
 

 بیان اإلفال حول تعلیم ومحو أمیة حقوق الطبع والنشر 
 
یُخاطب ھذا البیان الحكومات (بما في ذلك المنظمات الحكومیة الدولیة)، والمكتبات، وجمعیات المكتبات، والعاملین في مجال تعلیم علوم 

 المكتبات ویرمي إلى شرح المبدأ نفسھ وأھمیتھ في عمل المكتبات ویضع توصیات للتطویر. 
 

ناءات الُمالئمة أھمیة كبیرة لعمل المكتبات وتُمكن من أنشطة كثیرة كاإلتاحة واإلعارة قوانین حقوق الطبع والنشر ذات الحدود واالستثتُشكل 
 بالمكتبات تضع عائقًا حقیقیًا أمام مؤسساتنا في تحقیق مھمتھا بإتاحة المعلومات بصورة قانونیة.خاصة  أحكام كافیةوالنسخ والحفظ، وعدم وجود 

 
 التي تُفسر بھا المكتبات القواعد وتُطبقھا مثل نصوص القوانین نفسھا.كما أن تجربة الُمستخدم تتشكل بالطریقة 

أنھ إلى جانب مسؤولیة االعتراف بحقوق الملكیة الفكریة یجب عدم  1المعلومات مدونة القواعد السلوكیة للمكتبیین وغیرھم من أخصائیيتُشیر 
لومات، باختصار، یجب أن تستخدم المكتبات كل الفرص التي یُتیحھا فرض أي عوائق غیر ضروریة أمام حقوق المُستخدم في الوصول إلى المع

 القانون إلتاحة المعلومات وتمكین الجمھور من التعلُّم.
 

موا وكي یتحقق ذلك، یحتاج المكتبیون وأخصائیو المعلومات أن یُلموا بحقوق الطبع والنشر؛ كي یتمكنوا من أن یقوموا بعملھم وواجباتھم ویدع
 ستخدمین بأفضل صورة مُمكنة. الزمالء والمُ 

 
 

كیفیة استخدام بشأن علم بحقوق الطبع والنشر ھو أن تكون لدیك المعرفة الكافیة التخاذ قرارات قائمة على معلومات ال یُمكن تعریف
لحقوق الطبع والنشر، یتضمن ذلك، فھم تركیبة نظام حقوق الطبع والنشر وكیف یعمل ونتائجھ عندما تُطبق  2المواد الخاضعة

 القوانین ُمقابل توقعات الُمستخدم، إنھا عملیة محو عدم العلم بحقوق الطبع والنشر.
جیھ الُمستخدمین وغیرھم حول ما یُمكن أن إن حقوق الطبع والنشر ُمرتبطة بكل أنواع المكتبات، العامة والمدرسیة، قد نحتاجھا لتو

ینسخوا أو یستخدموا أو یصنعوا منھ نسًخا بشكل ُمختلف لذوي االحتیاجات الخاصة أو یقدموا بھ خدمات تعلیمیة (بأنشطتھا 
 الُمختلفة).

 
اد ھائلة من البرامج، اإلمداد یُمكن أن تقدم المكتبات ضمن التوسع في خدماتھا الكثیر، مثل: إدارة المستودعات، القیام برقمنة أعد

بالوثائق، ُمتابعة اإلیداع القانوني، والتفاوض بشأن المحتوى الرقمي، وھي كلھا أشیاء تتطلب المعرفة بحقوق الطبع والنشر، بما في 
ى والمواد الحدیثة، والمواد الحدیثة، وقد یؤدي عدم العلم بھذه القوانین إلى سوء تطبیقھا وإلذلك، تطبیقھا على الُمستخدمین الُجدد 

 وقد یؤدي عدم العلم بھذه القوانین إلى سوء تطبیقھا وإلى إفراٍط أو تفریط في ھذه الحقوق وما یحق للُمستخدمین القیام بھ.
 

وعلى  قد یُنظر للمكتبیین في كل المؤسسات كونھم خبراء ومرجع في مجال حقوق الطبع والنشر، وغالبًا ما یؤثر منھجھم وسلوكھم على اآلخرین
اھج التوجیھ الُمقدَم لقطاع عریض من الُمستخدمین، كما أن لدى المكتبیین فرصة تشكیل السیاسات المؤسسیة، مثل، الوصول الحر، والترویج لمن

 مدونة اإلفال السلوكیة للمكتبیین وغیرھم من أخصائیي المعلومات.وبما یتسق مع  تتسق مع مھام المكتبة
 
 
 

الموسع عن اختالف واضح في قدر معرفة المكتبیین بحقوق الطبع والنشر وأن ھناك حاجة مُلحة للتدریب علیھا ضمن التدریب  3یكشف البحث
نشر في المھني، وقد تُساعد االستعانة بخبیر بصورة رسمیة أو غیر رسمیة في التعامل مع أكثر األسئلة تعقیدًا، ولكن وعي أكثر بحقوق الطبع وال

 ارتفاع إمكانیة إجابة أسئلة المُستخدمین بسرعة وثقة وبُناًء على معلومات. یعني  مجال المكتبات

                                                           
، كما تُشیر المدونة أنھ   ns/node/11092https://www.ifla.org/publicatioمدونة القواعد السلوكیة للمكتبیین وغیرھم من أخصائیي المعلومات 1 1

 ).2019والنشر (الُمقرر صدوره في لحقوق الطبع  ھودسونیجب ُمناصرة تقویة حقوق الُمستخدم ُمستقبالً، كما الحظ الخبراء مرونة مؤخًرا في قانون 
 
2 2  “Acquiring and demonstrating the appropriate knowledge, skills and behaviours to enable the ethical creation and 
use of copyright material”, Secker and Morrison, (2016). 
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على الرغم من ذلك، یظل إصالح قوانین حقوق الطبع والنشر ضرورة على المدى الطویل على المستویین الوطني والدولي؛ لضمان إتاحة 

وضع المحتوى الخاص بھم، مع العلم لیمیة في المكتبات، وتمكین الُمستخدمین من المعلومات إتاحة فعالة، وحفظ الُمقتنیات، وتقدیم الخدمات التع
أن مثل ھذا اإلصالح لیس ُممكنن�ا في بعض البلدان على المدى القصیر، فإن فھم القانون وتطبیقھ كما ھو، یظل أفضل سبیل لتطویر حقوق 

 المُستخدم بسرعة وبطریقة قانونیة.
عن اإلصالح، وقد یُساعدنا في تحدید أكثر الحاجات إلحاًحا، وفي الواقع كلما زادت خبرة المكتبیین في شؤون حقوق  ولكن ال یجب أن یُثنینا ذلك

 الطبع والنشر كلما زادت ثقتھم في التعاون والعمل على إصالحھا.
 
 

 التوصیات:
 

جمعیات المكتبات، والعاملین في مجال تعلیم علوم المكتبات بُناًء على ما ذًكر أعاله، وضعت اإلفال التوصیات التالیة للحكومات، والمكتبات، و
 والمعلومات:

 
 یجب على الحكومات (والمنظمات الحكومیة) أن: 

المعلومات عندما یعملون بجد لخدمة أھداف المكتبة ویدعموا أنشطة  العمل على تقدیم حدود خاصة بالمكتبیین وغیرھم من أخصائیي •
 المُستخدمین، فھم المالذ اآلمن في ظل البیئة الرقمیة، إن مثل ھذه الخطوة ستُعزز ثقة المكتبیین في تطبیق القانون.

التأكد من أن تمنح برامج تعلیم حقوق الطبع والنشر التي ترعاھا الحكومة تُعطي االھتمام الكافي لالستثناءات والحدود وحقوق  •
فعلھ؛ لمنع الخوف الزائد من  ال یستطیعالُمستخدم فعلھ ولیس ما  یستطیعالمُستخدمین األخرى، فیجب أن تُركز ھذه البرامج على ما 

عة لحقوق الطبع ولتشر، ویجب أن یكون ھناك دعًما مالیًا لحمالت توعي بحقوق أصحاب حقوق الطبع والنشر استخدام المواد الخاض
 كما توعي بالفرص الُمتاحة للُمستخدم.

التطبیق لحدود واستثناءات تُمكن المكتبات من القیام  التأكد على المدى الطویل من أن قوانین حقوق الطبع والنشر تضع إطاًرا سھالً  •
امھا والتزامھا وتُساعد المُستخدمین من األفراد على فھم كیفیة استخدام المواد الخاضعة لحقوق الطبع والنشر استخداًما صحیًحا من بمھ

 خالل إرشادات واضحة وبسیطة.
 

 یجب على المكتبات أن:
 بر قدر من إتاحة وحفظ المُقتنیات.االلتزام بالقوانین واحترام الحقوق المشروعة لمالكي حقوق الطبع والنشر إلى جانب تحقیق أك •
 االعتراف بأھمیة توعیة العاملین بحقوق الطبع والنشر. •
 تضمن أن تُیسر السیاسات والُممارسات المؤسسیة إتاحة المعلومات في حدود القانون.المُشاركة واستغالل أي فرص  •
مدونة قواعد اإلفال السلوكیة للمكتبیین یتسق مع  ُمناصرة الحصول على استثناءات أكبر للوصول إلى أكبر قدر من اإلتاحة، بما •

 وغیرھم من أخصائیي المعلومات.
 تقدیم ورش عمل وتدریب للعاملین والُمستخدمین حول حقوق الكبع والنشر، خاصةً عند تعدیل القوانین. •
التفكیر في تخصیص مكتبي ُمتخصص التأكد من أن كل العاملین في المكتبات لدیھم المعرفة األساسیة بقوانین حقوق الطبع والنشر، و •

 في حقوق الطبع والنشر.
 

 یجب على جمعیات المكتبات أن:
 

یكون اإللمام بحقوق الطبع والنشر ضمن مؤھالت المكتبیین والعاملین في مجال تعلیم علوم المكتبات والمعلومات، وبحث إمكانیة   •
 تقدیم إرشادات وشھادات.

 للوصول إلى أكبر قدر من إتاحة المعلومات.ُمناصرة الحصول على استثناءات أكبر  •
العمل كھمزة وصل لتبادل الخبرة وأفضل الُممارسات ورفع معاییر تعلیم حقوق الطبع والنشر عند اإلمكان وإصدار إرشادات عملیة  •

 لھا وعمل ورش عمل ومؤتمرات.
یر تعلیم حقوق الطبع والنشر تطوًرا ُمستمًرا جمع ونشر بیانات تجریبیة حول ُمبادرات التوعیة بحقوق الطبع والنشر لضمان تطو •

 وستدعم ھذه البیانات جھود الُمناصرة.
 

 یجب على العاملین في التعلیم في مجال المكتبات:
 

التأكد من تغطیة حقوق الكبع والنشر في المناھج حیث أنھا ضروریة للعمل المكتبي (على المستویین الوطني والدولي)، ویجب أن  •
الذي سیُطبق فیھ الطلبة ھذه المعرفة ویُركز على اإلیجابیات (مثل: التنقیب عن البیانات، واالستخدام العادل) ویجب أن یُراعة السیاق 

 یُراعي األسئلة القانونیة األخرى كالخصوصیة والمسؤولیة.
 العمل مع المؤسسات المھنیة األخرى على تضمن حقوق الطبع والنشر ضمن مناھج التأھیل. •
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