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اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة الثالثة والثالثون

جنيف ،من  14اإىل  18نومفرب 2016

اقرتاح عن التقييدات واالستثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والتقييدات واالستثناءات
لفائدة مؤسسات التعليم والبحث واألشخاص ذوي إعاقات أخرى

وثيقة قدمهتا ا ألرجنتني
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املقدمة
يف ظل التطورات اليت يشهدها جمال التكنولوجيا والتصالت ،جيب النظر يف س بل جديدة لضامن احرتام حق املؤلف
اهتداء يف املقام
واحلقوق اجملاورة والامتثال لها .ول تضارب بني أأهداف الهنوض ابمللكية الفكرية والتمنية البرشية الشامةل
ً
املسّ واملشارةة الفامةل يف اجمليمع (املائة  7من اتفاق كريبس).
ا ألول ببائ ددم اليمي ز وكفاؤؤ الفر والنفا  ر
وكرى مجهورية ا ألرجنتني أأن ا ألساس املنطقي لوضع صك ئويل بشأأن الاس تاناءات والتقييدات هو أأن من املس تحيل دىل
ادلول تسوية بعض املامرسات اخلاصة ابس تخدام املصنفات يف املكتبات ألغراض التعلمي أأو البحث دىل الصعيد ادلاخيل.
ومع كل ،يبدو أأنه ميكن لدلول أأن تعاجل ئاخلي ًا العديد من الاقرتاحات املقدمة خالل مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف) عن طريق اإئخال تعديالت ترشيعية أأو تطبيق ممارسات جيدة.
ومن هذا املنطلق ،ينبغي لصك ئويل بشأأن الاس تاناءات أأن ينص دىل عنارص حمدئة وواحضة للغاية ،تقتيض تعاو ًن بني
ادلول .سستطلب كل املواءمة بني القوانني دىل أأساس معايري ئنيا (مبد أأ املعامةل الواحدة) واعامتئ قوادد للتنس يق (مبد أأ
التنس يق).
ولكتا اجملموعتني من القوادد رضورية للمواءمة بني حقوق امللكية الفكرية واحلقوق ا ألررى ات املغزى الإنساين.

الغرض
يُقرتح اإددائ رطة دامة لالس تاناءات والتقييدات ت  رسّ مواءمة اس تخدام املصنفات ول س امي ا ألئبية دىل الصعيد ادلويل
ابمجلع بني مبد أأي املعامةل الواحدة والتنس يق دىل الصعيد ادلويل.

مبدأأ املعامةل الواحدة
يُقصد ببد أأ املعامةل الواحدة يف جمال الاس تاناءات والتقييدات حتقيق تواؤق يف الآراء دىل اس تخدامات املصنفات يف
املكتبات واملنشأآت التعلميية با ل خيل ابلس تغالل العائي واملصاحل املرشودة للمؤلفني.
ول شك يف أأن حق نقل املقتطفات املكفول بوجب املائة  10من اتفاقية برن اس تاناء داملي أأوجبته ظروف العرص من أأجل
ئؤع جعةل التقدم يف العلوم والثقاؤة والتعلمي.
ومع تغري املامرسات التكنولوجية والتعلميية ،جيب توس يع كل احلق يف الاقتباس وغريه من الاس تاناءات مضمو ًن ونطاق ًا
ليغطي مث ًال ش بكة الإنرتنت اليت تتسم بأآنية الوجوئ ومطلق التواجد وانعدام كفاليف املعامالت أأو يفائ.
ويبدو من املعقول التفاق دىل اس تاناءات وتقييدات ئنيا حتدئ اس تخدامات املكتبات والاس تخدامات ألغراض التعلمي
أأو البحث .وميكن لدلول أأن تواصل اإددائ قامئة ابلس تاناءات ادلنيا ختص مصنفات معينة واس تخدامات حمدئة مع وضع نظام
كرريص رحبي لالس تخدامات ا ألررى .وينبغي تويخ الوضوح يف حتديد عنارص الاس تاناءات من نطاق ومس تفيدين
و أأؤعال وأآاثر .وينطبق ا ألمر اته دىل الرتاريص الرحبية.
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مبدأأ التنس يق
اإن مبد أأ املعامةل الواحدة وحده غري ٍ
اكف ألن ادلول تفّ نطاق الاس تاناءات وتطبقه وؤق ًا لقوانسهنا الوطنية وإان اتفقت دىل
مضمونه .والسبب أأنه لكام ازئائت صياغة القاددة ئقة ،ازئائت وضوح ًا يف اإطار القانون الوطين دىل ارتالف رصائصه
وتنوعها.
ومن مث ،يتعني اعامتئ قوادد التنس يق يف جمال امللكية الفكرية.
وخالصة الالكم أأن الهدف هو اإرساء اإطار قانوين واحض يتيح مواصةل التمنية الاقتصائية والاجامتعية يف وئام ويؤئي اإىل
احرتام امللكية الفكرية وإانفا ها وجتاوز الفروق بني ا ألنظمة القانونية.
ويعين كل اعامتئ قوادد يف القانون ادلويل ختفف من وطأأة احلدوئ ا إلقلميية ؤتصبح ا ألؤعال اليت ككون صاحلة وقانونية يف
نظام قانوين ما صاحل ًة وقانوني ًة يف ا ألنظمة القانونية ا ألررى اليت تّي ؤهيا أأحفام املعاهدة .ومن املقرتح أأن يطبق كل الهنج
دىل لك الصكوك احمليمةل بشأأن الاس تاناءات والتقييدات قيد املناقشة يف س ياق جلنة حق املؤلف.
ومن اجلدير ابذلكر دىل سبيل املثال أأن من أأبرز قوادد التنس يق اليت أأنتجت أآاثر اإجيابية يف جمال حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة املعامةل الوطنية املكفوةل يف املائة  )1(5من اتفاقية برن واملائة  3من اتفاق كريبس .ويف جمال الاس تاناءات
والتقييدات ألغراض ثقاؤية وتعلميية ،ميكن وضع قاددة تنس يق اإجيابية تنص دىل أأن أأي ؤعل يقع يف اخلارج يكون صاحل ًا دىل
الصعيد الوطين إا ا قصد هبدؤه ونطاقه وموضوده الصاحل اجمليمعي ا ألمع .وس تتيح قاددة التنس يق البت يف صالحية
الاس تاناءات والتقييدات غري احملدئة يف املعاهدة .وس تتيح أأيض ًا البت يف مسأأةل الاس تاناءات والتقييدات غري املتفق دلهيا.
وؤامي خيص الاس تاناءات والتقييدات ألغراض تعلميية ،ميكن الإقرار بصالحية معيار يس تويف معايري برن أأو يضع كرريص ًا
رحبي ًا يف لك ا ألقالمي ا ألطراف يف املعاهدة إا ا  رِّ
وسع نطاق هذا الهنج لسشمل الساحة الرمقية.
تسّ هذه القاددة مواءمة الاس تاناءات احملدئة يف خمتلف التقاليد القانونية مثل تقاليد القانون املدين والقانون الإنلك زي.
وس  ر
ؤ إا ا نُسخ مصنف مثال ل ألغراض التعلميية احملدئة يف املعاهدة ئاخل اإقلمي أأقر بأأن ؤعل النسخ أأو الإاتحة قانوين وؤق ًا
للرشوط القانونية السارية ،ؤاإن كل الفعل يكون قانوني ًا يف ا ألقالمي ا ألطراف ا ألررى اليت ل تنص دىل كل الاس تاناء.
ويطبق املبد أأ اته دىل التعاون بني املكتبات .إا ينبغي للمكتبة ِّ
املرسةل اليت تسادد مس تفيد ًا يف بدل أآرر أأن ككون دىل يقني
من أأن أأؤعال النسخ دىل يد املس تفيد يه صاحلة ألهنا ا ألؤعال قانونية يف بدلها .ودليه ،إا ا نسخت املكتبة ِّ
املرسةل مصنف ًا يف
بدلها وؤق ًا للرشوط القانونية الوطنية املطبقة دىل نسخ كل املصنف ،ؤال ميكن أأن تصبح أأؤعال الإرسال أأو التسمل أأو
الاس تخدام يف املكتبة املس تفيدة غري قانونية يف البدل املقصد.
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القاددة املقرتحة
بناء دىل ما تقدم ،ينبغي أأل ختتلف صالحية ا ألؤعال املدرجة يف نطاق املعاهدة اخلاصة ابلس تاناءات والتقييدات ابرتالف
ا ألقالمي .ؤ إا ا اكن ؤعل النسخ أأو الإاتحة صاحل ًا بوجب املعاهدة ،ؤال ميكن اإبطاهل بوجب قوادد ترشيعية وطنية .ومن العجز
تطبيق معاهدة بشأأن التقييدات والاس تاناءات ألغراض التعلمي أأو البحث يف ظل التنفيذ املطلق ملبد أأ احلدوئ ا إلقلميية .إا
س تعرقل كفاليف املعامالت الإنفا الفعيل للمعاهدة بشدة .وذلكل يُقرتح صياغة القاددة دام ًة دىل النحو التايل:
" إا ا مت نسخ املصنف أأو اإاتحته وؤقا لالس تاناءات والتقييدات املنصو دلهيا يف هذا التفاق ،خيضع ؤعل النسخ أأو
الإاتحة لقانون البدل اذلي وقع ؤيه الفعل ،من غري أأن يكون يف كل حظر دىل اإرسال املصنف املنسوخ اإىل خشص
أأو مؤسسة ممن يس تفيد من الاس تاناءات والتقييدات يف ئوةل عضو أأررى ،دىل أأن يامتىش كل الإرسال أأو
الاس تخدام مع أأحفام هذا التفاق ورشوطه".
[هناية الوثيقة]

