارات
العامة ،ومجع املعلومات يك يتس ىن اإعداد اإحصاءات عامة ،فضال عن اإاتحة النفاذ اإىل املصنفات ومطالعهتا يف املنشأت اليت
ُحيتفظ فهيا هبذه املصنفات ،أأو من خالل قواعد بياانت اخملصصة لالس تخدام املقيد.
 .16امجلهورية التش يكية
وفامي يتعلق ابلإيداع القانوين ،يوجد قانون خاص ينظم الالزتامات املتعلقة ابلنارشين والكتب وادلورايت وااجمالت
والصحف ،وما اإىل ذكل .ويلزتم النارشون ،يف ذكل ااجمال ،ابإرسال عدد من نسخ ا ألعامل اليت ينرشوهنا اإىل عدد من أأمه
املكتبات العامة ،مثل املكتبة الوطنية وبعض املكتبات الكربى ا ألخرى ،وكذكل اإىل املكتبة اخلاصة لضعيفي البرص .عالوة
عىل ذكل ،يلزتم النارشون بتقدمي عدد من النسخ اإىل بعض املكتبات العامة ا ألخرى املسجةل يف القانون اذلي ينظم الاقتناء
أأو الرشاء .وجتري حاليا مناقشات يف مجهورية التش يكية بشأأن اإماكنية متديد هذا الالزتام ليشمل أأيضا املواد الرمقية غري
املنشورة عىل وس يط اإعاليم .وتوجد أأيضا قواعد حمددة أأرساها ترشيع خاص يتعلق حبفظ ا ألعامل السمعية البرصية .ووفقا
لهذه القواعد ،يتعني عىل منتج املصنف السمعي البرصي التش ييك تقدمي عرض خطي اإىل أأرش يف ا ألفالم الوطين لرشاء
نسختني جديدتني سلميتني من املصنف السمعي البرصي التش ييك هلام نفس جودة التسجيل ا ألصيل ،وما يف ذكل املواد
املكتوبة والرتوجيية املتعلقة هبذا املصنف يف رضون  61يوما من اترخي نرش املصنف .وإاذا أأعرب ا ألرش يف الوطين عن
اهامتمه ،يتعني عىل منتج املصنف السمعي البرصي التش ييك أأن يعرض عىل ا ألرش يف رشاء نسخة واحدة مكررة ،ونسخة
واحدة من املصنف السمعي البرصي التش ييك وما يف ذكل املواد املكتوبة والرتوجيية املتعلقة هبذا املصنف .ابلإضافة اإىل ذكل،
يتعني عىل منتج املصنف السمعي البرصي التش ييك اذلي ُأنتج بدمع من صندوق الفيمل التش ييك ،أأن يقدم جماان ،اإىل
ا ألرش يف نسخة سلمية متقنة من املصنف السمعي البرصي التش ييك ،أأو نسخة منه لها نفس جودة التسجيل ا ألصيل
بغرض احلفظ.
 .17الولايت املتحدة ا ألمريكية
وينبغي أأن يكون أأحد أأهداف الاس تثناءات والتقييدات للمكتبات ودور احملفوظات هو تشجيع اعامتد قوانني و أأنظمة وطنية
ل إاليداع القانوين .وقد أأوحض أأول مبد أأ قدمناه يف هذا الشأأن يف وثيقة املبادئ وا ألهداف أأن أأنظمة الإيداع القانونية تساعد
عىل تطوير ااجمموعات الوطنية وقد تساعد يف اجلهود الرامية اإىل حفظها ،ل س امي اإذا اكنت حتتوي عىل العديد من فئات
املصنفات املنشورة يف أأنساق متعددة .وجدير ابذلكر أأن أأنظمة الإيداع القانونية هممة عىل حنو خاص للمصنفات اليت تعدها
ادلو ة هممة لرتاهثا الثقايف .وحتتوي قوانني الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل نصوص بشأأن اإيداع املصنفات املشمو ة ابامحاية
وموجب حق املؤلف املنشورة يف مكتبة الكونغرس يف الولايت املتحدة .ومع أأن هذه الإيداعات متثل يف الغالب جزءا من
نظام الولايت املتحدة ا ألمريكية لتسجيل حق املؤلف ،فاإن النظامني منفصالن من الناحية التقنية .وينبغي أأن نؤكد أأن هذا
الإجراء ليس اإجراءا شلكيا يف نظام حق املؤلف ،و أأن اامحاية املمنوحة وموجب حق املؤلف ل تدير الإيداع ،وهو ما ل
ي ُسمح به يف اإطار اتفاقية برن .وحنن نطلب من املؤلفني اإيداع نسختني من أأفضل طبعة عىل النحو اذلي حيدده أأمني مكتبة
الكونغرس ،ويف حا ة عدم اإيداع هاتني النسختني ،حيق ألمني جسل حق املؤلف أأن يطلب اإيداعهام .وتواجه أأنظمة الإيداع
حاليا التحدي املعرتف به وهو كيفية التعامل مع املصنفات الرمقية ،وما فهيا صفحات الانرتنت ومجيع أأنواع مصنفات الانرتنت
املشمو ة ابامحاية وموجب حق املؤلف .وتعد كيفية تطوير أأنظمة الإيداع القانونية والاس تجابة للبيئة الرمقية واحدة من القضااي
اليت يواهجها العديد من بدلاننا حاليا .أأما مبد أأان الثاين اذلي قدمناه يف اإطار الإيداع القانوين فهو أأن املكتبات ودور احملفوظات
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ختدم أأيضا للجمهور يف شلك الاحتفاظ ابملعلومات احلكومية ا ألساس ية .وينبغي أأل حتد القيود املفروضة عىل املواد احلكومية
وموجب حق املؤلف من قدرة املكتبات ودور احملفوظات عىل تسمل املصنفات احلكومية وحفظها ونرشها .ويتناول هذا املبد أأ
القيود املفروضة عىل املواد احلكومية وموجب حق املؤلف ،واليت نقر بوجودها يف بعض البدلان ،وإان اكنت غري موجودة يف
الولايت املتحدة .ونرى أأنه ينبغي أأل حتد القيود املفروضة عىل املواد احلكومية وموجب حق املؤلف من قدرة املكتبات ودور
احملفوظات اليت تقدم خدمة الإيداع عىل تسمل املصنفات احلكومية وحفظها وتعمميها عىل أأوسع نطاق ممكن.
 .18مالزياي
وفامي يتعلق ابقرتاح الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن الإيداع القانوين ،فاإن املسأأ ة الرئيس ية يه النصوص احملددة املتعلقة
ابلتقييد والاس تثناء الفعليني .ومن الواحض أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية تشجع الإيداع الوطين ،وهو أأمر اإجيايب من املنظور
ادلويل .ويش متل القانون العام الوطين ملالزياي اذلي ينظم اإيداع املنشورات يش متل عىل مثل هذه ا ألحاكم .وشاطر الوفد أأيضا
وهجات النظر اليت أأعرب عهنا وفدا امجلهورية التش يكية وا ألرجنتني بشأأن رضورة تعزيز دور املكتبات ودور احملفوظات.
 .19الياابن
تقوم مكتبة ااجملس الترشيعي الوطين جبمع املنشورات احلكومية الياابنية و أأيضا املنشورات اخلاصة بطريقة شامةل يف اإطار
نظام تسلمي الكتب املستند اإىل القانون املنظم ملكتبة ااجملس الترشيعي الوطين.
 .61الهند
ويوجد دلى الهند قانون منفصل ل إاليداع القانوين غري مرتبط بقانون حق املؤلف لعام  .5917وحيمل قانون الإيداع القانوين
عنوان قانون عام  5914املتعلق بتسلمي الكتب والصحف اإىل املكتبات العامة ،أأي أأنه موجود قبل قانون حق املؤلف
ومس تقل عنه .ووفقا لهذا القانون يتعني تقدمي نسخة من لك كتاب اإىل املكتبات ا ألربع الرئيس ية .ويعاقب النارش اذلي ل
يقدم هذه النسخ بغرامة ل تقل عن دولر واحد .وتعكف وزارة الثقافة حاليا عىل تعديل هذا القانون ليشمل أأيضا املصنفات
الرمقية.
 .65كندا
ويف كندا تقوم املكتبات ودور احملفوظات حبامية تراث البدل الثقايف املتاح مجليع املواطنني .ويشمل ذكل نرش احملفوظات
والتسجيالت الصوتية وغريها ،ابلتعاون مع مكتبات ودور حمفوظات أأخرى .كام ميكهنا اإدارة واثئق اإدارية وفدرالية معينة وما
يامتىش مع القانون .ويتعني عىل النارشين الكنديني وموجب القانون اإرسال نسخة من مصنفاهتم يف ا ألس بوع التايل للنرش،
وختتلف عدد النسخ املودعة ابختالف عدد املنشورات ،مث يضاف وصف للك مصنف يف قاعدة البياانت اليت ميكن النفاذ
اإلهيا من مجيع أأحناء كندا والعامل .و أأاي اكن الوس يط الإعاليم ،سواء أأاكنت كتبا أأم تسجيالت مسعية برصية أأم تنس يقات ،فاإن
الإيداع القانوين لهذه املصنفات ل يعد تسجيال رمسيا وموجب قانون حق املؤلف؛ اإذ يمت الإيداع وفقا لقانون منفصل.
و أأصبحت هذه القوانني منذ عام  3117تغطي أأيضا اخلرائط واملنشورات الالكرتونية ،وتضم كذكل مجيع احملررين وامجلعيات
والسلطات الفدرالية والوزارات وانرشي ااجمالت التجارية وما اإىل ذكل .وميكن الاختيار بني س بل خمتلفة للنفاذ اإىل
املنشورات ،والنفاذ ااجماين ،وهو ما يعين أأن ابإماكن امجليع الاطالع عىل هذه املنشورات املتاحة عىل الانرتنت وتزنيلها ،أأو
النفاذ املقيد عرب حمطات طرفية معينة دون اإماكنية تزنيل امللفات أأو طباعهتا أأو نقلها.
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 .63اململكة املتحدة
ودخل قانون الإيداع القانوين حزي النفاذ يف اململكة املتحدة يف عام  .5663كام صدر يف عام  3112قانون حمدد يتناول
الإيداع القانوين .ويقيض نظام الإيداع القانوين املعمول به دلينا ابإيداع ست نسخ من لك منشور يمت تداوهل يف اململكة
املتحدة :نسخة للمكتبة الربيطانية ،ونسخة للمكتبة الوطنية يف اسكتلندا ،واثلثة للمكتبة الوطنية يف ويلز ،وتوزع النسخ
الباقية عىل اجلامعات الكربى .ويتسم تعريف مصطلح "النرش" ابلتساع الشديد؛ اإذ يشمل عىل ،سبيل املثال :الكتب
واملنشورات وااجمالت والصحف واخلرائط والرسوم البيانية واخلطط ... ،وما اإىل ذكل .وتنظر اململكة املتحدة أأيضا يف س بل
حتديث الإيداع القانوين حبيث يأأخذ يف الاعتبار املنشورات اليت تصدر يف شلك اإلكرتوين فقط ،وكذكل الرثوة الهائةل من
املعلومات الثقافية والاجامتعية املوجودة حاليا عىل املواقع الإلكرتونية دون غريها ،وكيف ميكن احلفاظ عىل هذه املواقع للرتاث
يف املس تقبل.
 .62جاماياك
وفامي يتعلق وموضوع الإيداعات القانونية ،فاإن دلى جامياك قانوان ل إاليداعات القانونية الوطنية منذ عام  .3113وهو القانون
اذلي خضع مؤخرا منذ الشهر املايض فقط امحةل وطنية للتوعية به؛ نظرا للخربة املتاحة خاصة يف املسائل املتعلقة ابحلفاظ
عىل الرتاث الثقايف .وا ألمه من ذكل أأن الفصل  6من القانون يسمح ابلس تنساخ وما يف ذكل التزنيل لإعادة تشكيل أأو جتديد
الرتاث لغرض احملافظة عليه .و أأضاف أأن قانون الإيداعات القانونية خيضع لقانون حق املؤلف يف جامياك.
 .64أأملانيا
وسن أأول قانون ل إاليداع القانوين يف أأملانيا يف عام  .5662ونص هذا القانون عىل قاعدة بشأأن الإيداع يف مكتبة ابفاراي
امللكية .أأما يف الوقت احلارض ،فقد مت تضمني القوانني املنظمة ل إاليداع القانوين يف مجهورية أأملانيا الاحتادية يف القانون املنظم
للمكتبة الوطنية ا ألملانية .وحيدد هذا القانون ما جيب اإيداعه من مواد ،أأي املواد اليت جيب اإيداعها .وبعد التعديل ا ألخري
اذلي أأدخل عىل القانون ،وسعت أأملانيا نطاق تطبيق القانون ليشمل املواد الرمقية؛ اليت تغطي الن ،كام هو احلال يف اململكة
املتحدة ،مجموعة واسعة من املواد .وحيدد القانون املعين للمكتبة الوطنية أأيضا الشخص اذلي يقع عليه واجب الإيداع
القانوين ،كام حيدد الإجراء اذلي يطبق عندئذ .ول ينص هذا القانون عىل أأية أأحاكم تسمح ابس تخدام املصنف ذي الصةل
ابملعىن املقصود يف قانون حق املؤلف .ويتعامل قانون حق املؤلف حرصاي مع لك اس تخدام ميثل شالك من أأشاكل
الاس تفادة من املواد املشمو ة ابامحاية وموجب حق املؤلف ابملعىن القانوين .وينظم القانون املعين ابملكتبة الوطنية الزتامات
املكتبة ووظائفها فقط ،وما يف ذكل الإيداع القانوين.
 .61المنسا
وينظم قانون وسائط الإعالم المنساوي الإيداع القانوين .ويُعىن الإيداع بشلك رئييس ابملصنفات ا ألدبية .ومع ذكل فاإن اإطار
الإيداع القانوين اذلي اس ُتحدث مؤخرا للمصنفات الرمقية ا ألصلية يشري اإىل صةل حمدودة اإىل حد ما بقانون حق املؤلف.
وبناء عىل الطريقة اليت تتاح هبا املصنفات الرمقية؛ فاإن أأعامل النسخ تعد رضورية وجيب السامح هبا .ونظرا ألن املؤسسة
املس تقبةل ،ويه املكتبة الوطنية المنساوية نفسها ،تقوم بنسخ املصنف املُس تمل ،فاإن حق التوزيع املتعلق هبذه النسخ ل
ي ُستنفد؛ ذلا جند من الرضوري طلب توضيح لهذا ا ألمر.
 .66فرنسا
ويف فرنسا ،تس تفيد املؤسسات املسؤو ة عن الإيداع القانوين من الاس تثناء؛ اإذ ميكهنا من الاضطالع ومهاهما يف حتقيق
املصلحة العامة .وتكل املؤسسات يه :املكتبة الوطنية الفرنس ية واملركز الوطين الفرنيس للمصنفات السيامنئية واملعهد الوطين
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الفرنيس ل ألعامل السمعية البرصية .وتس تطيع هذه املؤسسات ،اإىل حد ما ،أأن تس تنسخ صورة من هذه املادة اليت جاءت
من الإيداع العام و /أأو اإاتحهتا للجمهور .غري أأن هذا الاس تثناء ل ميثل جزءا من قانون امللكية الفكرية ،وقد ورد يف القانون
املعين ابلرتاث الوطين .وتسمح املادة  L 132-4للباحثني املعمتدين فقط ابلطالع داخل تكل املؤسسات عرب حمطات طرفية
خمصصة.
 .67سويرسا
ل يتطلب قانون حق املؤلف السويرسي اإيداعا قانونيا .ويمكن السبب يف ذكل يف ا ألساس املنطقي حلق املؤلف؛ اإذ ل يعد
،اإىل حد كبري ،حافزا ل إالبداع ووس يةل للنفاذ ،لكنه نتيجة طبيعية لعمل اإبداعي.
 .68ش ييل
يُنظر اإىل اإيداع املصنفات يف ش ييل يف اإطار لملية التسجيل اليت تعد اختيارية يف حالتنا .ويمت التسجيل يف ا إلدارة املعنية
حبقوق امللكية الفكرية ويُعد ،من مجةل أأمور أأخرى ،وس يةل اإثبات يف أأية اإجراءات قانونية ختص امللكية الفكرية للمصنف .ووما
أأن تسجيل املصنفات اختياري ،فال يوجد ما يسمى اب إليداع القانوين مجليع املصنفات ،ويوجد فقط يف حا ة املصنفات
املسجةل سواء أأاكنت منشورة أأو ل .وهمام يكن ،فاإيداع املصنفات املنشورة يف املكتبة الوطنية اإجباري.
 .69اليوانن
ويوجد دلى اليوانن نظام ل إاليداع القانوين غري مرتبط حبق املؤلف .وهيدف هذا النظام اإىل اإنشاء مجموعة وطنية من
املصنفات ،تشمل :املصنفات السمعية البرصية ،و أأنواعا خمتلفة من املصنفات الإلكرتونية والرمقية ،كام هيدف اإىل احملافظة عىل
تراث اليوانن وثقافهتا .ول ميثل الإيداع القانوين رشطا للحصول عىل اامحاية وموجب حق املؤلف.
 .71الولايت املتحدة ا ألمريكية
ويمت يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،اإيداع املصنفات يف املكتبة الوطنية .ويه متاحة ملس تخديم املكتبة يف ظل مجموعة
خمتلفة من الظروف وبعد ترتيبات متعددة ل إالعارة .ويمت اإنفاذ رشط الإيداع من خالل نظام للغرامات والعقوابت يف حال مل
يودع أأحصاب احلقوق أأو النارشون املصنفات وفقا ملا ينص عليه القانون .ووموجب القانون الوطين املعنون قانون مكتبات
الإيداع ،تودع احلكومة املستندات واملنشورات يف أأكرث من  5 311مكتبة يف البدل هبدف إااتحة تكل املواد للمواطنني.
 .75الولايت املتحدة ا ألمريكية
وينطوي الإيداع القانوين عىل جانبني؛ أأحدهام الإيداع القانوين املطلوب من النارشين واملؤلفني اذلين يعملون حلساهبم اخلاص
عند قياهمم بنرش مصنف يف الولايت املتحدة ا ألمريكية .واجلانب الثاين يمتثل يف نظام الإيداع القانوين اذلي يسعى اإىل نرش
املصنفات احلكومية .واجلانب الثاين ل يتضمن مسائل تتعلق حبق املؤلف؛ ألن الولايت املتحدة ل تطالب حبق املؤلف يف
حا ة املصنفات اليت تصدر عن حكومتنا .ويستند ذكل اإىل الاعتقاد بأأن ادلميقراطية القوية تشرتط نفاذ امجلهور بشلك اكمل
ومطلق اإىل املواد احلكومية رهنا بقيود تتعلق اب ألمن القويم واخلصوصية وقضااي أأخرى ل عالقة لها حبق املؤلف .ومع ذكل،
هناك العديد من ا ألنظمة القضائية اليت تطالب حبق املؤلف يف املصنفات احلكومية .ويف هذه احلا ة ،نعتقد أأنه ينبغي أأن
يكون هناك مع ذكل نظام ل إاليداع القانوين للمستندات احلكومية و أأن يكون دلى ملكتبات ترتيبات خاصة ،مهنا ،اإذا لزم
ا ألمر ،الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف ،لنرش تكل املصنفات احلكومية عىل امجلهور بغية الهنوض ابحلوار
ادلميقراطي القوي.
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التعليقات الكتابية املقدمة بشأأن النصوص املقرتحة
 .73سويرسا
ومع أأن ا ألنظمة القانونية اليت ل تلزتم "بنظرية احلافز" ل تنص عىل ألية ل إاليداع القانوين ،فاإننا ندرك أأن هذا الإيداع يعد
رشطا يف أأنظمة وطنية أأخرى؛ ذلا من املس تحسن اإدراج حمك تمت صيارته ومرونة كبرية تسمح بتطبيق ا ألنظمة اخملتلفة.
 .72ش ييل
وعىل ررار الوضع يف العديد من البدلان ا ألعضاء يف الويبو ،يش متل الترشيع الش ييل ابلفعل عىل قواعد تنظميية حمددة بشأأن
هذا املوضوع .وفامي يتعلق ابلقرتاح احلايل ذو الصةل ،يُقرتح اإدراج اإشارة اإىل أأنه " وفقا ملا نص عليه القانون ودون احلاجة اإىل
احلصول عىل ترصحي مس بق من صاحب حق املؤلف املعين أأو صاحب احلقوق ااجماورة ،فاإن الهيئات احلكومية اليت تس تمل،
بغرض الإيداع القانوين نسخا رمقية أأو نسخا من املصنفات أأو منشورات ،جيوز لها ما ييل:
( أأ) اس تنساخ صورة من هذه املصنفات ،بأأي وس يةل أأو اإجراء ،وما يف ذكل النسخ التصويري واملعاجلة ابحلاسوب
بغرض احلفظ فقط.
(ب) تكييف أأو حتويل هذه املصنفات أأو املنشورات لتغيري النسق وجعلها قابةل للتشغيل معا ومنع التقادم
التكنولويج اذلي يعوق النفاذ اإىل هذه احملتوايت".
 .74الاحتاد ا ألورويب
يشري اصطالح "الإيداع القانوين" اإىل الالزتام القانوين اذلي يُلزم النارشين ابإيداع نسخة من منشوراهتم يف مؤسسة وطنية
معرتف هبا ،يه يف العادة املكتبات الوطنية (مكتبات الإيداع الوطنية) .وقد يكون املنشور كتااب أأو دورية مثل نرشة
اإخبارية أأو تقرير س نوي أأو حصيفة أأو جزء من قطعة موس يقية ،أأو خريطة ،أأو خطة ،أأو رمس بياين أأو جدول؛ أأو برانمج،
أأو فهرس ،أأو كتيب ،أأو كراسة اإعالمية .وهيدف الإيداع القانوين اإىل ضامن اقتناء تراث ا ألمة املنشور وتسجيهل وحفظه
وإااتحة النفاذ اإليه .ول يغطي اإطار الاحتاد ا ألورويب حلق املؤلف مسأأ ة الإيداع القانوين .وتوجد ترشيعات ل إاليداع القانوين
يف العديد من ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد (مثل فرنسا واململكة املتحدة وادلامنرك) ،بيامن توجد أأنظمة ل إاليداع القانوين تستند
اإىل ترتيبات طوعية يف دول أأخرى (مثل هولندا حيث يستند النظام اإىل التفاقات الفردية مع النارشين برعاية امجلعية
الوطنية للنارشين .ويف هذا الس ياق ،تودع معظم املواد الهولندية املطبوعة يف املكتبة الوطنية) .ويمتثل الهدف الوحيد من
الإيداع القانوين يف احلفاظ عىل الرتاث الثقايف الوطين .وتضم مجموعات الإيداع القانوين مواد مشمو ة بأأنواع خمتلفة من اامحاية
وموجب حق املؤلف .وبشلك عام ،مل يمت اإنشاء أأنظمة الإيداع القانونية لتقييد حق املؤلف واحلقوق ااجماورة .وتتفاوت ا ألنظمة
الوطنية من حيث نطاق املواد اخلاضعة للزتامات الإيداع .ومجمل القول ،اإن هناك مجموعة واسعة من الطرق املمكنة ل إاليداع
القانوين ،من حيث نطاق املواد اخلاضعة ل إاليداع ،والإجراءات املتبعة لهذا الإيداع.
 .71س نغافورة
ويوجد حاليا دلى مكتباتنا ودور احملفوظات قوانني و أأنظمة ل إاليداع القانوين هتدف اإىل تطوير ااجمموعات الوطنية .ويغطي
نطاق املواد اليت قد يمت اإيداعها العديد من فئات املصنفات املنشورة يف أأنساق متعددة .واعرتافا بزتايد انتشار املواد
الإلكرتونية و أأشاكل أأخرى من احملتوى الرمقي؛ ينبغي النظر يف مض املصنفات الإلكرتونية واحملتوى الرمقي اإىل نطاق املصنفات
اليت يمت اإيداعها.
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املوضوع  :4الإعارة دلى املكتبات
النصوص املقرتحة
 .76اقرتاح مقدم من مجموعة البدلان الإفريقية:
توريد املصنفات
يباح للمكتبات ودور احملفوظات توفري نسخة من أأي مصنف أأو من أأية مادة مشمو ة ابامحاية وموجب احلقوق
ااجماورة ،تكون املكتبات أأو دور احملفوظات قد اقتنهتا أأو نفذت اإلهيا عىل حنو قانوين؛ وذكل بغرض اإعارهتا اإىل
مكتبات أأو دور حمفوظات أأخرى ،وإااتحهتا لحقا للمس تخدمني بأأية وس يةل اكنت ،وما فهيا النقل الرمقي ،رشيطة أأن
ميتثل هذا الاس تخدام للمامرسات املنصفة ،كام حددهتا القوانني الوطنية.
 .77اقرتاح مقدم من الربازيل وإاكوادور و أأورورواي بشأأن اقرتاح مجموعة البدلان الإفريقية
الإعارة دلى املكتبات
.5

يباح للمكتبات اإعارة املصنفات املشمو ة ابامحاية وموجب حق املؤلف ،أأو املواد املشمو ة ابامحاية وموجب
احلقوق ااجماورة ،اإىل مس تخدم أأو اإىل مكتبة أأخرى.

.3

ابلرمغ من أأحاكم الفقرة ( ،)5جيوز ألي طرف متعاقد/دو ة عضو يكفل رصاحة حق ابلرمغ الإعارة للجمهور
أأن حيتفظ هبذا احلق.

 .78اقرتاح مقدم من الهند
حيق للمكتبات ودور احملفوظات اإعارة أأي مصنف دون احلصول عىل ترصحي.
 .79املبادئ وا ألهداف املتعلقة ابملوضوع املقرتح من الولايت املتحدة ا ألمريكية
متكني املكتبات ودور احملفوظات من الاضطالع ومهمهتا يف تقدمي اخلدمات العامة يف جمال تطوير البحث واملعارف.
املبادئ:
املكونة ل ألمم والشعوب يف
تطور املكتبات ودور احملفوظات املعارف بتوفري النفاذ اإىل مجموعاهتا ،اليت جتمع لكها املعارف ّ
ّ
العامل.
واملكتبات ودور احملفوظات أأساس ية يف اقتصاد املعرفة يف القرن احلادي والعرشين  -اإذ تدمع البحث والتعمل والابتاكر
والنشاط الإبداعي ،وتتيح النفاذ اإىل مجموعات متنوعة ،وتوفّر معلومات وخدمات لعامة امجلهور ،ومن فهيم ااجممتعات
املترضرة و أأفراد ااجممتع الضعاف.
وميكن بل ينبغي أأن تقمي التقييدات والاس تثناءات املعقو ة اإطارا ميكّن املكتبات ودون احملفوظات من توفري نسخا
عن نسخ بعض املواد لفائدة الباحثني وسائر املس تخدمني مبارشة بوساطة املكتبات.
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التعليقات بشأأن الإعارة دلى املكتبات
 .81الاحتاد ا ألورويب
دلينا منذ عام  5993حقا اس تئثاراي يتعلق ابإعارة مصنفات املؤلفني وغريها من املوضوعات املشمو ة ابامحاية وموجب احلقوق
ااجماورة .ويكفل اإطار الاحتاد ا ألورويب (حلق املؤلف) قدرا من املرونة .ففي حا ة خمالفة احلق الاس تئثاري ،ينبغي أأن تتاح
عىل ا ألقل إاماكنية للحصول عىل أأجر ،وهو أأمر مطلوب للمؤلفني عىل ا ألقل .وتتيح املرونة املكفو ة لدلول ا ألعضاء يف
الاحتاد النظر يف منح احلق الاس تئثاري يف حالت معينة مثل :ا ألفالم أأو الفونوررام ،بيامن تتيح لها ،يف حالت أأخرى،
اإماكنية تقرير حق ا ألجر كام يف حا ة الكتب .وس يطبق اإطار امجلاعة ا ألوروبية عىل نطاق ضيق .وجيوز لدلول ا ألعضاء أأن
تعفي فئة معينة تشمل مكتبات بعيهنا من اإرساء هذا احلق ودفع ا ألجر .لكن ينبغي أأن تعلموا أأن حممكة العدل ا ألوروبية
صارمة للغاية .وقد ذكَّرت احملمكة ادلول ا ألعضاء يف عدة مناس بات بعدم جواز النص عىل اإماكنية اإعارة املكتبات للمصنفات
ومواد أأخرى هكذا بشلك عام دون احلصول عىل ترصحي مس بق أأو دفع أأجر .ونظرا لتنوع س بل التنفيذ؛ فاإنين عىل ثقة من
أأن بعض ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ستتدخل لرشح ا ألنظمة اخلاصة هبا .لكن بدلي دلهيا نظام يعمل بشلك جيد؛ اإذ مي ِّكّن
املكتبات العامة من الاضطالع ومهمهتا ،وإارضاء مس تخدمهيا .ومت أأيضا حتقيق توازن فامي يتعلق ابحرتام حقوق أأحصاب
احلقوق ،خاصة عندما يرض اس تثناء حق الإعارة العامة اس تغالل املصنفات ،وضامن ا ألجر .ومل يرد يف التوجيه املتعلق
ابلإعارة والتأأجري ما ينص عىل تنظمي الإعارة فامي بني املكتبات؛ ذلا ،يرتك لدلول ا ألعضاء أأمر التعامل مع هذا ا ألمر بوضوح
يف اإطار الزتاماهتا ادلولية وااجممتعية.
 .85اإيطاليا
يف اإيطاليا ،عندما يتعلق ا ألمر ابلإعارة دلى املكتبات ،فاإننا نطبق توجيه امجلاعة ا ألوروبية املتعلق هبذا ااجمال .وهو التوجيه
اذلي أأشارت اإليه للتو اللجنة ا ألوربية املتحدثة ابمس الاحتاد ا ألورويب .اإننا نسمح للمكتبات ابإعارة املصنفات بطريقة معينة.
و أأن هذه ا ألحاكم تتعلق ابملصنفات املطبوعة والفونوررام والفيديوررام .وفامي يتعلق ابلفونوررام والفيديوررام ،جيب أأن توزع
املصنفات ملدة ل تقل عن  58شهرا قبل اإعارهتا للمرة ا ألوىل؛ وذكل لضامن اس تخدام هذه املصنفات بطريقة تتيح ألحصاب
احلقوق المتتع ابملزااي اليت حصلوا علهيا ،مث تمت اإعارهتا بعدئذ.
 .83الهند
ل ينص قانون حق املؤلف الهندي ،اذلي صدر يف عام  ،5917عىل حمك رصحي بشأأن الإعارة دلى املكتبات ،لكنه نص عىل
اس تثناء مضين .ومت حتت إارشاف اإدارة التعلمي العايل التابعة لوزارة تمنية املوارد البرشية ،اإنشاء مركز لش بكة معلومات
املكتبات لفائدة اجلامعات .ويؤدي هذا املركز دورا حيواي يف اإنشاء البنية ا ألساس ية لتقامس مصادر املعلومات بني مجيع
اللكيات واملؤسسات ا ألعضاء يف هذا املركز ابلهند .وقد أأسس القطاع اخلاص ش بكة لتطوير املكتبات تغطي الإعارة فامي بني
املكتبات يف حنو  111جامعة يف الهند .وقد ل تمتكن بعض املكتبات ،جراء نقص المتويل ،من رشاء كتب معينة ،وعندما
حيتاج الباحثون اإىل هذه الكتب يتعني علهيم اس تعارهتا من مكتبة أأخرى .وعىل هذا النحو ،يُعد النص عىل اس تثناء أأمر همم
جدا ل إالعارة فامي بني املكتبات .كام تدعو احلاجة امللحة اإىل طرح هذا ا ألمر عىل املس توى ادلويل ،حبيث يتس ىن للبدلان
ا ألعضاء اعامتد هذا النظام .وتُعىن وثيقة الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ) ،)IFLAاليت مت عرضها يف ورقة
املعلومات ا ألساس ية السابقة اليت قدمهتا الربازيل ،حبق الإعارة التقليدي القامئ يف معظم بدلان الاحتاد ا ألورويب ويف بعض
البدلان ا ألخرى .ومع ذكل فاإن معظم ادلول ا ألعضاء يف الويبو ل تدرج هذا احلق يف ترشيعاهتا الوطنية .وفامي يتعلق هبذا
النظام ،تنص ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف الفقرة الثانية من املادة املتعلقة حبق الإعارة عىل أأنه ":جيوز ألي طرف متعاقد يف
وقت التصديق أأو الانضامم أأن ينص رصاحة للمكتبات عىل اس تثناء أأو تقييد حلق الإعارة للجمهور .حتتفظ ادلول هبذا احلمك
وتعلن اإيداع اإخطار دلى املدير العام للويبو وقت التصديق عىل املعاهدة ،وجيوز للطرف املتعاقد أأن يسحب الإخطار يف
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أأي وقت ،وهو ما أأراه بديال ممتازا .وس يكون للمكتبات ودور احملفوظات احلق يف اإعارة أأي مصنف دون احلصول عىل
ترصحي.
 .82امجلهورية التش يكية
ابختصار ،فاإن ترشيعاتنا املتعلقة ابلإعارة للجمهور ،فامي خيص اإعارة الكتب واملواد ا ألخرى املطبوعة للجمهور ،وفامي خيص أأيضا
املكتبات ،حتظى لموما ابلقبول .واعتبارا من عام  5991فقط متت املوافقة رصاحة عىل اس تثناء للحق الاس تئثاري ل إالعارة
للجمهور .وبناء عليه يسمح للمكتبات و أأيضا دلور احملفوظات وصالت العرض واملتاحف واملدارس ابإعارة نسخ مادية من
املصنفات املنشورة .ويف عام ُ ،3116أدخل تعديل عىل قانون حق املؤلف ،مت فيه اعامتد أأجر للمؤلفني جراء اإعارة املصنفات
للجمهور من جانب املكتبات واملؤسسات ا ألخرى أنفة اذلكر .ويمت رصف هذه ا ألجور من مزيانية ادلو ة اإىل منظامت الإدارة
امجلاعية اليت متثل املؤلفني الوطنيني وا ألجانب املعنيني من خالل التفاقات املتباد ة بيهنم .وتلزتم املكتبات واملنظامت ا ألخرى،
بناء عىل طلب من منظامت الإدارة امجلاعية ،بتقدمي معلومات بشأأن عدد مرات الإعارة ،وكذكل مجيع املعلومات اليت قد
حتتاهجا هذه املنظامت لتمتكن من ختصيص هذه ا ألجور .ول حيق للمؤلفني احلصول عىل أأجر يف حا ة اإعارة املصنفات
املنشورة لوقت قصري ،و أأيضا يف حا ة اإعارهتا من ِّقبل مدارس أأو بعض املكتبات املسجةل يف قانون حق املؤلف .ووفقا لهذا
الاس تثناء جيوز للمكتبات أأيضا اإعارة الفونوررامات والتسجيالت السمعية البرصية لوقت قصري .وعادة ما توفر املكتبات
واملؤسسات ا ألخرى مرافق خاصة جمهزة ابملعدات التقنية الالزمة .ابلإضافة اإىل ذكل ،ي ُسمح وفقا للتوجيه ا ألورويب،
للمكتبات واملؤسسات ا ألخرى أنفة اذلكر ابإاتحة املصنفات ألفراد امجلهور عىل الفور من خالل ختصيص حمطات طرفية تقع
يف مبانهيا ،وهذا يف حا ة توافر عدة رشوط :رضورة أأن تكون هذه املصنفات جزء من مجموعاهتا ،و أأل يكون الاس تخدام
خاضعا لرشوط الرشاء أأو الرتخيص ،و أأن تتاح هذه املصنفات ،حرصاي ،ألرراض البحث أأو ادلراسة اخلاصة ألفراد امجلهور،
وحيظر عىل هؤلء ا ألفراد اس تنساخ املصنفات ،بيامن ي ُسمح للمؤسسات بعمل نسخ مطبوعة من هذه املصنفات وفقا ل ألحاكم
ذات الصةل يف قانون حق املؤلف (اس تنساخ صور لالس تخدام الشخيص لشخص طبيعي أأو معنوي أأو لالس تخدام
ادلاخيل ملنشأأة فردية رشيطة دفع أأجر ملنظمة الإدارة امجلاعية املعنية).
 .84المنسا
ينص القانون المنساوي عىل حق الإعارة رشيطة دفع أأجر وما يامتىش مع ترشيع الاحتاد ا ألورويب اذلي وصفه ممثل الاحتاد أنفا.
وقد صيغ هذا احلق خصيصا ألنشطة الإعارة غري التجارية للمكتبات ،واليت ل نرى فهيا جمال للتقييدات والاس تثناءات .ونرى
أأن املسأأ ة قد تتعلق فقط بقرار ادلو ة هل تنص عىل هذا احلق أأم ل .ومع ذكل ،فاإنين ل أأرى أأننا نعزتم مناقشة حق جديد
ل إالعارة يف هذا الإطار.
 .81فرنسا
اعمتدان ،يف عام  ،3112ترشيعا يف هذا ااجمال يف شلك رخصة قانونية ،وينشد هذا الترشيع حتقيق أأربعة أأهداف ،يه :أأول:
التأأكد من أأن قانون حق املؤلف يضمن حصول املؤلفني عىل أأجر مرشوع عندما ختضع مصنفاهتم ل إالعارة املكتبية وفقا
لتوجيه الاحتاد ا ألورويب اذلي وصفه زمييل من الاحتاد ا ألورويب .اثنيا :تعزيز نفاذ عامة امجلهور اإىل املصنفات من خالل
التأأكد من أأن املس تخدم غري مضطر دلفع مقابل حلقوق الإعارة ،و أأيضا التأأكد من عدم ادلفع عدة مرات للمؤلف عىل املصنف
نفسه .اثلثا :اإننا حناول التأأكد من حتقيق التوازن السلمي داخل سلسةل توريد املصنفات بأأمكلها ،كام أأننا نفكر بوجه خاص يف
الوضع املايل للمؤلفني ،أأي يف حصوهلم عىل أأجر مقابل الإعارة مع مراعاة الوضع الاقتصادي للمكتبات أأيضا .رابعا :اإننا حناول
رفع مس توى الرشااكت بني املكتبات ومتاجر بيع الكتب ،وذكل بغرض ضامن احلصول عىل مجموعة من املصنفات منوعة قدر
الإماكن؛ بغية اإثراء احلياة الثقافية عىل الصعيدين احمليل وا إلقلميي .ويبيح الترشيع ،بشلك حمدد ،اإماكنية دفع أأجر عند اإعارة
املصنف ،كام يسمح أأيضا ابلإعارة من خالل الرتخيص ،ل من خالل الاس تثناء .الن اإذا ُمنحت ترخيصا ،فاإن عليك التأأكد
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من ادلفع مقابل ذكل ،و أأن هذا ادلفع ينطوي عىل متويل مزدوج أأو مضاعف؛ ا ألول مبلغ س نوي اثبت تدفعه ادلو ة ،واجلزء
الثاين من املبلغ يتحدد وفقا لنس بة مئوية من السعر العام للمصنفات اليت يمت رشاؤها من ِّقبل املكتبة اليت س تقوم عندئذ
ابإعارة تكل املصنفات.
وتتوىل اإدارة هذا النظام ل ألجور امجلعية الفرنس ية امللكفة ابدلفاع عن مصاحل املؤلفني والنارشين حلق الإعارة ،SOFIAويه
الهيئة اليت ّ ِّ
حتصل ا ألجور مث توزعها عىل النارشين و أأحصاب احلقوق الخرين املس تحقني .ومن النقاط ا ألخرى املهمة؛ أأنه
عندما يمت دفع هذا ا ألجرُ ،خيصص جزء منه لنوع من املعاش الإضايف أأو التمكييل أأو لصندوق الرعاية الاجامتعية للمؤلفني.
 .86الولايت املتحدة ا ألمريكية
وكام هو احلال يف الهند ،ل يوجد يف قانون الولايت املتحدة حمك رصحي يتناول الإعارة من جانب املكتبات .وقد متت
الإشارة ،بشلك مضين ،اإىل قدرة مكتباتنا عىل اإعارة املواد يف حقنا يف التوزيع ويف وصف ما نطلق عليه مبد أأ البيع ا ألول يف
القسم  519من القانون ا ألمرييك بشأأن حق املؤلف .ومع ذكل فاإن دلينا ،كام يف بدلان أأخرى ،قوانني وتقييدات تتعلق ابحلد
من قدرة ا ألطراف الثالثة عىل اإعارة الربامج احلاسوبية والتسجيالت الصوتية .ودلينا يف الولايت املتحدة بعض الاس تثناءات
اليت صيغت بعناية فائقة بشأأن حق ماليك الربامج احلاسوبية وماليك التسجيالت الصوتية ،حبيث ميكن يف الظروف املالمئة
للمكتبات اليت ل هتدف اإىل الرحب من اإعارة تكل املواد .وفامي يتعلق ابلطلب املقدم من الربازيل و أأورورواي وإاكوادور يف
مقرتهحا املتعلق ابلإعارة دلى املكتبات ،فليس دلينا حق الإعارة للجمهور ،ويف مفهومنا أأن هذا احلق قامئ فقط يف صورة
الإعارة بني املكتبة واملس تخدم الهنايئ ،وإان كنا مس تعدين بلك تأأكيد لتصحيح وهجة نظران يف هذا الشأأن .اإننا نرى أأن
الاقرتاح املقدم من الربازيل و أأورورواي وإاكوادور يصف لموما قدرة املكتبات ودور احملفوظات عىل الإعارة بطريقة طبيعية.
 .87أأملانيا
تعد الإعارة دلى املكتبات يف أأملانيا جزء همم للغاية من احلياة الثقافية ،وقد ترخست منذ أأمد بعيد عىل أأساس قانون حق
املؤلف .وقد تأأسست حىت قبل اعامتد التوجيه ا ألورويب املناظر 92/100/EECيف  59نومفرب /ترشين الثاين  5993املتعلق
حبق التأأجري وحق الإعارة وحقوق معينة جماورة حلق املؤلف يف جمال امللكية الفكرية .ومتاش يا مع التوجيه ا ألورويب ،ل يوجد
يف أأملانيا تقييد أأو اس تثناء ل إالعارة دلى املكتبات ،لكن القسم  37من قانون حق املؤلف يف أأملانيا حيدد حقوق املؤلف فامي
يتعلق بتأأجري أأو اإعارة املصنفات أأو موضوعات أأخرى مشمو ة ابامحاية .وينص القسم  37من قانون حق املؤلف عىل ما ييل:
"( )5عندما مينح املؤلف حقوق التأأجري (القسم  )57املتعلقة بتسجيالت الفيديو أأو التسجيالت الصوتية ملنتج
التسجيل الصويت أأو ملنتج الفيمل ،يدفع املؤجر ،مع ذكل ،أأجرا عادل للمؤلف مقابل التأأجري ،ول جيوز التنازل عن
ا ألجر ،ولكن جيوز فقط ختصيصه مقدما لإحدى منظامت اإدارة احلقوق امجلاعية.
( )3يُدفع أأجر عادل للمؤلف مقابل اإعارة تكل النسخ ا ألصلية أأو غريها من نسخ املصنف املسموح بنرشه وفقا
للقسم  )3( 57اإذا أأعريت النسخ ا ألصلية أأو غريها من النسخ من خالل مؤسسة متاحة للجمهور (مكتبة ،مجموعة
تسجيالت الفيديو أأو التسجيالت الصوتية أأو نسخ أأصلية أأو نسخ أأخرى مهنا) .والإعارة ابملعىن املقصود يف امجلةل
ا ألوىل عبارة عن النقل لفرتة زمنية حمددة زمنيا لالس تخدام اذلي ل خيدم أأهدافا رحبية بشلك مبارش أأو غري مبارش،
القسم  .)2( 57وتطبق امجلةل الثانية مع ما يلزم من تغيري.
( )2ل ميكن التأأكيد عىل املطالبات عىل اب ألجر وموجب القسمني الفرعيني ( )5و( )3اإل من خالل اإحدى منظامت
الإدارة امجلاعية.
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 .88املكس يك
فامي يتعلق ومسأأ ة الإعارة دلى املكتبات ،فاإننا نالحظ هنا تقييدا للحق يف توزيع نسخ املصنفات اليت عُرضت ابلفعل يف أأنواع
أأخرى من ادلمع .اإننا نتحدث هنا عن ادلمع املادي ،و أأرى اهنا مسأأ ة حتتاج اإىل حتليل وحفص .ومل حندد يف املكس يك نظاما
بشأأن الإعارة للجمهور .ولكن عندما نناقش مسأأ ة توفري ادلمع املادي ألرراض الاطالع ،نفهم أأنه يتعذر احلصول عىل نسخة،
ونرى أأن املهم يف قانون الإعارة دلى املكتبات هو حتديد ما اإذا اكنت دلينا وسائل للمراقبة ،وما اإذا اكن ابإماكننا حتديد
املصدر اذلي يقدم الإعارة للمكتبة يك نمتكن من ا إلرشاف عىل السلسةل بأأمكلها.
التعليقات الكتابية املقدمة بشأأن النصوص املقرتحة
 .89اإس بانيا
وفقا للتوجيه  ،2001/29/ECتنص اإس بانيا يف ترشيعها اخلاص حبق املؤلف عىل اس تثناء يسمح دلور احملفوظات واملكتبات
سواء أأاكنت مكتبات عامة أأم تنمتي اإىل كياانت ثقافية أأو علمية أأو تعلميية غري رحبية ،أأم تنمتي اإىل مؤسسات تعلميية مدجمة يف
نظام التعلمي الإس باين ،ابإعارة مصنفات يف مجموعاهتا دون احلاجة اإىل طلب ترصحي من أأحصاب حقوق امللكية الفكرية .وتنص
القاعدة العامة عىل أأنه ينبغي دلور احملفوظات واملكتبات أأن تدفع أأجرا ملاليك احلقوق عن طريق كياانت اإدارية اتبعة حلقوق
امللكية الفكرية .ومع ذكل ،فاإن هذا الالزتام بدفع ا ألجر ل يُطبق عىل دور احملفوظات واملكتبات العامة اليت ختدم بدلايت
يقل عدد ساكهنا عن  1111نسمة ،ول عىل املكتبات التابعة ملؤسسات تعلميية مدجمة يف نظام التعلمي الإس باين .وظل هذا
النظام يعمل بنجاح يف اإس بانيا؛ نظرا ألنه يسمح لها ابإعارة املصنفات دون اإذن صاحب احلق ،كام أأنه يُبقي عىل ا ألجر
ابس تثناء املكتبات اليت تعمل يف بدلايت صغرية أأو املكتبات التابعة ملؤسسات تعلميية .وهكذا ،تنشد القوانني الإس بانية
حتقيق التوازن السلمي بني حامية حقوق امللكية الفكرية وحق املواطنني يف احلصول عىل الثقافة.
 .91سويرسا
ترى سويرسا أأن حق الإعارة عنرص أأسايس يف نرش املعرفة والثقافة يف بيئة تكنولوجية دامئة التغري .وإاننا مقتنعون متاما بأأن
اجلهود الرامية اإىل التكيف مع التطورات التكنولوجية ينبغي أأن تمت يف اإطار غايته ضامن الوصول اإىل حل يوازن بني مصاحل
ماليك احلق ومصاحل املكتبات من حيث نرش املعرفة والثقافة.
 .95الياابن
ي ُسمح يف الياابن ،يف اإطار نظام الإعارة دلى املكتبات ،ابس تنساخ املصنفات ابلقدر املسموح به يف املادة  25من قانون حق
املؤلف يف الياابن ،أأو يف حا ة وجود ترتيبات بني أأحصاب املصاحل.
 .93ش ييل
يوجد دلى ش ييل تنظمي خاص ووجيه ،ولس امي املعايري املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف اليت ترد يف
 DFL 5200لعام  ،5939واليت تؤسس اإدارة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ( ،)DIBAMويف لحئهتا التنفيذية
املتضمنة يف املرسوم رمق 6234لس نة  .5921وتقر هذه ا ألخرية بأأن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف تؤدي همام مماثةل
وتسعى اإىل حتقيق أأهداف مشرتكة ألهنا جتمع املواد وختزهنا وتصنفها وتقدهما ألرراض البحث ونرش الثقافة ،وبأأن هذه
اخلدمات تشلك لموما النواة الرمسية للمعارف املرتامكة ألمة ما .وعليه ،جيب عىل هذه الهيئات أأن تفتح أأبواهبا للجمهور .بيد
أأنه جيب وضع اس تثناء واحض من أأجل عدم التأأثري يف ادلور الاجامتعي اذلي تضطلع به املكتبات يف خمتلف البدلان.
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 .92الاحتاد ا ألورويب
تُفهم "الإعارة" عىل أأهنا "اإاتحة املصنف أأو أأي موضوع أخر مشمول ابامحاية ل إالعارة ملدة زمنية حمددة وليس لتحقيق مزااي
مالية أأو جتارية ،وذكل من خالل مؤسسات يسهل نفاذ امجلهور اإلهيا 8".ومتثل الإعارة الهدف والنشاط الرئييس ملعظم
املكتبات العامة .ويقدم "التوجيه املتعلق ابلتأأجري والإعارة" اإطارا قانونيا شامال لإعارة املواد من ِّقبل املكتبات ودور
احملفوظات العامة .9وينص التوجيه عىل "حق اإعارة" اس تئثاري للك من املؤلفني و أأحصاب احلقوق املعنيني ،10أأي منح
أأحصاب املصاحل احلق يف حظر أأو السامح ابإعارة مصنفاهتم أأو أأية موضوعات أأخرى مشمو ة ابامحاية ملدة زمنية حمدودة وليس
لتحقيق مزااي مالية أأو جتارية مبارشة أأو غري مبارشة .11ويف الوقت نفسه ل يسمح التوجيه لدلول ا ألعضاء ابلنص عىل تقييد
حلق الإعارة الاس تئثاري ،12وقد طبقت بعض ادلول ا ألعضاء هذا التقييد ،وجيوز تطبيق هذا التقييد رشيطة منح للمؤلفني،
عىل ا ألقل ،حق احلصول عىل أأجر .وجيوز لدلول ا ألعضاء أأن حتدد هذا ا ألجر يف ضوء ا ألهداف الرامية اإىل تعزيز الثقافة.
عالوة عىل ذكل ،جيوز اإعفاء فئات معينة من املنشأت من دفع ا ألجر متاما (عىل سبيل املثال :معاهد الصم وضعيفي البرص
يف بلجياك ،واملكتبات الواقعة يف بدلايت أأقل من  1111نسمة يف اإس بانيا) .ومن شأأن تطبيق ادلول ا ألعضاء لهذا التوجيه
جانب جنبا اإىل جنب مع ا ألحاكم القضائية حملمكة العدل التابعة لالحتاد ا ألورويب( )CJEUأأن يقدم توجهيات واحضة بشأأن
رضورة التوازن بني حامية حق املؤلف وحتقيق مصلحة املكتبات العامة:
 أأكدت حممكة العدل التابعة لالحتاد ا ألورويب أأنه عىل الرمغ من أأن تعزيز الثقافة هدف للصاحل العام ،فاإن أأيخروج عن الهدف العام للتوجيه ا ألورويب املمتثل يف ضامن أأجر مناسب ألحصاب احلقوق ،جيب أأن يُفرس
تفسريا صارما13؛ ذلا فاإن اإعفاء معظم ،اإن مل يكن مجيع ،فئات املنشأت اخلاضعة يف العادة لاللزتام بدفع أأجر،
ل يتوافق مع الهدف الرئييس للتوجيه (ذلا ل ي ُسمح به).
-

وابملثل ،فامي يتعلق ومس توى أأجر املؤلفني ،رمغ أأن حممكة العدل التابعة لالحتاد ا ألورويب أأقرت أأن ادلول
ا ألعضاء ميكهنا حتديد مس توى ا ألجر وما يامتىش مع أأهدافها املتعلقة بتعزيز الثقافة ،فاإنه جيب ،مع ذكل،
الالزتام بعدد من املبادئ .وجيب النظر اإىل ا ألجر عىل أأنه "تعويض عن الرضر اذلي تعرض هل املؤلف"،
وجيب أأن ُحيدد ا ألجر عند مس توى يؤمن للمؤلفني دخال مناس با ،و أأل تكون قمية ا ألجر رمزية حبتة؛ ذلا
يتعني أأن يؤخذ يف الاعتبار عند حتديد مس توى ا ألجر مدى الرضر اذلي حلق ابملؤلف .ويعين ذكل ،من
الناحية العملية ،أأن يؤخذ يف الاعتبار عدد املصنفات املتاحة وجحم مكتبة الإعارة للجمهور وعدد املس تعريين
املسجلني 14مثال.
ومجمل القول اإنه عىل الرمغ من ادلمع القوي اذلي تتلقاه املكتبات العامة ودور احملفوظات من الإطار القانوين
لالحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه لالضطالع ومهاهما يف حتقيق املصلحة العامة بتعزيز الثقافة ،فاإن الإطار
ينطوي عىل ضامانت واحضة وقابةل للتنفيذ تكفل توفري اامحاية املناس بة للمصنف واملوضوعات ا ألخرى
املشمو ة ابامحاية.

8
9
10
11
12
13
14

"التوجيه املتعلق ابلإعارة والتأأجري" ،املادة )2(5
يدرك التوجيه أأن القدر املناسب من اامحاية وموجب حق املؤلف ذو أأمهية جوهرية للتمنية الاقتصادية والثقافية لالحتاد ا ألورويب ،ويمتثل هدفه
ا ألسايس ،يف ضامن دخل واستامثرات أأحصاب املصاحل من خالل توفري اامحاية القانونية املناس بة (التوجيه املتعلق ابلإعارة والتأأجري ،احليثيتان  1و.)7
"التوجيه املتعلق ابلإعارة والتأأجري" ،املادة .)5(3
املقصود بعدم حتقيق "مزااي جتارية مبارشة وغري مبارشة" هو "عندما يرتتب عن الإعارة من جانب منشأأة يسهل نفاذ امجلهور اإلهيا دفع مبلغ ،ل جيب أنأ
تتجاوز قمية هذا املبلغ القمية الالزمة لتغطية تاكليف التشغيل ابملنشأأة" .التوجيه املتعلق ابلإعارة والتأأجري ،احليثية "54
"التوجيه املتعلق ابلإعارة والتأأجري" ،املادة 1
القضية  C36/05املفوضية ضد اإس بانيا 39 ،القضية  73 ،C-476/01 Kapperالقضية  C-53/05املفوضية ضد الربتغال33 ،
القضية )C-271/10 (VEWA v Belgische Staat
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 .94س نغافورة
تشرتك مكتباتنا يف الوقت احلايل يف تقدمي خدمات احلصول عىل املعلومات من املكتبة ،كام تشارك يف برامج الإعارة فامي بني
املكتبات ،وهو ما يامتىش مع أأهدافنا الرامية اإىل تيسري النفاذ اإىل املواد املكتبية.
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املوضوع  :1الاس ترياد املوازي
نصوص مقرتحة
 .91اقرتاح مقدم من مجموعة البدلان الإفريقية
رشاء املصنفات
يباح للمكتبات ودور احملفوظات رشاء وتوريد مصنفات منشورة قانونيا لإدماهجا يف مجموعاهتا يف احلالت اليت ل ينص
فهيا الطرف املتعاقد عىل الاستنفاد ادلويل حلق الاس ترياد عىل اإثر أأول لملية بيع أأو أأي نقل أخر مللكية املصنف.
 .96اقرتاح مقدم من اإكوادور فامي يتعلق ابلقرتاح املقدم من مجموعة البدلان الإفريقية
احلق يف الاس ترياد املوازي
وحىت يف احلالت اليت ل ينص فهيا الطرف املتعاقد املعين عىل الاستنفاد ادلويل حلقوق التوزيع أأو الاس ترياد أأو
التصدير عىل اإثر أأول لملية بيع أأو أأي نقل أخر مللكية املصنف أأو املادة املذكورة ،ي ُسمح للمكتبات ودور احملفوظات
برشاء أأو اس ترياد املصنفات احملمية وموجب حق املؤلف أأو املواد احملمية وموجب احلقوق ااجماورة املتاحة بشلك قانوين
يف أأي بدل من البدلان ،أأو احلصول عىل هذه املصنفات أأو املواد بأأي طريقة أأخرى.
 .97اقرتاح مقدم من الهند
تمتتع املكتبات ودور احملفوظات ابحلق يف رشاء نسخ من املصنفات املنشورة داخل أأي من ادلول ا ألعضاء إابذن من
مؤلف العمل أأو اس تريادها أأو حيازهتا بأأي طريقة أأخرى.
تعليقات عىل الاس ترياد املوازي
 .98الاحتاد ا ألورويب
ل تتضح العالقة بني الاس ترياد املوازي وحقوق التوزيع والرضورات احملددة للتقييدات واملنافع اليت تعود هبا عىل املكتبات
ودور احملفوظات ،بل يبدو من الصعب توفري أأنواع حمددة من حقوق التوزيع وتقييدها ومس تفيدين حمددين .وينبغي أأن نتذكر
أأن املسأأ ة تظل مرتوكة حلرية ا ألطراف املتعاقدة يف ظل املعاهدات ادلولية ،و أأن نعي رضورة النظر بعناية يف ا ألخطار
املرتبطة هبذا النوع من الاقرتاحات من حيث اس تحداث نوعًا من ا ألسواق املوازية اخملتلفة .ول يتوافر حمك مو ٍاز وموجب
ترشيع الاحتاد ا ألورويب ،عىل الرمغ من توافر نظام لستنفاد حقوق التوزيع ا إلقلميية .ويصعب يف هذه املرحةل تقيمي ا ألثر
احملدد املرتتب عىل هذه التدابري يف حا ة تطبيقها عىل نطاق واسع عىل املس توى ادلويل .ويف مجيع ا ألحوال سوف يضع تعممي
الاس ترياد املوازي عىل مجيع أأحناء العامل هناية لتحمك أأحصاب احلقوق يف املراحل الالحقة عىل التسويق .و أأضف اإىل ذكل
رضورة تقيمي ا ألثر املرتتب عىل هذا التدبري مع مراعاة خضوع الاس تثناءات ا ألخرى لصاحل املكتبات واملتعلقة حبق نسخ
املصنفات وحق اس تخداهما عرب احلدود للتقيمي بدورها".
 .99الهند
أأاتح اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (تريبس) للبدلان النامية أأن تقرر رربهتا يف اإدراج أأحاكم تتعلق
ابلستنفاد ادلويل يف قوانيهنا الوطنية من عدهما .واستندت الوثيقة املقدمة من ااجملس ادلويل للمحفوظات ( )IFLAاإىل
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ا ألساس ذاته ،حيث تتشابه مع املادة  6من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف اليت حترتم مواطن املرونة اليت ينص علهيا
اتفاق تريبس .ويرجع اخليار اإىل البدلان بشأأن تطبيق الاستنفاد ادلويل أأو الاستنفاد الوطين .ويف حال توافر الكتب بفضل
الاس ترياد املوازي ويف حال توافر املصنف ذاته بسعر أأقل ،فاإن املكتبات سوف تمتكن من الاضطالع بدور اخلدمة العامة
املنوط هبا واملمتثل يف اإاتحة املصنفات ألرراض التعلمي والبحوث بطريقة أأفضل .ففي هذه احلا ة سوف تمتتع املكتبات ودور
احملفوظات ابحلق يف رشاء نسخ من املصنفات املنشورة داخل أأي من ادلول ا ألعضاء إابذن من مؤلف العمل أأو اس تريادها
أأو حيازهتا بأأي طريقة أأخرى.
 .511المنسا
وموجب ترشيع الاحتاد ا ألورويب تطبق المنسا مبادئ الاستنفاد ا إلقلميي حلق التوزيع داخل الاحتاد ا ألورويب .ول نطبق أأي
اس تثناء عىل هذا املبد أأ .عالوة عىل ذكل مفغزى الاقرتاح مس تغلق علينا اإذ ل تتوىل املكتبة اليت تشرتي املصنف توزيعه يف
مجيع ا ألحوال .والبائع هو اذلي يتعدى عىل التوزيع.
 .515املكس يك
عندما نتحدث عن حيازة املصنفات واس تريادها اس تريادًا قانون ًيا مفا نوع املصنفات اليت حنن بصدد الإشارة اإلهيا؟ وهل يه
مصنفات منشورة؟ أأم هل يه مصنفات غري منقحة؟ أأم هل يه مصنفات منترشة؟ وهل ميكننا أأن نؤسس الصفات أأو
السامت اليت تمتتع هبا هذه املصنفات؟
 .513املكس يك
أأعتقد أأنه س يكون من املهم حتديد عدد املصنفات اليت ميكن حيازهتا لالس ترياد والتصدير.
 .512اإيطاليا
واجه وفد اإيطاليا عددًا من الصعوابت يف فهم هذا احلمك شأأننا شأأن وفد الاحتاد ا ألورويب .ففي أأذهاننا ل نرى املوضوع جمرد
اس تثناء من حق املؤلف مينح اإىل مكتبات بيع الكتب أأو املكتبات العامة ،بل ل بد من النظر اإليه بوصفه أأمر خمتلف بعض
اليشء ،أأمر يعرب عن رؤية تمكيلية للقواعد احلامكة لستنفاد احلقوق اليت تقررها لك دو ة من ادلول ا ألعضاء .ومعىن أخر
يتعدى ا ألمر حق املؤلف من منظوره الضيق ،حبيث يشمل مضنًا النظام العام اذلي خيتار لك بدل تطبيقه.
 .514أأملانيا
نتفق يف أأملانيا مع الوضع القامئ يف المنسا بشأأن تطبيق الاستنفاد ا إلقلميي و أأن هذا يتسق مع الوضع القانوين يف مجيع ادلول
ا ألعضاء ابلحتاد ا ألورويب .وليس هناك اس تثناء ول تقييد عىل الاس ترياد املوازي منصوص عليه يف قانون حق املؤلف
ا ألملاين .أأما ابلنس بة لالقرتاح املقدم من مجموعة البدلان الإفريقية من اجلدير اإخضاع اجلوانب التية للتحليل املس تفيض :يذكر
الاقرتاح أأنه س يكون من املباح للمكتبات ودور احملفوظات رشاء وتوريد مصنفات منشورة قانونيا لإدماهجا يف مجموعاهتا.
ولكن اإىل الن اختذ القانون ادلويل حلق املؤلف هن ًجا رام ًيا اإىل ااجمانسة من زاوية خمتلفة متا ًما :فقد جانس القانون ادلويل حلق
املؤلف بني احلقوق الاس تئثارية للمؤلفني ،ومعىن قدرة املؤلف عىل منح حق التوزيع من بني حقوق أأخرى .ول يتناول
الاقرتاح املقدم من مجموعة البدلان الإفريقية حق التوزيع ،بل عىل العكس يتصدى اإىل حيازة املؤسسات عىل شالكة
املكتبات للمصنفات احملمية .وحىت وقتنا احلارض مل يظهر فعل حيازة املصنف بوصفه موضوع خيص حق املؤلف ،ومل يس بق
أأن حتولت التقييدات اإىل حقوق .وذلا يبدو من املناسب دراسة السؤال اليت :كيف ترتبط ااجمانسة احملمتةل للتقييدات
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اباجمانسة القامئة حلقوق املؤلف الاس تئثارية؟ وكيف ميكن توفيقها مع الالزتامات اليت قطعهتا ادلول ا ألعضاء عىل نفسها وموجب
املعاهدات ادلولية حلق املؤلف؟
 .511املكس يك
نتفهم أأمهية الاس ترياد املوازي نتيجة لتوافر سوق حمدد داخل البدل املعين ابلس ترياد ،و أأن ما س تحاول املكتبات أأن تقوم به
هو حيازة مصنفات حمددة لضمها اإىل مجموعاهتا .ولكن دلينا انشغال يف هذا اخلصوص :هل حيق ملكتبة ما أأن تشارك يف مزاد
علين خارج نطاق بدلها ،عىل سبيل املثال مزاد مقام عىل أأحد اخملطوطات؟ وإان مل تكن املكتبة تتعامل مع املصنفات
املنشورة فلن تقع يف هذه الفئة اخلاصة ابلس ترياد املوازي؟
تعليقات كتابية عىل النصوص املقرتحة
 .516سويرسا
يرسي مبد أأ الاستنفاد ادلويل عىل سويرسا .نشك يف مالءمة احلمك اذلي ينص عىل اإلزام ادلول بتضمني حمك يتعلق
ابلستنفاد ادلويل ألن ذكل س يؤدي اإىل أأثر سليب عىل ااجمانسة ،عند ا ألخذ يف احلس بان رساين هذا احلمك عىل املكتبات
ودور احملفوظات فقط وهو ما س يجعل حامية حق املؤلف مفتتة بدرجة أأكرب.
 .517ش ييل
يقرتح الترشيع اخلاص حبق املؤلف واحلقوق ااجماورة حقوق الاستنفاد ادلويل والوطين بعد البيع ا ألول للمصنف .وتسمح
العديد من السوابق القضائية اليت مرت من خالل السلطات املعنية ابملنافسة يف ش ييل بتسويق منتج مت رشاؤه يف اخلارج
تعداي عىل املنافسة احلرة .وحيظر عىل
من خالل منتجه الرشعي ،وميثل أأي حدث أأو سلوك أأو اتفاق عىل ما خيالف ذكل ً
املاكل املعين حلق املؤلف أأو احلقوق ااجماورة معارضة اس ترياد املصنفات أأو النتاج الفكري موضوع النقاش وما يتلوه من
تسويق  ،رشيطة أأن تكون تكل املصنفات أأو النواجت من املنتجات ا ألصلية ،أأي أأن تكون قد حزيت أأو أأتت من منتجها
الرشعي أأو ا ألشخاص املفوضني تفويضً ا حصي ًحا لتحقيق هذا الغرض.
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املوضوع  :6أأوجه الاس تخدام عرب احلدود
نصوص مقرتحة
 .518اقرتاح مقدم من مجموعة البدلان الإفريقية
أأوجه الاس تخدام عرب احلدود للمصنفات واملواد املس تنسخة وموجب اس تثناءات أأو تقييدات.
يباح للمكتبات ودور احملفوظات يف أأرايض الطرف املتعاقد اإرسال أأو تسمل أأو تبادل نسخة عن املصنفات أأو املواد
املشمو ة ابامحاية وموجب احلقوق ااجماورة ،املنجزة قانونيا يف أأرايض طرف متعاقد أخر وما يف ذكل نسخ مصنفات
ومواد مشمو ة ابامحاية وموجب احلقوق ااجماورة املنجزة وفقا لهذه املعاهدة.
 .519اقرتاح مقدم من اإكوادور فامي يتعلق ابلقرتاح املقدم من مجموعة البدلان الإفريقية
احلق يف أأوجه الاس تخدام عرب احلدود
يسمح بأأوجه الاس تخدام عرب احلدود يف حدود ما تس تدعيه الرضورة ملامرسة التقييدات أأو الاس تثناءات اليت تنص
علهيا هذه املعاهدة.
 .551اقرتاح مقدم من الهند
حيق للمكتبات ودور احملفوظات مشاركة املوارد عىل هيئة أأي نسق متاح دلهيا مع مكتبات ودور حمفوظات أأخرى
قامئة يف ادلول ا ألعضاء ا ألخرى.
تعليقات تتصل بأأوجه الاس تخدام عرب احلدود
 .555المنسا
لن نضيف سوى مجلتني اإىل مسأأ ة أأوجه الاس تخدام عرب احلدود .نرى أأن هذه املسأأ ة حصلت عىل تغطية ابلفعل من
خالل مجموعة التعليقات اخلاصة ابلنسخ وتوزيع الصور عىل مراتدي املكتبات ودور احملفوظات أأيضً ا ،وترسي القيود
املفروضة يف القوانني الوطنية حلق املؤلف عىل أأنشطة النسخ والتوزيع اليت متارسها تكل املؤسسات عىل موضوع أأوجه
الاس تخدام عرب احلدود قيد املناقشة.
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املوضوع  :7املصنفات اليتمية واملصنفات املسرتجعة واملسحوبة
نصوص مقرتحة
 .553اقرتاح مقدم من مجموعة البدلان الإفريقية
املصنفات اليتمية
 .5يباح للمس تفيدين املنصوص علهيم يف املادة  3من هذه املعاهدة بنسخ واس تخدام مصنف ومواد مشمو ة
ابامحاية وموجب احلقوق ااجماورة ل ميكن حتديد هوية مؤلفها أأو صاحب احلقوق فهيا أأو حتديد ماكهنام ،بعد اإجراء
حتقيق معقول.
 .3ترتك للقانون الوطين مسأأ ة البت فامي اإذا اكن يلزم دفع ماكفأأة عىل بعض الاس تخدامات التجارية للمصنفات
واملواد املشمو ة ابامحاية وموجب احلقوق ااجماورة اليت ل ميكن حتديد هوية مؤلفها أأو صاحب احلقوق فهيا أأو حتديد
ماكهنام ،بعد اإجراء حتقيق معقول.
املصنفات املسرتجعة واملصنفات املسحوبة (احلق يف النفاذ اإىل املصنفات املسرتجعة واملصنفات املسحوبة واملصنفات
غري امليرسة)
املبد أأ :يساعد احلق يف النسخ عىل حتقيق هدف النفاذ اإىل املصنف وحفظه بشلك دامئ.
ما مل يمت النص عىل خالف ذكل يف القانون الوطين أأو عرب قرار من احملمكة فامي خيص مصنفا مع ّينا ،يباح للمكتبات
ودور احملفوظات أأن تنسخ وتتيح ،حسب الاقتضاء ويف أأي نسق اكن ألرراض احلفظ أأو البحث أأو ألي اس تخدام
قانوين أخر ،أأي مصنفات محمية حبق املؤلف أأو مواد محمية حبق املؤلف أأو احلقوق ااجماورة تصبح غري ميرسة ،ولكن
برشط أأن يس بق نقلها أأو اإاتحهتا اإىل امجلهور من طرف املؤلف أأو أأي صاحب حق أخر.
جيوز ألي طرف متعاقد أأن يعلن ،يف اإخطار يودع دلى املدير العام للويبو ،تطبيقه أأحاكم الفقرة [ ]
( أأ) فقط فامي يتعلق ببعض الاس تخدامات،
(ب) أأو تقييده لتطبيقها بأأي طريقة أأخرى ،أأو امتناعه عن تطبيقها لكية.
 .552اقرتاح مقدم من اإكوادور فامي يتعلق ابلقرتاح املقدم من مجموعة البدلان الإفريقية
احلق يف اس تخدام املصنفات اليتمية واملواد املشمو ة ابامحاية وموجب احلقوق ااجماورة
 .5يباح للمكتبات ودور احملفوظات نسخ وإااتحة أأي مصنف أأو مواد مشمو ة ابامحاية وموجب احلقوق ااجماورة اإىل
امجلهور واس تخداهما بأأي صورة أأخرى عندما ل ميكن حتديد هوية مؤلفها أأو صاحب احلقوق فهيا أأو حتديد ماكهنام،
بعد اإجراء حتقيق معقول.
 .3جيوز ل ألطراف املتعاقدة أأن تنص عىل أأنه يف حا ة تعريف املؤلف أأو صاحب احلق هويته أأو هويهتا يف وقت
لحق للمكتبة أأو دلار احملفوظات اليت اس تخدمت العمل املشمول ابامحاية وموجب حق املؤلف أأو املادة املشمو ة
ابامحاية وموجب احلقوق ااجماورة ،حيق هل أأو لها املطالبة وماكفأأة منصفة عن الاس تخدام الالحق أأو املطالبة بوقف
الاس تخدام.
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احلق يف النفاذ اإىل املصنفات املسرتجعة واملسحوبة
 .5يباح للمكتبات ودور احملفوظات نسخ واس تخدام حسب الاقتضاء ويف أأي نسق اكن مصنف ومواد مشمو ة
ابامحاية وموجب احلقوق ااجماورة ألرراض احلفظ أأو البحث أأو ألي اس تخدام قانوين أخر ،وذكل يف حا ة اسرتجاعها
أأو حسهبا من نطاق اس تخدام امجلهور لها ،ولكن عىل أأن تكون تكل املصنفات أأو املواد قد س بق نقلها أأو اإاتحهتا اإىل
امجلهور من خالل املؤلف أأو أأي صاحب حق أخر.
 .3جيوز ألي طرف من ا ألطراف املتعاقدة اإعالن تطبيقه أأحاكم الفقرة ( ،)5وذكل عقب اإيداع اإخطار دلى
املدير العام للويبو ،فقط فامي يتعلق ببعض الاس تخدامات ،أأو أأن يعلن تقييده تطبيق هذه الفقرة بأأي طريقة أأخرى،
أأو يعلن امتناعه عن تطبيق هذه ا ألحاكم لكية.
 .554اقرتاح مقدم من الهند
تمتتع املكتبات ودور احملفوظات ابحلق يف نسخ أأية مصنفات أأو احلفاظ علهيا أأو اإاتحهتا عىل هيئة أأي نسق اكن سواء
أأاكنت مسرتجعة أأو مسحوبة من الاس تخدام العام أأو اكنت مصنفات يتمية.
تعليقات عىل املصنفات اليتمية واملصنفات املسرتجعة واملسحوبة
 .551الهند
املصنفات اليتمية مصنفات مشمو ة ابامحاية وموجب حق املؤلف ولكن ماكل احلق غري متاح ،وقد يكون ماكل احلق اإما
النارش أأو املؤلف .ويف هذه احلالت يس تجيب قانون حق املؤلف يف الهند من خالل الرتاخيص الإجبارية .فدلينا هيئة
معمتدة تعرف ابمس "جملس حق املؤلف" .وعىل أأي انرش يررب يف نرش مثل هذه ا ألعامل مرة أأخرى اإيداع طلب دلى
ااجملس والسعي للحصول عىل رخصة اإجبارية ،مث يتعني عليه بعد ذكل اإتباع خطوات لملية لضامن العناية الواجبة املمتثةل يف
نرش اإعالن يف جريدة قومية يومية ابللغة الإنلكزيية و أأخرى ابللغة الهندية .وعندما يكون املصنف بلغة إاقلميية فعىل النارش
نرش الإعالن يف جريدة ابللغة ا إلقلميية ذاهتا مع اإاتحة همةل زمنية .ويف حا ة عدم ظهور ماكل احلق يف رضون املهةل الزمنية
املتاحة حيق للنارش السعي للحصول عىل ترخيص اإجباري من جملس حق املؤلف اذلي مينح النارش بدوره الرتخيص
الإجباري عقب حفص احلا ة .وحيتاج الشخص الساعي للحصول عىل الرتخيص الإجباري اإىل اإيداع ماكفأأة مالية حيددها
ااجملس ،وتس تخدم يف حا ة ظهور وريث قانوين لصاحب احلق وادعاءه بوقوع ظمل عليه لتسديدها هل ،وإان مل حيدث ذكل
فيس تخدم املبلغ املايل ألرراض تمنوية حكومية.
ولكن يف هذه احلا ة يصعب عىل املكتبة التقدم للحصول عىل ترخيص اإجباري ،وذلا حتصل املكتبات عىل اس تثناء .كام ذكر
العضو املوقر من وفد ا ألرجنتني مسأأ ة أأخرى هممة وذات صةل ابملوضوع ويه احلا ة اليت يكون فهيا صاحب احلق متاح
ولكن الكتاب نفدت طبعته ومل يعد يدر رحبًا عىل صاحب احلق .ولكن هناك لمالء وطالب وابحثني يس تخدمون الكتاب،
وهناك طلب عىل الكتاب داخل املكتبة ،ويف ذكل املوقف حتصل املكتبة عىل اس تثناء لإاتحة املصنف اإىل مراتدهيا .تمتتع
املكتبات ودور احملفوظات ابحلق يف نسخ أأية مصنفات أأو احلفاظ علهيا أأو اإاتحهتا عىل هيئة أأي نسق اكن سواء أأاكنت
مسرتجعة أأم مسحوبة من الاس تخدام العام أأو اكنت مصنفات يتمية.
 .556الولايت املتحدة ا ألمريكية
مشلكة ا ألعامل اليتمية ذات أأمهية قصوى ابلنس بة لنظام حق املؤلف وقد لملت العديد من ادلول عىل تكل املشلكة .وتمتتع
لك من كندا والياابن بنظامني متينني للتعامل مع املصنفات اليتمية ويتناولن احتياجات تتجاوز احتياجات املكتبات ودور

SCCR/26/3
36

احملفوظات .ونظرت الولايت املتحدة ا ألمريكية وقد تنظر يف اإضافة ترشيعات يف هذا امليدان ،ونعمل أأن زمالءان يف الاحتاد
ا ألورويب يعملون عىل ترشيع أأيضا .وتتجاوز مسأأ ة املصنفات اليتمية الاحتياجات اخلاصة ابملكتبات ودور احملفوظات ،ولكننا
ّنقر بأأن مشلكة املصنفات اليتمية تكتيس أأمهية خاصة ابلنس بة اإىل املكتبات ودور احملفوظات .وصيغ نص املادة  35من اقرتاح
مجموعة البدلان الإفريقية اكليت" :ترتك للقانون الوطين مسأأ ة البت فامي اإذا اكن يلزم دفع ماكفأأة عىل بعض الاس تخدامات
التجارية ملصنف ل ميكن التعرف عىل مؤلفه بعد اإجراء حبث معقول ".ول يندرج الاس تخدام التجاري للمصنف مضن
الاس تثناء ا ألمرييك اخلاص ابملكتبات .والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احملفوظات اليت تغطي احلفاظ والتوزيع
والاس تخدامات اليت تعترب رضورية بقدر معقول مثل ا ألحباث والاس تخدامات اخلاصة من قبل أأرابب العمل ،ترسي
بدورها عىل مجيع املصنفات املشمو ة ابامحاية سواء أأاكنت يتمية أأو ل ،ول تقتيض ابلتايل رضورة البت فامي اإذا اكن املصنف
يتامي أأو ل.
 .557الاحتاد ا ألورويب
تغيريا وبأأهنا غري
نتفق مع التعليقات اليت أأوردها وفدا كينيا والس نغال فامي يتعلق هبذه املسأأ ة من حيث كوهنا ل تزال تشهد ً
واحضة يف أأفضل احلالت أأو مثرية للجدل يف أأسو أأها .وميكن استيضاح التوجه من جمرد املسمى "مصنفات يتمية" ل س امي
عندما نبد أأ الالكم عن أأمر يبدو ً
معقول للغاية ،ويمكن ذكل يف الطريقة اليت ميكن من خاللها ضامن اس تخدام املصنف عىل
وجه الرسعة يف حا ة اس تحا ة حتديد هوية صاحب احلق فهيا أأو حتديد ماكنه عقب اإجراء حبث بعناية ،ويتحول هذا النوع
من النقاش اإىل نقاش بشأأن الرمقنة الشامةل واس تخدام املصنفات غري املتاحة يف السوق واس تخدام املصنفات اليت مل تُنرش
واحلالت اليت روما مل يررب مؤلف املصنف لها التناقل .لك هذه أأمور متباينة ويه حساسة للغاية .وينهتج الترشيع املقيد القامئ
مقارابت خمتلفة ويرسي ا ألمر ذاته عىل النصوص اليت نوقشت يف املايض واليت ل تزال قيد املناقشة .وهناك اقرتاحات
تستند اإىل الرتخيص اذلي متنحه احلكومة .ويدور داخل الاحتاد ا ألورويب نقاش بشأأن اإماكنية اس تخدام أأنساق أأخرى من
الرتاخيص .ويف وقت من ا ألوقات اكنت الولايت املتحدة ا ألمريكية تنظر اإصدار تقييد عىل املسؤولية ابلنس بة ل ألشاكل
التقليدية للتقييدات والاس تثناءات .حنن منر ومرحةل تاكد تنعدم فهيا سابقة ،ول تتوافر فهيا ابلرضورة العالقة بني التقييدات
والاس تثناءات القامئة وما يعود ابلنفع عىل املكتبات ودور احملفوظات ،واليت نؤمن برضورة تويخ احلرص فهيا .وقد تواصل
معي أأحد أأعضاء وفد الهند لالس تفسار عن الوضع القامئ يف الوقت الراهن عىل خلفية س ياق الاحتاد ا ألورويب ،و أأشار يف
معرض حديثه اإىل مذكرة تفامه وضعت س نة  ،3118ولكهنا اكنت حمددة بشأأن مسأأ ة حامسة بغية اإعالن أأحد املصنفات من
املصنفات اليتمية حبسن نية ،وسأألين عن اخلطوات الرضوري اختاذها قبل اإعالن مصنف ما من املصنفات اليتمية .وسأألين
عن البحث اذلي يتوىخ العناية اذلي أأتبعه .ولكن خيتلف ا ألمر متا ًما اإذا اكن الكتاب حيمتل أأن يكون من املصنفات اليتمية أأو
يشتبه يف كونه كذكل ،أأو اإذا اكن جريدة أأو مصنف مسعي برصي أأو أأي نوع أخر من املصنفات .كام دارت يف بعض احلالت
نقاشات مطو ة ابلنس بة للصور الشمس ية حيث تتسم املشالكت ابخلطورة اجلس مية وترتفع نس بة اخملاطرة ابإعالن املصنف
يتميًا بشلك خاطئ .وضعت املفوضية ا ألوروبية عىل املائدة اقرتا ًحا ابس تصدار توجيه بشأأن الاس تخدام املسموح به
للمصنفات اليتمية ،وهو الاقرتاح اذلي ل يزال قيد املناقشات مع ادلول ا ألعضاء يف مراحهل املبكرة من املفاوضات مع الربملان
ا ألورويب ،وعكفنا ابلتوازي عىل مناقشة حلول للكتب غري املتاحة يف السوق ،وذكل بناء عىل املوافقة الطوعية ألحصاب
احلقوق والصالحيات الطوعية مجلعيات التحصيل والرتاخيص املمنوحة من مجعيات التحصيل .ولكن املهم الامتناع عن دمج
عدد من القضااي اخملتلفة مع بعضها البعض .فنحن يف حاجة اإىل دراسة الليات اليت تساعد عىل تيسري اإاتحة املصنفات اليت
قد يكون مألها النس يان داخل املكتبات ودور احملفوظات ،ولكن ل جيري مترير هذه الليات ابلرضورة بفرض قيود عىل
حقوق الخرين.
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 .558الهند
نود لفت النظر اإىل التعقيبات اليت تقدم هبا عضو وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،حيث أأبرز النقاط الصحيحة املتصةل
اب ألرراض التجارية وغري التجارية لس تخدام املصنفات اليتمية .وجيري اإتباع العناية الواجبة وفقًا لبنود العناية الواجبة
املنصوص علهيا عند اإعادة نرش الكتب ،وعادة ما تُنرش املصنفات ألرراض جتارية .ويف هذه احلا ة فاإن لمل املكتبات غري
هادف للرحب وليس ألرراض جتارية ،اإذ تعري املكتبات الكتب اإما ألرراض التعلمي أأو البحث أأو الرتفيه .و أأود أأن أألفت النظر
مؤخرا من تأأليف نيل نيتنل بعنوان "مفارقة حق املؤلف" ( ،)Copyright's Paradoxونرشته دار جامعة
اإىل كتاب نُرش ً
أأكسفورد للنرش .ويسوق املؤلف يف كتابه س ببني للزايدة امللحوظة يف ا ألعامل املشمو ة ابامحاية وموجب حق املؤلف اليت عادة
ما تُنرش :السبب ا ألول هو الزايدة ا ألخرية يف مد مدة اامحاية ل ألعامل املشمو ة ابامحاية وموجب حق املؤلف ،أأما السبب
الثاين فهو الافتقار اإىل أأية اإجراءات شلكية عند تسجيل ا ألعامل املشمو ة ابامحاية وموجب حق املؤلف .ويقول املؤلف اإن
النارشين أأو أأحصاب احلقوق يفتقرون اإىل حافز لإعادة نرش هذه الكتب مرة أأخرى .وبسبب ذكل تعاين املكتبات ألهنا غري
قادرة عىل اإرضاء مراتدهيا .ويف ضوء هذا الالكم هناك حاجة اإىل اس تثناء املكتبات غري الهادفة اإىل الرحب.
 .559اإيطاليا
نتفق متا ًما مع لك ما ذكره وفد الاحتاد ا ألورويب .وتساوران العديد من الشكوك حول اإماكنية تنظمي املصنفات اليتمية مع ترك
مفهوم البحث بعناية ليك خيضع اإىل الترشيعات الوطنية .فعىل سبيل املثال قد يكون هناك مصنف يف أأحد البدلان هل طبيعة
أأجنبية وحمرر أأجنيب ومنشور للمرة ا ألوىل يف بدل أأجنيب .والن أأين جيب اإجراء البحث حىت ميكن القول اإذا اكن ذكل
املصنف يتميًا أأم ل؟ ابلطبع لن يمت البحث يف البدل اذلي تقع فيه املكتبة اليت سوف تنتفع فيه ابملصنف بوصفه من املصنفات
اليتمية .فسوف حنتاج اإىل اذلهاب اإىل البدل اذلي نُرش فيه املصنف للمرة ا ألوىل أأو حيث يقطن املؤلف أأو يف ماكن سكنه
أأو حيث نرش احملرر املصنف .وعىل ذكل فا ألمر شائك للغاية .ول ميكننا وضع معيار يتباين بني بدل وأخر .ول ميكنين القول
بأأنين سوف أأجري البحث يف ماكن نرش املصنف للمرة ا ألوىل أأو الاكتفاء ابإجراء البحث يف بدلي أأو الاكتفاء ابإجراء
البحث يف البدل اليت يعيش فهيا صاحب احلق .وعىل هذا حنن يف حاجة اإىل معيار ميتد ليشمل مجيع البدلان ،ذلا هناك حاجة
اإىل وضع عدد من املبادئ يف هذا الصك ادلويل .فاإن مسأأ ة املصنفات اليتمية شائكة للغاية .ول ميكننا تسويهتا بطريقة
مبسطة ومبارشة متا ًما .ول يسعنا القول بأأن املكتبات ابإماكهنا اس تخدام ا ألعامل اليتمية .ففي هذا الصدد تواهجنا مشلكة
املنافسة .وهكذا ما السبب اذلي يؤدي اإىل اس تخدام املكتبات ملصنفات اإذا اكنت مصنفات يتمية؟ يف حني ل ميكن
للمحررين اس تخداهما؟ فعىل سبيل املثال هذه مسأأ ة علينا تدارسها حىت ميكن اس تخدام تكل املصنفات بشلك اقتصادي.
وهناك الكثري من املشالكت املعضةل اليت تو  ،برضورة تويخ قدر كبري من احلذر عن السري يف هذا الاجتاه.
تعليقات كتابية عىل النصوص املقرتحة
 .531سويرسا
كبريا ل ألخذ يف احلس بان املصاحل املتباينة بغية ضامن اليقني القانوين
عندما نتعامل مع مسأأ ة املصنفات اليتمية جند احتيا ًجا ً
ا ألمثل .ول تؤخذ هذه املسأأ ة اليت ختضع حال ًيا اإىل بعض اجلدل عىل املس توى ادلويل ابس هتانة اإذ يتعني وضع مجيع ا ألحاكم
الرضورية لتنظمي هذا الشأأن بغية ضامن مصاحل لك من املؤلفني وا ألطراف الفاعةل املسؤو ة عن ثقافة النرش .ول بد من توفري
املزيد من التفاصيل املتعلقة ابخلطوات الواجب اإتباعها حىت تصبح اجلهود عىل قدر "التحقيق املعقول" عىل سبيل املثال .أأما
ابلنس بة للمرشوع املقدم من الربازيل وإاكوادور و أأورورواي ،فالسؤال هو ملاذا حيق للمؤلفني أأو حاميل احلق يف حا ة تعريفهم
أأنفسهم يف وقت لحق احلصول عىل ماكفأأة مالية عن الاس تخدام الالحق للمصنف وليس لالس تخدام السابق عىل قرارمه
ابلتقدم لتعريف هويهتم.
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 .535الياابن
ينص قانون حق املؤلف الساري يف الياابن يف حا ة تعذر حتديد هوية ماكل حق املؤلف أأو الشك يف ماكنه للتفاوض بشأأن
التعاقد معه ،وذكل بعد اإجراء التحقيق املعقول ،وجيوز اس تخدام املصنفات مع الامتثال لس تخراج ترخيص اإجباري يصدره
مفوض هيئة الشؤون الثقافية وذكل عقب اإيداع مبلغ تعويض حيدد املفوض قميته ويتسق مع السعر العادي ل إالاتوات .وجيوز
للشخص املودع لطلب احلصول عىل ترخيص اإجباري اس تخدام املصنف املعين بشلك مؤقت أأثناء فرتة التعامل مع الطلب
وذكل عقب اإيداع مبلغ تأأمني حيدد مفوض هيئة الشؤون الثقافية قميته بعد ا ألخذ يف احلس بان وسائل اس تخدام املصنف
املذكورة يف الطلب.
 .533ش ييل
فامي خيص املصنفات اليتمية ،نرى أأنه من املمكن دمع مبادرة تنظم اس تخدام تكل املصنفات يف احلالت اليت يس تحيل فهيا أأن
ُحيدد بشلك واحض وضع مصنفات املكل العام .وميكن تعزيز هذه اللية عرب وضع بعض الرشوط الشلكية الإدارية مثل اإجراء
حبث معقول (مثل نرش البحث يف اجلريدة الرمسية أأو يف جريدة وطنية) ،ويه اإجراءات ميكن أأن تشارك فهيا املاكتب املعنية
بتسجيل املصنفات أأو أأن تتعاون بشأأهنا (مثل الإدارة املعنية حبقوق امللكية الفكرية) .وإاضافة اإىل ذكل ،ندمع وضع اس تثناء
يغطي نطاق تكل املواد املنشورة يف وقت سابق ولكن جرت العادة عىل عدم توافرها بسبب اسرتجاعها أأو حسهبا من التداول
(حبذفها من الفهارس) ،وينبغي يف الوقت ذاته ضامن عدم املساس ابحلقوق املرشوعة ألحصاب احلقوق فامي خيص توزيع
املصنفات .وبشلك عام ،فالقرتاح املناسب من شأأنه توفري اليقني القانوين فامي يتعلق ابإبداعات العقل البرشي ،وهو ما ييرس
توافرها والنفاذ الناجع اإىل املصنفات والإبداعات احملمية.
 .532الاحتاد ا ألورويب
يشري تعبري "املصنف اليتمي" اإىل املصنف أأو غريه من املوضوعات املشمو ة ابامحاية اليت يصعب حتديد هوية محةل احلق فهيا،
أأو اليت يصعب حتديد ماكن محةل احلق فهيا حىت اإذا جرى حتديد هويهتم عقب تنفيذ اإجراءات البحث بعناية عهنم .تبنت
15
املفوضية ا ألوروبية اقرتا ًحا ابإصدار توجيه "بشأأن بعض الاس تخدامات املسموح هبا للمصنفات اليتمية" يف مايو .3155
وهيدف هذا الاقرتاح اإىل تيسري رمقنة املصنفات اليتمية وإااتحهتا اإىل مجموعات املكتبات ودور احملفوظات العامة ومؤسسات
أأخرى داخل الاحتاد ا ألورويب .يغطي الاقرتاح قطاع املصنفات املطبوعة (الكتب وااجمالت العلمية وااجمالت والصحف)
والتسجيالت السمعية واملصنفات السيامنئية والسمعية البرصية ،وذكل دون املساس ابلس تثناءات والتقييدات القامئة .خيضع
الاقرتاح يف الوقت احلايل للنقاش والتفاوض بني ادلول ا ألعضاء يف ااجملس والربملان ا ألورويب ،وذكل يف اإطار الإجراءات
الترشيعية العادية املتبعة داخل الاحتاد ا ألورويب .ويشري تعبري "املصنف غري املتاح يف السوق" اإىل املصنف اذلي مل يعد
متا ًحا بشلك جتاري من خالل القنوات املعتادة للتجارة بغض النظر عن توافر نسخ مادية من املصنف يف املكتبات وبني
يدي امجلهور (وما يف ذكل تداول املصنف من خالل مكتبات بيع الكتب املس تعمةل أأو مكتبات بيع الكتب القدمية) .ويزتايد
اهامتم املكتبات ابلرمقنة وابإاتحة املصنفات غري املتاحة يف السوق عىل نطاق و ألرراض تتخطى الاس تثناءات والتقييدات اليت
ينص علهيا الإطار القانوين لالحتاد ا ألورويب .ويتطلب الانتفاع من هذه املصنفات (عندما ل تكون متاحة داخل املكل العام)
ترصحي من أأحصاب احلقوق املعنيني اإل يف حا ة تغطية هذا الانتفاع ابس تثناء أأو تقييد عىل حق املؤلف .ويف حماو ة لتيسري
تطوير العمل بنظام الرتاخيص الطوعية ملساعدة الرمقنة وإااتحة املصنفات غري املتاحة يف ا ألسواق اليت حتتوي علهيا مجموعات
املكتبات ودور احملفوظات جرى التفاق عىل مذكرة تفامه حول املصنفات غري املتاحة يف ا ألسواق عىل مس توى الاحتاد
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ا ألورويب فامي بني املكتبات والنارشين واملؤلفني ومجعياهتم 16.وحتتوي مذكرة التفامه عىل املبادئ ا ألساس ية اليت تطبقها
ا ألطراف املعنية عىل اتفاقات الرتخيص الالحقة وما يسمح للمنظامت الثقافية رمقنة املصنفات غري املتاحة يف ا ألسواق وحتقيق
انتشارها اإليكرتون ًيا .ويتيرس اإدارة اتفاقات الرتخيص الطوعية هذه من خالل مجعيات التحصيل اليت متثل املؤلفني والنارشين،
كام ميكن منح هذه الرتاخيص عىل أأساس وطين متعدد ا ألقالمي .وتستند مذكرة التفامه اإىل املبد أأ القائل بأأن محةل احلقوق
س يكون هلم ا ألولوية يف اختيار رمقنة مصنف غري متاح يف ا ألسواق وإااتحته.
وفامي ييل العنارص ا ألساس ية اليت تتكون مهنا مذكرة التفامه:
-

حمددة بقطاع وتقدم ً
حلول ابلنس بة للكتب وااجمالت العلمية.
تستند اإىل اتفاقات الرتخيص الطوعية اليت جيري التفاوض بشأأهنا داخل بدل النرش ا ألول للمصنفات.
تتحدد وضعية عدم الإاتحة يف ا ألسواق يف بدل النرش ا ألول وموجب معايري حيددها ا ألطراف.
تنص عىل الاس تخدامات املرصح هبا للمصنفات سواء أأاكنت جتارية أأم غري جتارية بيامن يتفق أأطراف
اتفاق الرتخيص عىل املاكفأأة ،وذكل دون املساس ابلس تثناءات والتقييدات القامئة.
جيوز منح تراخيص للمصنفات غري املتاحة يف ا ألسواق من خالل منظامت الإدارة امجلاعية .وحيق امحةل
احلقوق اخلروج من نظام الرتخيص الناجت عن اتفاق مع املكتبات أأو دور احملفوظات العامة أأو حسب
مصنفاهتم اكمةل أأو جزء مهنا.

ل تزال املناقشات قامئة يف الوقت احلايل عىل مس توى ادلول ا ألعضاء حىت تتوصل اإىل تنفيذ لميل ملذكرة التفامه عىل أأساس
التفاقات بني ا ألطراف املعنية.
 .534س نغافورة
نقر بأأن مسأأ ة املصنفات اليتمية شائكة للغاية .ولكهنا مسأأ ة حيوية ألن املكتبات ودور احملفوظات متلقية للمصنفات اليتمية
اليت وردت اإلهيا من خالل النقل العام أأو التربعات اخلاصة .وتشمل املشالكت ذات الصةل بتحديد ماكن مؤلفي املصنف
ابلنس بة للمنتجات السمعية البرصية املغلفة عىل وجه اخلصوص حتديد وضعية حق املؤلف ابلنس بة للمواد اململوكة للغري اليت
اس تخدمت يف النواجت السمعية والبرصية .ويكتيس مفهوم العناية الواجبة بأأمهية خاصة فذلا ينبغي مضه اإىل أأي حمك ختضع هل
املصنفات اليتمية.
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مذكرة التفامه اخلاصة ابملبادئ ا ألساس ية لرمقنة املصنفات غري املتاحة يف ا ألسواق وإااتحهتا 31 ،سبمترب /أأيلول .3155
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#mou

SCCR/26/3
40

املوضوع  :8التقييدات عىل مسؤولية 17املكتبات ودور احملفوظات
نصوص مقرتحة
 .531اقرتاح مقدم من مجموعة البدلان ا ألفريقية
التقييد عىل مسؤولية املكتبات ودور احملفوظات
املبد أأ :جيب أأن يكون املس تفيدون مسوؤلني يف ممارس هتم للتقييدات والاس تثناءات
ل يكون أأمني مكتبة أأو أأمني دار حمفوظات يعمل يف نطاق واجباته مسؤول عن التعدي عىل حق املؤلف عندما
يصدر عنه الترصف املزعوم حبسن نية اعتقادا منه وما ييل:
( أأ) وجود أأس باب معقو ة لنطباق اس تثناء أأو تقييد ممنوح وموجب هذه املعاهدة أأو وموجب أأحاكم دولية أأو
وطنية أأخرى ترسي عىل املس تفيدين من هذه املعاهدة،
(ب) أأو بأأن املصنف أأو املادة املعنية يه يف املكل العام أأو خاضعة لرتخيص مفتوح.
ويف حال كفل الطرف املتعاقد/ادلو ة العضو أأنظمة املسؤولية الثانوية ،ت ُس تثىن املكتبات ودور احملفوظات من
املسؤولية عن أأعامل يقوم هبا مراتدوها.
 .536اقرتاح من الربازيل وإاكوادور و أأورورواي عىل املقرتح املقدم من مجموعة البدلان الإفريقية
التقييد عىل مسؤولية املكتبات ودور احملفوظات
ّ
يتعني/ينبغي أأن يمتتّع أأي أأمني مكتبة أأو أأمني دار حمفوظات يعمل يف نطاق واجباته ابامحاية من املطالب ابلتعويضات
ومن املسؤولية اجلنائية ومن التعدي عىل حق املؤلف عندما يكون ترصفه عن حسن نية:
( أأ) عند الاعتقاد ،ويف حال وجود أأس باب معقو ة لالعتقاد ،بأأن املصنف أأو املادة احملمية ابحلقوق ااجماورة ،تس تخدم
عىل النحو املسموح به يف نطاق تقييد أأو اس تثناء وارد يف هذا الصك ،أأو بطريقة ل يقيدها حق املؤلف؛
(ب) أأو عند الاعتقاد ،ويف حال وجود أأس باب معقو ة لالعتقاد ،بأأن املصنف أأو املادة احملمية ابحلقوق ااجماورة ،يه
يف املكل العام أأو خاضعة لرتخيص مفتوح.
ويف حال كفل الطرف املتعاقد/ادلو ة العضو أأنظمة املسؤولية الثانوية ،فاإنه ّ
يتعني/ينبغي أأن تس تثىن املكتبات ودور
احملفوظات من املسؤولية عن أأعامل يقوم هبا مراتدوها.
 .537اقرتاح مقدم من الهند
يمتتع أأي خشص يعمل يف أأي مكتبة أأو دار حمفوظات ابامحاية من التعويضات واملسؤوليات اجلنائية فامي يتعلق بأأي
فعل يصدر عنه حبسن نية.

17
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 .538مبادئ و أأهداف بشأأن املوضوع مطروحة من الولايت املتحدة ا ألمريكية
جيوز أأن تقر قوانني حق املؤلف الوطنية تقييدات عىل مسؤولية املكتبات ودور احملفوظات وموظفهيا ووالكهئا.
وجيوز أأيضا أأن حتدّ قوانني حق املؤلف املوظفني من أأنواع معينة للتعويضات فامي يتعلق ابملكتبات ودور احملفوظات
وموظفهيا ووالكهئا ممن يترصفون حبسن نية اعتقادًا أأو استنادًا اإىل أأس باب معقو ة لالعتقاد بأأهنم ترصفوا وفق قانون
حق املؤلف.
تعليقات عىل التقييدات عىل مسؤولية املكتبات ودور احملفوظات
 .539الولايت املتحدة ا ألمريكية
جيسد قانون الولايت املتحدة ا ألمريكية مفهوم تقييد مسؤولية املكتبات بعدة طرق .وكام تقرتحه الولايت املتحدة يف بياهنا
ّ
ل ألهداف واملبادئ ،ل ينبغي أأن تقع املسؤولية عىل املكتبات ودور احملفوظات وموظفهيا ووالكهئا فامي يتعلق ابلتعدايت عىل
الترصف حبسن نية اعتقادًا أأو استنادًا اإىل أأس باب
حق املؤلف ،ول فامي يتعلق بأأعامل التعدي عىل حق املؤلف يف حال اكن ّ
معقو ة لالعتقاد بأأن الترصف اكن وفق قانون حق املؤلف.
ينص قانون الولايت املتحدة بشأأن حق املؤلف عىل تقييدات للمسؤولية عىل التعدي عىل حق املؤلف ابلنس بة اإىل
و ّ
املكتبات ودور احملفوظات وموظفهيا ووالكهئا يف حالت متنوعة:
 يف املادة (114ج)( )3من الفصل  57من مدونة الولايت املتحدة ،تقع جزاءات عىل التعدي عىل حق املؤلفوتنص عىل أأن املكتبات ودور احملفوظات وموظفهيا ووالكهئا اذلين يترصفون يف نطاق لملهم ،ليسوا مسؤولني عىل
ا ألرضار النظامية من نسخ املصنفات أأو التسجيالت الصوتية اإذا اكنوا "عىل اعتقاد أأو استنادا اإىل أأس باب معقو ة
لالعتقاد بأأن" ترصفاهتم اكنت من ابب الاس تخدام املنصف من منظور أأحاكم املادة  517من قانون حق املؤلف.
 يف املادة (5315د) من الفصل  57من مدونة الولايت املتحدة ،ويف ظروف مع ّينة ،يشمل قانون حق املؤلفل أللفية الرمقية اس تثناءا من احلظر عىل تفادي التدابري التكنولوجية اليت تضبط فعال النفاذ اإىل املصنف احملمي حبق
املؤلف لفائدة مكتبة أأو دار حمفوظات ل تسعى الرحب أأو حصلت عىل النفاذ اإىل مصنف محمي حبق املؤلف ومس تغل
جتاراي هبدف يريم حرصاي اإىل ّ
البت عن صدق نية يف اقتناء نسخة عن املصنف أأو ل من أأجل الرشوع يف أأعامل
مسموح هبا وموجب قانون حق املؤلف ل أللفية الرمقية.
وحيتوي قانون حق املؤلف ل أللفية الرمقية أأيضا عىل حمك يقتيض من احملامك أأن تفرض جزاءات مدنية يف أأية حا ة تتقدّم فهيا
املكتبة أأو دار احملفوظات اليت ل تسعى الرحب بدليل اإثبات أأهنا مل تكن عىل عمل أأو مل يكن دلهيا سبب معقول لالعتقاد بأأن
أأعاملها اكنت خمالفة للامدة  5315أأو املادة  5313من قانون حق املؤلف ل أللفية الرمقية .انظر املادة (5312ج)(()1ابء) من
الفصل  57من مدونة الولايت املتحدة ا ألمريكية .وتكون تكل الهيئات معفاة أأيضا من أأية مسؤولية جنائية عىل تكل
اخملالفات فامي يتعلق ابلتدابري التكنولوجية أأو سالمة املعلومات املتعلقة ابإدارة احلقوق .انظر املادة (5314ج) من الفصل 57
من مدونة الولايت املتحدة ا ألمريكية.

SCCR/26/3
42

تعليقات كتابية عىل النصوص املقرتحة
 .521سويرسا
جيب مراعاة مبد أأ املساواة يف املعامةل أأمام القانون بشلك أألمق فامي يتعلق هبذا احلمك .كام ينبغي أأن توجد معايري موضوعية
بشأأن مسؤولية ا ألفراد.
 .525الياابن
ل توجد مادة يف قانون حق املؤلف يف الياابن تتعامل مع تقييدات املسؤولية عن حق املؤلف فامي يتعلق ابملكتبات ودور
احملفوظات.
 .523ش ييل
يبدو من املعقول جدً ا النظر يف اقرتاح من هذا النوع ،واذلي يشمل اإخالء مسؤولية املكتبات أأو دور احملفوظات أأو
املتاحف (الإعفاء من املسؤولية) ،حيث يس تفاد من الاس تثناءات يف أأداء املهام اخلاصة بتكل املكتبات أأو دور احملفوظات
أأو املتاحف .ولنفس السبب ،ينبغي النظر يف موضع الاقرتاح ابلقرتان مع مجيع الاس تثناءات دون الاقتصار عىل ما تعلق
مهنا بتدابري اامحاية التكنولوجية ما دام أأن التدبري ُاختذ وفقا للقانون.
 .522س نغافورة
حنن ندرك أأمهية اإعفاء أأمناء املكتبات و أأمناء دور احملفوظات من املسؤوليات عندما يترصفون حبسن نية ،ومع ذكل فاإننا
نتفق مع املبد أأ القايض ابإدخال مثل هذه الاس تثناءات بشلك مالمئ لظروف حمددة.
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املوضوع  :9تدابري اامحاية التكنولوجية
نصوص مقرتحة
 .524اقرتاح من مجموعة البدلان الإفريقية
تفادي التدابري التقنية
تكفل ا ألطراف املتعاقدة توافر س بل لمتتع مس تفيدي الاس تثناءات والتقييدات املذكورين يف (حدد) ابلس تثناء
حيث تطبق تدابري حامية تقنية عىل ٍ
مصنف ما ،مما يتضمن عند الرضورة حق تفادي تدبري اامحاية التقنية بغية جعل
املصنف قاب ًال للنفاذ.
 .521اقرتاح من الربازيل وإاكوادور و أأورورواي عىل املقرتح املقدم من مجموعة البدلان الإفريقية
الزتامات متعلقة بتدابري اامحاية التكنولوجية
 .5تكفل ادلول ا ألعضاء/ا ألطراف املتعاقدة توافر س بل لمتتع املكتبات ودور احملفوظات ابلس تثناءات
والتقييدات املنصوص علهيا يف هذا الصك يف حا ة تطبيق تدابري حامية تكنولوجية عىل ٍ
مصنف ما أأو غري ذكل من
املواد احملمية.
 .526اقرتاح مقدم من الهند
حيق للمكتبات ودور احملفوظات تفادي تدابري اامحاية التكنولوجية املطبقة عىل أأي مصنف ألرراض المتتع بأأي قانون
مسموح به يف اإطار هذه املعاهدة ويف ترشيعاهتا الوطنية.
تعليقات عىل تدابري اامحاية التكنولوجية
 .527الهند
نسرتعي الانتباه اإىل البياانت املتفق علهيا للامدة  51من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف واملادة  56من معاهدة الويبو بشأأن
ا ألداء والتسجيل الصويت ،واليت تبني بوضوح امتداد التقييدات والاس تثناءات عىل حن ٍو مشابه لتشمل البيئة الرمقية أأو
ترصح بذكل واق ًعا .وهذا يعين وجود حاجة عند توس يع التقييدات والاس تثناءات املمنوحة للمكتبات اإىل السامح لها بتفادي
تدابري اامحاية التكنولوجية عىل أأن ُحيرتز من اإفضاء ذكل اإىل أأي أأعامل قرصنة .حيق للمكتبات ودور احملفوظات تفادي تدابري
اامحاية التكنولوجية املطبقة عىل أأي مصنف ألرراض المتتع بأأي قانون مسموح به يف اإطار هذه املعاهدة ويف ترشيعاهتا
الوطنية.
 .528الولايت املتحدة ا ألمريكية
للولايت املتحدة ا ألمريكية حمك قانوين يعاجل تفادي التدابري التكنولوجية للحامية من قبل املكتبات .ويصف احلمك حالت
جيوز للمكتبات فهيا تفادي تدبري حامية تكنولوجية للنفاذ للبت يف رشاء نسخة من ٍ
مصنف ما لضمها اإىل مجموعة املكتبة.
ودلينا أأيضا نظام لإاتحة اس تثناءات لتدابري اامحاية التكنولوجية من خالل اإجراء اإداري تنفذه مكتبة الكونغرس ابلتنس يق مع
وزارة التجارة.
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ويتوىل أأمني جسل حق املؤلف ،ابلتشاور مع وكيل الوزير لالتصالت واملعلومات يف وزارة التجارة ،اإجر ًاء لك ثالث
س نوات يوصون من خالهل اإىل مكتبة الكونغرس ابلس تثناءات املمنوحة ألشخاص يس تخدمون فئة معينة من املصنفات اإن
اكن من املرحج تعرض هؤلء ا ألشخاص خالل فرتة الثالث س نوات التالية نتيجة ذلكل احلظر بشأأن التفادي لاثر سلبية
تعوقهم عن الاس تفادة من تكل الفئة املعينة من املصنفات دون تع ٍد .وقد وظفنا هذا مث ًال للسامح ابس تخدام أأفالم يف
مقررات دراسة صناعة ا ألفالم اجلامعية ابلإضافة اإىل حالت معينة من مواد متقادمة تكنولوج ًيا أأو مواد متاحة بأأنساق
متقادمة تكنولوج ًيا محمية بتدابري حامية تكنولوجية .وميثل هذا أأحد مواضع ا ألمهية البالغة لتقييد مسؤولية أأمناء املكتبات.
ويضم قانون الولايت املتحدة ا ألمريكية أأيضا حمكًا يقيد مسؤولية أأمناء املكتبات و أأمناء دور احملفوظات يف بالدان اذلين ل
يدركون أأهنم اكنوا يتعدون عىل تدابري حامية تكنولوجية أأو ل تتوافر دلهيم أأس باب لإدراكهم ذكل .ويف تكل احلا ة ،يعفهيم
قانون الولايت املتحدة ا ألمريكية من أأي احامتل للمسؤولية اجلنائية.
 .529اإيطاليا
عندما نفكر يف التدابري التقنية ،نتساءل عن تطبيق هذه التدابري عىل املكتبات .فنحن نعرف أأن هناك مبد أأ أأساس ًيا ينطبق
عىل الوضع ،وهذا املبد أأ ا ألسايس هو أأنه يفرتض حصول املكتبات عىل املصنفات بأأساليب قانونية مرشوعة .فاإن اكن سبيل
اقتناء املصنفات مرشوعًا ،فال وجه لتطبيق مسأأ ة تدابري اامحاية التكنولوجية هذه برمهتا .وحنن ل نرى أأي سبب قد يدعو
اإىل تطبيق تدابري اامحاية التقنية عىل املكتبات .ويبدو أأن تدابري اامحاية التقنية لن تنطبق عىل حالت اقتناء املصنف بشلك
قانوين ومرشوع كام ينبغي.
تعليقات كتابية عىل النصوص املقرتحة
 .541سويرسا
سار من أأجل
حيظر القانون السويرسي تفادي تدابري اامحاية التقنية ،ابلرمغ من وجود اس تثناء حلالت يُتفادى فهيا تدبري تقين ٍ
السامح ابس تخدام مرشوع .وتتضمن الاس تخدامات املرشوعة الاس تثناءات املنصوص علهيا رصاح ًة يف اإطار قانون حق
املؤلف ،وما يف ذكل الاس تثناءات املمنوحة للمكتبات ودور احملفوظات .وعالو ًة عىل ذكل ،يورد القانون أأيضً ا أأحاك ًما ملركز
رصد لتدابري اامحاية التقنية مسؤول عن التأأكد من عدم انطواء تكل التدابري عىل تع ٍد فامي يتعلق ابملس تخدمني .وعىل ذكل،
فقد متكنت سويرسا من حتقيق توازن دقيق بني تنفيذ أأحصاب احلقوق لتدابري اامحاية التقنية واملس تفيدين من الاس تثناءات
عىل النحو املنصوص عليه يف القانون السويرسي .ويف هذا الصدد ،يضم اجلزء ا ألول من املقرتح اذلي قدمته مجموعة البدلان
الإفريقية خطوة مثرية لالهامتم تنص عىل أأن" :تكفل ا ألطراف املتعاقدة توافر س بل لمتتع مس تفيدي الاس تثناءات والتقييدات
املذكورين يف (حدد) ابلس تثناء حيث يطبق تدابري حامية تقنية عىل ٍ
مصنف ما ."... ،ومع ذكل ،حنن نتشكك يف مالءمة
اجلزء الثاين من العبارة "...مما يتضمن عند الرضورة حق تفادي تدبري اامحاية التقنية بغية جعل املصنف قاب ًال للنفاذ ".مفن
شأأن اإثبات هذا احلق أأن هيدر تدابري اامحاية التقنية ،ويكون أأي خشص يضطلع بدور يف نشاط من هذا النوع موزعًا
للمصنف دون ترصحي من صاحب احلق .وقد ميثل املقرتح املقدم من الربازيل وإاكوادور و أأورورواي نقطة بداية جيدة ،وإان
اكنت حتتاج اإىل اإضافة حيوية ،ويه مدرجة ابللون ا ألمحر" :تكفل ادلول ا ألعضاء/ا ألطراف املتعاقدة توافر س بل لمتتع
مصنف ما أأو حتصل عىل ٍ
املكتبات ودور احملفوظات ،اليت تنفذ بشلك مرشوع اإىل ٍ
مصنف بشلك مرشوع ،ابلس تثناءات
والتقييدات املنصوص علهيا يف هذا الصك يف حا ة تطبيق تدابري حامية تكنولوجية عىل ٍ
مصنف ما أأو غري ذكل من املواد
احملمية".
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 .545الياابن
يف الياابن ،ل يُنظر حىت اإىل اس تخدام مصنفات يتيرس عن طريق تفادي تدابري اامحاية التكنولوجية عىل أأنه ضار ومنافع
صاحب حق املؤلف .واعترب تنظمي تقييدات حق املؤلف مثل املادة  25من قانون حق املؤلف يف الياابن ،واليت تنظم
التقييدات املتعلقة ابملكتبات ،أأنه يقع حتت نطاق تقييد حق املؤلف حىت يف احلالت اليت جياز فهيا تفادي تدابري اامحاية
التكنولوجية.
 .543ش ييل
يكتيس الاس تثناء اذلي يضمن حتقق توازن بني حقوق أأحصاب احلق اذلين يلمتسون حامية حمتوايهتم من خالل اس تخدام
هذا النوع من التدابري التقنية وبني الامتس ضامن النفاذ اإىل تكل احملتوايت من املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ،أأمهية
قصوى .وعليه ،جتدر الإشارة اإىل التفاق الرصحي اذلي أأفضت اإليه مفاوضات بيجني ا ألخرية واذلي يقيض بأأن ل يشء مينع
ادلول من اعامتد التدابري الفعا ة والرضورية لضامن المتتع ابلتقييدات والاس تثناءات يف حال تطبيق تدابري اامحاية التكنولوجية.
وعالوة عىل ذكل ،ورد رصاحة أأن رشط توفري جزاءات قانونية عىل انهتاك تدابري اامحاية التكنولوجية ل ينطبق عندما
تتوقف اامحاية املتاحة وموجب القانون الوطين.
 .542س نغافورة
يف الوضع الراهن ،وابلرمغ من مواهجتنا بعض حالت اس تخدام تدابري اامحاية التكنولوجية ملواد مودعة ،فقد متكنا من مطالبة
النارشين إابزا ة تكل التدابري أأو فك جتفريها .ونود شهود مزي ٍد من املناقشات بشأأن هذه املسأأ ة من أأجل التوصل اإىل حل
شامل لوضع التدابري التكنولوجية يف ضوء ادلور املهم اذلي تؤديه املكتبات ودور احملفوظات.
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املوضوع  :51العقود
نصوص مقرتحة
 .544اقرتاح من مجموعة البدلان الإفريقية
العالقة ابلعقود
تعد أأية أأحاكم تعاقدية تنص عىل اإعفاءات من تطبيق التقييدات والاس تثناءات الواردة يف املادة  3لرية.
 .541اقرتاح من اإكوادور عىل اقرتاح مجموعة البدلان الإفريقية
الزتام ابحرتام اس تثناءات حق املؤلف واحلقوق ااجماورة
تعد أأية أأحاكم تعاقدية حتظر تقييدات واس تثناءات حق املؤلف اليت تعمتدها ا ألطراف املتعاقدة وفق أأحاكم هذه
املعاهدة أأو تقيد ممارس هتا أأو المتتع هبا لرية.
 .546اقرتاح مقدم من الهند
تنص ادلول ا ألعضاء يف ترشيعاهتا الوطنية عىل اعتبار أأية أأحاكم تعاقدية حتظر احلقوق املمنوحة وموجب هذه املعاهدة
والترشيعات الوطنية أأو تقيد ممارس هتا أأو المتتع هبا لرية.
تعليقات عىل العقود
 .547الهند
يواجه الكثري من أأمناء املكتبات مشالك مع العقود وجتاوز هذه العقود التقييدات والاس تثناءات املرشوعة اليت تنص علهيا
ماداي ،ل
كتااب ً
القوانني ادلاخلية ،مما يقتيض وضع حد لهذا النوع من العقود أأو وضع اس تثناء لها .فعندما تشرتي مكتبة ما مث ًال ً
يوجد حد لعدد مرات اإعارته للعمالء ،ولكن يف البيئة الرمقية ،ل ألسف ،ل تسمح عقود النسخ الرمقية لها اإل ابإعارهتا  31مرة
فقط .ويربر الشخص اذلي يفرض مثل هذا العقد بأأن الكتاب املادي يبىل ،مما يلجئك اإىل العودة اإىل املتجر ورشاء نسخة
جديدة منه ،بيامن ل تتعرض النسخة الرمقية ليشء من ذكل ،مما يوجب احلد من عدد مرات الاس تعارة من املكتبة ،حىت
تعود لتعيد اإاتحة نفس تكل النسخة للعمالء .وتوجد حاجة اإىل اإدخال اس تثناء يسمح للمكتبات ومواصةل المتتع ابلس تثناءات
والتقييدات ،وجيب جتنب اإدخال هذا النوع من املشالك يف لملها .وجيب عىل العضو النص يف ترشيعاته الوطنية عىل اعتبار
أأي أأحاكم تعاقدية حتظر احلقوق املمنوحة وموجب هذه املعاهدة والترشيعات الوطنية أأو تقيد ممارس هتا أأو المتتع هبا لرية.
 .548الولايت املتحدة ا ألمريكية
جيب علينا معاجلة هذا ااجمال حبذر ألننا ل نريد أأن حند من حرية املكتبات يف اإبرام ترتيبات تعاقدية مع موردي املواد.
ولموما ،تعدّ حرية ا ألطراف يف اإبرام العقود من املبادئ ا ألساس ية يف قانون الولايت املتحدة وس نكون مرت ّددين يف النظر
يف أأية قاعدة دولية بشأأن حق املؤلف قد يكون فهيا مساس هبذا املبد أأ.
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 .549أأسرتاليا
دلينا يف أأسرتاليا انشغالت فعلية أأاثرها القامئون عىل مكتباتنا بشأأن قدرهتم عىل التفاوض حول الرتتيبات مع النارشين ،ومع
ذكل فاإننا ل نرى أأن اإرساء معيار دويل يف هذا ااجمال هو السبيل املالمئ ملقاربة هذه املسأأ ة ،وكام هو الشأأن مع بعض
املسائل الصعبة ا ألخرى اليت نواهجها يف الوقت الراهن فاإننا نعتقد أأن أأفضل أأسلوب ملعاجلة هذه املسأأ ة هو اجامتع صناعة
النرش مع املكتبات للتفاوض حول حل لميل لهذه املشلكة تعيينًا.
تعليقات كتابية عىل النصوص املقرتحة
 .511سويرسا
تتفهم سويرسا الانشغالت املتعلقة ابحرتام التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات .وحنن عىل قناعة أأن املدى
املتوسط سيشهد التوصل اإىل حل مالمئ يريض مجيع الفاعلني املعنيني .وحنن نفضل مقاربة تسمح ابإجراء التعديالت اليت
تعترب رضورية عىل مس توى النظام القانوين الوطين.
 .515س نغافورة
حنن ندرك احامتل مواهجة مكتباتنا ممارسات جتارية متنوعة عند سعهيا يف احلصول عىل مواد جديدة أأو جتديد الاشرتااكت يف
توجسا ابلغًا من اإدخال معايري دولية عىل ما متليه يف العادة القوانني الوطنية
قواعد بياانت قامئة .ومع ذكل فاإننا نتوجس ً
والظروف ادلاخلية اخملتلفة.
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املوضوع  :55حق ترمجة املصنفات
نصوص مقرتحة
 .513اقرتاح مقدم من مجموعة البدلان ا ألفريقية
حيق للمكتبات ودور احملفوظات ،ألرراض التعلمي أأو التكوين أأو البحث ،ترمجة املصنفات اليت حصلت علهيا أأو نفذت اإلهيا
بطريقة قانونية عندما تكون تكل املصنفات غري متاحة بلغة مطلوبة رشيطة الإشارة اإىل املصدر ،وما يف ذكل امس املؤلف ،ما مل
ّ
يتبني أأن ذكل مس تحيل.
 .512اقرتاح مقدم من الهند
حيق للمكتبات ودور احملفوظات توفري ترجامت ألي مصنفات يف أأي نسق.
تعليقات عىل حق ترمجة املصنفات
تعليقات كتابية عىل النصوص املقرتحة
 .514سويرسا
يتحمل النارشون يف العادة مسؤولية مسأأ ة حق الرتمجة .وذلكل فاإننا ل نفهم سبب عدم اإدراج هذا ا ألمر يف مرشوع صك
يتعلق ابملكتبات ودور احملفوظات.
 .511الياابن
تنص املادة  37من قانون حق املؤلف يف الياابن عىل حق الرتمجة ،عل ًما بأأن هذا القانون يستند اإىل اتفاقية برن .ويف الوقت
ذاته ،فامي يتعلق بتنظمي تقييدات هذا احلق ،يسمح برتمجة املصنفات ونسخها يف حا ة السامح ابإعداد نسخة واحدة من
بناء عىل طلب مس تخدم ولغرض التحقيق ،عىل النحو اذلي تنص عليه املادة
مصنف انتقل ابلفعل اإىل املكل العام ً
( .)"5"()5(25املادة .))"3"(42
 .516الاحتاد ا ألورويب
تنص املادة  8من اتفاقية برن عىل متتع املؤلفني ابحلق الاس تئثاري يف اإعداد ترمجة ملصنفاهتم والترصحي بذكل .وخيتلف هذا
احلق عن حقوق أأخرى مثل حق النسخ وحق النقل اإىل امجلهور أأو حق الإعارة .ول تتضمن الاس تثناءات والتقييدات
حلقوق النسخ والنقل اإىل امجلهور والإعارة لصاحل املكتبات ودور احملفوظات اليت يه حمل النقاش تقييدً ا حلق ترمجة املصنفات
ول تقتضيه.
 .517الولايت املتحدة ا ألمريكية
حق الرتمجة خمتلف عن حق النسخ .وابلنس بة اإىل الوفود اليت دلهيا قلق إازاء حامية حقوق املؤلف املعنوية ،فاإنه مصدر قلق
هل أأمهيته ،وإاننا ل نعتقد أأن وضع اس تثناء يتناول حق النسخ واحلقوق املتعلقة ابلتوزيع سيشمل تلقائيا الرتمجة.
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املرفق
تعليقات حول حفظ املصنفات
 .518اإكوادور
ساسا جيدً ا للتعامل مع هذه املسأأ ة .فمثة قاعدة تنص
تعد الفقرة الثانية يف املبادئ اليت أأدلت هبا الولايت املتحدة ا ألمريكية أأ ً
عىل أأنه ميكن لالس تثناءات والتقييدات بل وينبغي لها أأن مت ّكن املكتبات ودور احملفوظات من نسخ املصنفات املنشورة وغري
املنشورة ألرراض حفظها واستبدالها .مع ذكل ،فاإن املفهوم ا ألخري " :برشوط مالمئة" ليس مصطل ًحا قانون ًيا ،مما يفتح الباب
للعديد من الشكوك حول تأأويهل ،ومن ا أليرس الاس تعاضة عنه بتعبري "برشوط ممارسة مالمئة" .ميكن الاس تعانة بصياغة من
هذه الشالكة حبيث تكون مرنة ويف نفس الوقت تؤكد عىل احلاجة للرتكزي عىل املامرسة الصادقة عىل الصعيد ادلويل.
 .519كينيا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية
حرصا لتلبية احتياجات التعلمي أأو البحث العلمي.
ابلنس بة للفقرة الثانية من املادة  ،54حنن نتحدث عن اس تخدام النسخ ً
جيب أأن يؤخذ يف الاعتبار أأن مرشوع هذا الاقرتاح حتديدً ا جيب أأن يمت تناوهل من منظور أأوسع ،ل يقترص فقط عىل
الاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احملفوظات .ومن اجلدير ابذلكر أأيضً ا أأننا حنفظ املصنفات يف دور احملفوظات واملكتبات
ساسا خلدمة أأرراض التعلمي والبحث العلمي.
أأ ً
 .561نيجرياي
اكن الإطار اذلي صيغ فيه نص حفظ املصنفات يف ا ألصل أأوسع ،وعىل الرمغ من ذكل ،فاإن هذه الفقرة ابلتحديد ل هتدف
اإىل توس يع الإطار ولكهنا حتاول أأن تقيد ا ألرراض اليت تنسخ من أأجلها هذه املواد وتعيد تعريفها بشلك دقيق .حنن نوافق
عىل اإماكنية اإعادة صياغة هذا النص حتديدً ا ونرحب بأأي اقرتاحات من مندوب الولايت املتحدة ا ألمريكية املوقر.
 .565اجلزائر
تتناول مجيع الترشيعات مسأأ ة صون مواد املكتبات واحملفوظات عىل حنو يضمن توفر اس تثناء اإذا اكن نسخ املصنف ليس
بغرض حتقيق فائدة جتارية مبارشة أأو غري مبارشة .وتتضمن بعض الترشيعات أأحاك ًما فامي خيص الرمقنة وما اإىل ذكل ،وما يف
ذكل الترشيع اجلزائري ،متيل اإىل التعامل مع النوع التقليدي للواثئق ،وهو النوع املس تخدم عادة يف املكتبات ودور
احملفوظات .الهنج ا ألسايس هو نفسه .حنن نتحدث بوجه عام عن توفري اس تثناء لها اإذا اكن ما تفعهل ل هيدف اإىل الرحب وإاذا
اكنت توفر نسخة دون ترخيص من املؤلف تلبية لطلب من مكتبة أأخرى ،وهذا أأيضً ا مباح ،وإاذا اكن املصنف متل ًفا أأو
مفقودًا أأو أأصبح غري قابل لالس تخدام وابلتايل يقتيض ا ألمر نسخه مرة أأخرى ،وهذا أأمر مكفول .يف اجلزائر ،مثة رشطان
جيب أأن يتحققا :أأو ًل ،جيب أأن يكون من املس تحيل ابلنس بة للمكتبة أأو دار احملفوظات أأن حتصل عىل نسخ جديدة بطريقة
مقبو ة وقانونية ،واثن ًيا ،جيب أأن ينظر اإىل هذا النسخ عىل أأنه حا ة منفردة.
 .563الس نغال
اإن الس ياق اذلي صارت فيه مجموعة البدلان ا ألفريقية أأحاكهما املقرتحة هو اإاتحة نسخ املصنفات يف حالت معينة وحامية
هذه النسخ عند حدوث مشالك تتعلق بفقدان أأو اإتالف املصنف ا ألصيل عىل سبيل املثال .ما جيب أأن نأأخذه بعني
الاعتبار هو أأننا نتحدث عن نسخ يشء ما لالس تعانة به يف أأرراض التعلمي والبحث العلمي.
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تعليقات حول حق النسخ والصور الاحتياطية
 .562كينيا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية
تتناول املادة  55من اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية بشلك أأسايس موضوع توفري املصنفات .من أأمه ا ألس باب وراء توضيح
هذا اجلزء حتديدً ا التأأكيد عىل ممارسة الاس تخدام املنصف عىل النحو اذلي حتدده القوانني الوطنية.
 .564الس نغال
يكرس اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية أأيضً ا اإماكنية اس تخدام حق النسخ لتوفري نسخة وقائية أأو احتياطية .فنحن نؤكد يف
ّ
سطره الثاين عىل الاقتناء القانوين للمصنف ،مما جيعل من املمكن اإجراء نسخ عن املصنفات احملمية حبقوق املؤلف .وحنن
نذكر القانونية بصفهتا مصدر يوفر املزيد من ا ألمن ألحصاب احلقوق .ميكن أأن تتبادل املكتبات ودور احملفوظات املعلومات فامي
بيهنا طاملا اكن مثل هذا الإجراء يمتثل ملا حتدده الترشيعات الوطنية.
 .561مرص
ينبغي أأل يقترص الغرض من النسخ عىل البحث العلمي فقط ،بل ينبغي أأن يليب أأيضً ا احتياجات املؤسسات التعلميية اخملتلفة
كام يف اإطار التعاون بني املكتبات ،ومن أأجل نرش املعرفة واملعلومات .ول ينبغي أأن يقترص ذكل عىل النسخ ل ألرراض
املرجعية فقط ،بل جيب أأن يتسع النطاق ليشمل الرتمجة أأيضً ا.
 .566اإكوادور
بعد الاس امتع اإىل الاقرتاح اذلي أأدىل به مندوب مرص خبصوص اإدراج الاس تثناء بشأأن الرتمجة يف اإطار الاس تثناء بشأأن
النسخ ،من اجلدير ابذلكر أأنه من بني الاس تثناءات املتنوعة اليت حتددها اتفاقية برن ،مثة اس تثناءات تقرها اتفاقية اس تكهومل.
تثناء متضمنًا يف اس تثناء النسخ ،وابلتايل فاإنه يف احلالت
عندما ننظر اإىل نطاق هذه الاس تثناءات الثالثة ،تعد الرتمجة اس ً
اليت يباح فهيا النسخ وموجب اتفاقية برن ،من املفهوم مضن ًيا أأن الرتمجة مباحة .اإن الاقرتاح املقدم من مرص ميتثل
لتفاقية برن.
 .567الس نغال
ابلنس بة إلماكنية اإجراء نسخ احتياطية ،فاإهنا س ُتخزتل اإىل احلد ا ألدىن .فاملسأأ ة ليست منوطة بتوفري رخصة للمكتبات ودور
احملفوظات ليك جتري نسخ احتياطية ليس فقط لفائدهتا اخلاصة ولكن أأيضً ا للمكتبات ودور احملفوظات ا ألخرى .أأمه رشط
للمتكن من اللجوء لهذه الإماكنية هو اقتناء املصنف بطريقة قانونية .عندما خيرق مصنف ما حق املؤلف ،ل ميكن توفري
اس تثناء أأو تقييد .حنن حنرتم املبادئ اليت تقوم علهيا التقييدات عىل حق النسخ .وحنن نستبعد أأي احامتل لالخنراط يف أأي
نرص عىل حقيقة أأن ذكر الترشيع احمليل يسمح ببساطة للترشيع
نشاط اقتصادي فامي خيص اإجراء النسخة الاحتياطية ،و ّ
الوطين أأن يضمن أأنه يف حا ة توفري تعويض ،فاإنه ينبغي أأن يكون فعا ًل.
 .568كينيا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية
عند اإعدادان للامدة  55من الاقرتاح ا ألفريقي ،من ا ألس باب اليت صغنا من أأجلها هذه املادة هبذه الطريقة حتديدً ا هو أأن نأأخذ
يف الاعتبار التقاليد اخملتلفة القامئة بشأأن الاس تخدام املنصف واملامرسة املنصفة والتعامل املنصف عرب النظم القانونية اخملتلفة،
ذلكل جعلنا ا ألمر ً
منوطا ابلقوانني الوطنية.
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 .569الربازيل
اكن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مصي ًبا عندما خلص اإىل أأننا عندما نشري اإىل الالزتامات ادلولية يف اقرتاحنا ،اذلي
قدمناه ابلشرتاك مع اإكوادور و أأورورواي ،فاإننا نشري اإىل اختبار اخلطوات الثالث .ابلنس بة حلق الرتمجة ،فاإن ترشيعاتنا
ليست متشاهبة ألن الربازيل مل تطبق يف ترشيعها الوطين ملحق اتفاقية برن .وابلنس بة للتعليقات من زميلنا مندوب اإيطاليا،
لست متأأكدً ا ما اإذا اكن يشري اإىل اقرتاحنا املشرتك مع اإكوادور و أأورورواي أأو اإىل ترشيعنا اخلاص .اإذا اكن يشري اإىل
جزءا من النظام القانوين الربازييل .اإن أأحاكم القضاء الربازيلية تشري
ترشيعنا ،أأود أأن أأوحض أأن اختبار اخلطوات الثالث يعد ً
اإىل اختبار اخلطوات الثالث .عندما تشري اإىل النظام القانوين الربازييل فامي يتعلق حبق املؤلف ،جيب أأن تتناول أأيضً ا
الترشيعات احملددة واتفاقية برن والتفاقيات املعمول هبا و أأيضً ا أأحاكم القضاء.
 .571اإكوادور
اإن الاقرتاح املشرتك املقدم من الربازيل وإاكوادور و أأورورواي يذكر أأن الاس تثناءات عىل النسخ ختضع للمعايري القامئة وموجب
الالزتامات ادلولية السارية اليت وقع علهيا أأطرف هذه التفاقية .ويقدر هذا النص بأأن البدلان دلهيا مس توايت خمتلفة من
احلرية يف توفري الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف واحلقوق ااجماورة ،بناء عىل املعاهدات ادلولية اليت وقعت علهيا.
عىل سبيل املثال البدلان اليت وقعت عىل اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (تريبس) فقط دلهيا مرونة
أأكرث من البدلان اليت وقعت أأيضً ا عىل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت.
ابلنس بة للبدلان اليت وقعت فقط عىل اتفاق تريبس وليس معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،فاإهنا يف حا ة
احلقوق ااجماورة لن ختضع لختبار اخلطوات الثالث خبصوص هذه احلقوق ،ألن املادة  54من اتفاق تريبس ختضع معظم
احلقوق ااجماورة ،مثل حقوق هيئات البث فقط لتفاقية روما واليت ل تأأخذ يف الاعتبار اختبار اخلطوات الثالث .من
اجلدير ابذلكر أأيضً ا أأنه يف حالت أأخرى ،حىت يف اجلوانب املتعلقة حبق املؤلف يف اتفاق تريبس ،فليس اختبار اخلطوات
الثالث هو املعيار املتبع ألنه مثة نص خاص ينظم الاس تثناء يف اتفاقية برن ،مثلام يف الاقتباس والتوضيح ألرراض التعلمي،
توجد نصوص متضمنة يف اتفاق تريبس تعاجل هذه املسأأ ة .يف حا ة الاقتباس والتوضيح ألرراض التعلمي ،املعيار هو
"املامرسة املنصفة".
 .575الس نغال
ردًا عىل السؤال املوجه اإلينا من قبل الولايت املتحدة ا ألمريكية ،لقد أأشارت اإىل النسخة الاحتياطية بيامن كنا نتحدث عن
ممارسة التبادل ،أأي التبادل العميل بني املكتبات ودور احملفوظات .هذا ما اكن ينبغي يُفهم من موقفنا .اإن مسأأ ة ا ألمن
تس تحوذ علينا قلي ًال .امجليع يتحدث عن النسخ الاحتياطية ،ولكنه جمرد تبادل يف الواقع بني أأمناء املكتبات و أأمناء
احملفوظات.
 .573اإكوادور
مثة بعض ااجمالت اخلاضعة للملكية الفكرية واحلقوق ااجماورة عىل وجه اخلصوص ،مثل جمالت هيئات البث و فناين ا ألداء
السمعي البرصي ،حيث ل يوجد معيار دويل بشأأهنا جيعل تطبيق اختبار اخلطوات الثالث اإلزام ًيا .وحنن مل نذكر عىل
الإطالق أأن اختبار اخلطوات الثالث ل ينطبق عىل حقوق املؤلفني يف حال بث مصنفاهتم .فنحن نشري اإىل الاس تثناءات
والتقييدات عىل احلقوق ااجماورة لهيئات البث فامي خيص اإشاراهتا احلامةل للربامج ،واليت ،كام قلنا من قبل ،ل ختضع لختبار
اخلطوات الثالث.
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تعليقات عىل الإيداع القانوين
 .572ا ألرجنتني
ويف ا ألرجنتني ،يتحمل النارش أأحياان هذا الالزتام فور نرش املصنف .ويف حا ة نرش املصنف عىل نطاق وطين ،يتعني عىل
النارش تقدمي ثالث نسخ من هذا املصنف يف رضون ثالثة أأشهر .وتودع هذه النسخ الثالث يف املكتبة الوطنية ومكتبة
الكونغرس ودار احملفوظات الوطنية لدلو ة .ويف حا ة عدم الامتثال لهذا ا ألمر ،قد يتعني عىل النارش دفع ررامة .وتقدر
الغرامة بعرشة أأمثال قمية املصنف .ويعد الإيداع القانوين همام جدا لضامن الاقتناء الببليوررايف يف مكتباتنا.
 .574مرص
وفامي يتعلق وموضوع الإيداع القانوين ،فاإن املادة  584من القانون الوطين ،اعتبارا من عام  3113فقط ،تلزم دور النرش
والتليفزيون وسائر اجلهات اليت تصدر نسخا اثبتة بتسجيل وإايداع نسخة واحدة أأو  51نسخ حبد أأقىص .ويتعني اإيداع هذه
النسخ يف املكتبات مع مراعاة طبيعة هذه املصنفات .و أأوحض أأن الإيداع القانوين ليس جمرد رشط ،وهذا ما نصت عليه املادة
 584من القانون املرصي اليت تتناول املوضوع ،اإذ شددت عىل رضورة عدم انهتاك حق املؤلف أأو احلقوق ااجماورة .وينبغي
أأن يكون الغرض من الإيداع القانوين هو حفظ املصنفات؛ وذلكل ينبغي أأن يأأخذ يف الاعتبار مصاحل حق املؤلف ،و أأل
يكون جمرد رشط بس يط للحامية.
 .571كينيا ابمس مجموعة ادلول الإفريقية
ويبدو أأن مسأأ ة املودعني القانونيني برمهتا تنجم عن حقيقة مفادها أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية دلهيا نظام لتسجيل حق
املؤلف واملصنفات ذات الصةل ،وهو أأمر ل ينطبق عىل عدد من البدلان؛ اإذ يس تقل نظام الإيداع القانوين عن قانون حق
املؤلف يف معظم البدلان ،وما فهيا كينيا ،ويعمل يف ظل القانون املنظم للكتب والصحف .اإنين أأتساءل عن ماكن الإيداع
القانوين فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابملكتبات ،وهل دلينا ابلفعل متسع ذلكل ،أأم أأن ذكل ،ألس باب
اترخيية ،يشء خاص جدا اب ألنظمة القضائية اليت دلهيا أأحاكم لتسجيل حق املؤلف.
 .576ا ألرجنتني
تتاح املصنفات املوهجة اإىل املكتبة الوطنية ومكتبة الكونغرس للجمهور اذلي يررب يف الاطالع علهيا.
التعليقات بشأأن الإعارة دلى املكتبات
 .577كينيا ابمس مجموعة البدلان الإفريقية
يمتثل الهدف الرئييس من النص عىل هذا احلمك اخلاص يف ضامن اإماكنية تبادل املصنفات بني املكتبات ،وإاعارة املصنفات أأو
توريدها اإىل مكتبات أأخرى لفائدة املس تخدمني يف اإطار احلدود املسموح هبا قانوان.
 .578الس نغال
يتسم موقف البدلان الإفريقية جتاه هذه املسأأ ة ابلتوازن اإىل حد ما .وإاذا نظران يف حمتوى الاقرتاح ،مع الرتكزي عىل أخر جزء
من امجلةل ا ألخرية ،جند أأنه متت الإشارة اإىل املامرسات العاد ة اليت حددها القانون الوطين .وهذا يعين أأن حق املكتبات يف
الإعارة هو حق ميكن تنظميه بناء عىل أأحاكم أأي صك ينشأأ يف املس تقبل .و أأيضا هو حق ميكن تطبيقه وفقا ملا نص عليه
القانون الوطين ،وهذا يف الواقع ميثل ضامان حملاولتنا حتقيق توازن مالمئ بني مصاحل مجيع أأحصاب احلقوق يف هذا ااجمال.
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 .579مرص
وفامي يتعلق ابلإعارة دلى املكتبات ،ل شك أأن التوسع يف هذا احلق يك يصبح حقا مطلقا للمؤلف سزيعزع التوازن القامئ بني
املؤلفني وامجلهور .وس يؤدي عدم متكن املكتبة أأو دار احملفوظات من الإعارة اإل بعد التفاق مع املؤلف اإىل بعض التأأخري يف
جمال التدريس والبحث.
 .581اإكوادور
يمتثل الهدف من هذا الاقرتاح يف ضامن امتثال املكتبات لوظيفة أأساس ية يه اإعارة املصنفات للمس تخدمني من خالل أأية
وس يةل .ذلا ،فاإننا نرى أأنه من الرضوري أأن تقر البدلان وتعرتف حبق الإعارة للمس تخدمني ،وجيب أأن يكون هناك اس تثناء
حيمي املكتبات عندما تضطلع بتكل الوظيفة بوجه خاص .ونظرا ألن اتفاقية برن واملعاهدات ا ألخرى ل تنص عىل هذا احلق
ألي من أأحصاب احلقوق ،فاإننا أأمام حا ة ل يفرض فهيا القانون املتعددة اجلنس يات تطبيق اخلطوات الثالث ،حيث تستند
الاس تثناءات حلق الإعارة اإىل الترشيعات الوطنية .عالوة عىل ذكل ،فاإن وفد بدلي عىل عمل بأأن هناك بدلاان متنح حق ا ألجر
أأو التعويض ألحصاب احلقوق مقابل اإعارة مصنفاهتم .وإاننا نشعر ،جنبا اإىل جنب مع الربازيل و أأورورواي ،بأأن هذا احلق
ميكن الاحتفاظ ،ألنه يوفر مرونة اكفية مجليع ا ألطراف.
تعليقات عىل الاس ترياد املوازي
 .585وفد كينيا ابلنيابة عن مجموعة البدلان الإفريقية
اس هتدفت هذه املادة يف ا ألساس أأخذ القوانني املتنوعة يف احلس بان ،ويه القوانني اليت ل تسمح عادة ابلس ترياد املوازي
ل ألعامل احملمية وموجب حق املؤلف ،بغية ضامن متكن املكتبات ودور احملفوظات من رشاء الكتب أأو جلهبا وموجب نص
القانون ووما ل خيل به .وترسي هذه املادة املصنفات غري املتاحة داخل البدل عندما تنشأأ احلاجة لضم املصنفات هذه اإىل
مجموعاهتا.
 .583مرص
تنص املادة  6من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة عىل تويل ادلول ا ألعضاء أأو ا ألطراف املتعاقدة حتديد
نوع استنفاد احلقوق وكون الاستنفاد دول ًيا أأو وطن ًيا أأو إاقلمي ًيا .وقد ُذكر هذا احلق يف العديد من املعاهدات ا ألخرى ،وذلا
أأرى رضورة احلفاظ عىل هذا املوضوع جبميع جوانبه .وعلينا الالزتام التام به واحلفاظ عليه يف املعاهدة املقبةل أأخ ًذا يف
وخصوصا يف العديد من البدلان النامية.
احلس بان أأمهيته احليوية ابلنس بة للمكتبات
ً
 .582اإكوادور
مل تتقدم أأورورواي وإاكوادور والربازيل ابقرتاح مشرتك حول هذه املسأأ ة ،ولكننا ندمع اقرتاح مجموعة البدلان الإفريقية املدافع
عن الامتناع عن تكبيل املكتبات حبق الاس ترياد والتصدير يف سعهيا للحصول بشلك قانوين عىل املصنفات اليت حتتاج اإىل
مضها اجمموعاهتا من أأي ماكن ابلعامل .واتسق هذا التوجه اتساقًا ً
اكمال مع معايري اتفاق تريبس ومعايري الويبو.
 .584الس نغال
ل هيدف الاقرتاح املقدم من مجموعة البدلان الإفريقية اإىل السامح للمكتبات أأو دور احملفوظات ابلرشوع يف القيام بدور ابئعي
الكتب أأو موزعهيا .وقد أأوحض الاقرتاح الس ياق بشلك جيل ،ففي ظل ظروف معينة فقط س يكون من املمكن ومن املباح
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للمكتبات ودور احملفوظات تسمل املصنفات وتبادلها ،وذكل وفقًا ملقاييس حمددة .وإاذا اكن احلديث يدور حول اس ترياد
املصنفات ،فريجع ذكل اإىل اس تحا ة احلصول عىل املصنف بشلك رشعي ممن تقع عىل عاتقهم مسؤولية توفري هذا املصنف،
عىل املس توى الوطين .وليس الاس ترياد املوازي جمرد رخصة مفتوحة ترصح كل ابإماكنية الترصف كام حيلو كل .بل نقول أأننا
ميكننا اذلهاب اإىل اخلارج للحصول عىل املصنفات وفقًا لرشوط حمددة.
 .581اإكوادور
نررب يف تقدمي تعقيبني عىل الاقرتاح املقدم من مجموعة البدلان الإفريقية اذلي خياطب اإماكنية رشاء املكتبات مقتنيات
منشورة بشلك قانوين جرت حيازهتا يف اخلارج واس تريادها ،بل وحق املكتبات يف ذكل .ولهذا الاقرتاح وجاهته القانونية
املهمة ألننا قد جند أأنفس نا يف وضع روما يعين وموجبه حظر تصدير تكل املصنفات اإىل املؤلف بسبب الالزتام ومعايري التوزيع
واستنفاد توزيع الاقتناء يف بدل بعينه .وسوف يعين ذكل اإماكنية الاس ترياد دون اإبرام اتفاق فعيل مع املؤلف .ذلا عند النظر
اإىل الاقرتاح املقدم من مجموعة البدلان الإفريقية بغض النظر عن مسأأ ة الاستنفاد س نجد أأن املكتبات سوف تمتتع حبرية
رشاء مصنفات لضمها اإىل مجموعاهتا واس تريادها .ول يعين هذا أأن تتحول املكتبة اإىل مكتبة لبيع الكتب ولكهنا سوف تشرتي
الكتب وتس توردها ألرراض اس تخداهما يف مجموعاهتا .ونرى عىل الناحية ا ألخرى عدم وضع قيود عىل املصنفات اليت ميكن
حيازهتا ول حتديدها بعدد .ول نظن أأنه س يكون من املناسب تقييد عدد املصنفات أأو الكتب اليت س تجري حيازهتا بعدد
ألن ذكل روما ل يتسق مع الترشيعات الوطنية.
 .586وفد كينيا ابلنيابة عن مجموعة البدلان الإفريقية
اس ً
تكامل ملداخةل وفد اإكوادور املوقر ،وحماو ة ل إالجابة عىل التساؤل اذلي طرحه وفد أأملانيا املوقر ،ل أأعتقد أأن هذه املادة
ابلتحديد تتناول حق الاقتناء لنتفاء وجود مثل هذا احلق .فنحن ننظر اإىل مسأأ ة الاس ترياد ألن معظم املكتبات ودور
افتقارا أأساس ًيا للكتب ،اليت حيصلون عىل مادهتا من اخلارج .بل ومعظم هذه
احملفوظات
ً
وخصوصا يف البدلان النامية تفتقر ً
البدلان حمظور علهيا الاس ترياد املوازي ل ألعامل احملمية وموجب حق املؤلف .وذلا فذكل أأحد الس بل للسامح لها جبلب الكتب
دون التعدي ابلرضورة عىل حق املؤلف .أأما ابلنس بة ل إالجابة عىل وفد املكس يك فال ميكننا ابلفعل الرجوع اإىل قيود عىل
الاس ترياد .فعىل سبيل املثال اإن كنا نتحدث عن املكتبات الوطنية يف كينيا اليت متتكل  26فرعًا يف أأحناء البالد وحتتاج اإىل
كتابني لضمها اإىل مجموعاهتا ،فسوف يتعني علهيا احلصول عىل اإذن ليك تمتكن من جلب هذين الكتابني ابلتحديد لضمهام اإىل
مجموعاهتا حىت ميكن اس تخداهما داخل املكتبة ،ل ليك تبد أأ يف بيعهام ألية أأرراض جتارية.
تعليقات تتصل بأأوجه الاس تخدام عرب احلدود
 .587وفد كينيا ابلنيابة عن مجموعة البدلان الإفريقية
يرجع السبب ا ألسايس لصياغة هذا احلمك بعينه فامي خيص مسأأ ة أأوجه الاس تخدام عرب احلدود اإىل السامح بتبادل املصنفات
بني املكتبات عرب احلدود ،وينص هذا احلمك عىل ما ييل فقط" :يباح للمكتبات ودور احملفوظات يف أأرايض الطرف املتعاقد
اإرسال أأو تسمل أأو تبادل نسخة عن املصنفات أأو املواد املشمو ة ابامحاية وموجب احلقوق ااجماورة ،املنجزة قانونيا يف أأرايض
طرف متعاقد أخر وما يف ذكل نسخ مصنفات ومواد مشمو ة ابامحاية وموجب احلقوق ااجماورة املنجزة وفقا لهذه املعاهدة".
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تعليقات عىل املصنفات اليتمية واملصنفات املسرتجعة واملسحوبة
 .588وفد كينيا ابلنيابة عن مجموعة البدلان الإفريقية
هذه قضية مثرية للجدل اإىل حد كبري ونعرب عن اإدراكنا لهذه احلقيقة اإذ ل تزال مسأأ ة ا ألعامل اليتمية يف جمال حق املؤلف
قيد التبلور ،غري أأهنا أأصبحت تكتسب أأمهية مطردة مع تطور الإنرتنت .والهدف ا ألسايس وراء لك ذكل هو وحض حمك
تقديم .وفامي ييل نص اقرتاحنا" :يباح للمس تفيدين نسخ واس تخدام حسب الاقتضاء مصنف ومواد مشمو ة ابامحاية وموجب
احلقوق ااجماورة ل ميكن حتديد هوية مؤلفها أأو صاحب احلقوق فهيا أأو حتديد ماكهنام ،بعد اإجراء حتقيق معقول ".وتعترب
مسأأ ة التحقيق املعقول أأو العناية الواجبة أأ ًمرا خشص ًيا متا ًما ،يتعذر عىل القوانني الوطنية اإنشاؤه ،وهو ما يتطلب اختاذ قرار
بشأأن املدى اذلي تذهب اإليه القوانني لتحقيقه" .ترتك للقانون الوطين مسأأ ة البت فامي اإذا اكن يلزم دفع ماكفأأة عىل بعض
الاس تخدامات التجارية للمصنفات واملواد املشمو ة ابامحاية وموجب احلقوق ااجماورة اليت ل ميكن حتديد هوية مؤلفها أأو
صاحب احلقوق فهيا أأو حتديد ماكهنام ،بعد اإجراء حتقيق معقول ".وخيضع هذا ا ألمر بدوره اإىل التعديل ألننا هنا بصدد
احلديث عن اس تخدامات املكتبات ودور احملفوظات .ويتعذر تطبيق الفقرة الثانية عىل أأرراض املكتبات ودور احملفوظات،
ولهذا السبب سوف نركز فقط عىل الفقرة ا ألوىل.
 .589ا ألرجنتني
تقرتح ا ألرجنتني اإضافة اإشارة اإىل املصنفات املستنفدة اليت مل تعد متاحة يف ا ألسواق ،مثل املصنفات اليت مل يُعد نرشها عىل
سبيل املثال .وهذا ابلفعل من ا ألمور اليت ننظرها عىل املس توى الوطين ،اإذ أأننا بصدد دراسة التقييدات والاس تثناءات عىل
نسخ املصنفات يف ظل هذه الظروف .ويف أأعقاب مناقشة هذه املسأأ ة قد نقرر أأن التقييدات أأو الاس تثناءات املفروضة
عىل احلفاظ تغطي هذه املسأأ ة ابلفعل .ور أأينا أأيضً ا توافر بعض ا ألحاكم املنظمة ل ألعامل املستنفدة يف ترشيعات لك من
فنلندا والمنسا واملكس يك وغريها من البدلان ولكها تشري اإىل املادة اخلاصة ابحلفاظ .ونررب يف الامتس اإدراج ا ألعامل
املستنفدة حتت ااجمموعة  .7ول زلنا نفكر يف أأفضل اإطار ترشيعي ممكن ،غري أأننا نررب يف الوقت احلايل يف الاحتفاظ هبذه
الإشارة حتت ااجمموعة .7
 .591الس نغال
حنن عىل دراية اتمة ابحلقيقة القائةل بأأن تكل املصنفات ذات طبيعة حساسة .ففي هناية املطاف اإذا كنت سوف تعلن أأن
أأحد املصنفات مصنف يتمي مفن املهم للغاية اإتباع اإجراء مناسب قبل الإقدام عىل مثل هذا الفعل ،وجيب الرتيث قبل اإعالن
العمل يتميًا .واكن من املهم التفكري يف احلالت اليت قد يظهر فهيا صاحب احلق يف مرحةل ما لحقة عقب اإعالن كون
املصنف من املصنفات اليتمية .فقد يعود صاحب احلق للظهور يف مرحةل لحقة .وهل يتعني اإرغام صاحب احلق عىل معاانة
من هذا ا ألمر اجمرد اإعالن املصنف مصن ًفا يتميًا فقط؟ علينا التفكري يف الاثر املرتتبة عىل ذكل ا ألمر بل والتفكري يف هذا
التصور احملمتل وكيفية التعامل معه .عالوة عىل ذكل نود أأن نطرح تساؤل عىل ا ألرجنتني .اإن مفهوم ا ألعامل املستنفدة موضوع
خمتلف بعض اليشء .فاإن حتدثنا عن استنفاد احلقوق من منطلق اامحاية ،س يعين ذكل أأن اامحاية قد انقضت و أأن مدة حق
املؤلف ا ألصلية أأو املدة املنقضية بعد الوفاة واملصنف س تؤول اإىل املكل العام .ولكننا ندرك أأيضً ا أأن ا ألرجنتني اكنت تتحدث
عن أأمر خمتلف ،أأل وهو املصنف اذلي مل يعد متا ًحا يف ا ألسواق ،ولكننا نريد أأن نس توحض وما ل يدع ً
جمال للشك ما اذلي
قصدوه عند قول "املصنفات املستنفدة" .فهل املقصود هو املصنف اذلي نفدت طبعته ومعىن أأنه مل يعد متاح يف ا ألسواق؟
أأم املصنف اذلي استنفدت حقوقه ابلفعل ،أأي أأن حق املؤلف قد انقىض؟
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 .595ا ألرجنتني
طرح وفد الس نغال التساؤل املتعلق ابلتفسري املقدم من ا ألرجنتني عىل تعبري "املصنفات املستنفدة" .وفامي يبدو هناك نوع
من الالتباس بشأأن معىن الاثر القانونية املرتتبة عىل ذكل .حنن بصدد احلديث عن املصنفات اليت مل تعد متاحة يف السوق أأو
اليت نفدت طبعهتا ،لسبب بس يط وهو اختاذ دور النرش قرار الامتناع عن طباعهتا أأو اإنتاهجا .اإننا ل نتحدث عن استنفاد
احلقوق عندما حتدثنا عن استنفاد املصنفات .بل كنا نقول ببساطة إان املصنفات مل تعد متاحة ،و أأن املصنف ذاته قد نفد عىل
مس توى اخملزون املتاح منه يف ا ألسواق.
 .593وفد كينيا ابلنيابة عن مجموعة البدلان الإفريقية
أأردت فقط الرد عىل العضو املوقر يف وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن مسأأ ة املصنفات اليتمية .فعندما أأرشت اإىل الفقرة
الثانية أأوحضت أأهنا تستند اإىل الهنج الشامل اذلي تتبعه مجموعة البدلان الإفريقية ،وعىل هذا مل تكن سوى الفقرة  5يه الفقرة
ذات الصةل ابملصنفات اليتمية ابلنس بة اإىل املكتبات .ونقر ابلإحاطة ابلتعليقات اليت أأثريت حول املصنفات اليتمية ،وكام ذكرت
من قبل هذا ميدان ل يزال قيد التطور والتغيري وذلا فنحن منفتحون عىل مجيع الاقرتاحات .هذا املوضوع ليس منقوش عىل
احلجر ،بل ل تزال العديد من ادلول حتاول أأن تتبني طريقة التعامل مع مسأأ ة املصنفات اليتمية.
 .592الربازيل
نود فقط الإعراب عن تأأييد وفد ا ألرجنتني فامي ذكره برضورة النظر يف مسأأ ة املصنفات اليت نفدت طبعهتا .ونلفت النظر اإىل
املداخةل اليت تقدم هبا وفد الهند املوقر اليت أأورد فهيا رضورة أأل حتول القابلية التجارية ول اس مترارية اس تكشاف املصنفات
دون اإاتحهتا ملس تخديم املكتبات .ونتفق مع املناقشات اليت دارت حول هذا املوضوع فامي خيص العمل اذلي حنن بصدده يف
هذه اللجنة.
 .594اإكوادور
أأردان الإعراب عن اهامتم وفدان خبصوص العرض املقدم عن املصنفات اليتمية ،اإذ نشعر أأن هناك العديد من احلالت اليت ل
ترسي فهيا الاس تثناءات التقليدية عىل املكتبات فتحتاج ابلتايل اإىل الامتثال ملهاهما .ويعين هذا أأنه يف حا ة عدم وجود
ترخيصا عىل املكتبة أأن توفر ًنصا حيمي هذا احلق حىت تعترب مس تخدمة املصنف اليتمي بشلك سلمي .كام
حامل حق يطلب ً
نود الإعراب عن شعور الوفد اب ألمهية القصوى ملتابعة النقاش ادلائر حول املصنفات املسرتجعة واملسحوبة.
 .591الس نغال
يف هناية املطاف قبل احلديث عن املصنف عىل املرء البدء بعمل كتبه مؤلف مث نقحه حمرر مث نرشه انرش .فهذا هو املصنف
ابملعىن املادي لللكمة .وعندما نتحدث عن يشء نفد من اخملزون ل بد أأن نأأخذ يف احلس بان أأننا نتحدث عن ابئعي الكتب
بل وعن النارشين اذلين خياطرون ابلقضاء عىل مصدر دخلهم لو مل يتوافر هلم ما يبيعونه .ويقع عىل عاتق النارشين الزتام
ابلتوجه اإىل اإعادة نرش كتاب عند نفاده من اخملازن ،وعادة تتضمن عقود النرش مثل هذا البند .وقد يتوجه املؤلف اإىل النارش
يف بعض ا ألحيان ويقول هل لقد مسحت بنفاد كتايب من اخملزون حبيث مل يعد متا ًحا بشلك رشعي يف السوق .ومل تف
بتعهداتك التعاقدية ،وعىل ذكل مل تلزتم ابلعقد بشلك سلمي .وهكذا أأصبح العقد لغ وابطل و أأان بصفيت املؤلف سوف أألمل
عىل ضامن توفري نسخ اكفية من الكتاب وإااتحهتا يف السوق .وعىل هذا أأظن أأننا جيب أأن نتوىخ احلرص.
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 .596مرص
ليس هناك من شك أأن املصنفات اليتمية واحدة من املسائل اليت تتعامل املكتبات معها لرضورة معرفة املكتبات بكيفية
التعامل معها .وتنشأأ املشلكة عندما ل تصبح هذه املصنفات يتمية ،ذلا ينبغي النص عىل رضورة اإتباع عدد من اخلطوات قبل
اإعالن املصنف يتمي ًا .أأشارت مجموعة البدلان الإفريقية اإىل احلقيقة القائةل برضورة اإجراء ما أأمسته ابلتحقيق املعقول ولكن
السؤال اذلي يطرح نفسه ما يه املعايري احلامكة للحقيقة القائةل ابإجراء حتقيق معقول .ألن ا ألمر يصبح ا ألمر مرتوك للمعايري
احملددة وفقًا للترشيع الوطين.
 .597وفد كينيا ابلنيابة عن مجموعة البدلان الإفريقية
فقط أأردان توضيح كون الفقرة الثانية غري سارية عىل املكتبات ودور احملفوظات.
تعليقات عىل التقييدات عىل مسؤولية املكتبات ودور احملفوظات
 .598اإكوادور
يشري الالزتام حبامية تدابري اامحاية التكنولوجية النابعة من املادة  55من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف رصاح ًة أأن الالزتام
بتوفري اامحاية لتدابري اامحاية التكنولوجية ينايف قوانني الاس تخدام غري املرصح به من ِّقبل صاحب احلق أأو اس تخدام ل
يسمح القانون به .فالواحض أأشد الوضوح أأن معاهدة الويبو تسمح أأو تتيح مرونة للبدلان حبيث تمتكن من خالل ترشيعاهتا
بوضع تقييدات عىل تدابري اامحاية التكنولوجية حىت تسمح ومامرسة الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف .واملقرتح
املشرتك مقدم ليشري اإىل اإنه ينبغي أأن تمتكن املكتبات ،خالل مبارشة أأعاملها ،من تفادي تدابري اامحاية التكنولوجية لامترس
الاس تثناءات والتقييدات حلق املؤلف اليت ينص علهيا القانون.
 .599الربازيل
يس هتدف هذا احلمك استبعاد مسؤولية موظفي املكتبات ودور احملفوظات عند قياهمم بواجباهتم اليومية و أأداهئا حبسن نية عن
أأي تع ٍد يقع دون موافقهتم ودون مشاركهتم .ويطالب القامئون عىل مكتباتنا الوطنية هبذا من السلطات الربازيلية ،حيث اإهنم
حيتاجون اإىل يشء من الاطمئنان القانوين بشأأن ما يؤدون من همام يف معرض مساهامهتم يف نرش الثقافة واملعرفة .وتزداد
أأمهية هذا الن مع وقوفنا عىل مشارف عرص رمقي جديد واختاذ مواد كثرية أأنساقًا خالف املطبوعات الورقية التقليدية.
تعليقات عىل تدابري اامحاية التكنولوجية
 .311كينيا ابمس مجموعة البدلان الإفريقية
فامي يتعلق بتفادي تدابري اامحاية التكنولوجية تقن ًيا ،توجد عدة أأحاكم يف قوانني حق املؤلف جتعل تفادي اامحاايت التكنولوجية
أأ ًمرا غري مرشوع وذلكل صغنا هذا ملراعاة وجود مس تخدمني معينني يندرجون عاد ًة حتت الاس تثناءات والتقييدات ليتيح
هذا النص ملن يكون من شأأهنم خالف ذكل اس تحقاق الاس تثناءات والتقييدات النفاذ اإىل املصنفات يف البيئة الرمقية.
 .315الربازيل
حنن نعترب أأي حمك يتعلق بتدابري اامحاية التكنولوجية يف س ياق املصنفات الرمقية اجلديد هذا أأ ًمرا مفيدً ا وهذه أأول مقاربة لنا
لصياغة نص .وحنن نفهم أأن لنا النظر فيه هنا وحماو ة ارتنام بعض املواقف اليت قد تنشأأ عندما نناقشه مع خمتلف الوفود اليت
روما يكون لها مساهامت وجتارب خمتلفة يف هذا الصدد.

SCCR/26/3
58

 .313اإكوادور
يشري الالزتام حبامية تدابري اامحاية التكنولوجية النابعة من املادة  55من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف رصاح ًة اإىل تفعيل
اامحاية الواجبة عند التعامل مع تدبري حيمي من أأي اس تخدام غري مرصح به من ِّقبل صاحب احلق أأو اس تخدام ل يسمح
القانون به .فالواحض أأشد الوضوح أأن معاهدة الويبو تسمح أأو تتيح مرونة للبدلان حبيث تمتكن من خالل ترشيعاهتا من وضع
تقييدات عىل تدابري اامحاية التكنولوجية .واملقرتح املشرتك مقدم ليشري اإىل متكن املكتبات خالل مبارشة أأعاملها ،يف حالت
الاس تثناءات تعيينًا ،من تفادي تكل التدابري لامترس الاس تثناءات والتقييدات اليت ينص علهيا القانون.
 .312اإكوادور
نريد أأن نسوق ً
مثال قد يفيد يف توضيح املسأأ ة اليت أأثريت ًتوا ،ويه املتعلقة ابملنطق أأو الفائدة من السامح دلور احملفوظات
واملكتبات بتفادي تدابري اامحاية التكنولوجية يف حالت الاقتناء املرشوع .فقد تكون دار حمفوظات أأو مكتبة قد اقتنت
مجموعة موس يقية رمقية مث ًال وحتتاج اإىل الاحتفاظ بنسخة للحفظ أأو الاستبدال .ويف هذه احلا ة ،حيتاج القامئون عىل املكتبة
اإىل تفادي التدبري التكنولويج من أأجل اإعداد النسخة حىت ميكن الاس تفادة من الاس تثناء لإعداد نسخة احلفظ أأو
الاستبدال .وهذا هو عني مقام تطبيق الاس تثناء.
 .314مرص
تمكن خطورة تدابري اامحاية التكنولوجية يف حالت معينة عند تطبيقها عىل مصنفات انتقلت اإىل املكل العام أأو غريها مما
خيضع لالس تثناءات يف ميدان التعلمي والبحث العلمي .وينبغي علينا هنا تقييد ،بل وحظر ،تدابري اامحاية التكنولوجية اإن
تعلق ا ألمر ومصنف غري محمي .فاإن اكن املصنف خاض ًعا لتدابري اامحاية التكنولوجية ،رمغ انتقاهل اإىل املكل العام ،فهو ل حيتاج
يف احلقيقة اإىل تدابري اامحاية التكنولوجية.
تعليقات عىل العقود
 .311اإكوادور
من ا ألمثةل ا ألخرى املوحضة لهذه املسأأ ة ،الرتخيصات اليت متنع الاحتفاظ بنسخة للحفظ .ويف هذه احلا ة جيب اإخضاع العقد
للمعاهدة .وحنن نرى أأنه من املهم أأخذ هذه املسأأ ة يف الاعتبار والنظر فهيا عىل النحو الواجب.
[هناية الوثيقة]

