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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019سبمترب  16 التارخي:

 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ااورة

 والثالثون التاسعةالدورة 
 2019 أٔكتو�ر 25ٕاىل  21جنیف، من 

 النموذجي : حتليل التصنيفدور احملفوظاتاالستثناءات على حق املؤلف لفائدة 

 �ینيث �روز، حمام ودكتور يف القانون من ٕا�داد

 مقدمة  أٔوال.

عنارص ل  مس�تفيضدور احملفوظات هو تقدمي حفص الس�تثناءات �ىل حق املؤلف لفائدة ٕاّن الغرض من هذا الت�لیل ل
دور احملفوظات. ویقوم هذا املرشوع بعزل العنارص  تنطبق �ىلمن احملمتل ٔأن س�تثناءات القانونیة �ىل حق املؤلف اليت �

 رشوط ، من شأٔن هذا الت�لیل ٔأن �سا�د مندويب الویبو �ى نظرمه يفوبذ�اليت أ�درجت يف قوانني حق املؤلف املعنیة، 
 یتعلق هبذه �س�تثناءات �ىل حق املؤلف. و�الوة �ىل ذ�، من شأٔن هذه ف�یضعونه صك ٔأي ٔأو  یقّدموهنا ٔأي مشورة

قوانني �دیدة ٔأو مراجعة ا�راسة ٔأن �سا�د واضعي القوانني يف لك دو� من ا�ول أ�عضاء ٔأثناء النظر يف صیا�ة 
 القامئة. القوانني

و�لرمغ من ٔأن هذه ا�راسة تنصب �لرتكزي �ىل دور احملفوظات، فٕانه من الطبیعي ٔأن �كون لها قوامس مشرتكة مع حتلیل 
). وفعًال، مثة �ّدة قوانني �ُشار ٕا�هيا يف الغالب بعبارة SCCR/38/4اخلاص �ملكتبات (انظر الوثیقة التصنیف ا�منوذ� 

دور احملفوظات يف ق رصا�ة �ىل دور احملفوظات ٔأیضا. ولكن قضا� حق املؤلف "�س�تثناءات لفائدة املكتبات"، تنطب
ختتلف ٔأحياً� عن القضا� اليت قد توا�ها املكتبات عندما یتعلق أ�مر ببعض أ�صناف من ا�مو�ات. وقد اس�تفادت هذه 

(انظر الوثیقة  دیفيد ساتونّدها ا�كتور اليت ٔأ� رجعیة �شأٔن احملفوظات وحق املؤلفاملوثیقة الا�راسة ٔأیّام اس�تفادة من 
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SCCR/38/7 دیفيد . و�ُشري الت�لیل ا�ي ٔأجراه ا�كتور تبعات حق املؤلفاحملفوظات و )، واليت تُقّدم عرضًا مفصًال عن
. كام تمجمو�ات احملفوظإاىل ٔأن حّق املؤلف یربر متامًا معاجلة الظروف �س�تثنائیة والفریدة املتعلقة �حملفوظات و  ساتون

احملفوظات ٔأن احلا�ة ٕاىل النظر يف قضا� حق املؤلف اخلاصة �حملفوظات ال تقترص حرصًا �ىل  ساتونیوحض تقر�ر ا�كتور 
ا�صصة؛ مفجمو�ات احملفوظات واحلا�ات املتعلقة هبا �البًا ما تُدرج يف املكتبات واملتاحف و�ريها من منظامت القطا�ني 

 العام واخلاص.

�ىل حق  وتقيیداتوجز لبعض ٔأو�ه �ختالف بني دور احملفوظات واملكتبات من حيث تطو�ر اس�تثناءات وف� یيل م
 املؤلف وتطبیقها:

قد حتتوي دور احملفوظات واملكتبات، �ىل �ّد سواء، �ىل حيازات متنو�ة، ولكن ُحيتفظ �لعدید من املصنفات  •
الص�، ینبغي اعتبارها مكجمو�ة من املصنفات املنفص�، يف دور احملفوظات مضن مجمو�ات �برية من املواد ذات 

وجتمع دور احملفوظات ٔأحياً� موادًا من مؤسسات بعیهنا فقط، ٔأو من مصادر ٔأخرى قد �كون �اضعة لقوا�د 
 ومتطلبات مؤسس�یة.

وظات �ىل عن ا�مو�ات املأٔلوفة يف املكتبات؛ فعادة ما حتتوي دور احملفقد خيتلف حمتوى مجمو�ات احملفوظات  •
مواد مل تُنرش بعد، و�ريها من املواد النادرة والفریدة اليت �س�توجب اختاذ ٕاجراءات اس�تثنائیة محلا�هتا من 

 خسارة. ٔأیة

�ا�ات املس�ت�دمني؛ وميكن �ور احملفوظات الرمسیة ٔأن تتو� ٔأولویة و البحث  قد �كون هناك اختالف بني •
 ق ٔأهداف املؤسسة املتعلقة حبفظ الس�الت �ىل املدى الطویل.تلبیة احلا�ات الفوریة من املعلومات، وحتقي

قد �كون جلوانب قانون حق املؤلف يف بعض أ�حيان تبعات �ىل نطاق ٔأوسع �ىل مجمو�ات احملفوظات؛  •
ّمت متدید فاحملفوظات احلكومية �شمل مجمو�ات �برية من معلومات القطاع العام اليت قد �كون مضن امل� العام، ٔأو 

حام�هتا؛ كام ٔأن الكتا�ت �ري املنشورة، والصور الفوتوغرافية، و�ريها من املواد، ال تُنسب يف الغالب ٕاىل فرتة 
والكشف عن بعض احملتو�ت �ري  مؤلفني معرويف الهویة، وقد یقتيض أ�مر التعامل معها بوصفها مصنفات یتمية؛

  بعض الب�ان.املنشورة قد �شلك ٔأیضا تعدً� �ىل حقوق املؤلف املعنویة يف

ميكن ٔأن تؤ�ر الظروف القانونیة لبعض مواد احملفوظات، بغض النظر عن قانون حق املؤلف، يف احلا�ة ٕاّما ٕاىل  •
الرسیّة الصارمة ٔأو ٕاىل نفاذ امجلهور ٕا�هيا �ىل نطاق واسع؛ وقد تتضمن مجمو�ات احملفوظات ٔأرسارًا خشصیة ٔأو 

 فاذ امجلهور ٕا�هيا، مما یقتيض ٕا�ادة �سخها ٔأو الكشف عهنا.حكومية؛ كام ٔأهنا قد ختضع لقوانني تنظم ن

تعترب احلا�ة ٕاىل اس�تثناءات �ل حق املؤلف جزءًا رضورً� يك ونتي�ة لهذه السامت املُمّزية للعدید من مجمو�ات احملفوظات، 
 د هذه املسائل و�ريها.یتس�ىن �ور احملفوظات بلوغ ٔأهدافها. ومن شأٔن التصنیف ا�منوذ� التايل ٔأن �ُسا�د �ىل حتدی

 بنية التصنیف ا�منوذ� �نیا.

م حتلیل التصنیف ا�منوذ� هذا يف صورة سلس� من اجلداول، وبصفة �امة، یتناول ّلك �دول موضو�ًا ٔأو مفهومًا ٔأو یُقد� 
دور  اليت تقّد�ادمات اخل�شاطًا وا�دًا ّمت ٕادرا�ه �ى سّن القوانني. فعىل سبيل املثال، ینظر اجلدول أ�ول يف قانون �شأٔن 
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 �ى قراءهتا من ا�ميني ٕاىل اليسارأ�معدة  وتُمثل. وینقسم لك �دول ٕاىل ٔأربعة ٔأمعدة. احملفوظات وأ��شطة اليت تضطلع هبا
� وس�ی� مهنجیة لتصور البنية احملمت� للقانون، وعنارصه املفّص�، والرشوع يف استيعاهبا. ففي اجلدول أ�ول ا�ي یتناول مسأٔ 
احلفظ، �سلط العمود أ�ول الضوء �ىل طبیعة املوضوع، وذ� من �الل تقدمي وصف موجز خلدمات احملفوظات املعنیة. 

ویُطلع العمود الثاين القارئ �ىل حقوق صاحب حّق املؤلف اليت ميكن ٔأن تتأٔ�ر من جّراء القانون. وُحيّدد العمود الثالث 
ٕاضافة ٕاىل ما �رتبط هبا من مصادر قانونیة، واليت قد یتعني �ىل انني، ویُنّظمها، العنارص املفص� اليت تظهر يف بعض القو 

ٔأّما العمود الرابع، فيعزل جوانب معایري قانون ما، ٔأو ٔأي صك قانوين أٓخر. واضعي القوانني ٔأ�ذها يف �عتبار ٔأثناء تطو�ر 
ون، ٔأو يف ٔأي صك قانوين أٓخر، ویضع قامئة هبا؛ ومن ّمث، القانون اليت مت التوصل ٕاىل اتفاق يف ا�ٓراء �شأٔن ٕادرا�ا يف القان
 فٕان هذه العنارص الواردة يف العمود الرابع يه عنارص قيد النظر.

 وميكن وصف أ�معدة أ�ربعة �ىل حنو ٔأكرث مشوًال كام یيل:

 .: فئة ٔأ�شطة دور احملفوظات1العمود  •
o املعيناملوضوع العام ٔأو وصف القانون املعين ٔأو احلمك القانوين . 
o املهام ٔأو اخلدمات ٔأو أ��شطة أ�خرى ذات الص� اليت یؤ�ر فهيا احلمك القانوين. 

 ام دور احملفوظات" يه أ��شطة اليت تضطلع هبا دور احملفوظات�". 
 .دمات دور احملفوظات" يه أ��شطة اليت تقّد�ا دور احملفوظات لفائدة املس�ت�دمني�" 

 املعنیة. فصاحب حق املؤلحقوق : 2العمود  •
o  اليت تتأٔ�ر من جراء تطبیق �س�تثناء. صاحب حق املؤلفحقوق 
o .یّمت ا�متیزي بني احلقوق اليت تتأٔ�ر مبارشة يف املقام أ�ول عن احلقوق اليت تتأٔ�ر بدر�ة ٔأقل 

 : عنارص �س�تثناءات القانونیة.3العمود  •
o  عنیة، ويه �متزي �خلصائص التالیة:حتدید العنارص املفّص� اليت من شأٔهنا ٔأن تظهر يف القوانني امل 

  نطاق القانون ٔأو ٔأحاكمه، ٕاضافة ٕاىل تطبیقه. 3حيّدد لك عنرص يف العمود 
  يف العدید من القوانني املعنیة. 3تظهر معظم عنارص العمود 

o  عنرص �الستناد ٕاىل أ�د� الواردة يف القوانني املعمول هبا ا�ول أ�عضاء، ميكن لب� ما ٔأن خيتار ٕادراج
يف قوانينه، ولكن من �ري املرحج ٔأن تتنازع أ�طراف املعنیة �شأٔن طریقة ٕادراج ت�  3من العمود 

 أ�حاكم.
o  نفاذ قانون �شمل اكفة العنارص الواردة ٔأیة دو� من ا�ول أ�عضاء  تقوممن �ري احملمتل ٔأو املتوقع ٔأن�ٕ

 .3العمود  يف

 : العنارص قيد النظر4العمود  •
o  العنارص اليت من شأٔهنا ٔأن تظهر يف القوانني املعنیة، واليت �متزي �خلصائص التالیة:حتدید 

  نطاق القانون ٔأو ٔأحاكمه، ٕاضافة ٕاىل تطبیقه. 4حيّدد لك عنرص يف العمود 
  كرثة يف القوانني املعنیة املعمول هبا يف ٔأیة دو� عضو. 4تظهر معظم عنارص العمود� 
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 تظهر فهيا هذه العنارص يف قانون ما، �درًا ما تظهر هذه بغض النظر عن �دد املرات اليت 
العنارص يف ذ� القانون �ىل حنو متّسق. فعىل سبيل املثال، قد تعمتد �ّدة ب�ان اس�تثناًء �شأٔن 

 ُجترياملوضوع نفسه، ولكهنا ختتلف اختالفًا �بريًا �شأٔن ما ٕاذا اكن جيوز �ور احملفوظات ٔأن 
. و�ملثل، �سمح �س�تثناءات �ىل حق املؤلف يف العدید من �س�ة وا�دة ٔأو �ّدة �سخ

دراسات �اصة، ولكن ٔأ�د ت� الب�ان قد ال �شرتط  ٕالجراءالب�ان �ور احملفوظات �لنسخ 
ٔأي دلیل لهذا الغرض، يف �ني ٔأن ب�ًا أٓخر سيشرتط و�ئق موقعة یمت �حتفاظ هبا يف 

 جسالت �ى دور احملفوظات.
o تلفة �شأٔن بعض هذه القضا�، یمت حتدید هذه العنارص �ىل ٔأهنا قيد النظر، ٔأو ٔأهنا تتطلب نظرًا ل�ٓراء ا�

بذ� ٔأثناء تطو�رمه لصكوك  قها. وميكن ملندويب الویبو القياممواص� النظر فهيا ف� یتعلق مبعناها وتطبی 
  ب� ما.قانونیة، كام ميكن ٔأن ینظر فهيا واضعو القوانني ٔأثناء صیا�ة قانون وطين يف

 الس�یاق والغرض والنطاق �لثا.

 الس�یاق القانوين للتصنیفات ا�منوذجية

 تناولت �ج��ات السابقة للجنة حق املؤلف حتلیًال لقوانني حق املؤلف املعمول هبا يف املكتبات ودور احملفوظات. •
 قُّدمت عروض ودراسات يف �ج��ات السابقة للجنة حّق املؤلف. •
أ�عضاء طائفة �برية من قوانني حق املؤلف ذات الص�، تتناول أ��شطة واخلدمات اليت تعترب �مة ٔأنفذت ا�ول  •

 �ور احملفوظات ؤأفراد امجلهور ممن یعمتدون �ىل دور احملفوظات واخلدمات اليت تقّد�ا.
 ن تفاصیل.�متزي القوانني بتنوعها الكبري، وٕان اكنت تُعىن �لقضا� العامة نفسها، ف� تقّدمه م •
�سرتشد هذه القوانني معومًا �ملفاهمي العامة فقط اليت �شلك "معیار اخلطوات الثالث" ا�ي تنص �لیه  •

 .�رن وصكوك دولیة ٔأخرى تفاقيةا
 ٔأدرج �حتاد أ�ورويب بعض املفاهمي املتعلقة بدور احملفوظات يف توجهياته. •

 ٔأغراض التصنیفات ا�منوذجية

 املواضیع البارزة و�دمات احملفوظات اليت تتناولها قوانني ا�ول أ�عضاء.حتدید العدید من  •
حق اليت تتأٔ�ر من جراء �س�تثناءات املفروضة �ىل توضیح احلقوق أ�ساس�یة لصاحب حق املؤلف  •

 .الفردي املؤلف
 ك دولیة.عزل الفروق ا�قيقة و�ختالفات اخلاصة بني القوانني ومن ّمث ٕاماكنیة صیا�ة قوانني ٔأو صكو  •
ٕاىل  لحتدید القضا� أ�ساس�یة اليت ال �زال مهبمة ٔأو دون �ّل بصفة �امة، واليت من شأٔهنا ٔأن ختضع يف املس�تقب •

 حتلیالت ٔأو مفاوضات.

 نطاق هذه التصنیفات ا�منوذجية

�ملكتبات. ٕاىل بعض القضا� ذات الص� مع إالشارة بني الفينة وأ�خرى ر احملفوظات، وَ �ركّز هذه ا�راسة �ىل دُ  •
وٕاذ ٕان العدید من القضا� املطرو�ة هنا قد �كون سدیدة �ور احملفوظات ومؤسسات ٔأخرى، س�ُتعّد الویبو 
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دراسات ٔأخرى تويل اه�مًا �اصًا �حتیا�ات دور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميیة، وظروفها، 
 وس�تعرض ت� ا�راسات �ىل ا�ول أ�عضاء.

ة ٕاىل القوانني القامئة املطبقة رصا�ًة. ومن ّمث، فهيي ال تغطي القضا� و�قرتا�ات اليت ال تظهر �ستند هذه ا�راس •
 �لفعل يف قوانني ا�ول أ�عضاء.

 مواضیع التصنیفات ا�منوذجية �ور احملفوظات رابعا.

 یع التالیة:�شمل التصنیفات ا�منوذجية �شأٔن �س�تثناءات لفائدة دور احملفوظات �داول تتناول املواض 

 املصنفات. حفظ •
 استبدال املصنفات •
 النسخ ٔ�غراض ا�راسة ٔأو البحث •
 إال��ة �ىل منصات معّینة •
 املادیة املصنفاتعرض  •

قد تنطبق بعض �داول التصنیفات ا�منوذجية للمكتبات �ىل دور احملفوظات، ٔأو قد �سا�د �ىل فهم تبعات حّق املؤلف و 
، واجلدول ا�ي املادیة والرمقیة املصنفاتاملتعلقة ٕ��ارة  اجلداول ال س��، �ىل حنو ٔأكرث اك�الً احملفوظات �لنس�بة ٕاىل دور 

اس�تثناءات قانونیة.یقدم "اعتبارات ٕاضافية" لتطو�ر 
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 املوضوع:
 املصنفات حفظ

 .املصنفات حفظيف  املمتث�ساس�یة ا�ٔ غایة لل ،أٔخرىا �ٔغراض اس�ت�دا�و  احملمیة مبوجب حق املؤلف، تعریف: �س�تثناء �ىل حق املؤلف ا�ي �رخص �ور احملفوظات �سخ املصنفات
 العنارص قيد النظر عنارص �س�تثناءات القانونیة املعنیة حقوق صاحب حق املؤلف احملفوظاتدور  �شاطفئة 

 احلمك القانوين:

 املصنفات ٔ�غراض رمسیة.حفظ 
املصنفات للبحث وإالرث  حفظ

 الثقايف.

 �ام دور احملفوظات:

 النسخ لتفادي الفقدان. •
 النسخ اس�ت�ابة للفقدان •

 .الرضر ٔأو
النسخ لٕالیداع يف دور  •

حمفوظات ٔأخرى من ٔأ�ل 
 أ�من واحلفظ.

النسخ لتخز�ن املصنفات  •
ٔ�صلیة حفاظًا �ىل ا

 الثقايف. إالرث
النسخ لضامن النفاذ الرمسي  •

 الرمسیة. �طالع �ىل املراجعو
النسخ لٕالضافة ٕاىل مجمو�ات  •

 .متخصصة ٔأخرى

 احلقوق أ�ساس�یة:

 النَسخ.

 احلقوق الثانویة:

التوزیع (ٕاذا ٔأ�ارت دور احملفوظات 
 .النُسخ ٔأو ٔأودعهتا يف ماكن أٓخر)

املش�تقات (�رجامت الو�ئق أ�صلیة 
 وصیغها املعّد�).

الت�ایل (ٕاذا اكنت الوثیقة أ�صلیة مؤّمنة 
 بتدابري امحلایة التكنولوجية).

احلقوق املعنویة (حامیة سالمة املؤلف 
وهویته؛ النرش أ�ول للمصنفات �ري 

 املنشورة).
الرتخيص وا�ٓ�ر املرتتبة �ىل رشوط 

 �مو�ات.اقتناء املصنفات وا
الرتخيص امجلاعي املُمّدد والتبعات �ىل 

 .ت�س�ت�داما

 نطاق املصنفات:
 املصنفات السمعیة البرصیة. •
 املصنفات املنشورة ٔأو �ري املنشورة. •
 املصنفات النصیة واملطبو�ة. •
 الو�ئق الرمسیة واملؤسس�یة. •
 الصور الفوتوغرافية والصور. •
 املصنفات السمعیة البرصیة •
 املوس�یقية والصوتیةالتسجیالت  •
 املصنفات احملمیة مبوجب احلقوق ا�اورة •

 �ا� املصنفات:
 الفقدان. النسخ بغض النظر عن �ا� احملفوظات الرمسیة، من ٔأ�ل حام�هتا من •
النسخ بغض النظر عن �ا� املصنفات �ري املنشورة للحیلو� دون فقدان  •

 عنارص فریدة من نوعها.
 للمكتبات). رضر، اخل (انظر التصنیف ا�منوذ��سخ املصنفات اليت حلق هبا  •
 املصنفات الیتمية (الشائعة بو�ه �اص يف دور احملفوظات). •

 الغرض من �س�ت�دام:
 .احلفظ •
 النفاذ الرمسي. •
 ٕاىل مجمو�ات ٔأخرى. ةإالضاف •
 مكالذ أٓمن. إالضافة ٕاىل مجمو�ات دور حمفوظات ٔأخرى •

 بني ا�مو�ات املنقسمة.إالضافة ٕاىل مجمو�ات دور حمفوظات ٔأخرى للجمع 

 
 تطبیق التكنولوجيا الرمقیة. •
 و�ئق القطاع العام.�ىل أٓ�ر امل� العام املرتتبة  •
أٓ�ر متدید فرتة امحلایة �ىل بعض املصنفات (مثل حق املؤلف اململوك  •

 للعرش املليك).
 �دد النسخ املرخص القيام هبا. •
 ٔأو الباحثني. �س�ت�دامات املرخصة للنسخ من قبل دور احملفوظات •
 إال��ة ا�ٓنیة للوثیقة أ�صلیة و�سخهتا. •
 ٕاىل القّراء.�رب احلدود  والنسخ قل املصنفاتالهیئة املعنیة بن •
 �سخ املصنفات حلفظها قبل ٕا�ارة النسخ أ�صلیة ٔأو تصد�رها. •
 املسؤولیة عن النشاط الالحق من قبل املس�ت�دمني. •
 حامیة مسؤولیة دور احملفوظات. •
 متثال ٕاىل القانون وتوثیقه.مدى ٕاثبات � •
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 املوضوع:
 املصنفات استبدال

من مجمو�ة حمفوظات نتي�ة ٔأس�باب  فُقدجزء من مصنف) مصنف (ٔأو  استبداليف  املمتث�ساس�یة ا�ٔ غایة لل ،أٔخرىا �ٔغراض اس�ت�دا�و  احملمیة مبوجب حق املؤلف، تعریف: �س�تثناء �ىل حق املؤلف ا�ي �رخص �ور احملفوظات �سخ املصنفات
 .وٕابقاهئا يف ماكن أٓمن حلفظهامعیّنة. و�شمل املفهوم ٕاماكنیة �سخ املصنفات 

 العنارص قيد النظر عنارص �س�تثناءات القانونیة املعنیة حقوق صاحب حق املؤلف احملفوظاتدور  �شاطفئة 
 احلمك القانوين:

 املصنفات. استبدال

 �ام دور احملفوظات:

النسخ الستبدال املصنفات يف  •
ا�مو�ات اليت حلق هبا رضر، 

 ٕاخل.
 النسخ حتس�بًا لوقوع خطر. •
 تنسخ انطالقًا من احملفوظاال  •

 املود�ة يف مكتباتاملنسو�ة و 
ٔأخرى ٔأو يف "ماكن أٓمن" أٓخر 

بًا حلا�ات مس�تقبلیة.  حتس�ّ
النسخ لضامن النفاذ الرمسي  •

 الرمسیة. و�طالع �ىل املراجع
الس�تكامل مصنف ٔأو النسخ  •

 عنرص أٓخر يف ا�مو�ة.
املصنفات النسخ الستبدال  •

احملتفظ هبا يف دور حمفوظات 
 ٔأخرى.

 احلقوق أ�ساس�یة:

 النَسخ.

 احلقوق الثانویة:

التوزیع (ٕاذا ٔأ�ارت دور احملفوظات 
 النُسخ ٔأو ٔأودعهتا يف ماكن أٓخر).

املش�تقات (�رجامت الو�ئق أ�صلیة 
 وصیغها املعّد�).

الت�ایل (ٕاذا اكنت الوثیقة أ�صلیة مؤّمنة 
 بتدابري امحلایة التكنولوجية).

احلقوق املعنویة (حامیة سالمة املؤلف 
وهویته؛ النرش أ�ول للمصنفات �ري 

 املنشورة).

 نطاق املصنفات:
 انظر املالحظات يف �دول "حفظ املصنفات". •

 �ا� املصنفات:
 املصنفات".انظر املالحظات يف �دول "حفظ  •

 الغرض من �س�ت�دام:
 �ستبدال. •
 صیانة ا�مو�ات. •
 النفاذ الرمسي. •
 مكالذ أٓمن. إالضافة ٕاىل مجمو�ات دور حمفوظات ٔأخرى •
 إالضافة ٕاىل مجمو�ات دور حمفوظات ٔأخرى للجمع بني ا�مو�ات املنقسمة •

 
 انظر املالحظات يف �دول "حفظ املصنفات" •
 �رخيص النسخ قبل وقوع اخلسارة. •
توضیح ٔأن دار حمفوظات ما ٕ�ماكهنا احلصول �ىل مصنف ٔأصيل من  •

 دار حمفوظات ٔأخرى لنس�ه.
�سخ مصنف وتقدمي ت� توضیح ٔأن دار حمفوظات ما ٕ�ماكهنا  •

�سخهتا ٔأو حلق هبا رضر، النس�ة ٕاىل دار حمفوظات ٔأخرى فقدت 
 ٕاخل.
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 املوضوع:
 النسخ ٔ�غراض ا�راسة ٔأو البحث

ٔأو احلصول �ىل �سخ  �ٔغراض ا�راسة وا�ٔ�شطة ا�ٔخرىٕاىل املصنفات  مس�ت�ديم دور احملفوظاتهبدف نفاذ  ،أٔخرىواس�ت�دا�ا �ٔغراض  احملمیة مبوجب حق املؤلف، �ىل حق املؤلف ا�ي �رخص �ور احملفوظات �سخ املصنفاتتعریف: �س�تثناء 
 مهنا.

 العنارص قيد النظر عنارص �س�تثناءات القانونیة املعنیة حقوق صاحب حق املؤلف احملفوظاتدور  �شاطفئة 
 احلمك القانوين:

النُسخ اليت تُقّدم ٕاىل املس�ت�دمني 
 ٔ�غراض ا�راسة والبحث.

 دور احملفوظات: �دمات

تلبیة احتیا�ات املس�ت�دم ف�  •
یتعلق �حلصول �ىل �سخ 
 فردیة من مصنفات حمّددة.

•  ُ جراء دراسات سخ الٕ تقدمي �
 فردیة اخلاصة.

�سخ لفائدة املس�ت�دمني تقدمي  •
ن �ور (ميك هبدف النرش

احملفوظات ٔأن تُقّدم �س�ة، 
لكن جيب �ىل املس�ت�دم ا�ي 
یلمتس احلصول �ىل ت� النسخ 

 ٔأن حيصل �ىل ٕاذن لنرشها)
 

 احلقوق أ�ساس�یة:

 النَسخ.

 احلقوق الثانویة:

الت�ایل (ٕاذا اكنت الوثیقة أ�صلیة مؤّمنة 
 كنولوجية).بتدابري امحلایة الت 

احلقوق املعنویة (حامیة سالمة املؤلف 
وهویته؛ النرش أ�ول للمصنفات �ري 

 املنشورة).
الرتخيص وا�ٓ�ر املرتتبة �ىل رشوط 

 اقتناء املصنفات وا�مو�ات.
الرتخيص امجلاعي املُمّدد والتبعات �ىل 

 .ت�س�ت�داما

 نطاق املصنفات:
 املصنفات املنشورة و�ري املنشورة. •
 املصنفات النصیة واملطبو�ة. •
 الو�ئق الرمسیة واملؤسس�یة. •
 الصور الفوتوغرافية والصور. •
 الصور املرافقة للمصنفات النصیة. •
 املصنفات السمعیة البرصیة. •
 التسجیالت املوس�یقية والصوتیة. •
 املصنفات احملمیة مبوجب احلقوق ا�اورة. •

 الغرض من �س�ت�دام:
 �راسات اخلاصة.ا •
 اصة.البحوث اخل •
 �س�ت�دام الشخيص. •
 هبدف النرش. •

 جحم املصنفات:
 املصنفات القصرية، واملقاالت، وفصول الكتب. •
 املصنفات ا�اكم� ٔأو الطوی� (ٕاذا مل �كن البدیل متا�ًا يف السوق). •

 �ا� املصنفات:
 جيب ٔأن �كون املصنف مضن مجمو�ة. •
 املصنف بأٔمك�).البحث يف السوق للتأٔكد من ٔأن املصنف متاح (قبل �سخ  •

 
 تطبیق التكنولوجيات الرمقیة. •
 أٓ�ر امل� العام املرتتبة �ىل و�ئق القطاع العام. •
أٓ�ر متدید فرتة امحلایة �ىل بعض املصنفات (مثل حق املؤلف اململوك  •

 للعرش املليك).
 تقدمي �ُسخ للمس�ت�دمني �ارج دور احملفوظات. •
 الو�ئق. العالقة مع إال�ارة بني املؤسسات ٔأو �سلمي •
 .قل �رب احلدودالهیئة املعنیة �لن •
 املسؤولیة عن النشاط الالحق من قبل املس�ت�دمني. •
 حامیة مسؤولیة دور احملفوظات. •
 فسه.ن الطلبات املتعددة �ىل املصنف  •
 الصور الفوتوغرافية و�ريها من املصنفات امللحقة واملُدجمة. •
 �حتفاظ بنس�ة يف احملفوظات الرمقیة للمؤسسة. •
 .دى ٕاثبات �متثال ٕاىل القانون وتوثیقهم •
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 املوضوع:
 إال��ة �ىل منصات معیّنة

 احملفوظات، واس�ت�دا�ا �ٔغراض أٔخرى.للغایة ا�ٔساس�یة املمتث� يف ٕا��ة املصنفات لعرضها �رب منصات يف دور ، بأٔ�ساق رمقیة املصنفات احملمیة مبوجب حق املؤلف اس�ت�دامتعریف: �س�تثناء �ىل حق املؤلف ا�ي �رخص �ور احملفوظات 
 العنارص قيد النظر عنارص �س�تثناءات القانونیة املعنیة حقوق صاحب حق املؤلف فئة �شاط دور احملفوظات

 احلمك القانوين:

 العرض �ىل املنصات احلاسوبیة.

 �دمات دور احملفوظات:
ضامن وٕا��ة النفاذ ٕاىل النسخ  •

الرمقیة �رب منصات يف دور 
 احملفوظات.

عرض النسخ الرمقیة �ىل  •
منصات يف مباين دور 

 احملفوظات.
عرض �سخ رمقیة ٔأو النفاذ ٕا�هيا  •

 �رب منصات �ارج املباين.
تلبیة احتیا�ات املس�ت�دم ف�  •

یتعلق �لنفاذ ٕاىل مصنفات 
 معینة.

 احلقوق أ�ساس�یة:

 إال��ة.

 احلقوق الثانویة:

 النسخ (لرمقنة املصنف).
اكنت الوثیقة أ�صلیة مؤّمنة  الت�ایل (ٕاذا

 بتدابري امحلایة التكنولوجية).
(ولكن  داء �شلك �لينا�ٔ رض ٔأو الع

ذ� ال ینطبق ٕاذا اكن النفاذ فردً� وليس 
 �امًا)

احلقوق املعنویة (حامیة سالمة املؤلف 
وهویته؛ النرش أ�ول للمصنفات �ري 

 املنشورة).
الرتخيص وا�ٓ�ر املرتتبة �ىل رشوط 

 اء املصنفات وا�مو�ات.اقتن
الرتخيص امجلاعي املُمّدد والتبعات �ىل 

 .ت�س�ت�داما

 نطاق املصنفات:
 ٔأي مصنف. •

 �ا� املصنفات:
 تبعات الرتاخيص املطبقة �ىل املصنف. •
 تقيید قدرة املس�ت�دمني �ىل النسخ. •
 حتدید �دد النسخ اليت ميكن النفاذ ٕا�هيا أٓنیًا. •
 مجمو�ات.جيب ٔأن �كون املصنف يف  •

 
 التطبیق �ىل مجیع ٔأنواع املصنفات. •
 التطبیق �ىل مصنفات بأٔمكلها. •
 �ىل ٔأي مصنف ٕایداع قانوين.التطبیق  •
 أٓ�ر امل� العام املرتتبة �ىل و�ئق القطاع العام. •
أٓ�ر متدید فرتة امحلایة �ىل بعض املصنفات (مثل حق املؤلف اململوك  •

 للعرش املليك).
ٔأم جيب ٔأن  متا�ًا فقط، الرتخيص اكن �كفي ٔأن �كون ٕاذاما ضیح تو  •

 دور احملفوظات.�كون ساري املفعول يف 
 مفهوم "مباين" دور احملفوظات؛ وهل یُتاح النفاذ يف ش�بكة مغلقة. •
ما ٕاذا اكن جيب ٔأن یقترص الغرض من �س�ت�دام �ىل ا�راسات  •

 اخلاصة.
ثناءات ٔأخرى ٕاذا اكن بوسع املس�ت�دمني ٕاجراء �سخ ی�ىش مع اس�ت  •

 �ىل حق املؤلف.
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 املوضوع:
 ةعرض املصنفات املادی

 لیّطلع �لهيا امجلهور املصنفات احملمیة مبوجب حق املؤلف ملؤلف ا�ي �رخص �ور احملفوظات عرض (ٔأو ٕا�ارة أٔو اس�تعارة)تعریف: �س�تثناء �ىل حق ا
دور  اليت تضطلع هبا همةامل فئة 

 ٔأو اخلدمة اليت تقد�ا احملفوظات
 العنارص قيد النظر عنارص �س�تثناءات القانونیة قوق املعنیةاحل

 احلمك القانوين:

املفهوم: القدرة �ىل عرض مصنف 
محمي مبوجب حق املؤلف �شلك �لين 

من قبل صاحب ٔأو ما� املصنف 
 أ�صيل ٔأو �س�ة مرخص هبا.

یُقبل ذ� مكامرسة جرى �لهيا  •
 من الب�ان. يف العدیدالعرف 

كحمك قانوين يف  بهمعمول  •
 بعض الب�ان.

 �دمات دور احملفوظات:

عرض املصنفات ٔأو ا�مو�ات  •
 يف موقع املؤسسة.

 احلقوق أ�ساس�یة:

لعرض العلين (انظر ٔأیضا املالحظات يف ا
يف ق احلاملتعلق بطبیعة " 4العمود 

 العرض").
أ�داء العلين (التسجیالت، والصور 

 ٕاخل)املتحركة، 

 احلقوق الثانویة:

احلقوق املعنویة (حامیة سالمة املؤلف 
وهویته؛ النرش أ�ول للمصنفات �ري 

 املنشورة).
املصنفات املش�تقة (ٕاذا أ�د�لت تغیريات 

 �ىل املصنفات بأٔي شلك اكن).

 نطاق املصنفات:

ّددة من املصنفات فقط ٕاذا احملمصنفات دون اس�تثناء، ٔأو بعض الفئات  ةٔأی •
 اس�تثناء. ُطبّق ٔأي

 �ا� املصنفات:

 ٕاذا مت عرض �ُسخ، جيب ٔأن �كون ت� النُسخ قانونیة. •

 الغرض من �س�ت�دام:

 العرض ٔأمام امجلهور يف مباين دور احملفوظات. •

 
الطبیعة القانونیة ٔ�ي "حق يف العرض" (مثال: ٕاذا اكن احلق يف  •

" ُمدر�ًا يف احلق احلرصي 2اس�تثناًء ٔأم تقيیدًا، "" 1العرض "
 " منقوًال �رب امللكية املادیة.3لصاحب احلق، "

 أٓ�ر امل� العام املرتتبة �ىل و�ئق القطاع العام. •
أٓ�ر متدید فرتة امحلایة �ىل بعض املصنفات (مثل حق املؤلف اململوك  •

 للعرش املليك).
 القيود القامئة �ىل أ�من القويم ٔأو املصاحل احلكومية. •
 �رب احلدود للمصنفات ٔأو النسخ. �ارةالٕ ا ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل •
 .املصنفاتأ�داء ٔأو العرض لبعض  حق �دود تطبیق •
 العروض العامة.يف صوصیة اليت تتعلق �خل �را�ٓ  •
 ض �رب إالنرتنت.ويف العر  املصنفاتبعض  ٕادراج •
 ةالرمقی احملفوظاتعرض يف ال مصنفات�حتفاظ بنسخ من  •

 .�لهيا يف املس�تقبل مكراجع لالطالعللمؤسسة 

 [هنایة الوثیقة]
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