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اجلدول غري الرمسي بشأن التقييدات واالستثناءات لفائدة مؤسسات التعليم والبحث

من اإعداد الرئيس
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اجلدول غري الرمسي بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث

أأ ِعد اجلدول التايل ليكون أأداة مفيدة توفر هيالك ملناقشة جوهر لك موضوع ،ابلستناد إاىل املوارد العديدة املتاحة للجنة .وس ميكّن ذكل اللجنة من اإجراء مناقشة تستند اإىل البيّنات وحتتم وهجات
النظر اخملتلفة وتدرك أأن الهدف املنشود ل يمتث ّل يف توجيه النقاش حنو أأية نتيجة مع ّينة أأو غري مرغوب فهيا ،بل الإفضاء اإىل فهم أأفضل للمواضيع ووجاههتا الفعلية ابلنس بة للمناقشات والنتيجة
املتوخاة.
املوضوع

الرمق

1

الاس تخدام اخلاص/الشخيص

2

الاقتباسات

التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ألغراض ا ألنشطة التعلميية ،من اإعداد ا ألس تاذ سينغ (الوثيقة )SCCR/33/6
املالحظة اخلتامية
امللخص التنفيذي
(الوثيقة  ،SCCR/33/6الصفحات من  49اإىل )51
(الوثيقة ،SCCR/33/6
الصفحات من  2اإىل )4
تتجىل أأمهية أأحاكم الاس تخدام اخلاص أأو الشخيص من حيث صلهتا ابلتوجيه الشخيص ،ليس فقط من
لن تكمتل أأي مناقشة عن
التقييدات والاس تثناءات التعلميية خالل ا ألعداد الكبرية من هذه ا ألحاكم وتنوع تطبيقها ،بل أأيضا ارتباطها ابلتوجيه التبوي .وبوجه عام ،يبدو
دون اإيالء العناية الواجبة ألحاكم أأنه فامي يتعلق اب ألثر الاقتصادي النامج عن تكل الاس تخدامات ،مبا يف ذكل الاس تخدام ل ألغراض التعلميية،
الاس تخدام اخلاص أأو الشخيص .فقد بذلت هجود حملاوةل حتسني ذكل ا ألثر وذكل ابمجلع بني الاستبعاد الكبري لفئات معينة من املصنفات من
الاس تخدامات اخلاصة أأو الشخصية وبني فرض رسوم عىل وسائط التسجيل ومعدات النسخ.
]…[.
الاقتباسات [ ]...يه أأحاكم تنفَّذ عامة بطريقة موحدة يف (بعض) ادلول ا ألعضاء عن طريق اإقرارها يف
لن تكمتل أأي مناقشة عن
التقييدات والاس تثناءات التعلميية الترشيعات الوطنية لدلول ا ألعضاء وحتديد تفاصيل تنفيذها .ول تشتط املاكفأأة عادة لقاء الاقتباس [.]...
دون اإيالء العناية الواجبة ألحاكم
]…[ الاقتباس.
أأحاكم […] الاقتباس تنفَّذ عامة
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الرمق

3

املوضوع

النسخ التعلميية

التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ألغراض ا ألنشطة التعلميية ،من اإعداد ا ألس تاذ سينغ (الوثيقة )SCCR/33/6
املالحظة اخلتامية
امللخص التنفيذي
(الوثيقة  ،SCCR/33/6الصفحات من  49اإىل )51
(الوثيقة ،SCCR/33/6
الصفحات من  2اإىل )4
بطريقة موحدة يف ادلول ا ألعضاء
عن طريق اإقرارها يف الترشيعات
الوطنية لدلول ا ألعضاء اليت دلهيا
تكل ا ألحاكم ،وحتديد تفاصيل
تنفيذها .ول تشتط املاكفأأة عادة
لقاء الاقتباس […].
يتباين تنفيذ التقييدات والاس تثناءات ألغراض النسخ التعلميية […] تباينا كبريا .ولكن الغرض املعلن لتكل
يتباين تنفيذ التقييدات
ا ألحاكم واحض عادة (التدريس والتعلمي والتوجيه والعلوم والبحث) .وفامي خيص النسخ التعلميية ،فاإن القيد
والاس تثناءات ألغراض النسخ
ا ألسايس هو عدم تسخري النسخ ألغراض جتارية أأو رحبية أأو عدم وجود ترخيص جتاري أأو عدم العمل بتوافره
التعلميية […] تباينا كبريا .ولكن
الغرض املعلن لتكل ا ألحاكم واحض ألغراض النسخ التعلميي .وملا اكن نطاق حق النسخ مرهتنا بتوفر التاخيص التجارية ونطاقها ،فاإن املسأأةل
عادة (التدريس والتعلمي والتوجيه تس تحق املزيد من البحث مبا يتجاوز نطاق هذه ادلراسة .وتنص أأحاكم النسخ أأيضا عىل حدود وقيود نوعية
ومكية مفروضة النسخ التعلميية.
والعلوم والبحث) .وفامي خيص
النسخ التعلميية ،فاإن القيد
لتعل
أ
ا ألسايس هو عدم تسخري النسخ ول تقتيض غالبية الحاكم املرتبطة [ ]...ابلنسخ ا ميية سداد ماكفأأة عادةل للمؤلفني وماليك احلقوق .وعىل
ألغراض جتارية أأو رحبية أأو عدم الرمغ من أأن أأحاكم النسخ التعلميية تنص عىل ماكفأأة عادةل تس هتدف أأساسا اإاتحة نسخ متعددة واس تخدام
وجود ترخيص جتاري أأو عدم العمل معدات النسخ ونسخ الغري للمصنفات ا ألصلية.
بتوافره ألغراض النسخ التعلميي .وعالوة عىل ذكل ،فامي خيص مسأأةل التعمل الش بيك عن بعد ،وضع عدد قليل فقط من ادلول ا ألعضاء أأحاكما
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الرمق

املوضوع

التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ألغراض ا ألنشطة التعلميية ،من اإعداد ا ألس تاذ سينغ (الوثيقة )SCCR/33/6
املالحظة اخلتامية
امللخص التنفيذي
(الوثيقة  ،SCCR/33/6الصفحات من  49اإىل )51
(الوثيقة ،SCCR/33/6
الصفحات من  2اإىل )4
وملا اكن نطاق حق النسخ مرهتنا خاصة تتناول رصاحة مسأأةل توزيع احملتوايت الش بكية ألغراض تعلميية .ولكن ل يعين ذكل أأن ادلول ا ألعضاء
بتوفر التاخيص التجارية ونطاقها ،ا ألخرى تفتقر ألحاكم تعاجل املسأأةل .وتظ ّل مسأأةل اإدراج النرش الش بيك للمحتوى الرمقي مضن حق "النقل اإىل
امجلهور" وحق "الإاتحة" مسأأةل حتسم أأساسا يف نطاق القانون املوضوعي للك دوةل عضو عىل حدة .وفضال
فاإن املسأأةل تس تحق املزيد من
عن ذكل ،ينطوي التعمل الش بيك عن بعد مضنا عىل شلك من أأشاكل نسخ املصنف ا ألصيل املنقول نظرا اإىل
البحث مبا يتجاوز نطاق هذه
ادلراسة .وتنص أأحاكم النسخ أأيضا اس تخدام دعامة اإلكتونية؛ ومن مث ،جيب عىل ا ألحاكم اليت جتزي التعمل الش بيك عن بعد أأن تراعي تكل
املسأأةل.
عىل حدود وقيود نوعية ومكية
مفروضة عىل النسخ التعلميية.
ول تقتيض غالبية ا ألحاكم املرتبطة
[…] .ابلنسخ التعلميية سداد
ماكفأأة عادةل للمؤلفني وماليك
احلقوق .وعىل الرمغ من أأن أأحاكم
النسخ التعلميية تنص عىل ماكفأأة
عادةل تس هتدف أأساسا اإاتحة نسخ
متعددة […].
فامي خيص مسأأةل التعمل الش بيك عن
بعد ،وضع عدد قليل فقط من
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الرمق

املوضوع

التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ألغراض ا ألنشطة التعلميية ،من اإعداد ا ألس تاذ سينغ (الوثيقة )SCCR/33/6
املالحظة اخلتامية
امللخص التنفيذي
(الوثيقة  ،SCCR/33/6الصفحات من  49اإىل )51
(الوثيقة ،SCCR/33/6
الصفحات من  2اإىل )4
ادلول ا ألعضاء أأحاكما خاصة
تتناول رصاحة مسأأةل توزيع
احملتوايت الش بكية ألغراض تعلميية.
ولكن ل يعين ذكل أأن ادلول
ا ألعضاء ا ألخرى تفتقر ألحاكم
تعاجل املسأأةل .وتظ ّل مسأأةل اإدراج
النرش الش بيك للمحتوى الرمقي
مضن حق "النقل اإىل امجلهور"
وحق "الإاتحة" مسأأةل حتسم
أأساسا يف نطاق القانون املوضوعي
للك دوةل عضو عىل حدة .وفضال
عن ذكل ،ينطوي التعمل الش بيك
عن بعد مضنا عىل شلك من
أأشاكل نسخ املصنف ا ألصيل
املنقول نظرا اإىل اس تخدام دعامة
اإلكتونية؛ ومن مث ،جيب عىل
ا ألحاكم اليت جتزي التعلمي الش بيك
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الرمق

املوضوع

4

املنشورات/اخملتارات/مجموعات
املصنفات/املصنفات املركبة
التعلميية

5

ا ألداء املدريس

التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ألغراض ا ألنشطة التعلميية ،من اإعداد ا ألس تاذ سينغ (الوثيقة )SCCR/33/6
املالحظة اخلتامية
امللخص التنفيذي
(الوثيقة  ،SCCR/33/6الصفحات من  49اإىل )51
(الوثيقة ،SCCR/33/6
الصفحات من  2اإىل )4
عن بعد أأن تراعي تكل املسأأةل.
أأحاكم […] املنشورات التعلميية أأحاكم […] .املنشورات التعلميية تنفَّذ عامة بطريقة موحدة يف ادلول ا ألعضاء عن طريق اإقرارها يف
تنفَّذ عامة بطريقة موحدة يف ادلول الترشيعات الوطنية لدلول ا ألعضاء اليت دلهيا تكل ا ألحاكم وحتديد تفاصيل تنفيذها ]…[ .أأما ابلنس بة
للمنشورات التعلميية ،مراعاة للتقييدات املنصوص علهيا معوما حول مدى اس تخدام املصنفات ا ألصلية
ا ألعضاء عن طريق اإقرارها يف
الترشيعات الوطنية لدلول ا ألعضاء ألغراض اجمموعات التعلميية ،ل يلزم النارشون أأيضا بأأداء أأي ماكفأأة ،عىل الرمغ من عدم وجود عدد ل
يس هتان به من ادلول ا ألعضاء اليت سنت أأحاكما تس تلزم سداد ماكفأأة نيابة عن املؤلفني اذلين اس تخدمت
اليت دلهيا تكل ا ألحاكم وحتديد
تفاصيل تنفيذها .و […] وضعت مصنفاهتم.
بعض ادلول ا ألعضاء أأحاكما تنص
عىل ماكفأأة فامي خيص املصنفات
ا ألصلية املدجمة يف املنشورات
التعلميية .وملا اكنت تكل الفئات من
ا ألحاكم غري مطبقة عىل نطاق
واسع مثل الفئات ا ألخرى ،فميكن
لدلول ا ألعضاء أأن تصلح قوانيهنا
الوطنية لتنفيذ تكل ا ألحاكم.
[…] أأحاكم ا ألداء املدريس تنفَّذ ا ألداء املدريس [ ]...هو أأحاكم تنفَّذ عامة بطريقة موحدة يف (بعض) ادلول ا ألعضاء عن طريق اإقرارها يف
الترشيعات الوطنية لدلول ا ألعضاء وحتديد تفاصيل تنفيذها .ول تشتط املاكفأأة عادة لقاء […] ا ألداء
عامة بطريقة موحدة يف ادلول
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الرمق

6

املوضوع

أأعامل البث /أأعامل النقل/
التسجيالت التعلميية

التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ألغراض ا ألنشطة التعلميية ،من اإعداد ا ألس تاذ سينغ (الوثيقة )SCCR/33/6
املالحظة اخلتامية
امللخص التنفيذي
(الوثيقة  ،SCCR/33/6الصفحات من  49اإىل )51
(الوثيقة ،SCCR/33/6
الصفحات من  2اإىل )4
املدريس.
ا ألعضاء عن طريق اإقرارها يف
الترشيعات الوطنية لدلول ا ألعضاء
اليت دلهيا تكل ا ألحاكم وحتديد
تفاصيل تنفيذها .ول تشتط
املاكفأأة عادة لقاء […] ا ألداء
املدريس […].
يتباين تنفيذ التقييدات والاس تثناءات ألغراض أأعامل البث […] و أأعامل النقل والتسجيالت التعلميية تباينا
يتباين تنفيذ التقييدات
كبريا .ولكن الغرض املعلن لتكل ا ألحاكم واحض عادة (التدريس والتعلمي والتوجيه والعلوم والبحث).
والاس تثناءات ألغراض أأعامل
البث […] و أأعامل النقل
والتسجيالت التعلميية تباينا كبريا .وتتخلل ا ألحاكم املتعلقة بأأعامل البث و أأعامل النقل والتسجيالت التعلميية اختالفات تنفيذية أأكرث .وقد ل
ولكن الغرض املعلن لتكل ا ألحاكم تشري ا ألحاكم يف ترشيعات ادلول ا ألعضاء اإىل " أأعامل النقل" أأو " أأعامل البث" حفسب ،بل قد تشري أأيضا
اإىل "التسجيل" أأو "التثبيت" أأو "التصوير" أأو "ا إلاتحة" أأو ح ى "ا ألداء" أأو "الاس تخدام" أأو " أأي
واحض عادة (التدريس والتعلمي
والتوجيه والعلوم والبحث) ]…[ .يشء" .ومن املثري لالهامتم ،بغض النظر عن صيغة املادة  )2(10من اتفاقية برن ،أأن عددا قليال من ادلول
أأما ا ألحاكم املتعلقة بأأعامل البث ا ألعضاء تس تخدم صيغة "عىل سبيل التوضيح" أأو بدائلها يف ا ألحاكم املرتبطة بأأعامل البث و أأعامل النقل
والتسجيالت التعلميية .وتتباين أأيضا الظروف واحلدود والقيود النوعية والمكية املفروضة .ولمتكني التعمل
و أأعامل النقل والتسجيالت
التعلميية ،ففهيا اختالفات تنفيذية الش بيك عن بعد ،مع اإدارة احامتل حدوث أأي تعد عىل الإنتنت ،ربطت بعض ادلول ا ألعضاء ،ابلإضافة اإىل
أأكرث اإذ يس تخدم عدد قليل من
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الرمق

املوضوع

التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ألغراض ا ألنشطة التعلميية ،من اإعداد ا ألس تاذ سينغ (الوثيقة )SCCR/33/6
املالحظة اخلتامية
امللخص التنفيذي
(الوثيقة  ،SCCR/33/6الصفحات من  49اإىل )51
(الوثيقة ،SCCR/33/6
الصفحات من  2اإىل )4
ادلول ا ألعضاء صيغة "عىل سبيل ذكل ،توفر املصنفات ا ألصلية عىل الش بكة ابس تخدام التدابري التكنولوجية.
التوضيح" أأو بدائلها من
املادة  )2(10من اتفاقية برن يف ول تقتيض غالبية ا ألحاكم املرتبطة [ ]...بأأعامل البث /أأعامل النقل /التسجيالت سداد ماكفأأة عادةل للمؤلفني
وماليك احلقوق .وعىل الرمغ من أأن [ ]...اس تخدام معدات النسخ ونسخ الغري للمصنفات ا ألصلية ،فمل
ا ألحاكم املرتبطة بأأعامل البث
ترصد أأي أأمناط واحضة ابلنس بة اإىل ا ألحاكم اليت تقتيض ماكفأأة عادةل لقاء أأعامل البث و أأعامل النقل
و أأعامل النقل والتسجيالت
والتسجيالت التعلميية.
التعلميية.
ول تقتيض غالبية ا ألحاكم املرتبطة وعالوة عىل ذكل ،فامي خيص مسأأةل التعمل الش بيك عن بعد ،وضع عدد قليل فقط من ادلول ا ألعضاء أأحاكما
[ ]...بأأعامل البث /أأعامل النقل /خاصة تتناول رصاحة مسأأةل توزيع احملتوايت الش بكية ألغراض تعلميية .ولكن ل يعين ذكل أأن ادلول ا ألعضاء
التسجيالت سداد ماكفأأة عادةل ا ألخرى تفتقر ألحاكم تعاجل املسأأةل .وتظ ّل مسأأةل اإدراج النرش الش بيك للمحتوى الرمقي مضن حق "النقل اإىل
امجلهور" وحق "الإاتحة" مسأأةل حتسم أأساسا يف نطاق القانون املوضوعي للك دوةل عضو عىل حدة .وفضال
للمؤلفني وماليك احلقوق .وعىل
عن ذكل ،ينطوي التعمل الش بيك عن بعد مضنا عىل شلك من أأشاكل نسخ املصنف ا ألصيل املنقول نظرا اإىل
الرمغ من أأن [ ]...اس تخدام
اس تخدام دعامة اإلكتونية؛ ومن مث ،جيب عىل ا ألحاكم اليت جتزي التعلمي الش بيك عن بعد أأن تراعي تكل
معدات النسخ ونسخ الغري
أ املسأةل.أ
للمصنفات ا ألصلية ،فمل ترصد أي
أأمناط واحضة ابلنس بة اإىل ا ألحاكم
اليت تقتيض ماكفأأة عادةل لقاء أأعامل
البث و أأعامل النقل والتسجيالت
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الرمق

املوضوع

التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ألغراض ا ألنشطة التعلميية ،من اإعداد ا ألس تاذ سينغ (الوثيقة )SCCR/33/6
املالحظة اخلتامية
امللخص التنفيذي
(الوثيقة  ،SCCR/33/6الصفحات من  49اإىل )51
(الوثيقة ،SCCR/33/6
الصفحات من  2اإىل )4
التعلميية..
فامي خيص مسأأةل التعمل الش بيك عن
بعد ،وضع عدد قليل فقط من
ادلول ا ألعضاء أأحاكما خاصة
تتناول رصاحة مسأأةل توزيع
احملتوايت الش بكية ألغراض تعلميية.
ولكن ل يعين ذكل أأن ادلول
ا ألعضاء ا ألخرى تفتقر ألحاكم
تعاجل املسأأةل .وتظ ّل مسأأةل اإدراج
النرش الش بيك للمحتوى الرمقي
مضن حق "النقل اإىل امجلهور"
وحق "الإاتحة" مسأأةل حتسم
أأساسا يف نطاق القانون املوضوعي
للك دوةل عضو عىل حدة .وفضال
عن ذكل ،ينطوي التعمل الش بيك
عن بعد مضنا عىل شلك من
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التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ألغراض ا ألنشطة التعلميية ،من اإعداد ا ألس تاذ سينغ (الوثيقة )SCCR/33/6
املوضوع
الرمق
املالحظة اخلتامية
امللخص التنفيذي
(الوثيقة  ،SCCR/33/6الصفحات من  49اإىل )51
(الوثيقة ،SCCR/33/6
الصفحات من  2اإىل )4
أأشاكل نسخ املصنف ا ألصيل
املنقول نظرا اإىل اس تخدام دعامة
اإلكتونية؛ ومن مث ،جيب عىل
ا ألحاكم اليت جتزي التعلمي الش بيك
عن بعد أأن تراعي تكل املسأأةل.
ل يوجد سوى  77حكام يف  37دوةل من ادلول ا ألعضاء تنص عىل احلصول عىل تراخيص اإجبارية ألغراض
 7التاخيص الإجبارية ألغراض
تعلميية .ويف حني أأن معظم تكل ا ألحاكم تتفق معوما مع النصوص املفصةل يف املادتني الثانية والثالثة من ملحق
النسخ والتجامت التعلميية
اتفاقية برن ،فاإنه مل جيدد اإعالنه مبوجب املادة ا ألوىل من امللحق سوى س تة دول أأعضاء .ويف هذا الصدد،
س يكون من املفيد للغاية اإجراء املزيد من التحقيقات بشأأن ما اإذا اكنت ادلول ا ألعضاء ا ألخرى قد
اس تخدمت تكل ا ألحاكم بفعالية يف ترشيعاهتا.
 8اس تثناءات عىل تدابري امحلاية ينبغي النظر يف سبب عدم جتديد سن عدد كبري من ادلول ا ألعضاء أأحاكما يف الترشيعات الوطنية تنص عىل فرض قيود عىل حامية تدابري
التكنولوجية واملعلومات املتعلقة ادلول ا ألعضاء اإعالانهتا مبوجب امحلاية التكنولوجية واملعلومات الرضورية لإدارة احلقوق .وتشمل بعض أأغراض هذه ا ألحاكم التدريس،
إابدارة احلقوق ل ألغراض التعلميية املادة ا ألوىل من امللحق .ويشار يف والاس تخدام اخلاص أأو الشخيص ،واختاذ قرارات رشاء وجحز ادلروس التعلميية ،وتشفري البحوث ،واختبار
سن أأحاكم يف ا ألمان ،وقابلية التشغيل البيين .وهناك أأحاكم أأخرى تقيد تدابري امحلاية التكنولوجية واملعلومات الرضورية
الوقت ذاته اإىل أأن ّ
لإدارة احلقوق محلاية الوصول املرشوع اإىل املصنفات واحملافظة عليه ،ومتكني الإعامل والاس تخدام الاكملني
القوانني الوطنية لدلول ا ألعضاء
تنص عىل اس تثناءات عىل تدابري للتقييدات والاس تثناءات يف الترشيعات الوطنية ،مبا يف ذكل ا ألحاكم التعلميية اليت نوقشت أأعاله .وتعتر
هذه املؤهالت يف ا ألحاكم العامة توهجا مثريا لالهامتم يف الاجهتاد القضايئ ادلويل يف هذا اجمال.
امحلاية التكنولوجية واملعلومات
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املوضوع

الرمق

التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ألغراض ا ألنشطة التعلميية ،من اإعداد ا ألس تاذ سينغ (الوثيقة )SCCR/33/6
املالحظة اخلتامية
امللخص التنفيذي
(الوثيقة  ،SCCR/33/6الصفحات من  49اإىل )51
(الوثيقة ،SCCR/33/6
الصفحات من  2اإىل )4
املتعلقة إابدارة احلقوق ل ألغراض
التعلميية ،اإما بشلك مبارش أأو غري
حري
مبارش ،يد ّل عىل تو ّجه ّ
ابلهامتم.

املوضوع
الرمق
 9املصنفات اليتمية
10

العقود
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الاس ترياد والتصدير (مسأأةل
املصنفات العابرة للحدود)
تقييد مسؤولية املؤسسات
التعلميية
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الوثيقة SCCR/26/4 PROV.

[هناية الوثيقة]

