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 .2عقدت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (املشار اإلهيا فامي ييل "ابللجنة ادلامئة") دورهتا الثالثة
والعرشين يف جنيف ،من  02اإىل  02و 02و 02نومفرب و 0ديسمرب .0222
 .0واكنت ادلول ا ألعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) و أأعضاء احتاد برن محلاية املصنفات ا ألدبية
والفنية التالية ممثةل يف الاجامتع :اجلزائر وا ألرجنتني و أأرمينيا و أأسرتاليا والمنسا و أأذربيجان وبنغالديش وبرابدوس
وبيالروس وبلجياك وبوتسواان والربازيل وبوركينا فاصو وكندا وش ييل والصني وكولومبيا والكونغو وكوس تارياك وكرواتيا
وكواب وقربص وامجلهورية التش يكية ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وادلامنرك وإاكوادور ومرص وإاثيوبيا وفنلندا وفرنسا
وجورجيا و أأملانيا واليوانن وهاييت والكريس الرسويل وهندوراس وهنغاراي والهند وإايران (مجهورية  -الإسالمية) وإايرلندا
وإارسائيل وإايطاليا وجاماياك والياابن وكينيا والكويت وليتوانيا ومدغشقر ومالوي ومالزياي واملكس يك وموانكو واملغرب
ونيبال وهولندا ونيوزيلندا ونيجرياي والرنوجي وعُامن وابكس تان وبامن وابراغواي وبريو والفلبني وبولندا والربتغال وقطر
ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والس نغال ورصبيا وس نغافورة وسلوفينيا وجنوب أأفريقيا وأأس بانيا والسودان والسويد
وسويرسا وامجلهورية العربية السورية واتيلند ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وترينيداد وتوابغو و أأوكرانيا واململكة
املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية و أأوروغواي وفزنويال (مجهورية – البوليفارية) وفييت انم والمين (.)22
.3

وشارك الاحتاد ا ألورويب يف الاجامتع بصفة عضو.

 .4وشاركت املنظامت ادلولية احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :الاحتاد ا ألفريقي ( )AUومنظمة العمل
ادلولية ( )ILOومركز اجلنوب ومنظمة التجارة العاملية (.)4( )WTO
 .2وشاركت املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :جلنة املمثلني وفناين ا ألداء ( )CSAIوالواكةل
الفرنس ية محلاية الربامج ( )APPواجمللس ا ألمرييك للمكفوفني ( )ACBواحتاد أس يا واحمليط الهادئ ل إالذاعة ()ABU
وامجلعية ادلولية ل إالذاعة ( )IABومجعية أيكيوسنساتو ( )IQSensatoومجعية التلفزة التجارية يف أأورواب ()ACT
واجمللس الربيطاين حلق املؤلف ( )BCCورابطة أأورواب الوسطى والرشقية حلق املؤلف ( )CEECAومركز ادلراسات
ادلولية للملكية الفكرية ( )CEIPIواللجنة الوطنية للرتقية الاجامتعية للمكفوفني وحمدودي النظر ()CNPSAA
ومجعية صناعة احلاس بات الإلكرتونية و أأهجزة التصال ( )CCIAوجملس التنس يق مجلعيات احملفوظات السمعية البرصية
( )CCAAAومركز البحث والإعالم يف جمال حق املؤلف ( )CRICومؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات
( )eIFL.netوالاحتاد ا ألورويب للبث ( )EBUوالاحتاد ا ألورويب مجلعيات الإدارة املشرتكة للنسخ السمعي البرصي
الشخيص ( )EUROCOPYAوالرابطة ا ألوروبية لطلبة القانون ( )ELSA Internationalورابطة الفنانني
ا ألوروبيني للفنون املرئية ( )EVAومؤمتر الكتاب ا ألوروبيني ( )EWCومؤسسة الربامج احلاسوبية اجملانية يف أأورواب
( )FSFEوالاحتاد ا أليبريي الالتيين ا ألمرييك لفناين ا ألداء ) (FILAIEومؤسسة الكوكب اجلامع وامجلعية ادلولية محلاية
امللكية الفكرية ) (AIPPIوامجلعية ادلولية للمحامني ( )IBAواملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة ()ICTSD
وغرفة التجارة ادلولية ( )ICCوالاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى ( )ICMPواجمللس ادلويل للمحفوظات والاحتاد
ادلويل للممثلني ( )FIAوالاحتاد ادلويل مجلعيات موزعي ا ألفالم ( )FIADوالاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي ا ألفالم
( )FIAPFوالاحتاد ادلويل للصحفيني والاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ( )IFLAوالاحتاد ادلويل
للمنظامت املعنية حبقوق النسخ ( )IFRROوالاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات ( )IFPIو اجملموعة ادلولية للنارشين
يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب ( )STMوامجلعية ادلولية ا ألدبية والفنية ( )ALAIوامجلعية ادلولية للنارشين
( )IPAوالاحتاد ادلويل للفيديو ( )IVFوجممتع الإنرتنت واملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ( )KEIورابطة املكتبات
حلق املؤلف ( )LCAومجعية ا ألفالم السيامنئية ( )MPAوامجلعية الوطنية لهيئات الإذاعة التجارية يف الياابن (NAB-
 )Japanوالاحتاد الوطين للمكفوفني ( )NFBومجعية أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعة ( )NABAواملنظمة الوطنية
الربازيلية للمكفوفني ( )ONCBومنظمة أأمرياك الالتينية للجمعيات والرشاكت يف قطاع التصالت ()TEPAL
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واملنظمة الوطنية الإس بانية للمكفوفني ( )ONCEومؤسسة املعرفة العامة واملعهد الوطين املليك للمكفوفني ()RNIB
ومجعية صناعة برامج احلاسوب واملعلومات ( )SIIAوجملس جنوب أأفريقيا الوطين للمكفوفني ( )SANCBوش بكة
العامل الثالث ( )TWNومنتدى حوار املس هتلكني عرب ا ألطليس ( )TACDوالاحتاد ا ألفريقي للبث الإذاعي (UAR-
 )URTNAوالاحتاد ا ألمرييك الالتيين للمكفوفني ( )ULACوالاحتاد العاملي للمكفوفني (.)22( )WBU

البند  :2افتتاح ادلورة
 .6رحب رئيس اللجنة ادلامئة ابلوفود املشاركة يف ادلورة الثالثة والعرشين و أأعرب عن أأمهل يف أأن يسفر الاجامتع
عن الوصول اإىل اتفاقات جوهرية وحتقيق التفامه من خالل املشاركة الفعاةل مجليع الوفود .كام دعا الرئيس اإىل اإقامة حوار
مفتوح ورصحي تسوده روح الشفافية واملوضوعية .وتوجه ابلشكر أأيضا ل ألمانة عىل تقدمي الواثئق املعنية يف الوقت
املناسب .وافتتح الرئيس ادلورة.
 .7وانضم الس يد فرانسس غري ،املدير العام للويبو ،للرئيس يف الرتحيب ابلوفود املشاركة يف اجامتع اللجنة و أأطلعها
عىل اجلدول الزمين لدلورة عىل مدار ا ألس بوعني التاليني .وسلط الضوء عىل انعقاد اللجنة التحضريية يوم امخليس،
 2ديسمرب  0222لوضع الرتتيبات اخلاصة ابملؤمتر ادلبلومايس املعين حبامية ا ألداء السمعي البرصي املتوقع عقده
يف  .0220و أأكد عىل أأن التقدم الاس تثنايئ احملرز يف ادلورة السابقة للجنة ادلامئة اكن بفضل املشاركة البناءة من جانب
ادلول ا ألعضاء ومن مث حث الوفود عىل اإتباع نفس الهنج القامئ عىل النتاجئ .و أأعرب الس يد غري عن أأمهل يف التوصل
لتفاق حول التقييدات والاس تثناءات لفائدة ا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات .وجبانب املناقشات املتعلقة
ابملكتبات ودور احملفوظات ،أأعرب عن أأمهل يف اإجراء بعض املناقشات أأيضا حول موضوع املؤسسات التعلميية والبحثية.
كام تطلع اإىل اإحراز تقدم ملموس خبصوص مسأأةل حامية هيئات البث ،مبا أأن الوفود قد أأوجدت يف ادلورة السابقة للجنة
ادلامئة س بال للميض قدما تضمنت الإشارة اإىل اإماكنية عقد مؤمتر دبلومايس يف عام .0223

البند  :0اعامتد جدول أأعامل ادلورة الثالثة والعرشين
.2
ادلامئة.

توجه الرئيس ابلشكر اإىل الس يد فرانسس غري وفتح الباب لعامتد جدول أأعامل ادلورة الثالثة والعرشين للجنة

 .2وحتدث وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابمس اجملموعة ابء فأأعرب عن رسوره البالغ ابلتفاق حول العرشين مادة
يف ادلورة السابقة للجنة ادلامئة و أأيضا ابلتفاق اذلي مت التوصل اإليه يف اجامتع امجلعية العامة املنعقد يف الشهر السابق
بشأأن اإعادة عقد املؤمتر ادلبلومايس لعام  0222مع الرغبة يف امليض قدما .وقال الوفد اإن اجملموعة ابء قد انعقدت لإجياد
حل ملسأأةل مؤمتر عام  0222املتعلقة بنقل احلقوق اإىل منتجي ا ألفالم .وتطلعت اجملموعة ابء اإىل الانهتاء من العمل حول
البياانت املتفق علهيا وادليباجة ،وختصيص ا ألس بوع التايل من معل اللجنة لختاذ ترتيبات اإعادة انعقادها .وشدد الوفد
عىل أأن القضية الهامة اليت عكفت علهيا اللجنة يف الس نوات ا ألخرية يه العمل املتعلق ابلس تثناءات والتقييدات لفائدة
العاجزين عن قراءة املطبوعات .وذكّر الوفد احلارضين يف الاجامتع كذكل بأأنه يف خالل الس نتني السابقتني اكن هناك
تقارب بني أأعضاء الويبو فامي  صص وضع معايري هتدإ اإىل صون سالمة نظام امللكية الفكرية .ور أأى الوفد أأن نظاما
دوليا ميكن أأن حيمي املؤلفني ويتيح املشاركة الاكمةل لضعاإ البرص يف احلياة املدنية والثقافية .وقال اإن املهم أأن تتوفر
ل ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات س بل الوصول اإىل املواد التعلميية والثقافية واملعلوماتية .وشكرت اجملموعة ابء
الرئيس عىل هجوده املبذوةل يف الوثيقة  SCCR/22/16وتطلعت اإىل مناقش هتا مبزيد من التفصيل عىل مدار ادلورة.
وذكر الوفد أأن اجملموعة ابء ظلت ملزتمة ابلعمل مع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى بشأأن مسأأةل اإبرام معاهدة لهيئات البث
و أأعرب عن أأمهل يف اإحراز تقدم حنو اعامتد املعاهدة .و أأعرب الوفد عن أأمهل أأيضا يف أأن حترز املشاورات املس مترة عىل
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مدار يومني يف  06و 07نومفرب تقدما حنو ذكل الهدإ ،كام أأعرب عن الزتامه ابملشاركة يف املناقشات البناءة بشأأن
التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات.
 .22مث أأعلن الرئيس بعد ذكل اعامتد جدول ا ألعامل مبا يتفق مع أأساليب العمل املقرتحة من جانب ا ألمانة.

البند  :3اعامتد منظامت غري حكومية جديدة
 .22أأعلن الرئيس اعامتد املنظامت غري احلكومية اجلديدة ،ويه :امجلعية ا ألوروبية ملاكحفة اخللل يف القراءة ( )EDAو
املنظمة ادلولية املعنية ابملوارد الوراثية واملعارإ التقليدية والفوللكور ( )GRTKF Int.و اجمللس الإداري للشعب
ا ألصيل لسانت لوس يا (شعب بتش يلوكونو) ( )BGCومجعية أأمناء احملفوظات ا ألمريكيني ( )SAAوالاحتاد الفرنكوفوين
للمكفوفني (.)UFA

البند  :4اعامتد تقرير ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .20دعا الرئيس اإىل اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة.
 .23و أأعرب وفد الهند عن أأسفه ألن مداخلته الطويةل اليت قدهما يف قضية البث قد اخ ُترصت ابلتقرير بطريقة أأفقدهتا
مغزاها .وعليه اقرتح الوفد توفري صياغة مناس بة لإدراهجا يف التقرير ،وهو ما وافق عليه الرئيس.
 .24و أأشار وفد اإيران (مجهورية -الإسالمية) أأيضا اإىل تعديل طفيف أأراد أأن يبلّغ ا ألمانة به.

البياانت العامة
 .22فتح الرئيس بعد ذكل ابب الإدلء ابلبياانت العامة.
 .26وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية فأأشاد ابجلهد املبذول لوضع معاهدة بشأأن حامية ا ألداء السمعي
البرصي ،كام أأعرب عن أأمهل يف أأن ترسع املشاورات غري الرمسية املقرر عقدها خالل عطةل هناية ذكل ا ألس بوع من
وترية العمل حنو اإجراء مفاوضات قامئة عىل النصوص بشأأن اإبرام املعاهدة اخلاصة حبامية هيئات البث .و أأكدت اجملموعة
ا ألفريقية عىل الر أأي القائل اإن الاس تثناءات والتقييدات شلكت جانبا أأساس يا من حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
ومضت اجملموعة تقول اإن تباين البدلان يف اإماكنية الوصول لالس تثناءات والتقييدات يرجع اإىل أأن البدلان اليت اكنت
أأطرافا يف عدة صكوك دولية معنية حبق املؤلف قد وصلت اإىل مس توايت تمنية خمتلفة ،ابلإضافة اإىل وجود تقاليد قانونية
متباينة دلى هذه البدلان .ومن مث ،ر أأت اجملموعة ا ألفريقية رضورة وجود حد أأدىن من التنس يق ادلويل فامي يتعلق
ابلس تثناءات والتقييدات ،مع الابتعاد جذراي عن املبادئ العامة لاللزتامات ادلولية السارية .قدمت
الوثيقة  SCCR/22/16أأساسا جيدا للتفاوض وصياغة نص لإبرام معاهدة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة
ضعاإ البرص .ومتش يا مع برانمج ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة ،تطلعت اجملموعة ا ألفريقية اإىل الاضطالع بعمل
قامئ عىل النصوص فامي  صص املكتبات ودور احملفوظات ابلإضافة اإىل املؤسسات التعلميية والبحثية فضال عن ا ألشخاص
ذوي الإعاقة بغية العمل عىل التوصل اإىل صك دويل .وقالت اإن هنج اجملموعة ا ألفريقية يركز عىل رضورة حتقيق توازن
بني أأحصاب احلقوق واملصلحة العامة ،كام أأعربت عن أأملها يف أأن تأأخذ اللجنة هذا التوازن بعني الاعتبار.
 .27وحتدث وفد سلوفينيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق فأأعرب عن أأمهل يف أأن تعمل اللجنة بصورة
بناءة طوال ا ألس بوعني من أأجل امليض قدما يف معاجلة مجيع القضااي املعلقة .و أأشادت اجملموعة جبميع أأعضاء الويبو
و أأحصاب املصلحة الخرين املشاركني بفعالية لتوصلهم اإىل اتفاق بعد ما يزيد عن  22س نة من املفاوضات حول حامية
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ا ألداء السمعي البرصي .وفامي يتعلق حبامية هيئات البث ،دعت اجملموعة اإىل توفري امحلاية الاكفية عىل الصعيد الوطين .كام
أأشارت اجملموعة اإىل أأن ادلورات السابقة للجنة ادلامئة انصب ج ّل اهامتهما عىل حتسني وصول العاجزين عن قراءة
املطبوعات اإىل املصنفات احملمية حبق املؤلف.
 .22وحتدث وفد بامن ابمس مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب فأأبدى اس تعداده للعمل عن كثب فامي  صص القضااي
املطروحة يف الاجامتع .ويف اجلانب املتعلق ابس تثناءات وتقييدات حق املؤلف ،أأشادت اجملموعة ابلتقدم اجليد اذلي مت
اإحرازه .و أأضافت أأنه يف الاجامتع السابق للجنة ادلامئة ،مت التوصل لتفاقات بشأأن معظم اجلوانب الفنية املتعلقة ابلصك.
وتوقعت اجملموعة الاجتاه يف ادلور احلالية حنو اعامتد املعاهدة لفائدة ضعاإ البرص وا ألشخاص الخرين العاجزين عن
قراءة املطبوعات .وانشدت اجملموعة مجيع أأحصاب املصلحة أأن ينهتوا من اإبرام هذه املعاهدة لإحداث تأأثري اإجيايب عىل
املس توى التعلميي ابلنس بة لضعاإ البرص ،ا ألمر اذلي ميهد الطريق أأمام تطورمه اذلايت فضال عن تطور اجملمتعات.
و أأكدت اجملموعة أأن الوثيقة  SCCR/23/16شلكت أأساسا متينا لإجناز العمل أأثناء ادلورة .كام اقرتحت اجملموعة
مناقشة ذكل النص يف مجموعات صغرية تضم مجيع ا ألعضاء املعنيني ،عىل أأن يمت عرض النتاجئ لحقا يف اجللسة العامة،
ا ألمر اذلي يتيح اإحراز قدر أأكرب من التقدم .ونوهت اجملموعة اإىل أأهنا ترحب جبميع املناقشات بشأأن قضية التقييدات
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،و أأشارت اإىل أأن وفد الربازيل قد وزع وثيقة تتناول هذا البند .وفامي
يتعلق حبامية هيئات البث ،أأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن تواصل اللجنة معلها لإحراز املزيد من التقدم .وذكّرت
اجملموعة املندوبني ابلبيان الصادر خبصوص عقد مؤمتر دبلومايس معين حبامية هيئات البث ودعت ادلول ا ألعضاء اإىل
تكثيف املباحثات والتحيل ابلرغبة الس ياس ية لإحراز التقدم يف هذه القضااي.
 .22وحتدث وفد ابكس تان ابمس اجملموعة الس يوية فقال اإن اجملموعة تش يد ابلتقدم احملرز يف املعاهدات املعلقة ٍ
لوقت
طويل واملتعلقة حبامية ا ألداء السمعي البرصي وهيئات البث .كام رحب الوفد ابلقرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف وقت
سابق من هذا العام لس تئناإ املؤمتر ادلبلومايس املعين حبامية ا ألداء السمعي البرصي ،وتطلع اإىل تنفيذ ا ألعامل
التحضريية املتعلقة هبذا الشأأن أأثناء دورة اللجنة ادلامئة .ودعت اجملموعة اإىل احلفاظ عىل الزمخ فامي  صص العمل املتعلق
حبامية هيئات البث وهيئات البث الكبيل مبعناها التقليدي ،و أأعربت عن أأملها يف أأن تواصل اللجنة التباحث بشأأن
اإتباع مقاربة قامئة عىل الإشارات ،متش يا مع الولية اليت أأس ندهتا اإلهيا امجلعية العامة لعام  .0227وتطلعت اجملموعة اإىل
املشاورات غري الرمسية املس مترة عىل مدار يومني فامي  صص حامية هيئات البث وهيئات البث الكبيل أأثناء هذه ادلورة
هبدإ اإحراز تقدم يف هذا الشأأن .وعلقت اجملموعة الس يوية أأمهية كبرية عىل ضامن حتقيق توازن بني أأحصاب احلقوق
واملصلحة العامة ا ألوسع نطاقا ،وهو ا ألمر اذلي تلعب الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف دورا حاسام يف حتقيقه.
وذكّرت اجملموعة الوفود احلارضة يف الاجامتع بأأمهية أأل يُنظر اإىل معلية وضع القواعد واملعايري يف الويبو عىل أأهنا مقترصة
فقط عىل حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا ،بل يتعني أأن تعكس اإطارا اجامتعيا وتمنواي أأوسع .ومضت تقول اإنه اإذا ما
أأرادت الويبو أأن تظل املنظمة ادلولية الرئيس ية املسؤوةل عن امللكية الفكرية ،فيجب أأن تعكس أأنشطة وضع القواعد
واملعايري هبا الإطار ا ألوسع للنقاشات السائدة حول امللكية الفكرية ،وجيب أأن حتاول ،قدر اس تطاعهتا ،أأن تعاجل
تداعيات قضية امللكية الفكرية اليت قد تطال القطاعات ا ألخرى ،ولس امي تكل املتعلقة ابلرخاء العام .ور أأت اجملموعة
الس يوية أأنه لتحقيق املزيد من التوازن ،من املهم أأن يوضع اإطار لصون املصلحة العامة واليت جيري التعامل معها يف
شلك بنود لالس تثناءات والتقييدات .ويف هذا الصدد ،رحبت اجملموعة الس يوية خبطة العمل ذات الإطار الزمين اليت
اعمتدهتا ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة والرامية اإىل تطوير اإطار تلقايئ لتوفري الاس تثناءات والتقييدات لإاتحة
الوصول اإىل املصنفات املشموةل ابمحلاية مبوجب حق املؤلف لضعاإ البرص واملكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات
التعلميية والبحثية .ويف اإطار خطة العمل ذاهتا ،تطلعت اجملموعة الس يوية اإىل اإجراء نقاش شامل وواسع حول مسأأةل
املكتبات ودور احملفوظات خالل دورة اللجنة ادلامئة هذه .والتفتت اجملموعة الس يوية لالس تثناءات والتقييدات لفائدة
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ا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات وغريها من أأنواع القراءة فأأشادت ابلتقدم احملرز حىت الن وتطلعت اإىل
الانهتاء من الصك ادلويل واعامتده مبكرا لفائدة ضعاإ البرص وا ألشخاص اذلين يعانون من صعوابت يف القراءة.
 .02وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية فأأعرب عن أأمهل يف اس مترار حاةل التفامه اجليد اليت سادت
الويبو مؤخرا لتسود خالل الاجامتعات .وقالت اجملموعة اإهنا عىل اقتناع بأأنه ميكن اإحراز املزيد من التقدم يف عدة قضااي
هامة متثل املصلحة املشرتكة للبدلان .ورحبت اجملموعة بتقرير اللجنة ادلامئة بشأأن ألية التنس يق مع اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية ،ور أأت أأهنا عززت من الشفافية .كام رحبت اجملموعة كذكل مبا شهدته الاجامتعات ا ألخرية من زمخ
جديد لإحراز تقدم يف هذا اجلانب ،وجشعت ادلول ا ألعضاء عىل مواصةل الإسهام يف اجلهود املس مترة .و أأشارت اجملموعة
أأيضا اإىل أأن القرار اذلي اختذته امجلعيات لعقد مؤمتر دبلومايس معين ابإبرام معاهدة محلاية ا ألداء السمعي البرصي اكن ابلغ
ا ألمهية .ونوهت اإىل أأمهية حتقيق التوازن السلمي بني املصلحة العامة و أأحصاب احلقوق من خالل النظر عن كثب يف
التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية .و أأشادت اجملموعة ابجلهود
املبذوةل للميض قدما ابلعمل املتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة العاجزين عن قراءة املطبوعات .وشددت عىل
رضورة وجود صك قانوين يكفل أأن تدرج مجيع ادلول التقييدات والاس تثناءات يف ترشيعاهتا احمللية عىل حن ٍو مالمئ ،اإىل
جانب ضامن تقامس مجيع املصنفات عرب احلدود.
 .02وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان العربية فقال اإن اجملموعة مس تعدة ملواصةل التعاون مع مجيع ا ألطراإ بغية
حتقيق ا ألهداإ احملددة وإاجناز لك العمل ّ
املبني يف جدول أأعامل هذه ادلورة .ورحبت اجملموعة العربية ابلتقدم احملرز
بشأأن التقييدات والاس تثناءات فامي يتعلق ابلعاجزين عن قراءة املطبوعات .و أأعربت اجملموعة أأيضا عن أأملها يف اإحراز
املزيد من التقدم يف هذه ادلورة بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات لفائدة العاجزين عن
قراءة املطبوعات .وقالت اإن من ا ألمهية مباكن أأن يمتكن العاجزون عن قراءة املطبوعات من الوصول اإىل املعلومات،
ولس امي يف ادلول الفقرية والهشة ،حيث يُعد أأولئك ا ألشخاص من الفئات املس تضعفة .وفامي يتعلق مبسأأةل هيئات البث،
أأيدت اجملموعة العربية ابلاكمل مجيع النقاشات اليت أأجريت كام رحبت ابلتقدم احملرز .و أأقرت اجملموعة ابملشالك اخلطرية
املرتتبة عىل القرصنة ،ولس امي يف ادلول النامية ودعت اإىل تطبيق صك دويل يكفل توفري امحلاية لهيئات البث .و أأقرت
أأيضا بأأن قضية قرصنة اإشارات البث مثلت مشلكة خاصة للعديد من ادلول ا ألعضاء ونوهت اإىل أأن هناك حاجة
واحضة اإىل اإحراز املزيد من التقدم .وفامي يتعلق مبسأأةل ا ألداء السمعي البرصي ،أأعربت اجملموعة العربية عن تأأييدها
الاكمل لالتفاق اذلي مت التوصل اإليه يف ادلورة السابقة .ودعت اجملموعة مجيع ادلول ا ألعضاء اإىل قطع الشوط ا ألخري
للحصول عىل هذا الصك ادلويل يف شلك معاهدة بشأأن حامية ا ألداء السمعي البرصي.
 .00و أأيد وفد اإيران (مجهورية -الإسالمية) البيانني الذلين أأدىل هبام لك من وفد ابكس تان ووفد اجلزائر ابمس اجملموعة
الس يوية ومجموعة جدول أأعامل التمنية عىل التوايل .ورحب الوفد أأيضا بقرار امجلعية العامة للويبو القايض بعقد مؤمتر
دبلومايس معين حبامية ا ألداء السمعي البرصي .والتفت الوفد اإىل التقييدات والاس تثناءات وهيئات البث وقال اإن
اللجنة قد برهنت ابلفعل عىل الزتاهما بوضع اإطار شامل فامي  صص مسأأةل التقييدات والاس تثناءات من خالل اعامتد
برانمج معل حمدد ابإطار زمين حمدد اإىل جانب ختصيص ثالثة أأايم اإضافية لدلورات يف الفرتة من  0222اإىل .0220
وهتدإ هذه العملية اإىل امليض قدما يف سبيل اإبرام صك دويل متوازن خاص حبق املؤلف لفائدة أأحصاب احلقوق
وشواغل الس ياسات العامة .و أأضاإ أأن مسأأةل اإجياد حل فعال للتعامل مع التحدايت اليت تواجه معايق البرص وضامن
وصوهلم اإىل املواد التعلميية والثقافية واملعلوماتية تعد مسؤولية مشرتكة تقع عىل عاتق امجليع .و أأكد الوفد عىل أأن الإطار
القانوين امللزم هو وحده اذلي من شأأنه أأن حيافظ عىل اإماكنية وصول أأولئك ا ألشخاص اإىل املصنفات احملمية حبق
املؤلف .وتناول الوفد مسأأةل هيئات البث وقال اإنه يرحب ابلتقدم احملرز ،حتديدا الربانمج اذلي ُاتفق عليه أأثناء اجللسة
السابقة للجنة ادلامئة .ور أأى أأن هناك رضورة ملحة محلاية هيئات البث ومنع قرصنة البث .و أأيد الوفد اإبرام معاهدة
جديدة محلاية هيئات البث وفقا للولية اليت أأانطهتا امجلعية العامة يف عام  .0227غري أأن الوفد مل يوافق عىل متديد امحلاية
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لتشمل هيئات البث عرب الإنرتنت يف هذه املرحةل ،وقال إان امحلاية ل يتعني أأن متتد لتشمل هيئات أأخرى عدا هيئات
البث اليت تس تخدم ش بكة الإنرتنت مكزود للخدمة ابلنس بة ألنشطهتا مثل اجلامعات أأو املراكز البحثية.
 .03وقال وفد الصني اإنه فامي يتعلق بقضااي حامية هيئات البث واملؤمتر ادلبلومايس املعين ابإبرام معاهدة محلاية ا ألداء
السمعي البرصي والتقييدات والاس تثناءات ،فاإن دليه موقفا مران جتاه هذه القضااي كام يرحب ابملقرتحات البناءة.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإحراز املزيد من التقدم الإجيايب واملوضوعي يف العمل خبصوص حامية هيئات البث كام متىن أأن
يُنظر يف القضااي العالقة منذ وقت طويل حىت يتس ىن اإحراز تقدم موضوعي أأثناء ذكل الاجامتع.
 .04وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء أأن مجيع القضااي املطروحة عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة ذات أأمهية
وتطلع لإجراء نقاشات بناءة حول القضااي املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات وتبادل اخلربات الوطنية يف ذكل اجملال.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف حتقيق املزيد من التقارب يف النقاشات املتعلقة ابإبرام صك دويل بشأأن التقييدات لفائدة
العاجزين عن قراءة املطبوعات وتطلع اإىل أأعامل اللجنة التحضريية الرامية اإىل اإعادة عقد مؤمتر دبلومايس معين حبامية
ا ألداء السمعي البرصي.
 .02و أأعرب وفد الربازيل عن سعادته ملعرفته ابلتقدم اذلي أأحرزته املفاوضات يف اللجنة ادلامئة و أأشار اإىل أأن املشاركة
واملرونة اليت أأبدهتا الوفود أأثناء ادلورات واملشاورات السابقة جعلت من املمكن التوصل اإىل اتفاق حول القضااي
املوضوعية .وسلط الوفد الضوء عىل التقدم احملرز فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات عقب اعامتد برانمج العمل
املفصل يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة واذلي ينص عىل اإجراء املفاوضات املتعلقة ابلصكوك القانونية ادلولية
املناس بة مبا  صدم مصاحل العاجزين عن قراءة املطبوعات واملكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية
وا ألشخاص اذلين يعانون من اإعاقات أأخرى .والتفت الوفد اإىل ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة وقال اإن الاقرتاح
املشرتك املقدم يف هذه ادلورة حول اإبرام صك دويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة العاجزين عن قراءة
املطبوعات قد عكس اإجامعا مزتايدا يف الراء حول ا ألحاكم املوضوعية املتعلقة ابلصكوك القانونية املس تقبلية ،عىل الرمغ
من أأن التفاق ل يزال معلقا بشأأن الصيغة القانونية ذلكل الصك .ومل توافق الربازيل عىل احلل الثانوي ملعاجلة املسائل
املتعلقة بوصول من يعانون من صعوابت يف القراءة للمصنفات املشموةل ابمحلاية مبوجب حق املؤلف .و أأردفت قائةل اإن
هذه فرصة فريدة للويبو يك تربهن عىل الزتاهما اب ألهداإ الرئيس ية ل ألمم املتحدة وتساعد ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ
املادة  32من اتفاقية ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق ا ألشخاص ذوي الإعاقات .و أأضافت أأهنا أأيضا فرصة لإثبات أأن ا ألعضاء
قادرون عىل اإجياد احللول لتحقيق الانسجام بني املصاحل التجارية واملتطلبات الاجامتعية والإنسانية .ووزع الوفد وثيقة
معلومات أأساس ية أأعدها الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها تضمنت عنارص يتعني النظر فهيا يف ا ألايم القليةل
القادمة .واكن الغرض من وثيقة املعلومات ا ألساس ية هذه مساعدة النقاشات عىل امليض قدما بسالسة .ور أأى الوفد أأن
الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية شلك أأساسا ممتازا للنقاش .وسلط الوفد أأيضا الضوء عىل اإعادة عقد املؤمتر
ادلبلومايس لعام  0222املعين حبامية ا ألداء السمعي البرصي عىل النحو املعمتد من امجلعية العامة السابقة .و أأوحض الوفد أأنه
مل يكن يف خانة املطالبني ابإبرام املعاهدة بشأأن ا ألداء السمعي البرصي ،بل اكن مس تعدا لتقدمي مسامهته والتعاون مع
ا ألعضاء الخرين يف دفع ذكل النقاش قدما .و أأبدى وفد الربازيل اس تعداده للتعاون مع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف
النقاشات ادلائرة حول حامية هيئات البث و أأعرب عن أأمهل يف أأن يزيد النقاش من التفامه املشرتك بني ادلول ا ألعضاء
فامي يتعلق ابلقضااي العالقة وفقا للولية اليت أأانطهتا امجلعية العامة يف عام  .0227و أأكد وفد الربازيل الزتامه بنظام قوي
ومتوازن حلق املؤلف ،كام شدد عىل أأن حامية حق املؤلف أأمر صانه دس تور الربازيل .و أأضاإ أأن الربازيل تعد اإحدى
أأكرب أأسواق النرش يف العامل ،اإذ حتتل املوس يقى الربازيلية املركز الرابع للموس يقى الأكرث اس امتعا حول العامل .واتبع قائال اإن
هيئات البث الوطنية اخلاصة ابلربازيل قد شهدت منوا وزايدة يف جحم تواجدها ابدلول ا ألخرى .ومل ير وفد الربازيل يف
النقاشات ادلائرة حول التقييدات والاس تثناءات يف الويبو هتديدا لسالمة نظام حق املؤلف ،بل اعتربها فرصة
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لتحسيهنا من خالل احلفاظ عىل التوازن داخل البيئة الرمقية بني حقوق املؤلفني واملصلحة العامة ا ألوسع نطاقا .وقال اإنه
يتعني عىل الويبو أأن تلعب دورا حموراي يف وضع معايري عاملية للمامرسة الرشعية لالس تثناءات والتقييدات.
 .06رحب وفد الهند ابلهنج الإجيايب املتبع فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة ضعاإ البرص وغريمه من
العاجزين عن قراءة املطبوعات وذكل إاببداء موافقته عىل الوثيقة اليت مت التوصل اإلهيا ابإجامع الراء يف ادلورة السابقة
للجنة ادلامئة و أأعرب عن أأمهل يف أأن تس متر الروح ذاهتا عند وضع اللمسات الهنائية عىل املعاهدة .ور أأى وفد الهند أأن
هناك رضورة للتحرك ملا هو أأبعد من ذكل التفاق وحشد الزتامات دولية اإجيابية لتسهيل الوصول اإىل املواد احملمية حبق
املؤلف واملتاحة جبميع الصيغ القابةل للوصول اإلهيا لفائدة مجموعات املعاقني .ويف ذكل الس ياق ،أأكد وفد الهند عىل الزتامه
بوضع وثيقة دولية ملزمة .ويف ضوء التحدايت اليت تطرهحا البيئة الرمقية أأمام املكتبات ودور احملفوظات ،ودور التعلمي
وادلور اذلي تلعبه املكتبات يف التعلمي والبحث ،فاإنه من الرضوري أأن تكون التقييدات والاس تثناءات عىل حق
املؤلف أأكرث خساء جتاه املكتبات ودور احملفوظات دون املساس مبصاحل أأحصاب احلقوق .وفامي يتعلق ابملعاهدة املقرتحة
من قبل الويبو واملعنية حبامية هيئات البث ،أأكد وفد الهند الزتامه ابلمتثال للهنج القامئ عىل الإشارة جتاه صياغة معاهدة
دولية بغية الارتقاء حبامية هيئات البث وهيئات البث التلفزيوين عرب الاكبل ابملعين التقليدي ،وذكل مبا يتفق وولية
اللجنة العامة لعام  0227واليت مت التفاق علهيا أأثناء ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة .وعارض وفد الهند أأي حماوةل
لتعديل الولية أنفة اذلكر واخلاصة بولية امجلعية العامة لعام  0227يك تضم اإعادة البث عرب ش باكت احلاسب أأو اإعادة
البث عرب أأي منصات أأخرى نظرا ألن هذه ا ألنشطة ل يمت بهثا عىل الإطالق ابملعىن التقليدي .غري أأن وفد الهند أأعرب
عن تقديره ملبادرة أأمانة الويبو القاضية ابإجراء مشاورات غري رمسية تس متر عىل مدار يومني حول حامية هيئات البث
يف  06و 07نومفرب .وتطلع وفد الهند اإىل املشاركة يف املشاورات الفنية اجلادة حلل القضااي العالقة وإاجياد نطاق حامية
معقول يف اإطار املعاهدة املقرتحة بشأأن حامية هيئات البث .وتوقع وفد الهند أأن متهد النقاشات اليت س تجرى أأثناء اجامتع
اللجنة التحضريية للمؤمتر ادلبلومايس حول حامية ا ألداء السمعي البرصي واملقرر اإجراؤها يف الفرتة من  32نومفرب وحىت
 2ديسمرب الطريق حنو الانهتاء من اإبرام معاهدة الويبو املقرتحة بشأأن حامية ا ألداء السمعي البرصي ،ولس امي ما يتعلق
ابلنظام ادلاخيل ،مبا يف ذكل البياانت املتفق علهيا اليت جرت مناقش هتا.
 .07وشدد وفد الاحتاد الرويس عىل أأن التوصل لتفاق أأو معاهدة حول حامية ا ألداء السمعي البرصي يُعد حداث
انتظره الكثريون يف مجيع أأحناء العامل ٍ
لوقت طويل .و أأنه ميثل اإجنازا هاما للعمل اذلي مت القيام به بشأأن ضامن صون
حقوق املؤلفني و أأحصاب احلقوق الخرين ابلفعل عىل حن ٍو مالمئ .و أأعرب الوفد أأيضا عن ارتياحه للتقدم احملرز فامي يتعلق
ابلتقييدات والاس تثناءات .ودعا الوفد اإىل اس تعراض القضااي ،ليس فقط من منظور العاجزين عن قراءة املطبوعات بل
أأيضا ابملعىن الشامل ،اإذ حتمل أأمهية للمكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات البحثية والتعلميية .كام ذكر أأن صياغة وثيقة
بشلك كبري يف حتسني الطريقة اليت يُفعل هبا حق املؤلف يف البيئة التكنولوجية
حول التقييدات والاس تثناءات سيسهم ٍ
اجلديدة .و أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة يف العمل اجلاري فامي يتعلق حبقوق هيئات البث.
 .02و أأعرب وفد الس نغال عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .ورحب وفد
الس نغال ابلتوصية التار صية املقدمة اإىل امجلعية العامة يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة واليت تفيد بعقد مؤمتر
دبلومايس يف عام  .0220وفامي يتعلق حبامية هيئات البث ،أأعرب وفد الس نغال عن أأمهل يف التوصل اإىل مقاربة قامئة عىل
الإشارات .والتفت وفد الس نغال اإىل القضية ا ألخرى املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات وقال اإن جيب التعامل مع
القضااي املطروحة عىل حنو شامل.
 .02و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن سعادته بقبول امجلعية العامة التوصية الصادرة عن اللجنة والقاضية
ابإعادة عقد املؤمتر ادلبلومايس املعين حبامية ا ألداء السمعي البرصي ،اإىل جانب حل القضااي الهنائية العالقة يف النص.
وا ألمه من ذكل ،أأعرب الوفد عن ابلغ سعادته حبسن النوااي مجليع ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابلعمل بذكل املرشوع .وفامي
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يتعلق اب ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ،ر أأى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،كغريه من الوفود ا ألخرى ،أأنه
ميكن التعامل مع مسأأةل احلرمان من الكتب اليت يعاين مهنا املكفوفون بطريقة تتسم ابلعقالنية والتوازن حبيث تصون
سالمة نظام حق املؤلف .وتطلع الوفد اإىل اإحراز املزيد من التقدم استنادا اإىل نص الرئيس حيث سعت اللجنة حنو
اإبرام صك بغية وضع معايري واحضة لس تثناءات حق املؤلف لفائدة العاجزين عن قراءة املطبوعات .وتعد الاس تثناءات
والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات اإحدى املوضوعات شديدة ا ألمهية ابلنس بة للولايت املتحدة ا ألمريكية .وقد
نطاق واسع اس تثناءاهتا الوطنية يف ذكل اجملال ،كام د أأبت ابس مترار عىل حبث
سنّت الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل ٍ
اس تثناءاهتا الوطنية ودراس هتا لضامن أأهنا تليب احتياجات البيئة التكنولوجية السائدة .وتطلع الوفد اإىل اإجراء نقاش حول
التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابلقوانني احمللية اليت مكنت املكتبات ودور احملفوظات من تأأدية هممهتا العامة .كام الزتم
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأيضا ابلعمل مع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى بشأأن مسأأةل اإبرام معاهدة لهيئات البث و أأعرب
عن أأمهل يف اإحراز تقدم حنو اعامتد معاهدة مبنية عىل هنج قامئ عىل الإشارة يف اإطار املعامل اليت حددهتا امجلعيات العامة
يف عايم  0226و.0227
 .32و أأعرب وفد ش ييل عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام وفدا بامن ومجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب .وذكر أأن
الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف اكنت عامال جوهراي يف حتقيق التوازن بنظام امللكية الفكرية .وقال اإن وفد
ش ييل لطاملا أأقر اب ألمهية املعطاة لهذه املسأأةل واقرتح أأن تكون بندا دامئا يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة لبعض الوقت
و أأعرب عن سعادته لس مترار اإدراهجا يف جدول ا ألعامل .ورحب وفد ش ييل ابلتقدم الكبري احملرز عىل مدار ادلورتني
السابقتني للجنة ادلامئة ،حيث متكنت اللجنة من التوصل لتفاق بشأأن خطة معل ،وحتديدا بشأأن القضااي املتعلقة ابإبرام
معاهدة لفائدة ضعاإ البرص .و أأشاد الوفد كثريا مبا حققه الإجامع الكبري يف الراء من نتاجئ ملموسة وحمددة أأثناء دورة
اللجنة ادلامئة املعنية .و أأعرب وفد ش ييل عن الزتامه ابإيالء اهامتم خاص ابلنقاشات املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات
لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،والاخنراط يف النقاشات غري الرمسية بشأأن اإبرام معاهدة حممتةل محلاية هيئات البث
والنقاشات اخلاصة بعقد مؤمتر دبلومايس معين حبامية ا ألداء السمعي البرصي .وقال اإنه يتعني حتقيق التوازن يف التقدم
احملرز هبذه القضااي مع ا ألخذ يف الاعتبار أأن البدلان اخملتلفة دلهيا احتياجات خمتلفة.
 .32و أأيد وفد اإكوادور البيانني الذلين أأدىل هبام لك من مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب ومجموعة جدول أأعامل
التمنية ،و أأعرب عن الزتامه مبواصةل العمل عن كثب يدا بيد مع اللجنة فامي يتعلق جبميع بنود جدول ا ألعامل .و أأضاإ أأن
اإكوادور ،ابعتبارها بدل انيم ،تعلق أأمهية كبرية عىل وضع اس تثناءات وتقييدات يف جمال امللكية الفكرية و أأعرب عن أأمهل
يف مواصةل ذكل العمل .و أأكد وفد اإكوادور عىل الزتامه بقضية التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات ،كام أأعرب عن أأمهل يف اإحراز تقدم كبري.
 .30و أأيد وفد ابراغواي البيان اذلي أأدىل به وفد بامن ابمس مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب .والتفت الوفد اإىل
مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات و أأعرب عن أأمهل يف اإجراء نقاش ممثر لإجياد أأرضية
مشرتكة تتيح اإحراز املزيد من التقدم .ور أأى الوفد أأن اإبرام معاهدة دولية ميثل أأنسب هنج يتعني اإتباعه.
موسعة توازن بني حقوق النارشين من
 .33وشدد وفد مرص عىل رضورة أأن تمتتع املكتبات بتقييدات واس تثناءات ّ
هجة واجملمتع من هجة أأخرى .وذكر أأنه ينبغي السامح أأيضا ابلتحويل الإلكرتوين للواثئق لصاحل املنتفعني من املكتبات.
و أأسهب قائال اإنه يتعني أأل يقترص الغرض من اإجراء النسخ عىل طلب مقدم من خشص طبيعي لس تخدام الوثيقة
ألغراض البحث .بل جيب أأيضا أأن يشمل الغرض الطلبات املقدمة من املؤسسات التعلميية واملتطلبات اخلاصة ابلتعلمي
عن بعد .ولفت الوفد الانتباه اإىل ترشيع هام أأصدرته الولايت املتحدة ا ألمريكية يف  4أأكتوبر  ،0220وهو قانون مواءمة
التقنية والتعلمي وحق املؤلف ،حيث تتيح الفقرة  0من املادة  222من الترشيع ا ألمرييك حلق املؤلف ذكل النوع من
اخلدمة كام تعمل عىل تيسريها .و أأضاإ الوفد أأنه ينبغي أأن يشمل الاس تثناء كذكل اإماكنية حتويل صيغة الوثيقة من
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نسق اإىل أخر مع أأخذ ا ألشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة يف احلس بان؛ أأي حتويلها من وثيقة مقروءة ،عىل سبيل
املثال ،اإىل وثيقة تتيح اس تخدام حاسة اللمس .ومىض يقول اإنه يتعني أأخذ اس تثناء أخر يف احلس بان ابلنس بة لفئات
بعيهنا من ا ألشخاص اذلين يرتددون عىل املكتبات مثل مكتبة الإسكندرية يف مرص ومكتبة الكونغرس فضال عن أأعضاء
الربملان .وقال اإن التقييدات والاس تثناءات ليس الغرض مهنا جتاوز حقوق النارشين أأو التعدي علهيا.
 .34وقال وفد أأسرتاليا اإنه ينبغي أأن تكون ا ألولوية القصوى ابلنس بة للجنة يه الوصول لنتيجة فامي يتعلق
ابلس تثناءات والتقييدات لفائدة ضعاإ البرص وينبغي عىل هذه اللجنة أأيضا اختاذ خطوات هامة يف سبيل التوصل اإىل
اإجامع حول مسأأةل اإبرام معاهدة محلاية هيئات البث .وذكر الوفد أأنه ل يزال متفائال بأأن يمتكن ا ألعضاء من اإظهار الزتاهمم
بضامن اإحراز تقدم يف أأعامل اللجنة أأثناء هذين ا ألس بوعني .و أأضاإ أأن أأسرتاليا ل تزال عىل اس تعداد دلفع جعةل
النقاشات حول الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية .وحث وفد أأسرتاليا
ادلول ا ألعضاء عىل اإبداء املرونة من أأجل حتقيق نتيجة لفائدة ضعاإ البرص وحث أأيضا ا ألطراإ عىل اس تئناإ تطوير
منصة أأحصاب املصلحة التابعة للويبو .وتطرق وفد أأسرتاليا اإىل حامية هيئات البث وقال اإنه ل يزال عىل اقتناع برضورة
اإبرام صك دويل ملواهجة القضااي الفنية الناش ئة كام أأعرب عن تقديره للعمل املنجز من قبل املؤيدين .و أأعرب عن
اس تعداده لإبداء املرونة ودعا ا ألعضاء الخرين للقيام ابملثل يك يمت اإحراز تقدم ملموس أأثناء اجامتع اجلنة.
 .32و أأعرب وفد أأنغول عن تأأييده لعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  0220للعمل عىل اإبرام املعاهدة بشأأن حامية ا ألداء
السمعي البرصي .والتفت الوفد اإىل قضية العاجزين عن قراءة املطبوعات و أأشاد ابلتقدم احملرز يف ادلورة السابقة ورحب
ابإقامة توازن سلمي لفائدة ذوي الإعاقات ابلإضافة اإىل الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .وفامي
يتعلق بقضااي املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية ،ذكر الوفد أأنه يتعني أأن ينصب الرتكزي عىل الاقرتاح
امليض قدما.
ا ألفريقي ألنه أأبرز طريقة ّ
وفدي
 .36و أأيد وفد كينيا البيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وأأقر مبضمون مداخليت ّ
الس نغال و أأنغول فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات وحامية هيئات البث .كام رحب الوفد ابملوافقة عىل عقد مؤمتر
دبلومايس.

البياانت العامة للمنظامت ادلولية احلكومية واملنظامت غري احلكومية
 .37أأعرب ممثل الاحتاد العاملي للمكفوفني ( )WBUعن أأمهل يف أأن يسفر الاجامتع عن اإحراز تقدم ليس فقط يف
النص بل أأيضا يف القرار اخلاص ابإبرام صك دويل ملزم لضامن اإاتحة اإماكنية الوصول بشلك فوري يف مجيع أأحناء العامل.
ولفت املمثل انتباه مجيع ادلول ا ألعضاء اإىل دراسة حبثية هامة صدرت الشهر املايض عن لكية احلقوق جبامعة ييل حيث
تناولت موضوع الصك ومسأأةل ما اإذا اكن يتعني أأن يكون الصك ملزما أأم ل .وقال اإن ورقة البحث متاحة عىل الإنرتنت
و أأعرب عن اس تعداده لإعطاء الرابط الإلكرتوين ألي خشص يود قراءهتا.
 .32وهنأأ ممثل امجلعية ادلولية للنارشين ( )IPAالرئيس واللجنة ادلامئة عىل التقدم احملرز يف ادلورة السابقة للجنة.
وقال اإن الصناعات الابتاكرية اليت متثلها امجلعية ادلولية للنارشين قد تأأثرت بصورة رئيس ية ابلبندين املطروحني عىل
جدول أأعامل ادلورة – وهام الاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والاس تثناءات لفائدة العاجزين عن قراءة
املطبوعات .وابلنس بة لالس تثناءات لفائدة املكتبات ،ذكر املمثل أأن امجلعية ادلولية للنارشين تقرتح مرشوع صك قانوين
يعاجل هذه املسأأةل .وقال اإن ذكل الاقرتاح يضم مخسة اس تثناءات خمتلفة عىل ا ألقل .و أأردإ قائال اإن الك من هذه
الاس تثناءات يقرتن مبجموعة خمتلفة من الظروإ ولك مهنا موجود يف الترشيعات ويقرتح عالقات مع املكتبات والعمالء.
و أأشار املمثل اإىل التغيريات اليت ُأدخلت عىل النص الوحيد يف الوثيقة  ،SCCR/22/16ور أأى أأنه ميكن دمع النص من
جانب مجموعة أأحصاب احلقوق رشيطة أأن يمت اإدخال بعض التغيريات من حيث املضمون .وقال املمثل اإن مجيع املتعاملني
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مع مشلكة احلرمان من الكتب أأدركوا أأنه ل ميكن التغلب علهيا اإل من خالل تعاون املؤلفني واملكتبات اليت ختدم
العاجزين عن قراءة املطبوعات .و أأشار املمثل اإىل أأن منصة أأحصاب املصلحة مل تكن مطروحة عىل جدول ا ألعامل عىل
الرمغ من اإحرازها تقدما كبريا يف ا ألشهر ا ألخرية.
 .32و أأشار ممثل جممتع الإنرتنت ( )ISOCاإىل اإصدار ورقة مناقشة يف ٍ
وقت سابق من العام تدرس الاسرتاتيجيات
اليت تركز عىل الإنرتنت ملواهجة التعدي عىل حق املؤلف عرب ش بكة الإنرتنت ،ابلإضافة اإىل تنظمي حلقات معل متعلقة
بقضااي حق املؤلف عرب الإنرتنت .وقال اإن جممتع الإنرتنت قد شارك بصورة جزئية يف الاجامتع الثالث والثالثني ملنظمة
التعاون الاقتصادي لس يا واحمليط الهادئ واخلاص حبقوق امللكية الفكرية .وقال اإن جممتع الإنرتنت يتطلع اإىل اإجراء
مناقشة حول الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات اليت تؤدي دورا هاما ابعتبارها مس تودعات
عامة ونقاط الوصول للرتاث الثقايف والعلمي والاقتصادي وغريها من فئات الرتاث املعريف .وحث ممثل جممتع الإنرتنت
الويبو عىل اإدراج قضااي التمنية يف جدول أأعاملها وتطلع اإىل العمل مع الويبو و أأحصاب املصلحة فامي يتعلق بقضااي امللكية
الفكرية املرتبطة ابلإنرتنت.
 .42وقال ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق النسخ ( )IFRROاإن هناك تقييدات يف بعض الترشيعات
لمتكني املكتبات ودور احملفوظات من نسخ املصنفات مبا يف ذكل النسخ اب ألنساق الإلكرتونية .و أأشار اإىل أأن الترشيعات
الوطنية مسحت أأيضا ابإاتحة املصنفات .وقال اإن مثل هذه الاس تثناءات تستند يف الترشيعات الوطنية اإىل رشوط
مناس بة حمددة بوضوح وتس تويف اختبار اخلطوات الثالث اخلاص ابتفاقية برن .وقال اإن اتفاقية برن وفرت اإطارا قانونيا
مران ،بصورة منصفة واكفية ،ألعضاهئا يك يقوموا ابإدخال اس تثناءات عىل احلقوق الاس تئثارية لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات يف الترشيعات الوطنية اخلاصة حبق املؤلف ،كام وازنت بني مجيع حقوق املؤلفني و أأاتحت فرصة وصول العامة
للمصنفات احملمية حبق املؤلف مع وجود اس تثناءات أأو تقييدات ملس تخدمني بعيهنم .و أأيّد ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت
املعنية حبقوق النسخ اإجياد حلول معلية تستند اإىل ا ألطر القانونية احلالية قدر الإماكن ،وقال إانه يدمع بقوة حوارات
أأحصاب املصاحل ويشارك فهيا بنشاط .ور أأى املمثل أأن احلوارات البناءة أأمثرت عن اإجياد حلول معلية جيدة كام ارتقت
ابلتفامه بني أأحصاب املصاحل املعن ّيني فامي يتعلق ابملكتبات ودور احملفوظات واس تخداماهتا ومس تخدمهيا .ومىض يقول اإنه
من املتعارإ عليه أأن املصنفات احملمية حبق املؤلف واملتاحة بصفة جتارية حيظر نسخها أأو اإاتحهتا للعامة أأو توزيعها
بطريقة تتعارض مع البيع أأو أأي اس تغالل عادي أخر للمصنفات .اإذ يمت اإاتحة مثل هذه املصنفات من قبل أأحصاب
املصاحل عرب قنوات البيع املعتادة .و أأضاإ أأن حوار أأحصاب املصاحل واذلي مض ممثلني عن املكتبات ودور احملفوظات
واملؤلفني والنارشين وجامعي الكتب قد أأسفر عن وضع حلول بصفة مشرتكة مكنت املكتبات واملؤسسات الثقافية
سوق جتاراي واحملمية حبق املؤلف وإااتحهتا ابلإضافة اإىل ترخيص
ا ألخرى املتاحة للعامة من رمقنة املصنفات اليت مل تعد ت ُ ّ
اخملططات بصورة جامعية .و أأردإ قائال اإن حلول الرتخيص هذه تمتزي ابلقدرة عىل التعامل مع مسأأةل اإدراج املصنفات.
و أأقر ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق النسخ ابلتحدايت اليت واهجت املكتبات عند الانتقال اإىل البيئة الرمقية
لك عىل حدة.
و أأنه يتعني معاجلة هذه التحدايت ٍ
 .42وقال ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ( )KEIاإنه لطاملا ساند فكرة اإبرام معاهدة لفائدة املكفوفني أأو ذوي
الإعاقات ا ألخرى ،و أأبدى اعرتاضه عىل اقرتاحات خبصوص معلية مكونة من خطوتني بعد س نوات من الرتايخ .وقال
املمثل خبصوص قضية املضمون اإنه يتعني أأن توحض حاةل املصنفات الرمقية و أأن تعمل عىل زايدة حرية تطبيق
الاس تثناءات ل أأن تقيّدها .وتطلع ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة اإىل تقدمي تعليقاته حول الاقرتاح اجلديد
املقدم من الربازيل واملتعلق ابملكتبات ودور احملفوظات ،كام أأعرب عن الزتامه بدمع عقد مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة
بشأأن ا ألداء السمعي البرصي .واعرتض ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة عىل القيام ابملزيد من العمل بشأأن اإبرام
معاهدة محلاية هيئات البث.
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 .40ورحب ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( )CEIPIابلعمل املنجز بشأأن مسأأةل التقييدات
والاس تثناءات .و أأشاد بتحقيق التوازن يف نظام حق املؤلف حبيث تشلك التقييدات والاس تثناءات عنرصا جوهراي يف
ذكل التوازن .وقال اإنه عىل الصعيد ادلويل ،مل يلتفت نظام حق املؤلف كثريا يف الواقع اإىل املشلكة .غري أأن املشلكة
اكنت مطروحة ابلفعل عىل جدول أأعامل الويبو ومثلت خطوة هامة اإىل ا ألمام .و أأردإ قائال اإنه ليس مثة شك يف أأمهية
التقدم احملرز يف قضية العاجزين عن قراءة املطبوعات ،اإل أأن الاحتياجات ختطت بكثري العاجزين عن قراءة املطبوعات.
وقال اإنه اإذا تعذر احلصول عىل اإجامع دويل ،فيتعني عىل أأقل تقدير أأن توجد ضامانت للمحافظة عىل املرونة اليت
اتسمت هبا الترشيعات الوطنية .وقال اإنه حتت رعاية معهد ماكس بالنك ولكية امللكة ماري جبامعة لندن ،أأدىل حنو
ثالثني أأاكدمييا مرموقا ببيان يدعون فيه اإىل وضع مقاربة متوازنة تتأألف من ثالث خطوات يمت اإتباعها لإاتحة قدر من
املرونة عىل الصعيد ادلويل عند التعامل مع ا ألعامل املنجزة يف ذكل اجلانب.
 .43و أأعرب ممثل مجعية ا ألفالم السيامنئية ( )MPAعن تأأييده لإعادة عقد املؤمتر ادلبلومايس لعام  .0222و أأكد ممثل
مجعية ا ألفالم السيامنئية عىل أأمهية املواد التسعة عرش املتفق علهيا يف عام  0222و أأيد بوج ٍه خاص النص اجلديد
املتضمن يف املادة  20واذلي وافقت عليه اللجنة ادلامئة واعمتدته امجلعيات العامة .وقال ممثل امجلعية اإنه يعي أأن الإجناز
اذلي حتقق يف شهر يونيو تضمن اتفاقا للوصول اإىل اإجامع حول البياانت املتفق علهيا واملتعلقة ابملواد  2و 0و 22وبيان
حول جدول أأعامل التمنية يف ادليباجة .وفامي يتعلق اب ألعامل العامة ا ألخرى بشأأن الاس تثناءات والتقييدات ،شدد ممثل
امجلعية عىل أأمهية التوصل لهنج قامئ عىل احلد ا ألدىن من الاس تثناءات ويرتكز اإىل اختبار اخلطوات الثالث .وقال اإن
الهنج قد خدم اجملمتع ادلويل عىل املدى البعيد ولفرتة طويةل عرب السامح لدلول ا ألعضاء ابإدخال مناذج مرنة مت اإعدادها
خصيصا للتعامل مع الشواغل اخلاصة داخل لك دوةل .و أأعرب ممثل امجلعية عن أأمهل يف اس مترار هذا النظام كام تطلع
لإجراء املزيد من احلوارات حول هذه القضااي.
 .44و أأعرب ممثل الاحتاد ا أليبريي الالتيين ا ألمرييك لفناين ا ألداء ( )FILAIEعن تأأييده الاكمل للنقاط اليت أأاثرها
الاحتاد العاملي للمكفوفني .و أأعرب أأيضا ممثل الاحتاد عن تأأييده الاكمل للعمل املبذول يف ذكل اجلانب من قبل الويبو
وتطلع اإىل عقد املؤمتر ادلبلومايس حول حامية ا ألداء السمعي البرصي .ودعا املمثل اإىل تويخ احليطة بشأأن اإماكنية اإبرام
معاهدة محلاية هيئات البث و أأعرب عن تأأييده ملوقف وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية واذلي يس هتدإ حمامكة أأشاكل
القرصنة واقتالع جذورها قدر الإماكن.
 .42وشكر ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ( )IFLAاللجنة ادلامئة عىل اعامتدها خطة معل تضمنت
املكتبات ودور احملفوظات أأثناء ادلورة الثالثة والعرشين للجنة ادلامئة ،ورحب ابلتعليقات اليت أأدىل هبا العديد من الوفود
واليت تقر بأأمهية ادلور اذلي تلعبه التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات يف تنفيذ
أأهداإ الس ياسة العامة املهمة و أأمهها حمو ا ألمية والتعلمي وا ألحباث وقابلية التوظيف والوعي الصحي وإااتحة الوصول
للمعاقني .وذكر أأن املكتبات تتيح الإبداع والابتاكر وتسهم يف تشجيعهام .وقال اإن املكتبات تدمع اجملمتع بصفة عامة
والقطاع الثقايف والعلمي بصفة خاصة ،وذكل عرب مجع املعلومات وتنظميها وحفظها وإااتحة الوصول اإلهيا .و أأضاإ أأن
املكتبات تعزز من فكرة تبادل املعارإ وا ألفاكر وتشجع عىل الإبداع والابتاكر حول العامل .وقال اإهنا مبثابة احلراس
القديرين للثقة العامة .فبدون اإاتحة الوصول بدرجة اكفية للمعلومات ،مل يكن للمؤلفني واملبدعني أأن يمتكنوا من اإبداع
مصنفات جديدة وابتاكر املعارإ احمللية والعاملية وتوس يع نطاقها .وميض يقول اإن املكتبات لعبت أأيضا دورا رئيس يا يف
توعية امجلهور حبقوق املؤلفني واملبدعني .وقال اإن القدرة عىل اكتساب املعرفة واس تخداهما ابتت ّ
تشلك عامال رئيس يا يف
التمنية كام تعد عنرصا حيواي للمزية النسبية ل ألمة .ولكن يك تمتكن املكتبات من الاضطالع بدورها يف تقدمي اخلدمات
العامة ،فهيي حباجة لتقييدات واس تثناءات اكفية عىل حق املؤلف لتحقيق التوازن بني حقوق املس تخدمني وحقوق
مبدعي املصنفات املشموةل ابمحلاية .و أأضاإ أأنه ل ألسف فاإن املكتبات ودور احملفوظات معلت يف ظل مجموعة متنوعة
من ا ألحاكم اليت تباينت يف نطاقها وتأأثريها من دوةل ألخرى .و أأسهب قائال اإن هذه ا ألحاكم قد فشلت بصورة متكررة
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يف مواهجة التحدايت القانونية وحتدايت الس ياسة العامة ابلإضافة اإىل الفرص املتعلقة ابلبيئة الرمقية ادلولية .وقال اإن
املكتبات حباجة ،الن أأكرث من أأي ٍ
وقت مىض ،اإىل أأطر قانونية تقر بأأمهية ورشعية تطلعات وحقوق املكتبات
ومس تخدمهيا يف العرص الرمقي .وذكر أأن مرشوع معاهدة الويبو بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة ذوي الإعاقات
واملؤسسات التعلميية والبحثية واملكتبات ودور احملفوظات ،عىل النحو اذلي اقرتحه ممثل اجملموعة ا ألفريقية ،شلك خطوة
مثالية ل ألمام يف اإبراز أأساليب حتقيق ذكل التوازن .و أأعرب ممثل الاحتاد عن خفره ابلعمل مع اجملموعة ا ألفريقية ابلإضافة
اإىل ممثيل ادلول ا ألعضاء ا ألخرى فامي يتعلق ابلقرتاحات القامئة عىل النصوص لضامن الوفاء ابحتياجات وحقوق
مس تخديم املكتبات يف لك ماكن .ومىض يقول اإن هذه الاحتياجات اليت مت حتديدها يف حوار مكثف بني ممثل الاحتاد
ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها و أأمناء املكتبات من حوايل  222دوةل عىل مدار الس تة أأعوام املاضية قد وردت يف
اقرتاح ُطرح عىل الوفود خارج هذه الغرفة .وقال اإن الغرض من الوثيقة هو اإكامل اقرتاح ممثل اجملموعة ا ألفريقية وتقدمي
معلومات اإضافية لإرشاد ادلول ا ألعضاء يف نقاشهم الهام حول قضااي املكتبات ودور احملفوظات أأثناء ادلورة الثالثة
والعرشين للجنة ادلامئة وما بعدها .ور أأى ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها أأن الوصول العاملي والعادل
للمعلومات ابلإضافة اإىل احملافظة عىل الرتاث الثقايف للعامل من ا ألمور احليوية لتحقيق الرفاه الاجامتعي والتعلميي والثقايف
والاقتصادي للشعوب واجملمتعات وا ألمم يف البيئة الرمقية ادلولية .وتطلع ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها
اإىل اإجراء حوار اإجيايب مع مجيع ادلول ا ألعضاء حول وسائل حتسني التمنية البرشية والاجامتعية والاقتصادية ،اإىل جانب
تشجيع الإبداع والابتاكر من خالل حتقيق التوازن لنظام حق املؤلف ادلويل يف القرن احلادي والعرشين لفائدة مجيع
أأعضاء اجملمتع .و أأضاإ أأن املكتبات ودور احملفوظات اهمتت لبعض الوقت ابحلاجة اإىل وضع معايري دولية جديدة لإاتحة
اإجناز املهمة اخلاصة بضامن الوصول العادل للمعلومات يف العرص الرمقي واذلي انترشت فيه املعرفة بال حدود .وقال ممثل
الاحتاد اإنه يف عام  ،0224عندما طرحت عدة دول مضن مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب التقييدات
والاس تثناءات بوصفها جزء هام من تركزي أأعامل اللجنة ادلامئة ،فاإنه قد أأقر برضورة اإجراء املزيد من التحليل ادلويل
لحتياجات املكتبات مضن ذكل الإطار .و أأضاإ أأنه استنادا اإىل تقرير ا ألس تاذ كروز املقدم اإىل اللجنة ادلامئة يف نومفرب
من عام  ،0222ف إان الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها قد وضع مجموعة من املبادئ لالسرتشاد هبا يف معلية
وضع معايري دولية للمكتبات ودور احملفوظات .و أأشاد ممثل الاحتاد حبواره مع ممثل اجملموعة ا ألفريقية حول هذه القضااي
عىل مدار العامني املنرصمني .وقال اإن النص اذلي طرحه الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها يمكل اقرتاح ممثل
اجملموعة ا ألفريقية وهيدإ اإىل مواصةل اإثراء النقاش ادلائر بني ادلول ا ألعضاء حول الاس تثناءات والتقييدات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات يف اللجنة ادلامئة هذه .و أأضاإ أأن الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ودور احملفوظات حاول
ضامن صون حقوق املؤلفني والتعامل معها بطريقة منصفة .ومىض يقول أأن املكتبات احرتمت حقوق املؤلفني يف حني
سعى الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها لضامن حتقيق توازن عادل بني حقوق املؤلفني واملصلحة العامة.
و أأسهب قائال اإن املؤلفون أأيضا قد اس تفادوا اكملس تخدمني ومبتكري املعلومات من مكل عام ثري ونظام قوي خاص
ابلس تثناءات والتقييدات بغية اإبداع مصنفات جديدة .و أأضاإ أأن ا ألحاكم انطبقت عىل أأنشطة حمددة للمكتبات ودور
احملفوظات بغية حتقيق أأهداإ الس ياسة العامة .و أأردإ قائال اإن ا ألحاكم انطبقت عىل ا ألغراض غري التجارية فقط ،اإذ
مت استبعاد ا ألغراض التجارية كام أأن هناك تعريف للمكتبة ودار احملفوظات يعين املؤسسة اليت تعكف بصورة مهنجية
عىل مجع املصادر املنشورة وغري املنشورة وحفظها وتسهيل الوصول اإلهيا ألغراض غري جتارية .و أأضاإ أأهنا مل تؤثر بأأي
شلك من ا ألشاكل يف ا ألحاكم احلالية لتفاقية برن واملتعلقة ابحلقوق املعنوية .ومىض يقول اإن الاقرتاح قد ّبني العالقة
ٍ
مع التفاقيات ا ألخرى كام اكن متسقا مع املعاهدات ادلولية الكربى اخلاصة حبق املؤلف ،وإانه ينص عىل اتفاق خاص يف
حدود تفسري املادة  20من اتفاقية برن .وقال اإن لك اس تثناء وتقييد قد اس توىف املتطلبات اخلاصة ابلس تثناءات
املدرجة يف هذه املعاهدات ،ولس امي اختبار اخلطوات الثالث عند الرضورة أأو أأشار اإىل حقوق مل يمت اإدراهجا يف
التفاقيات متعددة ا ألطراإ احلالية اكلإعارة عىل سبيل املثال .و أأبرز ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها
بعض ا ألحاكم املوضوعية اليت حددت احلقوق لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واليت متثلت يف اس تثناءات وتقييدات
اإلزامية حيث ميكن اإقرار بعض هذه ا ألحاكم من قبل القوانني احمللية .وقال اإنه جيري احلفظ والإعارة املكتبية وتبادل
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الواثئق بني املكتبات والنسخ من قبل املكتبات والوصول اإىل املصنفات اليتمية وتكل اليت مت حسهبا وإانتاج املصنفات عرب
احلدود مبوجب اإحدى الاس تثناءات والتقييدات املذكورة .وقال اإنه عالوة عىل ذكل ،فاإن هناك الزتامات ابحرتام
الاس تثناءات والتقييدات الواردة يف العقود وإاجراءات امحلاية التكنولوجية .وقال اإن نسخ الصور وتوفريها قد أأاتح عىل
سبيل املثال نشاطا يعرإ بتبادل الواثئق بني املكتبات .ومىض يقول اإن نشاط تبادل الواثئق بني املكتبات جيري بني
مؤسس تني لإاتحة الوصول اإىل مواد بعيهنا عند الطلب .ورضب مثال بنسخة من مقاةل حصفية مل تكن متاحة يف مؤسسة
املس تخدم مبوطنه .وقال إانه ميكن أأن يُتبع ذكل الإجراء الراخس بني املكتبات داخل دوةل أأو عرب احلدود .وقال اإن
الطلبات العاملية قد شهدت تصاعدا ،ولس امي بني املكتبات اليت تساعد الباحثني حيث يتسم التعاون ابلطبيعة املتعددة
الاختصاصات والعاملية بصورة مزتايدة .ومىض يقول اإنه نظرا للتحول من قانون حق املؤلف اإىل اتفاقات الرتاخيص
للعمل بنظام تصارحي املس تخدم ،مفن الرضوري اإعادة التأأكيد عىل قناة الوصول الهامة هذه دعام ل ألحباث والتعلمي و ّ
التعّل.
وقال اإن املثال الثاين يتعلق بصون مواد املكتبات واحملفوظات .و أأوحض أأن حفظ ذاكرة العامل وصوهنا أأمانة ل ألجيال املقبةل
ومسؤولية فريدة تضطلع هبا املكتبات ودور احملفوظات .وقال اإن الاس تثناء لفائدة املكتبات أأو دور احملفوظات س ميكّهنا
من النسخ أأو الهتيئة أأو التحويل أأو الانتقال اإىل منصات خمتلفة كجزء من معلية احلفظ الفنية .ور أأى ممثل الاحتاد
لك من
ادلويل مجلعيات املكتبات ودور احملفوظات أأنه مثة رضورة لإجياد حل دويل لمتكني املكتبات من العمل بفعالية يف ٍ
البيئة الرمقية ادلولية و أأيضا عىل الصعيد الوطين.

البند  :2التقييدات والاس تثناءات :املكتبات ودور احملفوظات
 .46دعا الرئيس الوفود اإىل مناقشة البند  2من جدول ا ألعامل املتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات فامي  صص املكتبات
ودور احملفوظات.
 .47و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل أأن الوثيقة  SCCR/22/12اكنت يه الوثيقة املزمع تقدميها أكساس لتسهيل
النقاشات.
 .42وقال وفد الربازيل اإنه يعزتم تقدمي الوثيقة  SCCR/23/3عند اإبرام معاهدة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات
لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .و أأضاإ أأهنا وثيقة معلومات أأساس ية أأعدها الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات
ومعاهدها ( .)IFLAو أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده لوثيقة املعلومات ا ألساس ية لتعزيز النقاشات يف ا ألايم الثالثة
املقبةل .وقال اإن اجلزء ا ألول من وثيقة املعلومات ا ألساس ية يشري اإىل ادلور الهام اذلي لعبته املكتبات ودور احملفوظات
يف اجملمتعات .يف حني أأظهر اجلزء الثاين أأمهية الاس تثناءات والتقييدات يف متكني املكتبات ودور احملفوظات من
الاضطالع بدورها يف تقدمي اخلدمات العامة .و أأردإ قائال اإن الاس تثناءات والتقييدات اليت أأاتحت للربازيل احملافظة
تعزز أأنشطة التعلمي والبحث وتساعد ذوي الإعاقات عىل ممارسة حقهم يف الوصول اإىل احملتوى .وقال اإن
عىل مجموعاهتا ّ
ذكل اجلزء من وثيقة املعلومات ا ألساس ية يش متل عىل اإشارة مرجعية دلراسة حديثة للويبو أأكدت أأن  02دوةل حول
العامل ليس دلهيا اس تثناءات حمددة للمكتبات ودور احملفوظات؛ و أأن  07دوةل دلهيا اس تثناءات عامة فقط ،كام أأن هذه
بشلك متكرر يف مواهجة التحدايت القانونية وحتدايت الس ياسة العامة
ا ألحاكم والاس تثناءات والتقييدات فشلت ٍ
املتعلقة ابلبيئة الرمقية ادلولية .وأأضاإ أأن اجلزء الثالث من وثيقة املعلومات ا ألساس ية يعطي مخسة أأمثةل قوية للمشالك
اليت تواجه املكتبات ودور احملفوظات واليت ميكن معاجلهتا مبنح املكتبات ودور احملفوظات الضامن القانوين ملامرسة عدد
حمدد من الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق املؤلف .وذكر أأن املثال ا ألول ميثل غياب الاس تثناءات عىل حق املؤلف
لغرض احلفظ حىت ابلنس بة للمواد املطبوعة وذكل يف العديد من ادلول ،وهو ما يعين أأن الرتاث الواثئقي س يختفي وقد
ل يُتاح ل ألجيال القادمة .وقال اإن املكتبات ودور احملفوظات تضم مجموعة كبرية من املواد املطبوعة اليت ل تتوفر يف كثري
من ا ألحيان بأأي ماكن أخر يف العامل لكهنا متثل أأمهية كواثئق اتر صية وس ياس ية وثقافية .و أأضاإ أأهنا ّ
تشلك مجموعات هممة
و أأن وثيقة املعلومات ا ألساس ية ذكرت يف هذا الصدد أأن مجموعات الصحف غري متاحة عىل الصعيد العاملي .وقال اإنه
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بدون اإجياد اس تثناء مناسب ،ل ميكن للمكتبات أأو دور احملفوظات أأن تنسخ أأو ترمقن الصحف بغرض حفظها عىل
سبيل املثال .وقال اإن املثال الثاين يشري اإىل رضورة اعامتد املكتبات ودور احملفوظات عىل الاس تثناءات والتقييدات
حلفظ املصنفات اليت مل يمت حتديهثا اإىل العرص الرمقي وإااتحهتا .وذكر عىل سبيل املثال أأن املكتبات ودور احملفوظات تتيح
الوصول اإىل مكيات كبرية من املصنفات الرمقية الهامة اليت مل تكن متاحة يف صورة مطبوعة .وقال اإنه بدون اليقني القانوين
اذلي ميكن حفظ هذه املواد لإاتحة الوصول اإلهيا مس تقبال ،فاإن العامل س يجد نفسه يف مواهجة ما يُطلق عليه الثقب
ا ألسود الرمقي ملواد القرن احلادي والعرشين .وقال اإن املثال الثالث يمتثل يف املشلكة اليت واهجت املكتبات ودور
احملفوظات يف أأن الرتاخيص املفروضة من أأجل توفري معلومات رمقية اكجملالت الإلكرتونية كثريا ما مت اس تخداهما لتقويض
التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف واليت هتدإ اإىل دمع التعلمي و ّ
التعّل والإبداع .وقال اإن املثال الرابع ي ّبني
اس تعانة أأحصاب احلقوق ابإجراءات امحلاية التكنولوجية للتحمك يف الوصول اإىل احملتوى واس تخدامه كتقييد معلية النسخ.
و أأردإ قائال اإنه ل تعد ا ألمهية اليت حتملها اإجراءات امحلاية التكنولوجية موضع تساؤل ،ولكن الوثيقة تركز فقط عىل
رضورة أأن حيق للمكتبات ودور احملفوظات يف بعض احلالت اخلاصة ابلتحايل عىل اإجراءات امحلاية التكنولوجية يك
تمتكن من الوفاء هبذه ا ألغراض كحفظ املواد .وقال اإن املثال اخلامس يقدم مالحظة عامة عن اإاتحة ش بكة الإنرتنت
لفرص جديدة للمعلومات والتصالت .و أأضاإ أأن قابلية اكتشاإ املواد املنشورة ابتت أأكرث سهوةل كام اكتسب التعاون
بني الباحثني واملواطنني والطالب طابعا عامليا مزتايدا .وقال اإنه مع ذكل ،فّل تعاجل هذه املامرسات املتبعة بصورة مزتايدة
واملتعلقة بتبادل املوارد بني املكتبات لتعزيز املعرفة من خالل الاس تثناءات والتقييدات مبا يضمن اإماكنية أأو احامتلية معل
املكتبات ودور احملفوظات بيقني قانوين .وقال الوفد اإن وثيقة املعلومات ا ألساس ية تضمنت أأيضا تعليقا بشأأن اإبرام
معاهدة حممتةل لفائدة املكتبات ودور احملفوظات عىل النحو اذلي بينه الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها .وقال
اإن وفد الربازيل ذكر أأن مرشوع املعاهدة ذكل مل يكن مطروحا عىل جدول ا ألعامل ،لكنه ر أأى أأنه يشلك اإسهاما هاما
يف النقاشات املزمع اإجراؤها يف ا ألايم القليةل القادمة .وبذكل التقدمي ،ذكر الوفد أأن الربازيل اكنت تؤيد اإبرام صك دويل
يعاجل احتياجات املكتبات ودور احملفوظات.
 .42وذكر وفد أأوروغواي أأن ادلراسات قد أأظهرت معل املكتبات ودور احملفوظات مضن إاطار قانوين خمتلف متاما من
دوةل ألخرى .واتفق وفد أأوروغواي مع الر أأي القائل اإن هناك رضورة لتحسني الاس تثناءات والتقييدات السائدة لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات وحتديهثا ومنح املزيد من اليقني القانوين لها ،مث رضورة اعامتد ذكل الر أأي املتعلق ابلعامل الرمقي
للقرن احلادي والعرشين.
 .22ورحب وفد الهند ابلعرض ا ألسايس اذلي قدمه وفد الربازيل ،وكذا وثيقة الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات
ومعاهدها حول التقييدات والاس تثناءات املقرتحة لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .وقال اإنه يمت التعامل مع املكتبات
مكس تودعات للمواد املكتوبة ،وخاصة الكتب .لكن لعدة س نوات ،شهدت املكتبات اإضافة املواد السمعية والبرصية اإىل
مجموعاهتا .ومؤخرا ،شهد نشاط توفري الكتب عىل شلك كتب اإلكرتونية زايدة ملحوظة نظرا للمنو الهائل يف التكنولوجيا
والوصول اإىل املعارإ عرب وسائل اإلكرتونية تشمل الصيغ املتاحة لضعاإ البرص وا ألشخاص العاجزين عن قراءة
املطبوعات ا ألخرى .و أأردإ قائال اإنه من ا ألمهية مباكن التسلمي بأأن املكتبات تلعب دورا أأساس يا يف نرش املعرفة والثقافة
والرتاث واحلفاظ علهيا .و أأضاإ أأن املكتبات ودور احملفوظات جتزي رمسيا قيام ا ألشخاص بنسخ املصنفات يف ظروإ
مالمئة وتوفري تكل النسخ ملؤسسات أأخرى ول ألفراد .ذلا فاإن املكتبات ودور احملفوظات تضطلع بدور ممزي داخل اجملمتع
سوغ لها معاجلهتا اخلاصة مضن قانون حق املؤلف .وقال اإنه يتعني أأن تقر قوانني حق املؤلف بدور املكتبات غري الرحبية
ّ
وغري التجارية يف اإاتحة الوصول اإىل املصنفات احملمية حبق املؤلف لعامة امجلهور و ألغراض غري رحبية وغري جتارية .و أأشار
الوفد اإىل توصيات جدول أأعامل التمنية ابعتبارها وجهية للميض حنو اإبرام اتفاقات ملزمة دوليا بشأأن التقييدات
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات.
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 .22و أأعرب وفد ا ألرجنتني عن تأأييده لعملية حتقيق التوازن السلمي بني احلقوق املتعلقة ابلوصول اإىل املعلومات
واملعارإ والتعلمي والبحث العلمي والثقافة والإبداع الإنساين ،وعىل اجلانب الخر حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وقال اإن
ا ألرجنتني اإحدى ادلول اليت مل يكن دلهيا تقييد أأو اس تثناء لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .ورمغ ذكل ،فقد جرت
املشاورات عىل الصعيد احمليل وقد شهدت ابلفعل تقدمي مرشوع قانون اإىل الكونغرس .وقال اإن هناك عدد من ا ألفاكر
املفيدة للغاية يف الاقرتاحات املقدمة من قبل الربازيل واجملموعة ا ألفريقية .و أأضاإ أأهنا أأكدت عىل مسأأةل احملافظة عىل
املواد لصاحل ا ألجيال القادمة ،ابلإضافة اإىل التحايل عىل اإجراءات امحلاية التكنولوجية بغية اإاتحة الاس تخدام العادل
للمصنفات ،فضال عن تقييدات مسؤولية املكتبات ودور احملفوظات فامي  صص املصنفات اليتمية.
 .20وذكر وفد اإكوادور أأن الهدإ من النقاشات ادلائرة بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات يمتثل يف تعزيز املصلحة العامة ،ولس امي توفري امحلاية الاكفية حلقوق الفئات الأكرث ضعفا يف اجملمتع .و أأعرب وفد
اإكوادور عن الزتامه بتوفري امحلاية لعمل املكتبات ودور احملفوظات اليت تعد اإحدى راكئز النظام ادلميقراطي ،ابلإضافة اإىل
اإاتحة الوصول اجملاين للمعلومات والثقافة .و أأعرب الوفد عن امتنانه للويبو بشأأن النقاشات اليت ُأجريت حول العمل
اخلاص ابملكتبات ودور احملفوظات ابلإضافة اإىل ادلراسات اليت مت اإجراؤها .ورحب الوفد كذكل ابملبادرات اليت تقدم
هبا ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها واملنظامت ا ألخرى اليت متثل املكتبات ودور احملفوظات لتأأييد اإبرام
املعاهدة املقرتحة .كام رحب الوفد أأيضا ابجلهود املبذوةل واملبادرة اليت اختذها وفد اجملموعة ا ألفريقية وعرضه بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات والوارد يف الوثيقة  ،SCCR/23/12ابلإضافة اإىل الوثيقة اليت قدهما وفد
الربازيل واليت اكنت زاخرة ابملعلومات اليت أأفادت النقاش.
 .23وسلط وفد املكس يك الضوء عىل عنرصين يف النقاشات املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات
التعلميية .وقال اإن العنرص ا ألول هو البعد الاجامتعي اذلي من خالهل يمت نرش املصنفات وإااتحهتا للعامة من قبل املؤلف،
اإىل جانب السامح ألي خشص ابلس تفادة من هذه املصنفات واس تخداهما .و أأضاإ أأن عامل النجاح الرئييس هو حتقيق
التوازن املطلوب يف اإطار اختبار اخلطوات الثالث لتفاقية برن .وقال اإن الهدإ يمتثل يف حتديد احلالت اخلاصة
ووصفها مضن اإطار هذه اخلطوات الثالث .و أأضاإ أأن من املفيد جدا حتليل قضية املكتبات هذه حتديدا ،خاصة عندما
يوجد ابلفعل قوانني حمددة تنظم وظائف و أأنشطة املكتبات .وطلب الوفد من الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات
ومعاهدها أأن يوحض أأفضل احللول للمواد التقليدية وا ألنساق الرمقية واملواد متعددة الوسائط واملصنفات املشموةل ابمحلاية
مبوجب احلقوق اجملاورة .وذكر ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها أأن املكتبة الربيطانية تعترب أأن كثريا من
مصنفات مجموعهتا تندرج مضن املصنفات اليتمية ،وطلب ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها اإجياد اس تثناء
للمكتبات ودور احملفوظات يك تس تخدم هذه املصنفات اليتمية عندما يتعذر حتديد أأو معرفة ماكن أأحصاب احلقوق بعد
اإجراء حتقيق معقول .و أأقر ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها بوجود نقاشات جارية عىل الصعيد الوطين
بشأأن هذه القضية واليت تتطلب اإجياد حل دويل.
 .24ووجه وفد ش ييل الشكر اإىل وفد الربازيل عىل تقدميه الوثيقة كام شكر أأيضا مؤيدي اقرتاح اإبرام معاهدة بشأأن
تقييدات واس تثناءات حق املؤلف .وقال الوفد اإنه أأجرى مشاورات داخلية حول القضية كام معل مبارشة مع منظمة
املكتبات ودور احملفوظات بش ييل واليت أأبدت اهامتهما ابلنقاش ادلائر يف اللجنة ادلامئة .وذكر الوفد أأن منظمة املكتبات
ودور احملفوظات يف ش ييل طلبت اإدراج املؤسسات اليت ل هتدإ اإىل الرحب يف نطاق التغطية ابلتقييدات
والاس تثناءات .ذلا ،فاإنه يتعني أأن تكون خدمة توفري املصنفات جمانية دون تقييدات تعاقدية أأو قانونية ،وينبغي أأن
تضمن املعاهدة املقرتحة وجود هذه الاس تثناءات دون إاماكنية وضع قيود عىل الاس تثناءات
 .22و أأكد وفد جاماياك اهامتمه املس متر ابلنقاشات و أأعرب عن تقديره للواثئق اليت وزعها لك من وفد الربازيل
والاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها واجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب وفد جاماياك عن أأمهل يف التوصل لإجامع حول
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النقاشات .و أأكد الوفد عىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد ا ألرجنتني وتطلع اإىل اإجراء نقاشات حول اإجراءات امحلاية
التكنولوجية واملصنفات اليتمية والاس ترياد املوازي للمصنفات.
 .26ومض وفد ابكس تان صوته اإىل أأصوات الوفود ا ألخرى ليؤكد عىل ادلور اذلي تلعبه املكتبات فامي يتعلق بنرش
املعرفة ودمع البحث والتطوير العلمي ابلإضافة اإىل اإاتحة الوصول اإىل املصنفات الإبداعية للمصلحة العامة .و أأعرب الوفد
عن تقديره للعمل اذلي اضطلعت به اللجنة ادلامئة وتطلع اإىل اإجراء نقاش فعال .كام شكر الاحتاد ادلويل مجلعيات
املكتبات ومعاهدها و أأعضائه املنتس بني ووفد الربازيل عىل تقدمي الاقرتاح .ووجه الوفد الشكر أأيضا للمجموعة ا ألفريقية
اليت طرحت الوثيقة عىل جدول ا ألعامل يف ادلورة السابقة.
 .27وشدد وفد نيجرياي عىل أأن املرونة وروح املشاركة البناءة اليت ظهرت يف اللجنة ادلامئة ستساعد عىل اإجياد أأرضية
مشرتكة ونقاط التقاء يف الاقرتاحات املتعددة .ورحب الوفد ابلعرض اذلي تقدم به وفد الربازيل حول اإبرام معاهدة
بشأأن التقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ابلإضافة اإىل الاقرتاحات املعدةل اليت قدهما ممثل الاحتاد ادلويل
مجلعيات املكتبات ومعاهدها واملنظامت ا ألخرى اليت تشاطره أأفاكره .و أأشار الوفد اإىل أأن الاقرتاح احتوى عىل سامت
مشرتكة مع اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ،عىل الرمغ من وجود انقسامات يف النطاق أأو العمق .اإذ تطرق الك الاقرتاحني اإىل
قضااي مثل اإاتحة املصنفات ل ألشخاص ذوي الإعاقات .و أأعرب الوفد عن رسوره ابلتأأييد العام للمبادئ ا ألساس ية
والنقاشات .وقال الوفد اإن الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية اكن اقرتاحا تمكيليا وميكنه أأن يرثي نتيجة هجود اللجنة
يف اإجياد اإطار مرن وفعال ووظيفي لس تخدام الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة حبق املؤلف .ور أأى أأن فائدة نظام حق
املؤلف تتوقف عىل مقدار تعزيزه ليس فقط املصاحل الاقتصادية للمؤلفني ،بل كذكل نرش املعلومات واملعرفة لتيسري
اس تخدام اجملمتع لها ووصوهل اإلهيا .وقال اإنه ابلنس بة لفائدة أأحصاب احلقوق ،فد تبني أأنه مثقل اب ألعباء وملكّف فضال عن
أأنه معقد للغاية يف كثري من ا ألحيان ليبلور أأي معىن حقيقي للجهات املس تفيدة املتصورة .و أأوحض أأن ذكل اكن من
ا ألس باب اليت دفعت اجملموعة أأيضا اإىل اقرتاح اإدراج قسم عن املكتبات ودور احملفوظات يف الوثيقة .SCCR/22/12
وشدد الوفد عىل أأنه ابلنس بة للعديد من ادلول النامية وادلول ا ألقل منوا ،فاإن املكتبات ودور احملفوظات تلعب دورا
جتسد ا ألمل ا ألخري يف تقليص الفجوة املعرفية بني ادلول املتقدمة وادلول النامية .وقال الوفد اإنه يعي أأن
حاسام اإذ يه ّ
معظم املكتبات غري قادرة عىل الاس تفادة من بعض املعاجلة اخلاصة.

بياانت املنظامت ادلولية احلكومية واملنظامت غري احلكومية
 .22قال ممثل اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب ( )STMاإنه أأوىل اهامتما كبريا ابدلراسة
اليت لكفت الويبو ا ألس تاذ كروز ابإجراهئا .و أأضاإ أأن اجملموعة قد عكفت عىل نرش موادها وإاعدادها وتوزيعها يف
اجملمتعات البحثية والتعلميية يف مجيع أأحناء العامل .و أأضاإ أأنه كثريا ما يقال اإنه نظرا لكون التعلمي والبحث جزءا من
املصلحة العامة ا ألوسع نطاقا ،فقد مثال حاةل خاصة ألغراض اختبار اخلطوات الثالث لتفاقية برن .غري أأن ا ألنشطة
املشار اإلهيا هناك مثلت ابلفعل حمور الرتكزي الرئييس للنارشين مضن اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم
والتكنولوجيا والطب ،بيد أأن املواد التعلميية شلكت حمور الرتكزي الرئييس للنارشين التعلمي ّيني .ذلا فاإن أأوجه الاس تخدام
مل متثل حاةل خاصة؛ بل اكنت مبثابة الاس تغالل الطبيعي للمصنفات املشموةل ابمحلاية مبوجب حق املؤلف .و أأردإ قائال
اإن حق املؤلف ا ألسايس مل يشهد أأي تغيري يف البيئة الرمقية .يف حني مشل التغيري التقنيات وإادارة احلقوق وإانتاج املوارد.
و أأضاإ أأنه لسد الفجوة الرمقية ،ر أأت اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب أأن احلاجة لإجياد
متويل ٍ
اكإ من أأجل توفري الكتب واملواد البحثية تعد أأكرث أأمهية من الاس تثناءات يف حد ذاهتا .وقال اإنه ابلنس بة
للبدلان ا ألقل منوا ،فقد سلطت اجملموعة الضوء ،يف أأكرث من مناس بة ،عىل برانمج البحث من أأجل احلياة واذلي قدم
 6222نرشة جمانية لتأأهيل املؤسسات ابدلول النامية يف مجيع أأحناء العامل .واكنت جوانب الاس تخدام اجلارية و أأشاكل
الابتاكر اليت من املمكن حتقيقها عرب اس تخدام تكل النرشات من ا ألمور املدهشة .ووافقت اجملموعة ادلولية للنارشين يف
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جمال العلوم والتكنولوجيا والطب عىل أأن املكتبات من اجلهات الفاعلية الرئيس ية يف ضامن احملافظة طويةل ا ألجل وحفظ
املعلومات الإلكرتونية من خالل اختاذ الرتتيبات املناس بة مع النارشين ،كام ر أأت اجملموعة أأنه يف املواضع اليت حتددت فهيا
صعوابت واقعية وحمددة ،أأظهر النارشون يف عدة سيناريوهات وطنية اس تعدادمه وتأأههبم لإجياد حلول مناس بة ومعقوةل.
 .22وذكر ممثل اجمللس ادلويل للمحفوظات أأن دور احملفوظات حتتفظ ابملواد الفريدة اليت تسجل اترخي شعوب العامل
ابلإضافة اإىل القرارات اليت اختذها قادهتم ابلنيابة عهنم وأأس باب تكل القرارات ،فضال عن اترخي أأنشطة احلكومات
واملنظامت جبميع أأشاكلها و أأفرادها .وقال اإن دور احملفوظات تتعامل بصورة أأساس ية مع املواد العامة اليت تتيحها دون أأي
دوافع جتارية ،عىل غرار ما تضطلع به املكتبات .وقال اإن بعض مواد دور احملفوظات ل متثل أأي مشالك تتعلق حبق
املؤلف ،اإما لنهتاء مدة حق املؤلف أأو امتالك املنظمة ا ألم حلق املؤلف .غري أأن مواد دور احملفوظات تضم حامت العديد
من املصنفات اليت يعود حق املؤلف اخلاص هبا اإىل طرإ أخر .و أأضاإ أأن لك خطاب تلقته املنظامت وانهتيى به
املطاإ يف دار احملفوظات التابعة لها يعد مصنفا محميا حبق املؤلف اخلاص ابجلهة املرسةل وليس اجلهة املتلقية .و أأعرب
ممثل اجمللس ادلويل للمحفوظات عن امتنانه للمجموعة ا ألفريقية عىل اقرتاهحا اإبرام معاهدة تتضمن تقييدات واس تثناءات
لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،وشكر أأيضا وفد الربازيل عىل طرح املزيد من القضااي من أأجل النظر فهيا عىل حنو ما
قدمه الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها .وقال اإن اجمللس ادلويل للمحفوظات معل عن كثب مع الاحتاد ادلويل
مجلعيات املكتبات ومعاهدها يف اإعداد مرشوع لقرتاحه اخلاص ابإبرام معاهدة وتطلع اإىل اإحراز تقدم حقيقي يف
الاجامتع .و أأشار اإىل ا ألمهية البالغة للحفاظ عىل الاس تثناء اخلاص ابلنسخ واذلي اكن موضوع املادة  24من اقرتاح
اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإنه بدون ذكل ،فاإن السجالت الورقية ستبىل يف مجيع أأحناء العامل اإىل جانب أأن تشغيل
تسجيالت ا ألفالم والتسجيالت الصوتية أأمىس متعذرا بل و أأصبح حمفوفا ابخملاطر يف بعض احلالت يف حني أأن املواد
الرمقية س تصبح بال قمية مع تقدم التكنولوجيا .وقال اإن غياب الاس تثناءات اليت تبيح النسخ للمس تخدمني ونقل تكل
املواد املنسوخة اإلكرتونيا عرب احلدود واليت اكنت موضوع املواد  22و 20و 23و 22من اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية تتسبب
يف عرقةل اإجراء ا ألحباث لصاحل التعلمي الأاكدميي نظرا لعجز العديد من الباحثني ،ولس امي يف ادلول النامية ،عن حتمل
تاكليف السفر لزايرة مؤسسات احملفوظات .و أأردإ قائال اإن املصنفات اليتمية متثل مشلكة كبرية دلور احملفوظات ويه
موضوع املادة  02من اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية .فبالنس بة ل ألوراق مثل اخلطاابت غري املنشورة واملذكرات املكتوبة
بواسطة أأفراد عاديّني من احملمت أأهنا تندرج معظمها مضن املصنفات اليتمية .ومىض يقول اإنه ل يوجد أأي اهامتم جتاري
بتكل املصنفات ،بل اإهنا حتوي بني دفاهتا قمية ثقافية مجة .وقال اإن أأمناء احملفوظات حول العامل يتطلعون اإىل اللجنة
لتتخذ التدابري الالزمة حلفظ ذاكرة العامل عىل من خالل دور احملفوظات واس تخدام تكل اذلاكرة لتحفزي القدرة عىل اإبداع
مصنفات جديدة للهنوض ابلبرشية.
 .62وقال ممثل مجعية أأمناء احملفوظات ا ألمريكيني ( )SAAاإن املشلكة اليت تواجه أأمناء احملفوظات تمتثل يف ندرة
اإبداع اجملموعات من قبل كتاب حمرتفني لغرض النرش العام .و أأضاإ أأهنا يف أأغلهبا عبارة عن خطاابت ومذكرات ورسائل
بريد اإلكرتوين وصور غري منشورة تشلك ببساطة منتجات اثنوية للحياة اليومية ملبدعهيا؛ كام أأنه حىت يف بعض ا ألحيان
تكون هوايت الكتاب غامضة .وقال اإن تكل املصنفات تعد غري مطابقة ملعايري حق املؤلف ،غري أأهنا تمتتع بقمية ل تقدر
بمثن ابلنس بة للمجمتع .عىل سبيل املثال ،فاإن اخلطاابت غري املنشورة اليت اس تعان هبا كني برينز يف تقريره الواثئقي عن
احلرب ا ألهلية ألمريكية أأظهرت أأن الاحتفاظ ابحملفوظات مل يكن بغرض اإعداد دراسات مهبمة ،بل اكنت مبثابة اخليوط
الرضورية لنسج صورة حقيقية عن اجملمتع .مفن الواحض أأن املعرفة والثقافة والتعلمي اقتضت مجيعها الاس تعانة ابلنسخ
واس تخدام احملفوظات .و أأردإ قائال اإن حق املؤلف قد تكيف ليتالءم مع تقنيات جديدة تتضمن املواد الرمقية .ور أأى
أأمناء احملفوظات أأن من الرضوري احملافظة عىل تراث اجملمتع ومساءةل احلكومات .ولكن دون وجود اس تثناءات مناس بة،
فّل يمتكن أأمناء احملفوظات من اإاتحة الواثئق الرمقية لالس تخدام .وبرشت التكنولوجيا الرمقية بتحرير مجموعاتنا من موقعها
املادي .و أأسهب قائال اإنه ميكن للمدارس النائية والطالب امللتحقني ابجلامعات والعامة يف مجيع أأحناء العامل اس تخدام تكل
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املصادر الرئيس ية من خالل الرمقنة اإذا مل يكن حق املؤلف ميثل عقبة يف طريق ذكل .وقال اإن ذكل البحث احملدود
نطاق واسع .و أأضاإ أأنه مل جتد مواد احملفوظات ماكان لها مضن أأي هيالك
لتكل احملفوظات يعد ثراي مبا يكفي للتنقل عىل ٍ
سوقية ،غري أأن حق املؤلف تعامل معها بوصفها مؤسسات جتارية .ومن مث مل ي ُسمح لها خبدمة الباحثني حيث اكن ذكل
مبثابة وس يةل الاختيار دلى العامة .وقال اإنه بدون وضع اس تثناءات حمددة لفائدة دور احملفوظات واملكتبات ،فس تفتقر
اإىل الوسائل الالزمة ملتابعة املهمة البحثية والتعلميية .و أأشاد ممثل مجعية أأمناء احملفوظات ا ألمريكيني ابجملموعة ا ألفريقية عىل
اقرتاهحا مرشوع اإبرام معاهدة حول الاس تثناءات والتقييدات ،كام أأعرب عن تقديره للربازيل لتقدميها وثيقة الاحتاد
ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها.
 .62و أأعرب ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي ا ألفالم ( )FIAPFعن أأمهل يف أأن تسود الروح العملية أأثناء سري
النقاشات عىل املبد أأ كجزء من الالزتام بوضع اإطار متوازن حلق املؤلف .وقال اإنه بغض النظر عن ماهية القرارات اليت
متس أأولئك
ستتخذها تكل املؤسسة ،فيتعني أأن تؤدي اإىل احلفظ الفعال لرتاثنا الثقايف دون أأن يرتتب علهيا أاثر عكس ية ّ
اذلين يبدعون املصنفات الفنية وينتجوهنا وينرشوهنا .ولفت املمثل انتباه ادلول ا ألعضاء لالحرتاس من خت ّيل خط مسار
زائف يف أأذهاهنم يفصل بني ا ألدوار اخلاصة ابلصناعة املهنية وبني املكتبات ودور احملفوظات .ور أأى أأن من املهم التأأكد
من أأل يسفر أأي قرار عن اإضعاإ دوافع القطاعات التجارية يف الصناعات الثقافية ملواصةل القيام بدورمه يف صون
العالقة بني عامة امجلهور وتراهثم الثقايف اإىل جانب تطويرها .و أأعرب ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي ا ألفالم عن
اإميانه برضورة تبادل الراء بني ادلول ا ألعضاء حول أأفضل املامرسات اليت يتعني اإتباعها فامي يتعلق ابلس تثناءات
والتقييدات ذات الصةل.
 .60و أأعرب ممثل مجعية املكتبات الكندية ( )CLAعن رغبته يف الانضامم اإىل الزمالء من املنظامت ا ألخرى املمثةل يف
الرتكزي عىل الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،كام أأعرب عن تأأييده لدلول ا ألعضاء يف اإدراج
وثيقة املعلومات ا ألساس ية املقدمة من الربازيل .و أأقر ممثل مجعية املكتبات الكندية اب ألمهية البالغة ل ألحاكم لمتكني
املكتبات يف مجيع أأحناء العامل من تيسري الوصول اإىل املعلومات اليت تصب يف الصاحل العام ،و أأقر أأيضا أأنه داخل الإطار
الكندي ختتلف أأولوايت قطاعات خمتلفة من أأوساط املكتبات ابلنس بة ل ألحاكم الواردة يف املعاهدة وفقا ألنواع
املس تخدمني اذلين  صدموهنم واحملتوى اذلي يقدمونه .وشكر ممثل مجعية املكتبات الكندية اجملموعة ا ألفريقية عىل اقرتاهحا
اخلاص مبرشوع اإبرام معاهدة اتبعة للويبو حول الاس تثناءات والتقييدات ،كام هو وارد يف الوثيقة  SCCR/22/12اليت
تضمنت عىل حن ٍو حمدد لغة تتيح اإماكنية التحايل عىل اإجراءات امحلاية التكنولوجية ألغراض الاس تخدامات اليت ل متثل
تعداي .ور أأى ممثل مجعية املكتبات الكندية أأنه دون القدرة عىل ختطي اإجراءات امحلاية ،فاإن س ياسة املعلومات شهدت
تراجعا مما أأاتح جتاوز حقوق املالكني للحدود الرشعية والتعدي عىل حق املكتبات أأو دور احملفوظات يف اس تخدام
املصنفات وحفظها .وقال اإن ا ألولوية الثانية تتعلق ابللزتامات املقطوعة ابحرتام الاس تثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة كام هو وارد يف املادة  23من مرشوع املعاهدة ،وعىل النحو املذكور أأيضا من قبل اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية.
ور أأى ممثل مجعية املكتبات الكندية أأن أأحاكم املعاهدة تكل اليت نصت علهيا العقود ومت وضعها من قبل أأطراإ خاصة
من شأأهنا أأن تعرض ممتلاكت معظم املكتبات للخطر يف العرص الرمقي .وابلفعل هناك ما يزيد عن  %72من اجملموعات
اليت حصلت علهيا املكتبات الأاكدميية يف كندا من خالل عقود خاصة ابلوصول بدل من الرشاء املبارش .و أأعرب ممثل
مجعية املكتبات الكندية عن اقتناعه وتأأييده ل إالعارة املكتبية .ويف حني متتع الكنديّون حبق الاس تعارة ،طلبت مجيع
املكتبات المتتع حبق اإعارة املصنفات أأو املواد ا ألخرى اإىل مس تخدمهيا .وقال اإن الإعارة ابلغة ا ألمهية لتسهيل الوصول إاىل
املعرفة ونرشها ،كام اإهنا متثل جحر الزاوية ملبادئ املكتبات .وقال ممثل مجعية املكتبات الكندية إان اإبرام معاهدة حول
التقييدات والاس تثناءات حبيث تُطبق عىل املكتبات ودور احملفوظات يعد أأمرا حيواي يف حتديد مجموعة من املتطلبات
ا ألساس ية مضن نظام حق املؤلف ادلويل بغية دمع اخلدمات وا ألنشطة الرضورية اليت تضطلع هبا املكتبات ودور
احملفوظات يف ش ىت أأحناء العامل.
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 .63وقال ممثل مجعية ا ألفالم السيامنئية ( )MPAإان الإجراءات التكنولوجية أأو اإدارة احلقوق الرمقية اكنت مبثابة تقنية
مواتية مكنت من اإاتحة املصنفات عند الطلب بطرق مل تكن معهودة من قبل قط .وقال اإنه يف قطاع ا ألفالم السيامنئية،
ميكن اإاتحة مثل تكل املصنفات أأحياان عن طريق اس تخدام تكل ا ألدوات يف وقت مبكر جدا من مسرية الفيّل .ويف
حال ظهور رضورة لستيعاب اس تثناءات للك حاةل ،فلن يتس ىن اإجناح بعض الامنذج التجارية ،أكحد تسجيالت الفيديو
املطلوبة مثال .و أأضاإ أأن احلق يف التحايل عىل الإجراءات التكنولوجية يتضارب مع الإطار املوضوع ابلفعل كام أأنه
س يتيح لالس تثناءات أأن تبطل القاعدة .ومىض يقول اإن معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء
والتسجيل الصويت توفران مساحة اكفية لدلول ا ألعضاء للمناورة من أأجل اإجياد حلول عرصية للعالقة اليت جتمع بني
الاس تثناءات والإجراءات التكنولوجية .و أأقر ممثل مجعية ا ألفالم السيامنئية بأأمهية دور احملفوظات ،ولس امي فامي يتعلق
حبفظ ا ألفالم .وذكر أأن أأعضاء مجعية ا ألفالم السيامنئية يودعون ا ألفالم يف دور احملفوظات يف ش ىت أأحناء العامل اإما عن
طريق اخملططات التطوعية أأو من خالل خمططات ا إليداع الإلزامية يف بعض ا ألحيان.
 .64و أأكد ممثل رابطة املكتبات حلق املؤلف ( )LCAعىل أأن التقييدات والاس تثناءات اكنت رضورية لتفسح اجملال
أأمام املكتبات لتأأدية هممهتا العامة يف اإاتحة الوصول اإىل مجموعاهتا بغض النظر عن النسق بغية اإثراء املعرفة والنشاط
الإبداعي .وقال اإن التكنولوجيا الرمقية للمكتبات تتيح لها الاضطالع مبهاهما الرئيس ية عىل حن ٍو أأكرث كفاءة وفعالية ،كام
يتعني أأن تتضمن قوانني حق املؤلف تقييدات واس تثناءات مناس بة للسامح للمكتبات ابلس تفادة من الفرص اليت تتيحها
التكنولوجيا الرمقية .و أأضاإ أأن الرتخيص التعاقدي اخلاص ابملعلومات مل يكن دوما حال انحجا حيث كثريا ما منعت
الاس تخدامات القانونية للمصنفات املشموةل ابمحلاية مبوجب حق املؤلف مما تسبب يف تقويض اخلدمات اليت تقدهما
املكتبات وإاعاقة النشاط الفكري والإبداعي .وقال اإنه لإثراء املعرفة والإبداع ،ينبغي السامح للمكتبات ودور احملفوظات
بنسخ املصنفات لغرض حفظ مجيع فئات الكتب جبميع الوسائط وا ألنساق ،كذا نقل احملتوى بعيدا عن أأنساق التخزين
املهجورة واس ترياد املصنفات لإعداد مجموعاهتا وإاعارة املواد املوجودة يف مجموعاهتا ابلإضافة اإىل توفري النسخ للمس تخدمني
مبارشة أأو من خالل مكتبات وس يطة بغض النظر عن النسق ووس يةل التصال اإىل جانب نسخ البنود الفردية
للمس تخدمني ألغراض البحث وادلراسة وا ألغراض اخلاصة ا ألخرى وتزويد املس تخدمني ابملرافق الالزمة لعمل تكل
النسخ ألنفسهم فضال عن اإاتحة املصنفات اليت يتعذر حتديد أأحصاب احلقوق اخلاصة هبا أأو العثور علهيم أأمام العامة.
وقال اإنه مثة حاجة لوضع تقييدات عىل مسؤولية املكتبات ودور احملفوظات وموظفهيا اذلين يترصفون بنية طيبة معتقدين
أأو يستندون اإىل أأس باب معقوةل لالعتقاد بأأهنم ترصفوا وفقا لقانون حق املؤلف.
 .62وذكر ممثل مؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ( )eIFL.netأأن املكتبات يف أأفريقيا ومناطق أأخرى من
العامل استمثرت أأموالا طائةل يف تسهيل الوصول اإىل املعرفة ونرشها ،ولك ذكل من أأجل الهنوض ابلتعلمي والتمنية.
و أأشارت املادة  20من اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية اإىل أأحد أأنواع منشأت الاس تعارة بني املكتبات اليت مت رشهحا ابلفعل.
وقال اإنه يتعني منح حق املؤلف من خالل اإجراءات ترخيص متعددة كام يتعني إارشاك بعض النارشين يف نرش املوارد
ادلولية وتقامسها يف ذكل اجلانب .و أأضاإ أأنه جيب أأن تكون املادة  24اليت حتدثت عن حفظ الواثئق يف املكتبات
ودور احملفوظات مادة مس تقةل بذاهتا.
 .66وذكر ممثل امجلعية ادلولية للنارشين ( )IPAأأن معاهدة الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها طرحت
عرشة اس تثناءات ،اثنتان مهنا ذات طابع ٍ دويل ومثانية ذات طابع حميل .وتسعة اس تثناءات من تكل العرشة اإلزامية يف
حني أأن اس تثناء واحدا يعد اختياراي .وقال اإن املعاهدة س تتسبب يف املزيد من التقييد حلزي الس ياسة من خالل عدم
السامح بأأي نصوص تعويض واس تثناءات اإضافية ،ويسعى الاقرتاح اإىل منح املكتبات ودور احملفوظات امتيازات خاصة
غري ممنوحة ملس تخدمني أخرين حلق املؤلف واليت مشلت املسؤولية احملدودة وعدم وجود تقييد عىل احلقوق ا إلقلميية
ابلإضافة اإىل حق غري مقيد لإعارة الكتب بأأنساق رمقية .و أأضاإ أأن املكتبات تعد مبثابة معالء ها ّمني للنارشين احملليني
وادلوليني .ور أأى ممثل امجلعية ادلولية للنارشين أأن القضااي املذكورة يف ذكل الاقرتاح تس تحق عناية دقيقة ،وفقا للناحية
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املوضوعية للك قضية .وقال اإنه يتعني أأن يؤخذ يف احلس بان أأفضل املامرسات احلالية عىل املس توايت احمللية وا إلقلميية
وادلولية ،كام جيب أأن تراعي أأيضا التكنولوجيا والامنذج التجارية اليت ل تزال قيد التطوير .وقال ممثل امجلعية ادلولية
للنارشين إانه ذلكل السبب فاإنه من السابق ألوانه النظر يف أأي لواحئ .وينبغي للجنة أأن تأأخذ يف احلس بان اجلوانب اليت
مت التوصل فهيا لإجامع حقيقي أأو اجلوانب اليت شهدت عىل املس توى ادلويل طرح مشاريع سعت اإىل التعامل مع
الظروإ اخلاصة اليت مت معاجلهتا من خالل اس تثناء خاص حبق املؤلف .وقال اإنه بوج ٍه عام ،يبدو أأن مثة الكثري من
تقيص احلقائق ومقارنة الواقع مبا مت اإجنازه عىل أأرض الواقع .و أأضاإ أأن النارشين ليسوا مس تغلني حلق املؤلف بل حراسا
ملصنفات الكتاب واملبدعني .ذلا ر أأت امجلعية ادلولية للنارشين أأهنا مسؤوةل عن تكل املصنفات ملا هو أأبعد من اس تخداهما
التجاري .وقال اإن امجلعية ادلولية للنارشين تتطلع اإىل مناقشة لك اس تثناء من اس تثناءات حق املؤلف تكل وفقا للناحية
للك مهنا ،ومل تر معاهدة الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها عىل أأهنا اقرتاح معاهدة بل كقامئة تضم
املوضوعية ٍ
قضااي وتظلامت خمتلفة حيث تطلبت الظروإ احلالية عناية دقيقة حول أأفضل الس بل مجلع املصاحل اخلاصة ابملس تخدمني
و أأحصاب احلقوق والنارشين واملكتبات سواي يف حاةل وئام.
 .67أأكد وفد جنوب أأفريقيا عىل أأمهية الرتكزي عىل النص وقضااي أأخرى بعيهنا عىل حنو ما أأبرزته املنظامت غري
احلكومية وادلول ا ألعضاء وهو ما ميكن مالحظته يف اإطار نقاشات النص .وقال الوفد إانه ابلنس بة للمجموعة ا ألفريقية،
فاإن املكتبات ودور احملفوظات تعد من ا ألمور الهامة يف تسهيل الوصول اإىل التعلمي واملواد .وتعد معظم البدلان ا ألفريقية
أأعضاء يف الويبو وكياانت معنية أأخرى فامي يتعلق حبق املؤلف ُو صصص لها احلد ا ألدىن من امحلاية عىل النحو املنصوص
عليه يف املعاهدات والتفاقات .وقال اإن الاس تثناءات والتقييدات متثل جانبا أأساس يا من حق املؤلف و أأنه مثة رضورة
للمواءمة بنفس املقدار نظرا لإبداع املصنفات احملمية حبق املؤلف واس تخداهما مع أأخذ املنصة الرمقية يف احلس بان .وقال
اإن اتفاقية برن تنص عىل أأحد اخليارات وفق ما ورد يف اختبار اخلطوات الثالث وعىل حنو ما نصت عليه املادة )0(2
بعيدا عن املواد الإلزامية ،واملادة 0ح حول الاس تخدام لغرض الإبالغ واملادة  22حول التوضيحات للتعلمي .وقال اإن
الاس تثناءات وردت أأيضا يف املادة  22من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف واملادة  26من معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء
والتسجيل الصويت واملادة  22من اتفاقية روما واملادة  22من اتفاقية برن .وقال اإن البدلان قد ُمنحت حرية وضع
تقييدات يف قوانيهنا احمللية .و أأضاإ أأن املادة  22من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف نصت عىل توس يع البدلان لنطاق
التقييدات يف قوانيهنا احمللية مبا يتالءم مع البيئة الرمقية .و أأضاإ أأن املكتبات ودور احملفوظات تلعب دورا حاسام يف
توفري املعلومات للعامة مبا يف ذكل دورها كقناة للتعلمي والبحث والإبداع من بني مجةل من ا ألمور ا ألخرى .ومن مث فاإهنا
حتفظ حقوق املس تخدم ا ألساس ية املتعلقة اب ألفراد مبا يف ذكل حرية التعبري ونرش املعرفة واملعلومات ومراعاة املصلحة
العامة .وقال اإنه عالوة عىل ذكل ،تتيح املكتبات ودور احملفوظات احلرية الفكرية وتسهم يف تسهيل التبادل السلمي من
خالل اإاتحة الوصول اإىل املعلومات وا ألفاكر واملصنفات العقلية بأأية وس يةل مجليع أأعضاء اجملمتع .و أأضاإ أأهنا توفر يف املقام
ا ألول اخلدمات ل ألشخاص اذلين يعانون صعوابت يف القراءة .وذلكل اعترب من الرضوري وضع مجموعة من التقييدات
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات دلمع احلقوق واحلرية بغية تعزيز نرش املعلومات والتقييدات
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات.
 .62و أأكد وفد نيجرياي عىل أأنه دمع العديد مما مت عرضه يف ادلورات السابقة فامي يتعلق ابقرتاح اجملموعة ا ألفريقية .وقال
الوفد إانه توجد عدة دول لها مبادئ استنفاد خمتلفة وإانه ل يوجد موقف دويل موحد ومشرتك يف ذكل ا ألمر .و أأردإ
قائال اإن من ا ألمهية مباكن التأأكيد عىل تناول تكل املعاجلات املتعددة يف الوثيقة يك تعّل ادلول اجلهة اليت يفرتض أأن تكون
مصدر املصنفات .وقال اإن النص اخلاص ابجملموعة ا ألفريقية أأقر بوجود املس تخدمني املسموح هلم ابلإضافة اإىل وجود
الصكوك يف ذكل اجلانب بعينه .و أأضاإ أأن ذكل النوع من النصوص سيشلك عامال مساعدا يف ضامن أأن تعود
التقييدات ابلفائدة اكمةل عىل املس تفيدين املعنيني مبوجب تكل املعاهدة .وذكر الوفد أأن قضية املصنفات اليتمية مثلت
ابلفعل مسأأةل شديدة احلساس ية ،غري أأنه اكنت هناك رضورة لإجياد حل حول كيفية التعامل مع تكل املصنفات .وتطرق
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اإىل مسأأةل التحايل الواردة يف املادة  ،22وقال اإنه كثريا ما طرح تساؤل حول ما اإذا اكن سيمت تطبيق تكل ا ألحاكم فقط
عىل املصنفات اليت حصلت علهيا املكتبات أأو دور احملفوظات املعنية بصورة قانونية أأم ل .وقال اإن املصنفات يمت
احلصول علهيا بصورة قانونية ابلفعل ،ولكن ُوجدت حالت حيث اقتضت الرضورة أأن تتحايل املكتبة أأو دار احملفوظات
للحصول عىل املصنف حىت قبل اقتنائه .وقال اإنه يف تكل احلالت ،ميكن اس تعارته من أأنظمة قانونية أأخرى حيث
ي ُسمح للمكتبات العامةل مضن هذه ا ألنظمة ممارسة مثل ذكل التحايل .وقال الوفد إان الفكرة الاكمنة وراء اقرتاح اجملموعة
ا ألفريقية يه السعي حنو اإرساء معايري خاصة ابلس تثناءات اليت يتعني اإاتحهتا .ومىض الوفد يقول اإنه استنادا اإىل جتربة
ادلول النامية ،فاإن هناك اهامتما كبريا فامي يتعلق ابملكتبات ودور احملفوظات ،اإذ كثريا ما مثلت املكتبات النقطة ا ألخرية
اليت ميكن ملعظم ادلول واملؤسسات أأو اجملمتعات من خاللها الوصول اإىل املعلومات واملعرفة.
 .62وتوقع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تقدمي وثيقة يف الصباح التايل حول ا ألهداإ واملبادئ استنادا اإىل ما أأجرته
من نقاشات داخلية خاصة هبا يف الولايت املتحدة ا ألمريكية .وقال اإهنا وثيقة خاصة ابحلكومة تعكس العديد من ا ألفاكر
الواردة يف بياانت الولايت املتحدة ا ألمريكية يف اجامتعات اللجنة السابقة.
 .72ودعا وفد أأنغول اإىل الرتكزي عىل الاجتاه املس تقبيل يف ضوء ما مت تداوهل يف اللجنة من قبل العديد من الوفود
واملمثلني .ومل يدمع الوفد تناول مادة تلو ا ألخرى ،بل العمل عىل القواعد واملعايري وإاجياد حل للمشلكة برمهتا .وقال اإن
موقف اجملموعة ا ألفريقية يراعي مسأأةل الرتخيص ،وطريقة اس تخدام الرتاخيص ابلإضافة اإىل الرتخيص احلر أأو أأنواع
أأخرى من اتفاقات الرتخيص.
 .72وقال وفد اإكوادور إانه سينضم اإىل الربازيل يف تقدمي نصوص دقيقة حول الاس تثناءات والتقييدات اليت س تمكل
الواثئق املقدمة ابلفعل من قبل اجملموعة ا ألفريقية فور تلقي الترصحي من العامصة.
 .70و أأكد وفد ابكس تان عىل رضورة التجمع حول اجلوانب اليت شهدت عدة نقاشات مثل الاس ترياد املوازي أأو رشاء
املصنفات؛ والإعارة املكتبية وتوفري املصنفات؛ واملس تخدمني عرب احلدود؛ وصون مواد املكتبات واحملفوظات؛ وحق
النسخ وتوفري النسخ من قبل املكتبات ودور احملفوظات؛ واملصنفات اليتمية.
 .73وشدد وفد جنوب أأفريقيا عىل رضورة الرتكزي عىل ست قضااي اس ُتمدت من البياانت العامة ويه الإعارة املكتبية
وصون مواد املكتبات واحملفوظات والاس ترياد املوازي وإاجراءات امحلاية التكنولوجية واملصنفات اليتمية ابلإضافة اإىل
املس تخدمني عرب احلدود .و أأشار أأيضا اإىل رضورة دراسة واثئق اجملموعة ا ألفريقية والواثئق املقرر طرهحا يف اليوم التايل
من قبل الربازيل وإاكوادور والولايت املتحدة ا ألمريكية.
وفدي ابكس تان
 .74واقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه اإىل جانب النظر يف اجملموعات واملواضيع املقدمة من ّ
وجنوب أأفريقيا ،فاإنه ميكن اإدراج موضوع اإضايف حول الإيداع القانوين عىل النحو اذلي أأاثره الاحتاد ادلويل مجلعيات
املكتبات ومعاهدها مكوضوع خاضع للنقاش.
 .72مث طلب الرئيس بعد ذكل من ا ألمانة اإعداد قامئة بتكل القضااي املقرتحة من قبل ابكس تان وجنوب أأفريقيا
والولايت املتحدة ا ألمريكية لقراءهتا يف اليوم التايل ابجللسة العامة.
نطاق واسع و أأهنا متثل فائدة
 .76ور أأى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن املبادئ اليت اقرتحهتا ميكن تطبيقها عىل ٍ
بلك مهنا لفائدة املكتبات ودور احملفوظات،
دلول أأخرى تعمل عىل وضع اس تثناءات وتقييدات يف القوانني احمللية اخلاصة ٍ
كام أأضاإ أأن الاقرتاح عكس كذكل اجتاهات الولايت املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق مبا يشلك ا ألمهية احملورية
لالس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .وقال اإنه يف البداية ،مت اإعداد الاقرتاح يف شلك سلسةل من
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ا ألهداإ واملبادئ اليت قد تساعد اللجنة يف الرتكزي عىل اجلوانب احملددة أأو مجموعات القضااي قيد النظر .و أأشار الوفد
اإىل أأن الهدإ ا ألول هو الهدإ الرئييس و أأن هدإ ادلول ا ألعضاء املمتثل يف اإماكنية اعامتد الاس تثناءات والتقييدات
يف القوانني احمللية يعد مبثابة املبد أأ لتسهيل اضطالع املكتبات ودور احملفوظات بدورها يف تقدمي اخلدمات العامة يف
حفظ التوازن بني حقوق املؤلفني واملصلحة العامة ا ألوسع نطاقا ،ولس امي التعلمي والبحث والوصول اإىل املعلومات .وقال
اإنه ميكن أأن تساعد معلية وضع اس تثناءات وتقييدات حمددة ومعقوةل لفائدة املكتبات ودور احملفوظات املؤسسات
املشاركة يف مساعدة ا ألفراد الباحثني عن املعلومات ومتلقهيا وانرشهيا عىل املشاركة الهادفة يف احلياة العامة .و أأشار الوفد
اإىل أأن من املهم أأيضا ابلنس بة للجنة توفري س بل امحلاية الإجيابية للمؤلفني من انحية والاس تثناءات والتقييدات من انحية
أأخرى كجزء من نظام يوازن بني حق املؤلف و أأهداإ التشجيع عىل الإبداع والابتاكر والتعلمي .وقال اإن ادلور الشامل
لالس تثناءات والتقييدات يمتثل يف اإثراء املعرفة من خالل حفظ الرتاث الثقايف والفين والعلمي للعامل وإااتحة الوصول اإليه،
وهو دور تضطلع فيه املكتبات بقسط كبري .و أأضاإ أأن املكتبات ودور احملفوظات تضطلع ابدلور الهام اخلاص حبفظ
ا ألنشطة مس تعينة يف ذكل ابلتدريب وا ألساليب املتخصصة اإىل جانب املوارد النادرة والتقنيات املتقدمة .و أأبرز الوفد
أأيضا ادلور الهام اذلي تلعبه املتاحف فامي يتعلق بتقدمي اخلدمات العامة وقال اإنه مياثل يف أأمهيته ا ألدوار اليت تلعهبا
املكتبات ودور احملفوظات ،واقرتح أأن يمت توس يع نطاق أأي اس تثناءات وتقييدات حممتةل لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات لتشمل املتاحف لضامن وجود تدابري وقائية اكفية متكّهنا من ممارسة هماهما القانونية .وحث اللجنة عىل أأن تقر
ابلس تثناءات والتقييدات ا ألخرى مضن أأنظمة حق املؤلف الوطنية اليت تلعب دورا هاما يف تسهيل اضطالع املكتبات
ودور احملفوظات بدورها يف تقدمي اخلدمات العامة ،وقال إانه ميكن ل ألنظمة الوطنية تكل أأن تس تخدم النصوص اليت
متكن املكتبات ودور احملفوظات من تلبية احتياجات جممتعاهتا من خالل منحها امحلاية املرتبطة ابملسؤولية احملدودة
ملوظفهيا ومعالهئا اذلين يترصفون بنية طيبة أأو يُعتقد أأهنم يترصفون وفقا لقانون حق املؤلف .ودعا الوفد أأيضا اللجنة اإىل
حفص ا ألنظمة الوطنية القامئة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات لتحديد ما اإذا اكنت
حباجة اإىل التحديث اإىل العرص الرمقي أأم ل بغية متكني املؤسسات من مواصةل الاضطالع بدورها يف تقدمي اخلدمات
العامة .و أأوحض أأن أأحصاب احلقوق يلعبون دورا حاسام يف ضامن الوصول املس تدام للمصنفات احملمية حبق املؤلف يف
ادلول املتقدمة والنامية حيث تتطلب التكنولوجيا رسيعة ّ
التغري حلول مرنة .وقال الوفد إان الهدإ التايل يمتثل يف رضورة
أأن تقوم ادلول ا ألعضاء ابعامتد قوانني و أأنظمة اإيداع قانونية وطنية موحضا أأن أأنظمة الإيداع القانونية مضن بيئة حق
املؤلف من شأأهنا أأن تساعد يف تكوين اجملموعات الوطنية كام س تمكل ا ألهداإ ا ألخرى املذكورة مبا يف ذكل تكل املتعلقة
ابحلفظ ،خاصة اإذا تضمنت العديد من فئات املصنفات املنشورة يف عدة أأنساق .وبلوغا لهذه الغاية ،دعا الوفد ادلول
ا ألعضاء اإىل الاعرتاإ بدور املكتبات ودور احملفوظات يف اإاتحة الوصول اإىل املعلومات احلكومية اليت تساعد ا ألفراد
عىل الفهم واملشاركة مضن جممتعاهتم .وقال اإن الهدإ ا ألخري اذلي اقرتحه الوفد يمتثل يف رضورة تشجيع اعامتد قوانني
و أأنظمة الإيداع القانونية الوطنية واليت ستستند اإلهيا الولايت املتحدة يف دمع وإاكامل ادلور اذلي تلعبه املكتبات ودور
تكون مجموعات وطنية لغرض احلفظ عىل املس توى الوطين .وقدم الوفد
احملفوظات التابعة للمؤسسات الوطنية اليت ّ
اعتذاره عن حذإ تكل الفقرة حول الإيداع القانوين ووعد ابإاتحة نسخة للوفود اكإضافة بعد العرض .و أأسهب الوفد قائال
اإن أأحاكم أأنظمة الإيداع القانوين الواردة يف قانون الولايت املتحدة ا ألمريكية تقتيض من النارشين أأو املؤلفني الخرين
تقدمي أأعداد معينة من النسخ اخلاصة ابملصنفات اإىل املؤسسات الوطنية ،واليت تكون يف كث ٍري من ا ألحيان اإحدى
املكتبات الوطنية ،لكن ليس ابلرضورة .وذكر أأنه من ا ألمهية مباكن ابلنس بة للبدلان احلفاظ عىل اإاتحة الوصول اإىل
املعلومات احلكومية الرضورية .واختمت قائال اإن املكتبات ودور احملفوظات تلعب دورا هاما ولها وظيفة هممة وإانه ل
ينبغي للقيود املفروضة مبوجب حق املؤلف عىل املواد احلكومية أأل حتدّ من قدرة املكتبات ودور احملفوظات عىل تلقي
املصنفات احلكومية وحفظها ونرشها.
 .77و أأقر وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء بأأن املكتبات ودور احملفوظات تعد من املؤسسات الرضورية لنرش
املعرفة والثقافة واملعلومات مجليع البدلان وأأن نظام حق املؤلف لطاملا وضع تكل احلقيقة يف الاعتبار ،و أأضاإ أأن
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التقييدات والاس تثناءات لفائدة تكل املؤسسات أأمر ممكن وقال اإهنا مدرجة ابلفعل يف التفاقات ادلولية؛ وهو الواقع
اذلي ميكن الاطالع عليه من خالل ا ألحاكم الواردة يف القوانني الوطنية لزهاء  202دوةل .وقال اإن نظام حق املؤلف
وضع أأيضا يف الاعتبار حقيقة أأن ا ألنظمة القانونية ختتلف ،كذا التقاليد القانونية والوظائف اليت تؤدهيا تكل املؤسسات
ومن مث تأأيت فائدة مواطن املرونة ،واليت تُرتمج يف بعض البدلان اإىل مذهب املامرسة املنصفة بيامن تُرتمج يف بدلان أأخرى
اإىل تقييدات واس تثناءات حمددة أأو توجد يف نظام تراخيص .و أأشار الوفد اإىل وجود مجموعة من الاس تثناءات
والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات مسموح هبا يف القانون ا ألورويب و أأن الإطار اخلاص بتكل الاس تثناءات
والتقييدات منصوص عليه اإىل ح ٍد كبري يف توجيه امجلاعة ا ألوروبية  2001/29/ECمبوجب تنس يق بعض جوانب حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جممتع املعلومات؛ و أأضاإ أأن تكل الاس تثناءات حتمل طابع اختياري وتسمح بقدر من
املرونة واذلي يعد أأمرا هاما يف ضوء ا ألنظمة والتقاليد القانونية اخملتلفة لدلول ا ألعضاء الـ  .07و أأشار الوفد اإىل أأن مجيع
ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب قد عدلت قوانيهنا الوطنية لتوفر اس تثناءات وتقييدات من ذكل النوع و أأن تكل
القوانني أأاتحت للمكتبات ودور احملفوظات النسخ وإااتحة الوصول للمصنفات مبوجب رشوط حمددة لعدة أأغراض خمتلفة
مبا يف ذكل ادلراسة اخلاصة والبحث واحلفاظ عىل الثقافة.
 .72وحتدث وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابمس اجملموعة ابء فأأعرب عن اهامتمه بتحديد املواضيع العامة أأو مجموعات
من املواضيع ذات الصةل ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومناقش هتا من خالل تبادل
اخلربات الوطنية ور أأى أأن الاقرتاح اذلي ّوزعه وفد الولايت املتحدة يعد خطوة اإجيابية يف ذكل الاجتاه .ويف حني أأقر
الوفد ابلقرتاحني الصادرين عن وفدي جنوب أأفريقيا وابكس تان ،فاإنه ذكر أأن اجملموعة ابء ترى أأن املشاركة يف أأي معلية
اإعداد مرشوع يف تكل املرحةل تعد سابقة ألواهنا و أأن اجملموعة ابء حتافظ عىل الزتاهما ابلعمل يف ذكل اجلانب من خالل
اإتباع هنج معيل وتبادل املعلومات بشأأن تكل املواضيع الهامة.
 .72و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا ،يف معرض تعليقه عىل الاقرتاح املقدم من الولايت املتحدة ا ألمريكية ،عن شكره
للوفد لكنه ذكر أأن الوفود س تكون حباجة اإىل وقت ٍ
اكإ دلراسة الواثئق التفصيلية لتقدمي تعليقات هادفة .و أأعاد الوفد
تأأكيده عىل موقفه املعلن يف ادلورات السابقة واذلي مفاده أأنه ملزتم ابلعمل القامئ عىل النصوص ،كام وعد بدراسة
الاقرتاح القامئ عىل ا ألهداإ واملبادئ اذلي تقدمت به الولايت املتحدة ا ألمريكية ،لكنه أأشار اإىل أأن ذكل ل يعين أأنه
س يبتعد عن العمل القامئ عىل النص ،وتطلع الوفد اإىل سامع بياين الربازيل وإاكوادور حول النص.
 .22و أأفاد وفد الياابن ،يف معرض اإشارته اإىل الوثيقة  ،SCCR/17/2اإىل أأن ما مجمهل  202دوةل من أأصل
 272دوةل قد وافقت عىل الاس تثناءات القامئة عىل اختبار اخلطوات الثالث أكحاكم عامة للحفاظ عىل توازن عادل بني
حامية حق املؤلف وضامن املصلحة العامة .واغتمن الوفد الفرصة لإبراز كيف تعاملت الياابن مع الاس تثناءات والتقييدات
فامي يتعلق ابملكتبات ودور احملفوظات يف نظام حق املؤلف اخلاص هبا ،وذكر أأنه يُباح للمكتبات نسخ مصنف موجود
مضن مواد املكتبة مثل الكتب والواثئق وغريها من املواد املدرجة مضن اجملموعات اليت متلكها املكتبات وميكن القيام بذكل
يف حالت و أأغراض حمددة يف ظ ّل رشوط واس تخدامات صارمة يسمح هبا الاختبار سالف اذلكر .وقال إانه يف ضوء
تكل الرشوط الصارمة حول الاس تثناءات لفائدة املكتبات مبوجب قانون حق املؤلف الياابين ،جيب أأن تندرج املكتبات
املعنية اإما مضن املكتبة الوطنية أأو تكل املنشأأة مبوجب قانون حق املؤلف واملدعومة به ،كام جيب أأن تكون املصنفات
ا ألصلية ملاك للمكتبات و أأل يكون الإنتاج لغرض الرحب التجاري .و أأشار الوفد اإىل أأنه وفقا للرشوط سالفة اذلكر ،فاإن
النسخ يتعني أأن جيري بناء عىل طلب املس تخدمني اذلين يضطلعون ببحوث ول يمت اإجراء سوى نسخة واحدة من
املصنف ا ألصيل .وعالوة عىل ذكل ،فاإنه يتعني اإجراء النسخ لغرض حفظ مواد املكتبات وفقط اإذا اكن املصنف ا ألصيل
غري متاح عرب القنوات املعتادة يف مكتبات أأخرى بسبب استنفاده .و أأخريا ،فقد مسحت الياابن للمكتبة الوطنية القيام
تعرضت للتدمري أأو التلف ،ويف تكل احلالت يتعني أأن تتاح
برمقنة املواد ألغراض استبدال املصنفات ا ألصلية اليت ّ
النسخة الإلكرتونية لالس تخدام العام بدل من النسخة ا ألصلية .والتفت الوفد اإىل مسأأةل وضع القواعد واملعايري وحث
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اللجنة عىل الرتكزي عىل حتديد أأفضل اخليارات من مجةل التقييدات والاس تثناءات مع التنفيذ الفعال ،وا ألنظمة التشغيلية
اليت تشمل أأحاكما من شأأهنا أأن تسهل تنظمي العالقات بني أأحصاب احلقوق واملس تخدمني لضامن الوصول اإىل املعرفة.
وقال اإنه يتعني القيام بذكل مع مراعاة تنوع املكتبات ووظيفهتا يف لك دوةل.
 .22وذكَّر وفد ابكس تان ادلول ا ألعضاء بأأن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وافقت عىل برانمج
العمل املعين ابلس تثناءات والتقييدات لفرتة س نتني ،يه الفرتة  ،0220-0222ابلعمل – استنادا اإىل نصوص حمددة –
عىل حتديد اس تثناءات وتقييدات مناس بة لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملعاهد واملؤسسات التعلميية وا ألشخاص
ذوي الإعاقات ا ألخرى نظرا اإىل أأن اللجنة اكنت حتتاج اإىل الرتكزي عىل الاستناد اإىل نصوص حمددة.
 .20وتساءل وفد الهند عام اإذا اكن اقرتاح الولايت املتحدة يعين أأنه ل توجد حاجة اإىل أأن تناقش اللجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اتفاقا دوليا ملزما جديدا .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل اللجنة املفاوضات اليت
تستند اإىل نصوص حمددة طبقا ملا مت التفاق عليه ابلفعل.
 .23ومض وفد المنسا صوته اإىل صوت الاحتاد ا ألورويب ووفود أأخرى فامي يتعلق ابحلاجة اإىل تشارك اخلربة الوطنية،
وذكر أأن التقييدات المنساوية احلالية للمكتبات ودور احملفوظات تش به لك ا ألمثةل القامئة داخل الاحتاد ا ألورويب ،و أأن
قانون حق املؤلف المنساوي يتناول املكتبات ودور احملفوظات بصفة عامة يف القسم  40من القانون ،اذلي يتناول أأيضا
الاس تنساخ بغرض الانتفاع اخلاص ،ليس فقط لصاحل املكتبات ودور احملفوظات ،بل أأيضا عىل حنو أأوسع نطاقا يتناول
رصاحة لك املؤسسات املفتوحة للجمهور اجلامعة للمصنفات .كام يسمح القانون ابس تنساخ املصنفات وتوزيعها ألغراض
وضعها يف احملفوظات وصوهنا واستبدالها وفقا خليارين اثنني :أأول ،أأن أأي مصنف ،سواء اكن منشورا أأو غري منشور،
ميكن اس تنساخه اإذا اكن ا ألصل يف حيازة اجملموعة لكن عىل أأن يمت معل نسخة واحدة فقط يف هذه احلاةل ،واثنيا ،أأن
املصنف املنشور ميكن اس تنساخه اإىل نسخ عديدة برشط أأن يكون املصنف قد نفدت طبعته أأو مل يمت توزيعه بعدد
اكإ من النسخ .وابلإضافة اإىل ذكل ،ميكن رمقنة لك النسخ رشيطة أأن تكون قد مت اس تنساخها فقط ألهداإ غري
جتارية ،وجيوز معل هذه النسخة الرشعية وإاعارهتا وعرضها يف حمطة معل واحدة داخل مباين املنشأأة ،غري أأن نسخة
الصون جيب أأل تس تخدم كنسخة اإضافية للمصنف ا ألصيل يف اجملموعة ،بل جيب اس تخداهما بدل من املصنف ا ألصيل.
أأما يف حاةل معل النسخة من املصنف املنشور اذلي مل يكن جزءا من اجملموعة كنتيجة لنفاد طبعة ا ألصل فاإن النسخة
ميكن اس تخداهما هبذه الصفة .مث توسع الوفد يف رشح حمك الصون ،فقال اإن أأي مصنف جيوز اس تنساخه اإذا اكن
ا ألصل يف حيازة اجملموعة ،عىل أأن يمت معل نسخة واحدة فقط ،و أأن يمت معل نسخة الصون عادة يف حاةل عدم توفر مادة
ما يف متناول امجلهور لسبب يتعلق ابحلفظ أأو ألس باب أأمنية أأو للتوثيق عندما تكون املادة مثال معارة للغري .ومرة
أأخرى ،جيوز أأيضا معل نسخ الصون محلاية ا ألصول الرمقية اليت يشار اإلهيا عادة عىل أأهنا نسخ احملفوظات وتفيد يف متكني
امجلهور من النفاذ اإىل املصنفات اليت نفدت طبعاهتا واليت ميكن الانتفاع هبا فقط عندما يكون املصنف املنشور قد
نفدت طبعته أأو مل يمت توزيعه بعدد اكإ من النسخ .وفامي يتعلق ابلس تنساخ من جانب املكتبات ودور احملفوظات،
شدد الوفد عىل أأن القانون يسمح ابلس تنساخ ل ألغراض اخلاصة ،ول يتناول رصاحة الاس تنساخ لس تخدامات
املكتبات ودور احملفوظات ،لكنه يوفر إاطارا عاما مالمئا لحتياجات تكل املؤسسات وفقا للقسم  ،40اذلي يسمح
ابلس تنساخ لالس تخدام اخلاص ،وكقاعدة عامة ،فاإن النسخ الرمقية ميكن فقط معلها لالس تخدام اخلاص؛ أأما
الاس تنساخ لالس تخدام اخلاص للزابئن فليس اكفيا .كام متت ترمجة أأحاكم القانون املتعلقة ابلنسق التناظري اإىل النسق
الرمقي اذلي أأاتح الاس تنساخ بالك النسقني التناظري والرمقي ،وحصل املؤلفون يف احلالتني عىل ماكفأأة عن طريق
رضيبة النسخ اخلاصة املنصوص علهيا يف قانون حق املؤلف المنساوي ،كام يف احلاةل املتعلقة ابلإعارة بصفة عامة يف المنسا
وليس كحق اس تئثاري .واس تفاض الوفد أأكرث فأأقر بأأن الصون الرمقي جلب حتدايت جديدة للنظام القامئ و أأن المنسا
عدلت قانوهنا اذلي يتناول مسائل حق املؤلف املتعلقة ابلإيداع القانوين للمصنفات الرمقية وحصاد الش بكة ،اإل أأن الوفد
أأعرب عن اإميانه بأأن املكتبات ودور احملفوظات المنساوية ميكن أأن تعمل بفعالية وفقا لتقييدات النظام احلالية ،لكنه أأقر
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بأأن نطاق التقييدات  صضع للمناقشة ويتطور ابس مترار ،و أأن دور احملفوظات واملكتبات اكنت تطالب بتقييدات أأوسع
نطاقا يف املس تقبل القريب .ويف ر أأي المنسا ،اكنت اخلطوة ا ألوىل يه قيام املؤلفني والنارشين بتوفري نسخ اكفية للجمهور
من مصنفاهتم ،مع رضورة عدم تدخل املرشعني اإل يف حالت عدم توفري السوق حللول مالمئة؛ واكن حدوث فشل
السوق يتوقف عىل الظروإ الفردية للسوق املعنية و أأن السلطة الترشيعية الوطنية حتتاج اإىل املرونة فميت حتدده من
اس تثناءات وتقييدات بغية تغيري البيئة تغيريا دامئا.
 .24وقال وفد كندا اإن كندا دلهيا أأحاكم وس ياسات اكفية يف ترشيعات أأخرى تتناول مسائل مثل الإيداع القانوين
والصون والرمقنة ابلإضافة اإىل قانون حق املؤلف الكندي احلايل اذلي يعرتإ بعدد من الاس تثناءات للمكتبات ودور
احملفوظات وكذكل املتاحف من أأجل خدمة رعاهتا مبارشة و أأيضا من أأجل تشارك املواد من خالل الإعارات بني
املكتبات لصاحل زابئن مكتبات ودور حمفوظات ومتاحف أأخرى ،و أأشار اإىل أأن بعض تكل التدابري ختضع حاليا للمراجعة
من خالل معلية ترشيعية يف ترشيع حتديث حق املؤلف الكندي اذلي اكن معلقا يف الربملان يك يتناول مبزيد من الوضوح
التحدايت اجلديدة للبيئة الرمقية .و أأوحض الوفد أأنه يف حني مت تصممي ا ألحاكم ليك تعاجل الاحتياجات احمللية ،فاإن كندا
ميكن أأن تدمع مزيدا من العمل واملناقشة بشأأن التدابري املتعلقة ابجملمتع ادلويل ،و أأن كندا قد تفضل لهذا السبب أأل تبلور
اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة املناقشة يف أأي نص حمدد ،وترحب بدل من ذكل بتكل الواثئق
املقرتحة اكإسهامات مفيدة .وقد ذكر الوفد عىل سبيل املثال أأن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف تعامل مكؤسسات
مامتثةل يف كندا و أأن بدله يود أأن يضمن اس مترار اتساق س ياسات تكل املؤسسات الثالث بدل من اختاذ اإجراء سابق
ألوانه ،و أأعرب الوفد عن أأن كندا قد تفضل اس تكشاإ مسائل أأكرث واقعية من أأجل وضع أأساس أأدق للفهم .وفامي
يتعلق ببعض الظروإ ا ألخرى اليت مسح فهيا قانون حق املؤلف الكندي للمكتبات ودور احملفوظات واملتاحف معل
النسخ ،ذكر الوفد أأن هذا اكن مسموحا به اإذا اكن املصنف قد تقادم ومل يعد مس تخدما أأو اإذا اكنت التكنولوجيا غري
متاحة أأو يف طريقها اإىل أأن تكون غري متاحة؛ و أأيضا بصفة اس تثنائية ل إالعارات بني املكتبات ،معل نسخة من املصنف
ألحد الزابئن أأو ملكتبة أأخرى أأو دار حمفوظات أأخرى أأو متحف أخر .وانهتيى الوفد اإىل أأنه حىت رمغ أأن القانون
الكندي احلايل يستبعد اإماكنية معل نسخ رمقية ،فاإن احلمك خضع للمراجعة يف اإطار العملية الترشيعية بغية السامح
ابلنسخ الرمقية مع فرض شلك من أأشاكل القيود .أأما فامي يتعلق ابملصنفات غري املنشورة ،فقد أأشار الوفد اإىل أأن القانون
يسمح دلور احملفوظات بعمل نسخ من املصنفات غري املنشورة يف ظل قيود من بيهنا :اإذا مل يكن الاس تنساخ حمظورا
رصاحة من قبل ماكل حق املؤلف ،وإاذا اكن مت معل نسخة واحدة فقط للزبون ،وإاذا أأخطرت دار احملفوظات الزبون
بأأن النسخة جيب الانتفاع هبا فقط لغرض البحث أأو ادلراسة اخلاصة .و أأخريا ،ذكر الوفد أأن كندا دلهيا أأيضا نظام يتناول
من ل ميكن حتديد أأماكهنم من ماليك حق املؤلف وغريمه ،ويستند هذا النظام اإىل الرتخيص وليس اإىل اس تثناء ،و أأنه
يرغب يف تشارك مزيد من اخلربات يف اإطار الاجامتع اجلاري ،مؤكدا عىل الزتامه خبوض مناقشات مع وفود أأخرى فامي
يتعلق مبسائل واقعية تنطوي عىل أأمهية ابلنس بة لعمل اللجنة بشأأن تقييدات واس تثناءات املكتبات ودور احملفوظات.
 .22وردا عىل سؤال الوفد الهندي عام اإذا اكنت مسامهة الولايت املتحدة ا ألمريكية تعين عدم وجود احلاجة اإىل مزيد
من العمل ،قال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإن بالده تلزتم متاما ابلتفاق اذلي توصلت اإليه اللجنة يف دورهتا احلادية
والعرشين واذلي يستند اإىل املناقشات القامئة عىل نصوص حمددة .وفامي يتعلق بسؤال متابعة من الهند عام اإذا اكنت
الولايت املتحدة ا ألمريكية قد قررت أأنه ل توجد حاجة اإىل صك قانوين ملزم ،ذكَّر الوفد اللجنة مبا توصلت اإليه يف
دورهتا احلادية والعرشين ابقرتاح أأن تناقش اللجنة املوافقة عىل أأي صك أأو صكوك ،ملزمة أأو غري ملزمة ،و أأن ر أأي
الوفد يف هذا الصدد اكن أأن تواصل اللجنة العمل يف املسائل املعروضة علهيا عن طريق صياغة املبادئ واملعايري
بوضوح؛ وميكن أأن متثل تكل املعايري اإرشادات للبدلان يف تعزيز اس تثناءات وتقييدات املكتبات ودو احملفوظات
وحتسيهنا وتوضيحها .ومل يوافق الوفد عىل اقرتاحات وفدي ابكس تان وجنوب أأفريقيا القائةل برضورة أأن تركز اللجنة
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مناقشاهتا عىل النوعية وقال اإنه ل يعتقد أأن ادلورة س تحقق أأقىص فائدة اإذا حتولت املناقشة اإىل هنج يعمتد عىل
اجملموعات.
 .26وشدد وفد مرص عىل أأن املكتبات ميكن أأن حتول املصنفات وتكيفها لتكون يف شلك رمقي ألنواع انتفاع شديدة
اخلصوصية مثل الانتفاع الرمقي من قبل امجلهور ،وكذكل تبادل املصنفات مع مكتبات أأخرى ،و أأن حتويل املصنفات اإىل
نسق أخر يسمح للك أأحصاب احلقوق ومس تخديم املكتبات ودور احملفوظات عىل حد سواء ابلنفاذ اإىل املصنف .ويف
رسده لبعض املنافع ،ذكر الوفد أأن أأي خشص طبيعي ميكنه أأن ينتفع هبذه النسخ ألغراض التعلمي والبحث والتعّل عن بعد
وما اإىل ذكل .وتؤمن مرص بأأمهية اإاتحة املصنفات للمكتبات ودور احملفوظات ا ألخرى تلبية لهدإ النفاذ اإىل املعرفة،
وبأأن ذكل يسمح للمكتبات ودور احملفوظات بعمل نسخ رمقية لصون النسخ ا ألصلية ،ونقل أأو حتويل املصنف من نسق
اإىل أخر لصاحل ذوي الاحتياجات اخلاصة.
 .27و أأعرب وفد اإيران (مجهورية -الإسالمية) عن دمعه لقرتاح الولايت املتحدة ا ألمريكية ،لكنه يود يعقب عىل
بيان وفد الاحتاد ا ألورويب .حيث ذكر أأنه جيب أأن يوجد الزتام واحض للك ادلول ا ألعضاء ابلعودة اإىل العمل القامئ عىل
نصوص حمددة وما توصلت اإليه ادلورة املذكورة اليت شددت عىل املعامةل املتساوية للك املسائل مع وضع درجة
الاس تحقاق اخملتلفة لتكل املسائل يف الاعتبار.
 .22وقال وفد نيوزيلندا اإن تكييف اإطار حق املؤلف وفقا للعامل الرمقي اكن مسأأةل حيمتل أأن تتعامل معها لك ادلول
ا ألعضاء يف صناعة س ياساهتا احمللية وإان نيوزيلندا دلهيا مجموعة من الاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات مت حتديهثا
لتتواءم مع الواقع الرمقي س نة 0222؛ واكنت هذه التعديالت تريم اإىل التأأكد من أأن الاس تثناءات اليت صيغت للبيئة
املادية ميكن أأن تشمل أأيضا ا ألنساق الرمقية .و أأعرب الوفد أأيضا عن دمعه العام ل ألهداإ واملبادئ الواردة يف الوثيقة
اليت قدمهتا الولايت املتحدة ا ألمريكية ،وعرب عن أأمهل يف أأن يساعد ذكل اللجنة عىل تركزي معلها عىل املسائل اليت
تشمل حتديد اخليارات اجملدية ملعاجلة املسائل املطروحة .وشدّد عىل أأن الإجامع عىل أأهداإ ومبادئ واحضة من شأأنه
أأن يوفر للبدلان اإطارا متناسقا للعمل عند وضع وحتديث الترشيع احمليل ،ومن مث يقدم الإرشاد ألحصاب املصاحل بشأأن
ا ألنشطة اليت جيب اعتبارها مرشوعة وفقا للقانون.
 .22وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء أأنه حيرتم ويؤيد متاما برانمج العمل اذلي مت اعامتده يف ادلورة احلادية
والعرشين للجنة .و أأبدى اهامتمه بتبادل اخلربات واملامرسات الوطنية ويرحب ذلكل ابقرتاح الولايت املتحدة ا ألمريكية
اذلي صيغ عن اجملموعات املوضوعية ،لكنه قال اإن ذكل ل يعين ابلرضورة أأن الاحتاد ا ألورويب مس تعد لتبين هنج
اجملموعات.
 .22وتعهد وفد اجلزائر بدمعه الاكمل للبياانت اليت أأدلت هبا جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدلت
به اجلزائر ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية .وحث عىل التوصل اإىل اإجامع عن طريق الاس تفادة من صياغة صك دويل
بشأأن الاس تثناءات والتقييدات وقال إانه ميكن اس تخدام اقرتايح الربازيل والولايت املتحدة ،الذلين ل ّ
يشالكن نصا،
مكبادئ توجهيية للمناقشة.
 .22وذكر وفد الاحتاد الرويس أأنه اكن هناك معل نشط جيري يف الاحتاد الرويس بشأأن اإعداد نظام للمكتبات
والتعاون بني مؤسسات التعلمي العايل .واقرتح أأن اللجنة يف مناقشاهتا جيب أأن هتمت ابلنسخ الإلكرتونية يف املكتبات
للمس تخدمني خاصة فامي يتعلق اب ألجحام وكيفية حتقيق املس تخدم لهذا النفاذ؛ ومعل نسخ من املصنفات اليت يوجد نفاذ
قانوين لها عرب املكتبات واملصنفات اليت مل مينح مؤلفوها موافقهتم عىل اس تنساخها اإلكرتونيا .و أأشار الوفد اإىل أأن الاحتاد
الرويس أأحاط علام مبوقف الاحتاد ا ألورويب ادلاعي اإىل اإجراء دراسة اإضافية للمشلكة يف ضوء اخلربة السابقة يف عدد
من البدلان ،و أأنه يرى أأنه س يكون شيئا رائعا لو أأدت املناقشة اإىل وثيقة واحدة تغطي لك الاس تثناءات والتقييدات يف
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حق املؤلف؛ ل هتم فقط ا ألشخاص ذوي القدرات احملدودة والعاجزين عن قراءة املطبوعات وغريمه ،بل أأيضا املكتبات
ودور احملفوظات .وعىل هذا أأعطى دمعه الاكمل للك الاقرتاحات املقدمة ووعد ابلنضامم اإىل جلسة املناقشة.
 .20و أأعرب وفد الس نغال عن شكره لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاحه بشأأن املسائل ا ألربع اليت تشمل
التعليقات العامة عىل املبادئ ،مشريا يف الوقت نفسه اإىل حقيقة تضمني الوفد يف بيانه أأن الوثيقة اليت قدمهتا الولايت
املتحدة ليست اكمةل و أأنه س يقدم اإضافة لحقة تشمل الاقرتاح اكمال .وجيب أأن تعمل اللجنة عىل أأساس الولية من
ادلورة احلادية والعرشين.
 .23و أأعرب وفد نيجرياي عن شعوره ابلإحباط وقال اإنه اكن يناضل ضد الاجتاه اذلي تسري فيه اللجنة؛ لكنه شكر
الرئيس عىل التوضيح السابق و أأبدى أأنه يشرتك يف روح التفاؤل اليت عرب عهنا الرئيس فامي يتعلق بأأن اللجنة س تحقق
هدفها املنشود.
 .24وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن فكرة صياغة نص دون معرفة سبب صياغته يه املسأأةل ،و أأن اللجنة
كثريا ما نظرت يف النص دون أأن تكون دلهيا رؤية واحضة ل ألهداإ وما مت التفاق عليه ،ورمبا أأيضا حدود ما مل تتفق
عليه اللجنة بشأأن ا ألهداإ؛ ذلكل ترى الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن ادلخول يف مناقشة نص يه يشء مفيد ،لكن ما
هو أأكرث اإفادة هو معرفة ما تتبادل اللجنة بشأأنه الراء عن املسائل اخملتلفة تبادل اكمال ورصحيا .وتوسع الوفد يف الرشح
فسأأل ،عىل سبيل املثال ،عام يه املبادئ اليت اكنت اللجنة ترى أأهنا حدود معل النسخ للصون أأو اس تنساخ الصون
من قبل املكتبات ،وعن أأية بدلان ترى أأن مثل هذا الصون يكون مالمئا يف حاةل تقادم ا ألنساق ،وعن كيفية حتديد مىت
تصبح ا ألنساق متقادمة .ففي ر أأي الولايت املتحدة ا ألمريكية ،تكل يه أأنواع املناقشات اليت تتسم ابلنوعية ،ويه ترى
أأن هذه يه الروح اليت ترغب وفود كثرية يف خوض املناقشات هبا ،حبيث تس تطيع اللجنة فعليا أأن تتقدم حنو فهم نوع
معايري حق املؤلف أأو الاس تثناءات اليت تريد اللجنة صياغهتا وما يه اللكامت ادلقيقة اليت جيب أأن تس تخدهما اللجنة
للتعبري بأأفضل صورة عن املبد أأ اذلي تقصده.
 .22وذكر وفد كينيا أأن اقرتاح الولايت املتحدة ا ألمريكية ميكن أأن يفيد كوثيقة من شأأهنا أأن تساعد يف توجيه
مناقشات اللجنة ،ومن مث جيب أأن يؤخذ يف س ياق الوثيقة وكذكل الاقرتاح املقدم من وفد الربازيل .ولحظ الوفد أأنه
عند النظر يف اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ،يدرك املرء أأن معظم تكل املسائل املتعلقة اب ألهداإ واملبادئ يف مسارها
الصحيح .وذكر الوفد أأيضا أأن وثيقيت الربازيل والولايت املتحدة ا ألمريكية ل تعطيان نقطة انطالق فامي يتعلق اب ألهداإ
واملبادئ؛ ألن ما قدمتاه بشأأن ا ألهداإ واملبادئ املذكورة مامتثل اإىل حد كبري ،واقرتح الوفد أأن يكون الاقرتاحان مبثابة
دليل توجهييي تسرتشد به املناقشة وليس وثيقة معل.
 .26و أأيد وفد الربازيل الاقرتاح القائل بأأن مناقشات اللجنة جيب أأن تركز عىل ولية اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة واقرتاح الولايت املتحدة ا ألمريكية تناول ،يف ر أأي الربازيل ،لك املسائل املعنية اخلاصة ابملكتبات ودور
احملفوظات و أأمهية املتاحف فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات.
 .27و أأيد وفد اإيران (مجهورية -الإسالمية) اجلهود املنسقة ابلتعهد بدمعه الاكمل لقرتاح جنوب أأفريقيا .ور أأى الوفد
أأن النتاجئ النصية لدلورة احلادية والعرشين اكنت واحضة وجيب أأل ختضع ألي نوع من التأأويل.
 .22و أأعلن وفد اإكوادور أأن وفد أأوروغواي أأعرب عن نيته الانضامم اإىل الاقرتاح ويود ذلكل أأن يقدم بياان ثالثيا يركز
عىل الصكوك القانونية .وشكر الوفد الولايت املتحدة عىل النص اذلي قدمته ،مما أأاتح ألعضاء أخرين من الوفد تقدمي
الاقرتاح ابمس اإكوادور و أأوروغواي والربازيل .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يساعد بيانه اللجنة يف امليض قدما .وذكر الوفد أأن
الاقرتاح اكن مجموعة من الاس تثناءات والتقييدات ذات الطبيعة النوعية للمكتبات ودور احملفوظات ،واكنت هناك
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اإماكنية ملناقش هتا أأثناء ادلورة اإىل جانب أأحاكم أأخرى تتعلق ابملكتبات ودور احملفوظات يغطهيا ابلفعل اقرتاح اجملموعة
ا ألفريقية  ،SCCR/22/12وورقة املعلومات ا ألساس ية اليت قدمهتا الربازيل ،وكذكل النص اذلي قدمته الولايت
املتحدة ا ألمريكية .لكن الوفد قال اإن الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي قد حتتفظ ابحلق يف تقدمي اقرتاحات اإضافية أأثناء
سري املناقشات .وطلب الوفد من ا ألمانة أأن تضع نصا مقاران من املوضوعات بغية تسهيل معل اللجنة يف النص اذلي مت
جتميعه يف شلك مجموعات.
 .22و أأعرب وفد الهند عن تقديره لالقرتاح املشرتك املقدم من اإكوادور والربازيل و أأوروغواي ،وقال اإنه يسهل
املناقشة .و أأيد الوفد الطلب املقدم من اإكوادور اإىل ا ألمانة لإعداد وثيقة مقارنة بشأأن الاقرتاحات .كام أأيد الوفد اقرتاح
وفد كينيا بشأأن الوثيقة  SCCR/17/2ألهنا تضمنت خربات وطنية مفصةل وحتليال ل إالطار ادلويل.
 .222ورحب وفد الرنوجي مبناقشة املسائل املهمة املتعلقة ابس تثناءات وتقييدات املكتبات ودور احملفوظات .و أأعربت
الرنوجي عن دمعها العام لقرتاح الولايت املتحدة ا ألمريكية وقالت اإهنا ترحب ابحللول اخملتلفة ملسأأةل اس تثناءات
وتقييدات املكتبات ودور احملفوظات ،ولكهنا ترى أأن وثيقة الولايت املتحدة ا ألمريكية تشلك نقطة بداية جيدة
للمناقشات.
 .222وحتدث وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  ،GRULACفذكر أأن اجملموعة صادقت عىل
برانمج العمل اذلي ووفق عليه يف ادلورة احلادية والعرشين والنتيجة يف الوثيقة  .SCCR/21/12أأما فامي يتعلق
ابقرتاحات الوفود ا ألخرى ،فقد ر أأت اجملموعة أأنه اإذا تبعت اللجنة برانمج العمل املوافق عليه ،س ميكهنا نظراي أأن تصدر
توصية يف مايو  0220اإىل امجلعية العامة .وطلبت اجملموعة من اللجنة أأن تبد أأ العمل ابلفعل.
 .220ورحب وفد جنوب أأفريقيا ابقرتاح الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي .ور أأى أأن الاقرتاحات من شأأهنا أأن تعزز
النص املقدم من اجملموعة ا ألفريقية ،لكنه أأكد عىل أأن اللجنة حتتاج اإىل التحرك بطريقة هيلكية عن طريق النظر يف
ا ألحاكم املعنية الالزم مناقش هتا .وذكر الوفد أأنه مسع رشح الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن حفوى وثيقهتا وشعر بأأنه رمغ
أأن الوثيقة اكنت عن ا ألهداإ واملبادئ ،فاإن احملتوى اكن موجودا ابلفعل يف اقرتاح الربازيل.
 .223وسريا عىل نفس الهنج اذلي أأعربت عنه وفود عديدة ،اقرتح وفد املكس يك أأن اللجنة حتتاج اإىل أأن تسري قدما
مستندة اإىل أأحد الاقرتاحات املقدمة عىل طاوةل املفاوضات ،استنادا اإىل أأن اللجنة ميكهنا عندئذ أأن تتناول املسائل
بنظام أأولوية عن طريق التقدم من أأبسط املسائل اإىل أأعقدها .وشعر الوفد بأأن الوثيقة املقدمة من اجملموعة ا ألفريقية
تشلك أأساسا جيدا لبدء املناقشات.
 .224وشعر وفد الولايت املتحدة ابلرسور إازاء الاقرتاحات اليت قدمهتا اإكوادور ابمس أأوروغواي والربازيل؛ ألن
حمتواها اكن مماثال لتعبريات املبادئ وا ألهداإ الواردة يف اقرتاح الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأعرب الوفد عن أأنه يتطلع
اإىل أأن يطرح لحقا أأس ئةل عن الاقرتاح ،و أأيد اقرتاح وفد الهند بأأن تعد ا ألمانة وثيقة مقارنة.
 .222و أأثىن وفد مالوي عىل الولايت املتحدة ا ألمريكية لقرتاهحا بشأأن أأهداإ ومبادئ اس تثناءات وتقييدات
املكتبات ودور احملفوظات ،وقال اإنه يعترب الاقرتاح اإطارا للنظر يف الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية ،واذلي
اس تمكلته أأيضا الربازيل والاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها  .IFLAوذكر الوفد أأن تقيميه لقرتاح اجملموعة
ا ألفريقية مقارنة ابلإطار اذلي قدمته الولايت املتحدة ا ألمريكية أأظهر تقاراب أأكرث مما أأظهر من تباعد ،لكن ما اكن جديرا
ابملالحظة هو غياب الاس تثناء عىل الاس تخدام القانوين اذلي ر أأى الوفد رضورة تضمينه من اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية.
و أأعلن الوفد أأنه عىل أأساس تكل املعلومات ا ألساس ية اكن يرى اقرتاح الولايت املتحدة ا ألمريكية ممكال لقرتاح اجملموعة
ا ألفريقية اذلي يؤيده لكيا.
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 .226و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا وقال اإن تعبري اجملموعات ميكن أأن يس تخدم عىل
نطاق واسع يف مبادئه و أأهدافه الواردة يف الوثيقة ،لكنه طلب من الرئيس أأن جيري مزيدا من املشاورات مع وفدي
ُدون.
جنوب أأفريقيا وابكس تان ألنه يرى أأن قامئة املوضوعات أأو اجملموعات اليت قدهما الوفدان قامئة ممتازة ولكهنا مل ت ّ
 .227و أأيد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه هنج اجملموعات املوضوعية اذلي اقرتحه الرئيس ألنه يعطي الفرصة
دلوهل ا ألعضاء لعرض أراهئم.
 .222وشدد وفد ش ييل عىل أأنه وفقا لنتاجئ ادلورة احلادية والعرشين للجنة جيب أأن تكون املناقشة قامئة عىل نصوص
حمددة ،و أأن العمل املوضوعي جيب أأن يبد أأ من الن فصاعدا .واقرتح أأن يمت الرتكزي عىل اس تثناءات وتقييدات املكتبات
ودور احملفوظات من أأجل حتقيق فهم مشرتك ذلكل املوضوع واملفهوم .كام مت التشديد عىل أأمهية مناقشة موضوعات
ا إلعارة اليت توفرها املكتبات والاس تنساخ من أأجل الصون وأاثر تدابري امحلاية التكنولوجية واملصنفات اليتمية .و أأعلن أأن
ش ييل مل تبد أأ اإل مؤخرا تنفيذ ترشيع  0222املعين بتقييدات واس تثناءات املكتبات ودور احملفوظات غري الهادفة لتحقيق
الرحب ،وذلكل ل يوجد كثري من املعلومات ا ألساس ية الوطنية.
 .222ورحب وفد جنوب أأفريقيا ابلوثيقة املقدمة من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،وذكر بأأنه ل حاجة اإىل مناقشة
املبادئ الواردة فهيا ألهنا موجودة أأيضا يف الوثيقة الربازيلية .و أأوىص بأأن يمت الرتكزي عىل اجملموعات املذكورة و أأشار اإىل أأن
الوثيقة اليت أأعدهتا ا ألمانة تتناول املبادئ ،ولكن مل تتضمن نصا بعينة كام ورد يف وثيقيت الربازيل وجنوب أأفريقيا .واقرتح
أأن يمت العمل فامي يتعلق ابجملموعات بنظام يعطي ا ألولوية للبنود حىت يتس ىن اإحراز بعض التقدم ،مثل ا إلعارة اليت توفرها
املكتبات ،واملسائل العابرة للحدود ،والصون ،وحق الاس تنساخ.
 .222لكن وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عارض وفد جنوب أأفريقيا قائال اإن ا ألهداإ واملبادئ جيب أأن
تناقش؛ نظرا اإىل أأنه مت التفاق عىل اتباع هنج مجموعات موضوعية ،وليس حمتوى الواثئق املوزعة.
 .222و أأكد وفد جنوب أأفريقيا أأن املهمة يه وضع نص و أأنه ل هيمت ابحلصول عىل الوثيقة من الولايت املتحدة ا ألمريكية
ألهنا تعىن فقط ابملبادئ وا ألهداإ ،اليت ميكن أأن تعطي اإطار البنية .وشدد عىل أأنه اكن من ا ألمهية مباكن وضع نص
عن مادة املوضوع ،وتساءل مىت س تخضع اجملموعات للمناقشة.
 .220واكن ر أأي وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء أأنه اإذا مت فقط توزيع الواثئق ذات النصوص الثالثة فاإن املناقشة
جيب أأن تدور بشأأن لك الواثئق املدرجة يف اجلدول وليس جزءا مهنا فقط ،وهو ما ميكن فعهل ابجملموعات.
 .223و أأوحض وفد الربازيل أأنه أأيّد فقط ورقة املعلومات ا ألساس ية وليس أأي نص بديل للمعاهدة يف
الوثيقة ( SCCR/23/3جدوي وضع معاهدة بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور النرش:
وثيقة معلومات أأساس ية من اإعداد الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ) (IFLAواجمللس ادلويل للمحفوظات
) (ICAومؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ) (EIFLومؤسسة اإنوفاريت ) .)(Innovarteو أأعرب عن موافقته
إازاء العمل يف مجموعات ،مبا يف ذكل ما  صص املبادئ وا ألهداإ .و أأشار اإىل أأن الوثيقة ميكن أأن توفر عنارص للمناقشة،
خاصة اجلزء  3.2من الوثيقة ،اذلي يتناول املشالكت الراهنة اليت تواهجها املكتبات ودور احملفوظات.
 .224ولحظ وفد اإيطاليا أأن اللجنة مل تنتبه اإىل اجلدول اذلي حيتوي عىل نص الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات
ومعاهدها ).(IFLA
 .222واقرتح وفد الربازيل أأن يس تعاض عن نص العمود الثاين يف اجلدول بنص ورقة املعلومات ا ألساس ية اليت قدهما
عندما ميكن ذكل ،وهكذا يكون من الواحض أأن الربازيل لن تقدم أأي اقرتاح نيص.
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 .226وشدد وفد كينيا عىل أأن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية يعد لغة معاهدة ،و أأن وثيقة الربازيل تعد ورقة معلومات
أأساس ية ،و أأن وثيقة الولايت املتحدة تتناول املبادئ وا ألهداإ ،و أأبدى دهش ته من عقد املقارنة رمغ أأن للك وثيقة
غرض خمتلف.
 .227و أأوحض الرئيس أأنه اكن هناك اقرتاحات عديدة تضم بعض املبادئ ،و أأن املقصود اكن وضع لك املفاهمي اليت
طرحهتا الواثئق اخملتلفة يف وثيقة واحدة حىت يتس ىن معل قامئة ابملوضوعات ووضع ترتيب ملناقش هتا .ومت التأأكيد عىل أأن
الربازيل قدمت ابلفعل بعض الإيضاحات و أأن بعض التوصيات بشأأن ترتيب املسائل املزمع مناقش هتا اكنت متوقعة.
 .222وذكر وفد الس نغال أأنه يف معلية وضع املعايري جيب أأخذ ش يئني جوهريني يف الاعتبار :املبادئ التوجهيية لتحديد
قاعدة العمل وفكرة واحضة عام يراد حتقيقه ،ا ألهداإ .ومت التشديد عىل أأن الصعوبة ل تمكن يف هذين اجلانبني ،ألن
تعرإ واملناقشات جيب أأن ُجترى ،ابلنظر اإىل الاقرتاحات الواقعية اليت مشلهتا الوثيقة .و أأوحض الوفد
اجملموعات جيب أأن َّ
أأنه اكن هناك اقرتاح بشأأن العنرص ا ألول ،الصون ،وجب أأن يكون ذكل هو نقطة البداية .و أأشار اإىل أأنه اكنت هناك
فكرة جيدة عن كيفية امليض قدما ،وطلب من الرئيس معل قامئة ابجملموعات ليك تطرح للمناقشة .وشدّد عىل عدم اإناكر
احلاجة اإىل املبادئ ،لكن وجود فكرة عن ا ألهداإ يشء رضوري أأيضا.
 .222و أأكد وفد اإكوادور عىل أأنه اكن هناك اقرتاحان نصيان ،هام اقرتاحا اجملموعة ا ألفريقية والاقرتاح املشرتك املقدم من
الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي ،لكن الوثيقة املعدة اش متلت فقط عىل ورقة املعلومات ا ألساس ية الربازيلية.
 .202و أأكد وفد اإيطاليا عىل أأنه مس تعد للمناقشة استنادا اإىل النص ،لكن ليس عىل أأساس النصوص املقدمة من
املنظامت .ولحظ أأن ما هو متضمن يف اجلدول الثاين من الوثيقة ليس الاقرتاح الربازييل ،اذلي يرد يف الوثيقة 03/3
بشأأن الصون ،بل الاقرتاح املقدم من الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها  .IFLAو أأعلن أأنه ليس مس تعدا
ملناقشة الواثئق اليت مل تقدهما املنظامت احلكومية أأو ادلول ا ألعضاء.
 .202وشدد وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عىل أأن الوثيقة جيب أأن ختضع للمراجعة ألن الاقرتاح املقدم من
الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها  IFLAمل حيظ بتأأييد أأي من ادلول ا ألعضاءُ .وذكر أأن فئتني جيب أأن تُمنحا
ا ألولوية يف املناقشة :الإيداعات القانونية والإعارة املكتبية وتوفري املصنفات .و أأعلن أأن أأولوية أأقل جيب أأن تُمنح ملناقشة
تنفيذ ورشاء املصنفات ،وتدابري امحلاية التكنولوجية ،ومواد املكتبات ودور احملفوظات ،والاس تنساخ ،وتوفري النسخ.
 .200و أأعلن وفد نيجرياي أأن اجلدول ميكن أأن يكون أأفضل معوداي ألن النص يف الصفحة السادسة من الوثيقة حتول اإىل
اقتباس من نص الربازيل وإاكوادور والاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها  .IFLAوصادق عىل القامئة اليت وضعها
وفد الاحتاد ا ألورويب .وشدد عىل أأن املناقشات ميكن أأن تبد أأ ابلصون وا إلعارة اليت توفرها املكتبات والإيداع القانوين
ومن ذكل اجلزء تسري قدما حنو تدابري امحلاية والاس تخدام العابر للحدود واملصنفات اليتمية .و أأبدى الوفد موافقته عىل
مضمون الوثيقة املعنية ابملبادئ اليت اقرتهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وذكَّر بأأن الوثيقة ميكن أأن تكون أأفضل يف
نسق معودي.
 .203و أأشار الرئيس اإىل أأن ا ألمانة أأخذت املالحظات اليت أأبداها وفد نيجرياي فامي يتعلق ابلصفحتني السادسة
والسابعة من الوثيقة.
 .204وذكر وفد املكس يك أأنه يف حاةل الصون اكنت هناك صياغة للمجموعة ا ألفريقية وعىل الصفحة الثالثة من الاقرتاح
املشرتك املقدم من الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي؛ ويف حاةل الإعارة ميكن اس تخدام الصفحة التاسعة وهبذا ميكن تاليف
مشلكة العمود الثاين وميكن للجنة امليض قدما.

SCCR/23/01
32

 .202ودمع وفد الربازيل املناقشة ابجملموعات و أأبلغ احلارضين يف الاجامتع أأن نص اجملموعة ا ألفريقية يرد يف العمود
ا ألول ،و أأن الاقرتاح املشرتك املقدم من الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي يرد يف العمود الثالث ،ويتضمن العمود الثاين
معلومات مفيدة يف املناقشة.
 .206و أأكد وفد جنوب أأفريقيا أأن دلى مناقشة مجموعة ما تظهر احلاجة اإىل الوثيقة املكتوبة و أأن اجملموعة احملددة جيب أأن
تكون حارضة ليك تصاغ ابللكامت.
 .207ووافق وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل بياانت وفدي نيجرياي والاحتاد ا ألورويب من حيث أأن املناقشة جيب
أأن تبد أأ ابلصون وا إلعارة اليت توفرها املكتبات والإيداعات القانونية ،و أأن مسأأةل تقييد مسؤولية أأمناء املكتبات ،الواردة
يف وثيقة الاقرتاح املشرتك ويف وثيقة الولايت املتحدة ا ألمريكية حتت عنوان مبادئ عامة أأخرى .و أأعرب عن قلقه
بشأأن الهنج املقرتح مبناقشة واحدة قامئة عىل الواثئق والبياانت اليت مل تودع الولايت املتحدة ا ألمريكية نصا بشأأهنا ،ألن
نتاجئ ادلورة احلادية والعرشين للجنة اكنت العمل حنو اإعداد صك قانوين دويل مالمئ ،سواء يف شلك قانون منوذيج أأو
توصية مشرتكة أأو معاهدة أأو أأي شلك مكتوب أخر أأو لك ذكل أأو بعضه .و أأعلن أأن تصور أأن الشلك الوحيد من
النصوص اذلي ميكن مناقش ته هو لغة املعاهدات ليس هو ما تفهمه الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .202واقرتح وفد مرص العمل عىل أأساس أأن يمت أأول مناقشة الوثيقة املقدمة من الولايت املتحدة ا ألمريكية مث مناقشة
الاقرتاحات املقدمة من اجملموعة ا ألفريقية ووفود الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي .وطلب دمج نصوص الاقرتاحات
الربازيلية واملشرتكة.
 .202و أأيد وفد اإكوادور بيان وفد املكس يك.
 .232و أأعلن وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء أأنه اكن من الصعب قبول العمل عىل نص واحد ووافق عىل اقرتاح
الولايت املتحدة وقال إانه ل يوجد وقت لإبداء رد الفعل اإزاء الواثئق.
 .232واتفق وفد ابكس تان مع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف أأنه اكن هناك خيار بشأأن نوع النص اذلي ميكن
صياغته ،اذلي ميكن أأن يكون معاهدة أأو قانوان منوذجيا أأو شيئا أخر ،و أأنه اكن هناك اإلزام بصياغة نص .و أأكد عىل أأنه
ألغراض الشفافية تضمنت الوثيقة لك الاقرتاحات و أأن الاقرتاحات اجلديدة ميكن أأن تدمج يف النص ،ويفضل أأن يكون
ذكل يف شلك مجموعات.
 .230ووافق وفد املكس يك عىل أأن الوقت حان لالنتقال اإىل املناقشات عىل مادة املوضوع ،و أأن بعض املسائل ميكن
التفاق علهيا .أأول ،جيب أأن تتناول املناقشات لك النصوص املقرتحة .واثنيا ،س يحتاج الاحتاد ا ألورويب اإىل مزيد من
الوقت للمناقشة داخليا ،ولكن ل ميكن التوصل اإىل أأي اتفاق يف هذه اللحظة وقد توفر مناقشة النص مزيدا من
اخلطوط الإرشادية.
 .233وذكر الرئيس أأنه اكن هناك اإجامع عىل العمل بنظام اجملموعات ،وعىل أأنه ،جتنبا للراء املوضوعية بشأأن وهجات
النظر اخملتلفة ،جيب حتديد اجملموعات املزمع مناقش هتا بوضوح.
 .234وطلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية من الاحتاد ا ألورويب أأن يكرر قامئة اجملموعات املذكورة من قبل.
 .232وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء أأنه جيب الإبقاء عىل نفس ترتيب ا ألوراق ،فامي عدا ا إلعارة اليت
توفرها املكتبات وتوفري املصنفات والإيداع القانوين ،حيث جيب مناقشة هذه ا ألمور قبل الاس ترياد املوازي
والاس تخدامات العابرة للحدود.

SCCR/23/01
33

 .236وطلب الرئيس من الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن تعيد املوضوعات اليت ذكرهتا من قبل.
 .237وكرر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه طلب اإضافة موضوع تقييدات أأمناء املكتبات ،و أأن ذكل اكن يف
الاقرتاح املشرتك وكذكل يف نص الولايت املتحدة ا ألمريكية مضن الاس تثناءات العامة .وطلب قراءة قامئة من
اجملموعات املذكورة حىت الن.
 .232و أأوردت ا ألمانة قامئة ابجملموعات املذكورة "2" :صون مواد املكتبات ودور احملفوظات؛ " "0حق الاس تنساخ
وتوفري النسخ؛ " "3الإيداع القانوين؛ " "4ا إلعارة اليت توفرها املكتبات؛ " "2الاس ترياد املوازي؛ " "6الاس تخدامات
العابرة للحدود؛ " "7املصنفات املسرتجعة واملسحوبة واليتمية؛ " "2مسؤولية املكتبات؛ " "2تدابري امحلاية التكنولوجية؛
" "22العقود.
 .232و أأشار وفد الس نغال اإىل البند الثاين وذكر أأنه س يكون من املالمئ أأكرث أأن يمت الإشارة اإىل حقوق الاس تنساخ
والنسخ الاحتياطية ،و أأنه يف حاةل اخلالفة مل يمت تغطية املشلكة كلك مبسأأةل املصنفات اليتمية .وذكر أأن معىن مصطلح
"املصنفات اليتمية" ،عندما يشري اإىل الكتب  ،صتلف عن معناه يف حاةل ا ألشخاص ،ألنه يف احلاةل ا ألوىل عندما يكون
املؤلف غري معروإ فاإنه من احملمتل أأن يظهر يف املس تقبل ،وذلكل يكون من املالمئ أأكرث التفكري يف ذكل الاحامتل.
و أأعلن أأن البند السابع جيب التعامل معه بعناية أأكرب فامي يتعلق ابلتعريف و أأن النسخ الاحتياطية جيب أأن تضاإ اإىل
البند الثاين.
دون الإضافات املدخةل عىل البند الثاين :حق الاس تنساخ ومعل النسخ
 .242و أأوحض الرئيس لوفد الس نغال أأنه س ُت ّ
الاحتياطية ،و أأنه ُ
سرياعى الفرق يف املعىن بني الكتب وا ألشخاص عند اس تخدام مصطلح "املصنفات اليتمية.
 .242و أأيد وفد اإكوادور تعليقات وفدي نيجرياي وجنوب أأفريقيا و أأشار اإىل أأن بند العقد مت تضمينه يف الوثيقة ا ألصلية.
 .240وذكر وفد ا ألرجنتني أأن القامئة اكنت غري شامةل ،ولكهنا اكنت فقط قامئة معل ،و أأنه جيب أأن يشري البند السابع
أأيضا اإىل املصنفات اليت انهتت بشأأهنا مدة حامية حق املؤلف.
 .243وذكر الرئيس أأن ذكل أأضيف اإىل البند السابع وقال اإن ا ألمانة س توزع القامئة.
 .244وقال وفد الس نغال اإن مثة أأمهية أأيضا لوضع بند بشأأن التعاريف.
 .242وطلب الرئيس من ا ألعضاء اجملمتعني لكهم الإشارة بشلك مبارش اإىل النص املعين عند التحدث وسأأهلم اإن اكن
جيب أأن جترى مناقشة حمددة أأو عامة.
 .246و أأكد وفد جنوب أأفريقيا أأنه يس تطيع العمل عىل أأساس تشارك اخلربات.
 .247و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عن تفضيهل للمناقشة العامة وقال اإن الاقرتاحات اخملتلفة اكنت غري
شامةل ول تتناول لك يشء.
 .242و أأكد وفد ابكس تان أأن هناك حاجة ملزيد من التحديد و أأن احلل الوسط هو اإجراء مناقشة عامة تنهتيي اإىل اقرتاح
نيص معني من أأولئك اذلين حتدثوا بشأأن بند معني.
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املوضوع ا ألول :الصون
 .242أأفسح الرئيس اجملال للتعليق عىل البند ا ألول ،وهو صون مواد املكتبات واحملفوظات.
 .222وطلب وفد اجلزائر اإرشادا فامي يتعلق ابخليارات.
 .222و أأوحض الرئيس أأن هناك اقرتاح خبيارين ،و أأن وفد ابكس تان اقرتح خيارا اثلثا .واكن من املقرتح النظر يف الواثئق
املتاحة والتعليق علها يف ضوء اخلربات الوطنية أأو الإدلء بأأية تعليقات عامة أأخرى قد تكون ذات أأمهية.
 .220واقرتح وفد كينيا النظر يف اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية بشأأن صون مواد املكتبات واحملفوظات .وذكر أأن الاقرتاح
يتيح معل عدد حمدود من النسخ من املصنفات املنشورة وغري املنشورة ،لكن فقط لتلبية احتياجات التدريس والبحث
وصون الرتاث الثقايف ،ولك ذكل للمس تخدمني غري الهادفني لتحقيق الرحب.
 .223وذكر وفد اململكة املتحدة أأنه يرى أأن الاس تثناءات والتقييدات جزء ممكل يف نظام يفيد املبدعني واملس تخدمني،
ويدمع الإثراء الثقايف والتعلميي والمنو الاقتصادي .و أأكد عىل أأن اململكة املتحدة مل تس تغل لك الاس تثناءات املمكنة ،مثل
الاس تثناء املتعلق بتوفر املصنفات احملفوظة يف املكتبات عىل حمطات خمصصة .وشدد عىل أأن اس تعراض هارغريفز
اعرتإ بأأمهية الاس تثناءات والتقييدات يف توفري التوازن واملرونة يف نظام حق املؤلف ،ألن حق املؤلف ميكن أأن
يشلك حاجزا أأمام الإبداع والمنو اقتصاداي واجامتعيا ،و أأن ما يوىص به هو أأن يمت حتديث الاس تثناءات احلالية لضامن أأل
يقيد حق املؤلف عىل حنو غري مالمئ أأي نشاط مفيد يقوم به الغري .وشدد عىل أأن اس تعراض نظام التقييدات
والاس تثناءات ُأخذ يف الاعتبار ،و أأن الترشيع الوطين القامئ يسمح بتغيري النسق بغرض الصون ،لكن يف املصنفات
ا ألدبية واملرسحية واملوس يقية فقط .ولحظ أأن بعض الاقرتاحات تغطي أأيضا اس تخدامات أأخرى ،وتساءل عام اإذا اكن
ينبغي تناول تكل الاس تخدامات مضن البنود ا ألخرى ،وابلتايل تكون املناقشة بشأأن قدرة املكتبات ودور احملفوظات
عىل صون املصنفات .واتفق مع قول وفد الس نغال بأأن التعريفات لها أأمهية ،وتساءل عام اإذا اكن ينبغي اإضافة املتاحف
اإىل القامئة حبيث تصون يه أأيضا املقتنيات الثقافية اليت حتوهيا .وشدد عىل أأن الترشيع الوطين احلايل يسمح فقط
بتطبيق الاس تثناءات يف حاةل غياب اإماكنية احلصول عىل املصنف من املاكل الصحيح.
 .224و أأكد وفد الس نغال عىل أأن املادة  24من اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية هبا ثالث فقرات ،ا ألوىل تنص عىل بعض
املبادئ ،والثانية حتدد ا ألهداإ والثالثة تضع طرائق معلية لصون مواد املكتبات واحملفوظات ،وهو ما يشري اإليه املبد أأ
شديد ا ألمهية اخلاص ابختبار اخلطوات الثالث.
 .222وشدد وفد المنسا عىل أأن التقييدات والاس تثناءات ألغراض الصون جيب أأن تستند اإىل مجموعة من العنارص،
و أأن تغطي لك املصنفات املنشورة أأو غري املنشورة ،لكن مع الاقتصار عىل مجموعة املكتبات ودور احملفوظات؛ و أأن نسخ
الصون جيب أأل تس تخدم ابلإضافة اإىل نسخ اجملموعة ا ألصلية ،وإامنا بدل مهنا.
 .226وذكَّر وفد اإيطاليا بأأن غرض الصون متضمن ابلفعل يف املادة  2من توجيه الاحتاد ا ألورويب رمق  0222/02ويف
املادة  62من القانون الإيطايل .وذكر أأنه اكن هناك ثالثة مبادئ توجه العمل .أأول ،احلصول عىل املصنفات بشلك
قانوين .واثنيا ،أأن النسخة ميكن أأن تصنع فقط لصون أأحد مصنفات اجملموعة وليس ألي غرض أخر غري التأأكد من بقاء
املصنف يف اجملموعة ،خالفا ملا جاء يف اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية اذلي ذكر ا ألغراض التعلميية .واثلثا ،انتفاء أأغراض حتقيق
الرحب.
 .227و أأعلن وفد فرنسا أأن بدله مل يكن دليه اس تثناء لغرض الصون ،لكن بسبب توجيه الاحتاد ا ألورويب بد أأت فرنسا
تطبيق اس تثناء ملواد املكتبات واحملفوظات ،وهو ما يتضح يف املادة  0223من قانون امللكية الفكرية الفرنيس .وشدد
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عىل أأن هذا احلمك يتناول أأيضا احلقوق اجملاورة ويوفر حامية خاصة لقواعد البياانت .و أأوحض أأن هناك بعض املبادئ
املطبقة ،مثل تقييد مادة املصنفات اليت تشملها اجملموعة ،و أأنه ل ميكن حتقيق أأية فائدة اقتصادية أأو جتارية من تطبيق
الاس تثناء .كام لحظ أأن الاس تثناء يسمح ابستبدال املصنفات املترضرة أأو بعمل النسخة الرمقية جتنبا ملزيد من التلف،
لكن وفقا للرشوط املذكورة فقط.
 .222وقال وفد اليوانن اإن املادة  00من قانون حق املؤلف اليوانين رمق  0202لس نة  2223يسمح – بدون موافقة
املؤلف وبدون دفع مقابل مايل ملكتبة أأو دار حمفوظات غري هادفة لتحقيق الرحب – ابس تنساخ نسخة اإضافية من
مصنف موجود ابلفعل يف مجموعهتا ادلامئة بغرض الاحتفاظ بتكل النسخة الإضافية أأو نقلها اإىل مكتبة أأو دار حمفوظات
أأخرى غري هادفة اإىل حتقيق الرحب .و أأكد عىل أأن النسخة يسمح هبا فقط عند انتفاء احامتل احلصول عيل نسخة أأخرى
يف السوق فورا أأو برشوط معقوةل .وشدد عىل أأن رشوط السامح هبذا الاس تنساخ يه أأن يكون ألغراض غري رحبية،
ووجود املصنف يف اجملموعة ،وأأن يكون هدإ الاس تنساخ هو اإنتاج نسخة اإضافية أأو نقهل اإىل منظمة أأو مكتبة غري
هادفة لتحقيق الرحب ،و أأن يكون الاس تنساخ رضوراي نظرا لعدم اإماكنية احلصول عىل نسخة يف السوق فورا أأو
برشوط معقوةل.
 .222و أأعلن وفد أأملانيا أأنه نفذ التوجيه ا ألورويب و أأن أأحاكم املادة  23من الترشيع الوطين لبدله مماثةل لتكل املوجودة يف
البدلان ا ألوروبية ا ألخرى .وشدد عىل أأن املكتبة ودار احملفوظات جيب أأن تعمل وفقا للصاحل العام ودون أأن هتدإ
لتحقيق الرحب.
 .262و أأعلن وفد الياابن أأنه وفقا ألحاكم قانون املكتبات الوطين لبدله يُسمح ابإنتاج املصنفات يف املكتبات اإذا اكنت
املصنفات قد تلفت تلفا شديدا أأو اإذا اكن الاس تنساخ لزما لصون املصنفات ،و أأن املكتبة الوطنية جيب أأن حتقق
غرضها املمتثل يف الصون لالس تخدام العام للمواد ،مبا يضمن صون املنشورات حباةل جيدة.
 .262و أأعلن وفد املكس يك أأنه من املالمئ وضع الرشوط الالزمة لتحديد مكية النسخ ونوع املصنفات اليت ميكن
اس تنساخها اإذا اكنت املصنفات منشورة أأو غري منشورة و أأنه ابلنس بة لهذه ا ألخرية توجد أاثر عىل احلقوق املعنوية
للمؤلف .و أأبرز أأنه يف الفقرة الثانية من اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية اكنت احلاجة اإىل التدريس أأو البحث مسأأةل أأمنية ،و أأنه
يف حاةل املصنفات خارج الفهرس املذكورة يف الفقرة الثالثة توجد أاثر عىل حق التصال العام.
 .260وذكر وفد اإس بانيا اإن املادة  37من قانون امللكية الفكرية الإس باين تنص عىل تقييدات اجلانب الاس تئثاري من
حق املؤلف للمكتبات لغرض الاس تنساخ وتسمح ابلطالع يف حمطات خاصة دون معارضة من ماكل احلق اإذا اكن
الغرض غري رحبي من قبل املكتبات واملتاحف ودور احملفوظات العامة واملؤسسات الثقافية والعلمية واكن الاس تنساخ
ألغراض ا ألحباث والصون.
 .263و أأعلن وفد اإكوادور أأن الفقرة الثانية من النص املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تشلك قاعدة جيدة
للمناقشة ،و أأنه ميكن أأن يوجد نص بأأن الاس تثناءات والتقييدات جيب أأن مت ِّكّن املكتبات ودور احملفوظات من معل
نسخ من املصنفات املنشورة وغري املنشورة لغرض الصون والاستبدال ،مما س يعمتد عىل أأفضل املامرسات ادلولية ،مع
ذكر ذكل بطريقة مرنة.
 .264و أأكد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل أأنه رمغ أأن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية حيمل عنوان "صون مواد املكتبات
واحملفوظات" ،فاإن الفقرة الثانية تذكر احلاجة اإىل التدريس والبحث ،وهو موضوع خمتلف ،وبطريقة مماثةل حدث نفس
اليشء يف الفقرة الثالثة اليت تقول" :اليت تُصنع لالس تخدامات غري الرحبية يف املصاحل العامة للجمهور وللتمنية البرشية".
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حيث شدد الوفد عىل أأن اللغة املس تخدمة فهيا تتسم ابلتساع أأكرث من املفهوم البس يط للصون املعروإ يف جممتع
املكتبات .وتساءل عام اإذا اكن املقصود هو اإهناء املناقشة بشأأن الصون أأو جمرد اإهناء هذا املوضوع بعينه.
 .262ولحظ وفد كندا أأن معل النسخ يف كندا يقترص عىل صيانة أأو اإدارة اجملموعات ادلامئة للمكتبات واملتاحف أأو
مكتبة أأو دار حمفوظات أأخرى أأو متحف أخر ،و أأن الصون جيب أأن يوافق ست وظائف أأو أأغراض معينة :أأول،
ميكن معل النسخة اإذا اكن ا ألصل غري منشور أأو اندرا ،واكن معرضا خلطر التلف .واثنيا ،لالطالع يف املوقع اإذا مل ميكن
عرض ا ألصل أأو تداوهل أأو الاس امتع اإليه بسبب وضعه .واثلثا ،ميكن معل نسق بديل اإذا اكن ا ألصل يف نسق متقادم
أأو اإذا اكنت التكنولوجيا الالزمة لس تخدامه غري متاحة .ومت التشديد عىل أأن ذكل الغرض خضع ملراجعة الربملان يك
يعكس التكنولوجيات الرمقية اجلديدة .ورابعا ،السامح للمكتبات أأو املتاحف أأو دور احملفوظات بعمل النسخ من أأجل
معل الفهارس .وخامسا ،لغرض التأأمني أأو حتقيقات الرشطة .وسادسا ،يف حاةل احلاجة اإىل التجديد .أأوحض الوفد أأنه
ل ألغراض الثالثة ا ألوىل ل يمت تطبيق أأي تقييد عند توفر نسخة جتارية يف الوسط وابجلودة املالمئني ألغراض الصون.
ولحظ أأن هناك رشط أخر يمتثل فامي اإذا اكن هناك خشص حيتاج اإىل معل نسخة وس يطة من أأجل حتقيق واحد من
أأغراض القسم ا ألول ،مع وجوب تدمري النسخة الوس يطة عند انتفاء احلاجة اإلهيا.
 .266و أأعلن وفد الصني أأن املادة  00من قانون حق املؤلف الصيين تنص عىل أأن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف
جيوز لها أأن تصون وتصنع النسخ لصون مادهتا .ولحظ أأنه يف لواحئ املعلومات والتوزيع الإلكرتوين توجد بعض القواعد
املتعلقة ابلرمقنة و أأن املكتبات واملتاحف ودور احملفوظات تس تطيع القيام ابلرمقنة عند حتقق رشطني :تلف املصنفات
ا ألصلية أأو كوهنا عىل وشك التلف أأو تقادم النسق وعدم توفر املصنفات يف السوق أأو أأن يكون السبيل اإىل احلصول
علهيا هو رشاؤها بسعر أأعىل بكثري من السعر ا ألصيل.
 .267و أأعلن وفد كينيا أأن الفقرة الثانية من املادة  24من اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية تتناول النسخ املس تخدمة فقط لتلبية
احتياجات ا ألحباث والتدريس .و أأبرز أأنه من ا ألمهية مباكن النظر يف س ياق أأوسع ،ل يقترص عىل املكتبات ودور
احملفوظات ،و أأنه من ا ألمهية مباكن أأيضا مالحظة أأن صون املصنفات يف املكتبات ودور احملفوظات يمت بصفة أأساس ية
لغرض ا ألحباث والتدريس .وذكر أأن الاقرتاح اكن يف احلقيقة يض ّيِّق ا ألغراض املعينة اليت تس تخدم املكتبات ودور
احملفوظات املصنفات عادة ألجلها.
 .262و أأعلن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن مناقشة مسأأةل الصون ل ينبغي أأن تشمل مسأأةل نرش النسخ ألغراض
احتياجات الباحثني ،وهو ما ينطوي عىل أأمهية ابلغة وتتناوهل أأحاكم وطنية خاصة .ولحظ أأنه يف سبيل اإهناء املناقشة
يف اجملموعة ا ألوىل جيب عكس لغة الاقرتاح.
 .262وذكر وفد كوراي أأن املادة  32من قانون حق املؤلف الكوري ،اإىل جانب قانون املكتبات واملرسوم الرئايس،
تسمح ابس تنساخ مواد الاس تخدام العام لغرض الصون عندما يكون ذكل رضوراي للمكتبات.
 .272واتفق وفد نيجرياي مع وفد كينيا يف أأن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية محل معىن أأوسع و أأنه اكن من املقصود تضييق
أأعامل املكتبات و أأكد أأنه سريحب بأأي اقرتاح من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لتحسني النص.
 .272ولحظ وفد اجلزائر أأن لك الوفود اتفقت عىل رضورة صون مواد املكتبات واحملفوظات بطريقة تضمن خلوه من
ا ألغراض التجارية أأو التجارية غري املبارشة .وذكَّر بأأن بعض الترشيعات ذهبت أأبعد من ذكل وتضمنت أأحاكما فامي
يتعلق ابلرمقنة ،يف حني تناولت ترشيعات أأخرى ،مثل الترشيع اجلزائري ،الواثئق التقليدية .وشدّد عىل أأنه عند تناول
املكتبات ودور احملفوظات ،جتري مناقشة عامة حول الاس تثناءات لالس تخدامات غري الرحبية ،مبا يف ذكل معل نسخة
بدون اإذن املؤلف بغية تلبية طلب من مكتبة أأخرى ويف حالت تلف املصنف أأو فقدانه أأو عدم اإماكنية اس تخدامه.
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و أأبرز أأنه يف اجلزائر يوجد رشطان ،هام أأن يس تحيل عىل املكتبة أأو دار احملفوظات أأن حتصل عىل نسخة بطريقة مقبوةل
وقانونية ،و أأن يكون اس تنساخ املصنف حاةل منفردة ،ل بطريقة جامعية.
 .270و أأعلن وفد أأذربيجان أأن اإدراج املكتبات ودور احملفوظات يف قامئة التقييدات والاس تثناءات س يكون هو القرار
الصائب ،حىت رمغ وجود هنُ ج خمتلفة للمسأأةل .وشدد عىل أأنه مت السعي لتحقيق النتاجئ العملية .ولحظ أأن الترشيع
الوطين لبدله به نظام للتقييدات والاس تثناءات مبا يتفق مع املادة (2ب) من اتفاقية برن ،اليت تسمح ابلس تنساخ دون
اإذن من صاحب احلق ودون ماكفأأة يف حاةل الاس تنساخ لغرض غري رحبي ويف حاةل فقدان املصنفات أأو تلفها أأو
التالعب هبا بطريقة ما .و أأكد عىل أأن الاس تنساخ ممكن أأيضا بناء عىل طلب مكتبة أأو دار حمفوظات أأخرى يف حاةل
حتقق نفس الرشوط .ولحظ أأن هذه طريقة ممكنة دلمع املكتبات ودور احملفوظات ،لكن جيب وضع معيار دويل جديد
ملواكبة احلقبة الرمقية ابلنظر اإىل احلاجة اإىل الانتقال من اإحدى الوسائل اإىل غريها وتوفر املصنفات بنسق مالمئ .وذكر أأنه
يعزتم عقد مؤمتر دويل بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ل ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ألهنا تعترب مسأأةل
هممة.
 .273وذكَّر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مبا قيل سلفا اليت أأكدت الهنه ُج اخملتلفة بني ادلول ا ألعضاء و أأن هناك أأيضا
تشاهبا عاما فامي بيهنا ،خاصة فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات لغرض الصون .واقرتح تشكيل فريق صغري يضع قامئة
ابلعنارص اليت تعترب جزءا من حمك حمدد جيدا للصون.
 .274و أأوحض وفد الس نغال أأن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية قُدم يف س ياق اإاتحة معل نسخ من املصنفات يف حالت معينة
وللمحافظة عىل هذه النسخ عند ظهور مشلكة يف ا ألصل بسبب فقدانه أأو تلفه ،لكن مع مراعاة اإماكنية الرجوع اإىل
النسخ ألغراض التدريس وا ألحباث .و أأكّد عىل أأن الصون جيب أأن يكون لبعض ا ألغراض ،و أأنه جيب أأن توجد نسخة
من املصنف ميكن النفاذ اإلهيا ألغراض التدريس وا ألحباث وإال انتفى سبب صونه.
 .272وتساءل وفد جنوب أأفريقيا عن الكيفية اليت ميكن اإجراء املناقشات هبا نظرا لقرتاح وضع وثيقة تضم لك
املدخالت املطروحة.
 .276واقرتح الرئيس اإنشاء أأفرقة عامةل صغرية تضم أأولئك اذلين سامهوا يف صياغة النص مث دمج الاقرتاحات يف نص،
والاجامتع يف الوقت نفسه باكمل هيئة ا ألعضاء لتحقيق التقدم يف موضوعات أأخرى.
 .277و أأعلن وفد ابكس تان أأن ا ألمانة ميكن أأن جتمع املساهامت املطروحة وتدجمها أأو أأن تقدم الوفود املسامهة تعليقات
مكتوبة ليك يمت مجعها معا.
 .272ووافق وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاح وفد ابكس تان نظرا اإىل أأن بعض املساهامت أأشارت اإىل
الترشيعات الوطنية و أأشارت مساهامت أأخرى اإىل املفاهمي العامة للصون أأو الاس تثناءات أأو التقييدات .و أأعلن أأنه مل
يفهم أأن اقرتاح الاجامتعات املوازية س يغطي لك اجملموعات ،بل اجملموعة ا ألوىل فقط ،حيث ميكن تشكيل فريق عامل.
 .272و أأبرز وفد جنوب أأفريقيا أأنه من ا ألمهية مباكن امليض قدما يف عدد من اجملموعات ،عن طريق ا ألفرقة العامةل أأو
بدوهنا ،وشدد عىل أأن هناك حاجة اإىل حتديد نوع الوثيقة اليت سيسفر عهنا املسار .واقرتح اإجراء مقارنة بني التعليقات
حبيث ميكن مجع أأكرث قدر ممكن من املعلومات بغية تنقية النص .و أأعلن أأن الوفد يرحب بلك الطرائق يف سبيل احلصول
يف الهناية عىل وثيقة واحدة تضم مساهامت خمتلف ا ألعضاء.
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 .222و أأعرب وفد اإكوادور عن قلقه إازاء العمل عىل اجملموعات فامي يتعلق بعدد الوفود واملشاركني ،حىت ل يمت تناول
اجملموعات عىل التوازي .وذكر أأن املناقشة جيب أأن تتناول اجملموعات مجوعة تلو أأخرى ألن الوفود لن تمتكن من املشاركة
يف س بع مجموعات متوازية .و أأعلن دمعه لقرتاح أأفرقة العمل الصغرية والرعاة وا ألطراإ املعنيني.
 .222ولحظ الرئيس أأهنا س تكون مزية عظمية أأن تُنشأأ أأفرقة عامةل حيدث من خاللها تبادل ل ألفاكر وجترى مناقشات
فعلية يف سبيل التوصل اإىل نتاجئ جيدة وصياغات واحضة .وشدّ د عىل أأن العيب يف احلاجة اإىل حتديد واحض هو عدد
املشاركني وهويهتم وتوقيت مشاركهتم وكيفيهتا .وقال إان البديل هو أأن جتمتع الوفود الراغبة يف اإبداء تعليقات ليك يمت
طرح موضوع وتعليقات لك وفد سامه يف اإعداد وثيقة منقحة ويمت اإرسالها اإىل اكمل ا ألعضاء .وانهتيى الرئيس اإىل أأن
هناك بديلني.
 .220ولحظ وفد اجلزائر أأن الاقرتاح اكن يقول ابإنشاء أأفرقة عامةل تعمل عىل اجملموعات العرش احملددة اليت أأمجع علهيا
ا ألعضاء ،لكن ذكل قد يؤدي اإىل اإنشاء  22أأفرقة عامةل .و أأوحض أأنه ل يود أأن ينحرإ عن النص املوجود ابلفعل ،مع
مزيد من أأوراق العمل والاقرتاحات .وشدد عىل أأنه يود حتسني الاقرتاحات القامئة ابلفعل أأو تغذيهتا.
 .223و أأعلن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه ل يشعر ابلرتياح لفكرة اإنشاء أأفرقة عامةل دون أأن تكون اللجنة ادلامئة
قد تناولت اجملموعة ،و أأضاإ أأنه ميكن اختاذ قرار من هيئة ا ألعضاء من أأجل حتديد مدى مالءمة الفريق العامل املعين
مبجموعة معينة ،كام هو احلال يف اجملموعة ا ألوىل حي ام أأمكن ،لكن اإنشاء أأفرقة عامةل لعرش مجموعات ل يبدو مالمئا.
وتساءل عن وضع النسخ املكتوبة من املداخالت اليت ميكن اس تخداهما يف دراسة تعليقات ا ألعضاء .و أأوحض أأنه جيب
عىل اللجنة حتقيق أأكرب قدر ممكن من التقدم ألن املرشوع كبري جدا.
دون ُوجتمع.
 .224و أأبلغ الرئيس الوفود بأأن التعليقات عىل املداخالت املكتوبة س ُت ّ
 .222وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء أأنه يود أأن يناقش فامي بينه مسأأةل ا ألفرقة العامةل قبل اإبداء ر أأيه فهيا
أأمام ا ألعضاء.
 .226وذكَّر الرئيس بأأن اللجنة اكنت تتناول البند  2من جدول ا ألعامل فامي يتعلق ابملكتبات ودور احملفوظات .وذكَّر
ا ألمانة أأيضا بأأن بعض الوفود أأوحضت أأن مثة حال جيدا يناقش القامئة غري الشامةل اليت تضم  22موضوعات بني
اجملموعات الفرعية ،يف حني عارضت وفود أأخرى ذكل الاقرتاح ألهنم مل يكونوا قادرين عىل تناول أأكرث من مجموعة فرعية
برتو ،مع الرتكزي عىل لك من
واحدة يف نفس الوقت .و أأبرزت بعض الوفود احلاجة اإىل مناقشة املوضوعات العرشة ٍّ
املسائل .واقرتح مناقشة لك املوضوعات يف اجللسة العامة بغية متكني ادلول ا ألعضاء من املسامهة لكيا يف املناقشة.
وابلإضافة اإىل املناقشة الشفهية يف اجللسة العامة ،س يكون دلى ادلول ا ألعضاء أأيضا فرصة تقدمي مساهامت كتابية
ترسلها اإىل ا ألمانة.
 .227وتساءل وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عام اإذا اكنت العملية سرتكز عىل لك موضوع عىل حدة أأو اإذا
اكنت اجللسة العامة ستناقش املوضوعات معا يف نفس الوقت .وذكر الوفد تفضيهل للخيار ا ألول ،وسأأل عن املوعد
الهنايئ لتقدمي التعليقات املكتوبة.
 .222و أأوحض الرئيس أأن املناقشات يف اجللسة العامة ميكن أأن تتناول املوضوعات واحدا تلو الخر ،كام حدث ابلفعل
مع املوضوع ا ألول يف اليوم السابق .أأما فامي يتعلق ابلتعليقات املكتوبة ،فقد قال اإن املوعد الهنايئ لتقدميها هو هناية
ا ألس بوع .وميكن أأن تدمج ا ألمانة هذه التعليقات يف وثيقة واحدة مقسمة اإىل املوضوعات اخملتلفة يف املناقشة.
 .222و أأبرز وفد سوراي احلاجة اإىل ترمجة الواثئق املذكورة أنفا اإىل اللغة العربية.
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 .222و أأوحض وفد جنوب أأفريقيا تفضيهل لإعداد وثيقة واحدة تشمل لك املساهامت عىل وجود واثئق متعددة؛ و أأيد
اعامتد املوعد الهنايئ املقرتح لتقدمي التعليقات املكتوبة حبيث تكون الوثيقة جاهزة يوم الثنني 02 ،نومفرب  .0222كام أأبدى
دمعه ملناقشة اجللسة العامة شفهيا املوضوعات العرشة ابلتوايل ،كام قال وفد الاحتاد ا ألورويب.
 .222و أأوحض الرئيس أأن الغرض ا ألويل هو اإعداد وثيقة واحدة مقسمة اإىل املوضوعات العرشة املتفق علهيا .وشدد عىل
أأن اإعداد هذه الوثيقة مع مجع املساهامت الشفهية لدلول ا ألعضاء ميثل عبء معل هائل ابلنس بة ل ألمانة.
 .220و أأوحض وفد جنوب أأفريقيا أأنه اكن يشري اإىل النصوص املزمع مناقش هتا أأو اقرتاهحا يف اجللسة العامة ،وليس اإىل
جمرد تعليقات عامة؛ واكن هدفه هو اإعداد وثيقة حتتوي عىل اقرتاحات نصية.
 .223وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية فرحب مبهنجية العمل ابجملموعات واملناقشات اليت أأجريت
بشأأن املوضوع ا ألول .وذكَّر الوفد بأأن الولية املمنوحة مبقتىض نتاجئ ادلورة الثانية والعرشين للجنة اكنت ادلخول يف
مناقشة قامئة عىل النصوص .واقرتح أأن تعد ا ألمانة وثيقة تضم الاقرتاحات النصية الثالثة املوجودة ،مقسمة حسب
املوضوعات مع تعليقات ادلول ا ألعضاء عىل لك موضوع.
 .224وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء أأن حتديد املوعد الهنايئ بيوم امجلعة ليس معقول ول واقعيا ألس باب
عدة .أأول ،ألن الاقرتاحات النصية الواردة يف اجلدول املوزع مل تُقدم اإل مؤخرا ويلزم توفر بعض الوقت ليك ميكن حتليل
هذه الاقرتاحات .واثنيا ،ل ينبغي للوفود أأن تركز عىل موضوع واحد معني عىل حساب املوضوعات ا ألخرى ،ل س امي
أأن وثيقة متغرية .و أأخريا ،حتتاج الوفود اإىل الوقت الالزم للعمل وإابداء أراهئا يف املسامهة املكتوبة ،ومن مث جيب أأن ميتد
املوعد الهنايئ لعدة أأسابيع عىل ا ألقل.
 .222و أأيد وفد ابكس تان اإجراء املناقشات حسب املوضوعات .وقال اإن من املفهوم أأنه ينبغي ل ألمانة اإدماج الاقرتاحات
النصية يف اجلدول احلايل ،حبيث تتوفر بني يدي اللجنة وثيقة جديدة يوم الثنني  02نومفرب .ويف وقت لحق ،ميكن
أأيضا بطريقة ما تضمني التعليقات املكتوبة ،لكن ذكل يرتبط أأيضا مبسأأةل عدم اإضاعة املساهامت املقدمة يف اجللسة
العامة.
 .226و أأيد وفد أأنغول البيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا وذكر أأنه من ا ألمهية مباكن السري قدما حنو اإعداد وثيقة
تضم اقرتايح الولايت املتحدة واجملموعة ا ألفريقية مصنفة يف  22مجموعات .و ّ
سيتعني ،ابلإضافة اإىل ذكل ،دمج التعليقات
املكتوبة .أأما حتديد موعد هنايئ جديد فهو يشء تؤخذ الراء بشأأنه.
 .227وطلب وفد اإس بانيا ترمجة الواثئق اإىل اللغة الإس بانية.
 .222وذكر وفد ش ييل أأنه يدمع أراء وفود الاحتاد ا ألورويب و أأنغول وابكس تان .و أأبدى حامسه لفكرة احلصول عىل
املساهامت املقدمة اإىل ا ألمانة حبلول يوم امجلعة ليك ميكن حتقيق بعض التقدم ،لكن عىل أأن يمت حتديد موعد هنايئ معقول
لتكل الوفود اليت حتتاج اإىل مزيد من الوقت ،وهو موعد ميكن أأن ميتد لعدة أأشهر مثال.
 .222و أأعرب وفد الهند عن تأأييده للمساهامت املقدمة شفهيا وكتابيا وذكر أأنه س يكون من املفيد أأن تصنف املساهامت
املكتوبة حسب املوضوعات.
 .022وحتدث وفد سلوفينيا ابمس اجملموعة ا إلقلميية لبدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق فأأيد بيان وفد الاحتاد
ا ألورويب فامي يتعلق ابحلاجة اإىل حتديد موعد هنايئ أأبعد.
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 .022ورحب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،ابإجراء املناقشة حسب اجملموعات واتفق مع
وفد الاحتاد ا ألورويب يف أأن حتديد املوعد الهنايئ بيوم امجلعة يعطي همةل أأقرص مما ينبغي ،خاصة و أأن الوفود س تكون
مشغوةل مبناقشات أأخرى خالل ا ألس بوع.
 .020وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأن هناك ما يكفي من املرونة للتوصل اإىل موعد هنايئ معقول .و أأيد بيان وفد الهند اذلي
قال فيه أأن الوفود لها أأن تقدم النصوص القانونية أأيضا وليس التعليقات فقط.
 .023وقال الرئيس اإن اجملموعات ل تزال مفتوحة و أأنه حبلول يوم امجلعة س تكون التعليقات املكتوبة قد أأودعت دلى
ا ألمانة ،اليت تس تطيع عندئذ أأن تعد ملخصا جيمعها .وقال للحارضين يف الاجامتع اإنه س يكون هناك موعد هنايئ اثن أأجهل
شهر واحد ملزيد من التعليقات بعد ذكل امللخص ا ألويل اذلي س يكون بني أأيدي امجليع يوم الثنني.
 .024و أأكد وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء أأن الجال احملددة ليست اكفية و أأيد بيان ش ييل .وطالب مبوعد هنايئ
أأقصاه شهران اعتبارا من هناية ادلورة وشدد أأيضا عىل عدم موافقته عىل تطبيق موعدين هنائيني خمتلفني ،وقال اإنه يرى
أأن ذكل من شأأنه أأن يرض بسري العمل ويعجل ابإعداد التعليقات.
 .022وشدد وفد جنوب أأفريقيا عىل أأن وفد ش ييل أأصاب ابقرتاح احلل الوسط القائل مبوعدين هنائيني خمتلفني،
أأحدهام للقادرين عىل اإيداع التعليقات حىت يوم امجلعة والخر للتعليقات اليت تأأيت يف وقت لحق .واقرتح عىل اجللسة
العامة الانتقال ابملناقشة اإىل لب املوضوع بدل من تناول املسائل الإجرائية.
 .026و أأيد وفد الربازيل بيان وفد جنوب أأفريقيا.
 .027وقال وفد ابكس تان اإنه يتفق يف الر أأي مع وفد جنوب أأفريقيا .ورصح بأأنه س يكون من املالمئ احلصول عىل
الواثئق اليت حتوي التعليقات يوم الثنني ،لكنه أأضاإ أأنه يتفهم حاجة بعض الوفود اإىل مزيد من الوقت لتقدمي تعليقاهتم،
وذلكل ميكن حتديد موعد هنايئ اثن يتسم ابملرونة.
 .022و أأيد وفد الياابن ر أأى وفد الاحتاد ا ألورويب فامي يتعلق برضورة اإعطاء وقت اكإ لتقيمي أأثر الاقرتاحات عىل
أأنظمة التقييدات والاس تثناءات الوطنية احلالية.
 .022ومض وفد املكس يك صوته اإىل صوت وفد ش ييل .وقال اإن اقرتاح املوعدين الهنائيني يبدو معقول بعد حتديد
النسق اذلي تُعد به التعليقات .وذكر أأن التعليقات الواردة حىت يوم امجلعة ميكن أأن تساعد يف حتديد الطريقة اليت يمت هبا
اإعداد التعليقات يف فرتة الشهرين.
 .022وقال الرئيس اإن مثة حال عادل يمتثل يف حتديد موعد هنايئ بيوم امجلعة وموعد هنايئ أخر بعد ثالثة أأشهر
للتعليقات عىل املواقف ا ألولية اليت مت الإعراب عهنا حىت يوم امجلعة وجسلت يف الوثيقة املزمع نرشها يوم الثنني .وفتح
الرئيس ابب املناقشة بشأأن اجملموعة الثانية من البند اخلامس من جدول ا ألعامل ،وهو حق الاس تنساخ والنسخ
الاحتياطية.

املوضوع الثاين :حق الاس تنساخ والنسخ الاحتياطية
 .022قدم وفد كينيا ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،املادة  22من الاقرتاح وفامي ييل نصها" :ي ُسمح للمكتبات ودور احملفوظات
بأأن توفر نسخة من أأية مصنفات أأو مواد محمية مبوجب احلقوق اجملاورة ،تكون املكتبة أأو دار احملفوظات قد حصلت
علهيا أأو وصلت اإلهيا بطرق قانونية ،ملكتبة أأو دار حمفوظات أأخرى يك توفرها لحقا ألي من مس تخدمهيا بأأية طريقة ،مبا
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يف ذكل النقل الرمقي ،رشط أأن يكون هذا الاس تخدام متوافقا مع املامرسة العادةل طبقا ملا حيدده القانون الوطين".
وشدّ د عىل أأن اإحدى أأمه املسائل اليت عىل احملك تمتثل يف الاس تخدام واملامرسة العادلني طبقا للقانون الوطين.
 .020وقال وفد الس نغال اإن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ينص عىل اإماكنية اس تخدام حق الاس تنساخ بغرض معل نسخ
احتياطية .ورصح بأأنه يف السطر الثاين من هذا الاقرتاح مت التأأكيد عىل احلصول عىل املصنف بطريقة قانونية ،وهو ما
يتيح معل نسخ من املصنفات املمتتعة حبامية حق املؤلف ،لكن مع توفري درجة من اليقني لصاحب احلق أأيضا .و أأكد أأن
املكتبات ودور احملفوظات تس تطيع أأن تتبادل املعلومات ما دام التبادل متوافقا مع الترشيع الوطين .وشدد عىل أأن
التدابري اخلاصة اب ألغراض الاحتياطية جيب أأن تنفذ ابحرتام اكمل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .023وقال وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء اإن ترشيعه ا إلقلميي الصادر س نة  0222يتناول تقييدات واس تثناءات
املكتبات ودور احملفوظات .وذكر أأن توجيه جممتع املعلومات ينص عىل أأنه جيوز لدلول ا ألعضاء أأن تنص يف قوانيهنا عىل
اس تثناءات وتقييدات فامي يتعلق ابس تنساخ معني تقوم به مكتبات ومنشأت تعلميية ومتاحف ودور حمفوظات مفتوحة
للجمهور ،برشط أأل يكون ذكل ملصلحة جتارية مبارشة أأو غري مبارشة .وشدد الوفد عىل أأنه ل يوجد ترخيص شامل،
بل ترخيص لس تنساخ معني .وهناك أأيضا تقييد عىل املس تفيدين يطبق عىل تكل املؤسسات املفتوحة للجمهور واليت ل
هتدإ لتحقيق الرحب .و أأكد عىل رضورة أأن يسعى املس تفيدون لتحقيق أأهداإ علمية أأو تعلميية أأو لكهيام .و أأشار أأيضا
اإىل أأن تكل ا ألحاكم ختضع بقوة لختبار اخلطوات الثالث .ولفت الوفد الانتباه اإىل الرشط اذلي يقيض بأأن دول الاحتاد
ا ألورويب ،يف تطبيقها لتقييدات التوجيه ،جيب أأن تضع يف اعتبارها ا ألثر الاقتصادي عىل املصنفات احملمية ،خاصة فامي
يتعلق ابلبيئة الرمقية .وذكر أأن التوجيه يوفر مرونة لدلول ا ألعضاء يف تنفيذه ويوفر يف الوقت نفسه احرتاما متوازان حلق
املؤلف ،أخذا يف احلس بان التقاليد والهنه ج القانونية اخملتلفة املتعلقة بتقييدات واس تثناءات املكتبات ودور احملفوظات.
و أأكد عىل أأن املكتبات تس تطيع مزاوةل ا ألنشطة الالزمة دون أأن يكون دلهيا ابلرضورة تقييد يف الترشيع الوطين .وذكَّر
بأأن أأنظمة الرتخيص متثل يه ا ألخرى طريقة ممكنة ملاكفأأة مالك احلقوق .وانهتيى اإىل أأن مثل هذا الإطار ل يلزم ادلول
ا ألعضاء ابنهتاج نفس الهنج ابلرضورة ،ولكنه يتيح أأيضا اإماكنية تسهيل متتع املكتبات ودور احملفوظات بوظيفة
التقييدات.
 .024و أأعلن وفد مرص أأن الغرض من الاس تنساخ جيب أأل يقترص عىل ا ألحباث ،بل جيب أأن يشمل أأيضا احتياجات
املؤسسات التعلميية اخملتلفة اليت حتتاج اإىل نسخة من املصنف املعين ،فضال عن التعاون بني املكتبات ،ومن مث نرش
املعرفة واملعلومات .وقال اإن التقييد جيب أأل يقترص ،يف ر أأيه ،عىل حق الاس تنساخ ل ألغراض املرجعية ،بل جيب أأن
ميتد أأيضا اإىل ترمجة املصنفات .و أأشار اإىل رغبته يف تعديل عنوان اجملموعة الثانية اإىل الاس تنساخ والرتمجة.
 .022ولحظ وفد ابكس تان أأن الاقرتاح الربازييل ركز عىل الغرض من الاس تنساخ ،و أأشار اإىل تعليقات وفدي مرص
والاحتاد ا ألورويب ،قائال اإن الاس تنساخ جيب أأن يكون ل ألغراض التعلميية والعلمية والبحثية .و أأعرب عن أأمهل يف
اتباع هنج أأمشل من حيث منح حقوق الاس تنساخ الاكمةل للمكتبات.
 .026و أأشار وفد املكس يك اإىل سؤال ما اذلي ينبغي فهمه كحصول قانوين عىل املصنف ،وشدد عىل أأن النقل الرمقي
جيب أأيضا أأن يوضع يف الاعتبار ،وذكل امتثال ألنواع احلقوق ا ألخرى.
 .027و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل املادة  22اليت اقرتحهتا اجملموعة ا ألفريقية ،والوثيقة املشرتكة اليت قدمهتا
وفود الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي ،وكذكل ورقة املعلومات ا ألساس ية اليت قدهما وفد الربازيل .وقال اإن حق
الاس تنساخ لتوفري النسخ ،كام جاء يف بيان وفد ابكس تان ،ليس فقط مسأأةل نشاط ،بل أأيضا مسأأةل تتعلق ابلغرض
واملقصود من الاس تنساخ وتوفري النسخ .حيث يعترب توفري النسخ نشاطا مرتبطا ابملؤلفني والنارشين .و أأبدى قلقه حيال
متديد التقييد ،وقال اإن توفري النسخ ميكن أأن ينقسم اإىل نوعني من ا ألنشطة .2 :عندما توفر املكتبة نسخة ملكتبة
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أأخرى؛  .0عندما توفر املكتبة نسخة ملس تخدم هنايئ .ولحظ أأن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية يتناول فقط توفري النسخ فامي
بني املكتبات ،يف حني يتناول الاقرتاح املشرتك اذلي قدمته الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي ،كام يف الترشيع ا ألمرييك،
لكتا احلالتني .وشدد عىل أأن الترشيع ا ألمرييك يتناول أأيضا مسأأةل عدد النسخ اليت يمت توفريها و أأنه جيب مراعاة عدد من
الرشوط قبل وضع قانون للتقييدات والاس تثناء :أأول ،أأن ترى املكتبة أأن النسخة ستس تخدم ألغراض غري جتارية،
سواء بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة .واثنيا ،أأن حتمل النسخة اإشارة اإىل حامية املصنف حبق املؤلف .واثلثا ،أأن تصبح
نسخة املصنف ملكية فعلية للمس تخدم الهنايئ ،سواء اكن مكتبة أأو ابحثا .و أأكد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه من
ا ألمهية مباكن حتديد عدد النسخ اليت يمت معلها ،ومن مث مزي بني التعاون بني املكتبات وتوفري مقالت الصحف وا ألجزاء
الصغرية من اجملموعات أأو ا ألجزاء الصغرية من املصنفات أكحد الفصول وعدد حمدود من الصفحات ملس تخدم هنايئ،
مقابل اس تخدام نسخة من املصنف بأأمكهل .و أأشار اإىل أأنه يف احلاةل ا ألخرية جيب الانتباه اإىل الاثر السلبية اليت ميكن أأن
يتعرض لها النارشون واملؤلفون .وشدد عىل أأن هذه املامرسة جيب أأل تكون مهنجية ،وإال انهتيى ا ألمر مبكتبة واحدة
تصنع النسخ للك املكتبات .وذكَّر بأأن اقرتاح الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها  IFLAتناول هذه املسأأةل مع
تطبيق معايري املامرسة العادةل يف حني اس تغل الاقرتاح املشرتك اختبار اخلطوات الثالث مثل اتفاقية برن .و أأعرب عن
اهامتمه بصك دويل يطبق معايري الاس تخدام العادل دون وجود مفهوم واحض يف لك الترشيعات الوطنية ،ومن مث فهو
يرى أأن الاقرتاح املشرتك املقدم من الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي ميثل حال أأفضل لقانون دويل حلق املؤلف  صلو من
تعريف واحض للمامرسة العادةل بني الولايت القضائية اخملتلفة.
 .022و أأشار وفد اإكوادور اإىل ما ذكره وفد مرص فامي يتعلق مبسأأةل الرتمجة و أأوحض أأن اتفاقية برن نصت يف اجلزء اخلاص
بنطاق الاس تثناءات عىل أأن الرتمجة اس تثناء مضين يف اس تثناء الاس تنساخ ،وهكذا ،فاإن الرتمجة متضمنة أأيضا حي ام
وجد اس تثناء الاس تنساخ .و أأيد اقرتاح وفد مرص.
 .022و أأيد وفد الهند بيان وفدي مرص وإاكوادور .وذكر أأن املادة  22من اتفاقية برن تنص عىل السامح ابلرتمجة وفقا
للمامرسة العادةل.
 .002وشدد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل أأن وفد الهند ذكر حمك اتفاقية برن املتعلق ابلقتباس وليس املتعلق
ابس تنساخ مصنفات اكمةل ،وهو ما يعين أأن املامرسة العادةل مطبقة فامي يتعلق ابلقتباس فقط.
 .002و أألقى وفد اإيطاليا الضوء عىل أأن رشوط اختبار اخلطوات الثالث جيب أأن توضع يف النص ابلفعل ،و أأل ترتك
للترشيعات الوطنية .وشدد عىل أأن احرتام اختبار اخلطوات الثالث ليس ظاهرا يف الاقرتاح املشرتك املقدم من الربازيل
وإاكوادور و أأوروغواي ،ألن حقوق الاس تنساخ والتوزيع مذكورة فيه ،مبا يف ذكل الاس تنساخ دون أأي تقييد .وذكر أأن
ذكل قد يسمح بنشأأة سوق موازية جمانية وقال إان الغرض التعلميي هو معيار شديد الاتساع ويثري اللبس .وطلب أأن
يكون النص أأدق فامي يتعلق ابلتقييد واحرتام اختبار اخلطوات الثالث.
 .000و أأكد وفد الربازيل عىل أأن الاثر الاقتصادية ليست كبرية ألن حق املؤلف لن  صضع للتقويض ابإاتحة معل نسخ
احتياطية يف أأضيق احلدود املمكنة .وشدد عىل أأنه ل توجد نية لتقويض املبادئ ا ألساس ية لالس تنساخ القانوين،
و اختبار اخلطوات الثالث ،ول السامح ابلس تنساخ بمكيات كبرية .و أأعلن أأن تضمني رشط احلصول عىل املصنف
بشلك قانوين س مينع اس تخدام املواد اليت تنهتك حق املؤلف مضن نطاق التقييد .وشدد عىل أأنه ل جيوز تطبيق أأي
اس تثناء أأو تقييد اإذا خالف أأي مصنف حق املؤلف .و أأوحض أأن الاقرتاح حيرتم مبادئ تقييدات حق الاس تنساخ،
واستبعد اإماكنية الاخنراط يف أأي نشاط اقتصادي فامي يتعلق ابلنسخ الاحتياطية ومسح أأيضا للترشيع الوطين مبنح
ماكفأأة وفقا للمامرسات الوطنية.
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 .003و أأيد وفد كينيا بيان وفد الس نغال و أأضاإ أأن السبب اذلي ذكرت من أأجهل املادة  22من اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية
املامرسة العادةل وفقا للترشيعات الوطنية هو تعدد التقاليد املتبعة فامي يتعلق مبفهوم الاس تخدام العادل.
 .004و أأشار وفد الربازيل اإىل ما ذكره وفدا اإيطاليا والولايت املتحدة ا ألمريكية و أأعلن أأنه يتفق مع هذا ا ألخري فامي يتعلق
بأأن اختبار اخلطوات الثالث اكن متضمنا عندما ذكر الاقرتاح املشرتك الالزتامات ادلولية .وقال اإنه ليس متأأكدا مما اإذا
اكن وفد اإيطاليا قد أأشار اإىل الترشيع الربازييل ،و أأضاإ أأن الترشيع الربازييل مل يدمج ملحق اتفاقية برن ،وابلتايل ل
يوجد حق ترمجة يف الربازيل كام يف اتفاقية برن .و أأوحض أأيضا أأن اختبار اخلطوات الثالث جزء من الترشيع الربازييل،
ألن التفاقات ادلولية جزء من النظام القانوين الربازييل ،و أأشار اإىل أأن الفقه القانوين الوطين يذكر أأيضا اختبار اخلطوات
الثالث.
 .002ودعا وفد الاحتاد الرويس اإىل مزيد من احلذر عند التعامل مع تقييدات واس تثناءات حق املؤلف .حيث أأعرب
عن قلقه من منح حق الرتمجة للمكتبات مبقتىض اتفاقية برن .و أأعلن دمعه ملداخةل وفد اإيطاليا ألن املكتبات ل ينبغي أأن
تمتتع ابإماكنيات غري حمدودة لس تخدام لك املواد املمتتعة حبامية حق املؤلف ،ألن ذكل قد يشلك خطرا كبريا عىل سوق
النرش.
 .006وتساءل وفد اإيران (مجهورية -الإسالمية) عام اإذا اكن بوسع اجملموعة ا ألفريقية أأن تغري صياغة الاقرتاح النيص اإىل
"مبا يف ذكل النقل الرمقي ،برشط أأن يكون ذكل الاس تخدام متوافقا مع املامرسة العادةل طبقا ملا هو حمدد يف القانون
الوطين ملثل هذا الاس تنساخ ".وذكَّر بأأن مفهوم املامرسة العادةل يف الاقرتاح املشرتك لوفود الربازيل وإاكوادور
و أأوروغواي تشري اإىل الاس تنساخ وليس اإىل الاس تخدام.
 .007و أأعلن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن املادة  22من اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية بصياغهتا احلالية ل تقرص نفسها
عىل النسخ الاحتياطية ونسخ احلفظ .وطلب توضيحا بشأأن املادة  22من اجملموعة ا ألفريقية.
 .002و أأعلن وفد اإيطاليا أأن اإشارته السابقة مل تكن للنظام القانوين الربازييل ،وإامنا لالقرتاحات املقدمة يف اجللسة العامة.
 .002وذكَّر وفد اإكوادور بأأن اتفاقية برن تسمح ابلقتباس وفقا للمامرسة العادةل ،ومن مث فاإنه من املسموح به التوضيح
ل ألغراض التعلميية .وذكَّر أأيضا بأأن معيار املامرسة العادةل ميكن أأن يس تخدم يف حق الاس تنساخ يف حاةل التوضيح
ألغراض التدريس .وقال اإن نطاق اختبار اخلطوات الثالث يف الاقرتاح املشرتك نطاق عام ،وأأن الاس تنساخ س يكون
وفقا للمعايري املعمول هبا يف ظل الالزتامات ادلولية القامئة .ولحظ أأن بعض ا ألش ياء املمتتعة حبامية احلقوق اجملاورة ل
ختضع للمعايري ادلولية ،ول ختضع ابلتايل لختبار اخلطوات الثالث .وذكر أأن البث والإذاعة ل  صضعان لختبار اخلطوات
الثالث ألهنا حمكومة ابتفاق تريبس أأو ابتفاقية روما.
 .032وقال وفد الربتغال اإن الترشيع الربتغايل يسمح للمكتبات ودور احملفوظات واملتاحف العامة ابس تنساخ املصنفات
املنشورة ،و أأن عدد النسخ جيب أأن يليب الاحتياجات ادلاخلية للمؤسسات وليس امجلهور .و أأعلن للحارضين يف
الاجامتع أأن املؤسسات يتعني علهيا دفع ماكفأأة عادةل للنسخة اخلاصة ،وذكل ابلتفاوض مع املؤلفني والنارشين .و أأضاإ
أأن املؤسسات العامة جيب أأن تغطي أأهداإ دور احملفوظات وصون املصنفات و أأيضا أأغراض البحث ،مبا يتيح
الاطالع عىل املصنفات داخل منشأهتا.
 .032و أأعلن وفد ش ييل أأن حق الاس تنساخ هيم املكتبات ودور احملفوظات فامي يتعلق ابختاذ اإجراءات أأساس ية يف
نرش وحامية املعرفة .وذكر أأن الاس تنساخ رضوري لعمل نسخ املصنفات اليت تقتنهيا املؤسسة نفسها أأو غريها ولإنتاج
نسخ لالس تخدام اخلاص .و أأعلن أأن الترشيع الش ييل يسمح ابلس تنساخ بغية تضمني فهرس املكتبة تكل املصنفات اليت
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مل تعد متاحة يف ا ألسواق .و أأوحض أأن ا ألمر يف حاةل النسخة اخلاصة يقترص عىل أأجزاء من املصنفات .وقال اإن معيارا
دوليا قد ل يوفر ابلرضورة حتديدا للمكية املس تنسخة ألن ذكل يشء ميكن أأن حيدده لك بدل .و أأشار اإىل أأن حق
الاس تنساخ ميكن أأن يشمل لك ا ألنساق ،احلالية أأو يف املس تقبل ،اليت نقلت هبا املعرفة واملعلومات .و أأكد عىل أأن
النسخ الرمقية أأو الإلكرتونية جيب أأن يُنظر فهيا بلغة حمايدة تشمل ا ألنساق املس تقبلية.
 .030و أأشار وفد أأملانيا اإىل بيان وفد الولايت املتحدة وذكَّر بأأن املكتبات لها نشاطان خمتلفان ،نشاط فامي بني املكتبات
ونشاط موجه للمس تخدم الهنايئ .وذكر أأن احلل ا ألملاين لنشاط املكتبات املتعلق ابملس تخدم الهنايئ جاء بعد جدل طويل
نظرا لعدم وجود ترشيع بشأأن هذه املسأأةل قبل التوجيه ا ألورويب ،حيث مل يكن هناك سوى الفقه القانوين فامي يتعلق
ابإرسال النسخ عرب الربيد التقليدي أأو الفاكس .وذكَّر بأأن وفد الاحتاد ا ألورويب رشح أأن التوجيه ا ألورويب يفرض
تقييدات معينة عىل حق الاس تنساخ وعىل حق نقل مصنفات محمية اإىل امجلهور ،و أأن الترشيع ا ألملاين ينص عىل ما ييل:
"ي ُسمح للمكتبات العامة – اس تجابة لطلب فردي – أأن تس تنسخ وتنقل ابلربيد أأو الفاكس مساهامت فردية صادرة يف
الصحف وادلورايت و أأيضا أأجزاء صغرية من مصنف صادر حبيث يكون الاس تغالل من قبل الشخص مودع الطلب
مسموحا به وفقا للامدة  ."23ورشح الوفد أأن املادة  23تش متل عىل تقييدات عىل حق الاس تنساخ فامي يتعلق
ابلس تخدامات اخلاصة وغريها من الاس تخدامات الشخصية .و أأشار اإىل الصةل بني ما هو مسموح به للمكتبات
والتقييدات والاس تثناءات لفرادى املس تخدمني .وشدد عىل أأن القانون ا ألملاين يذكر أأيضا أأن "الاس تنساخ والنقل يف
شلك اإلكرتوين أخر ،اكلربيد الإلكرتوين مثال ،ي ُسمح به فقط مكلف بياانت تصويرية ولغرض التوضيح للتدريس أأو
للبحث العلمي يف احلدود اليت تسمح بتحقيق الغرض غري التجاري .وي ُسمح أأيضا ابلس تنساخ والنقل يف شلك اإلكرتوين
أخر فقط اإذا مل يكن ممكنا بشلك واحض ألفراد امجلهور – وفقا لرشوط تعاقدية متفق علهيا – النفاذ اإىل تكل املساهامت
أأو أأجزاء صغرية من أأحد املصنفات من ماكن ويف وقت  صتارونه بأأنفسهم وبرشوط مالمئة ".وشدد عىل أأن دور النرش
احلارضة عرب الإنرتنت لها ا ألولوية يف اإرسال النسخ من جانب املكتبات .و أأعلن أأن الفقرة الثانية من املادة املذكورة تنص
عىل ما ييل" :جيب دفع ماكفأأة عادةل اإىل املؤلف نظري الاس تنساخ والنقل .ول تكون املطالبة مؤكدة اإل من جانب
اإحدى منظامت الإدارة امجلاعية ".و أأكد عىل أأن الترشيع ا ألملاين يسعى لتحقيق التوازن بني املس تخدم الهنايئ للمكتبات
واملؤلفني والنارشين ،مع لفت الانتباه اإىل رضورة تويخ العناية يف فرض احللول غري املتوازنة واليت ل ترتك لدلول
ا ألعضاء فرصة اإجياد توازهنا اخلاص.
 .033و أأشار وفد الس نغال اإىل السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية فقال اإن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية
ذكر التبادل العميل بني املكتبات ودور احملفوظات.
 .034وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن الترشيع الوطين لبدله يتناول مسأأةل ما اإذا اكنت النسخة متاحة يف
السوق بسعر عادل ومعقول عند اس تنساخ املصنف بأأمكهل .وقال اإن معايري املامرسة العادةل تظهر فقط يف املادة  22من
اتفاقية برن ،يف املادة  2.22املتعلقة ابلقتباس واملادة  0.22املتعلقة ابلتوضيح يف املنشورات أأو البث الإذاعي أأو
التسجيالت الصوتية البرصية ألغراض التدريس ،و أأن املامرسة العادةل قد تقترص عىل تكل ا ألنشطة املذكورة يف املادة
 .0.22وذكر أأنه اكن يعتقد أأن وفد اإكوادور يشري اإىل تكل املادة عند حديثه عن املامرسة العادةل يف التعلمي .و أأكد أأن
تطبيق اختبار اخلطوات الثالث عىل البث الإذاعي قامئ ابلفعل و أأن املادة  22من اتفاقية برن مت تعديلها ابملادة  23من
اتفاق تريبس ،طبقا ملناقشات تسوية الزناعات يف منظمة التجارة العاملية  ،WTOعندما مل  صرج أأي بيان ينكر تطبيق
اختبار اخلطوات الثالث عىل حق الإذاعة.
 .032وذكر وفد فرنسا أأنه قام بتطبيق اس تثناء ،مثل أأملانيا ،و أأن التوجيه ا ألورويب يسمح للبدلان مبجال واسع للمناورة
والعمل وفقا للتقاليد الوطنية .وذكر أأن املادة  L102.5من قانون امللكية الفكرية الفرنيس تنص عىل اس تنساخ املصنف
ومتثيهل ،كحقني خمتلفني ،والهدإ من ذكل هو الإبقاء عىل اإماكنية الاطالع ألغراض البحث أأو ادلراسة اخلاصة من
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قبل أأفراد داخل مرافق املكتبة املفتوحة للجمهور أأو أأقسام دار حمفوظات ما دامت ل تسعى لتحقيق أأية مزااي اقتصادية
أأو مالية .وشدد عىل أأن نفس الرشوط تطبق يف حاةل الصون فامي يتعلق مبواد حمفوظة يف مجموعة املؤسسة ،بال أأغراض
جتارية .وشدد أأيضا عىل أأن هذين الاس تثناءين ،الاس تنساخ والمتثيل ،يقترصان عىل النرش عرب احلواسيب الفردية
اخملصصة واملس تخدمة فقط لالطالع داخل املكتبة أأو دار احملفوظات.
 .036وقال وفد اإكوادور اإن املادة  23من اتفاق تريبس ل تطبق اختبار اخلطوات الثالث عىل هيئات البث ،وذلكل ل
ميكن تطبيق اختبار اخلطوات الثالث ألن اتفاقية برن تذكر حق املؤلف .وذكر أأنه فامي يتعلق ابحلقوق اجملاورة ل يوجد
معيار دويل يوجب تطبيق اختبار اخلطوات الثالث.
 .037و أأعلن وفد المنسا أأن الترشيع المنساوي ل يذكر حق الاس تنساخ للمكتبات ،لكن ا ألقسام من  40-Pاإىل 42
حتدد اإطارا لالس تنساخ لالس تخدام الشخيص أأو اخلاص مبا يالمئ تكل املؤسسات أأيضا ويه ابلتايل تسمح للمكتبات
ودور احملفوظات ابس تنساخ املصنفات لزابئهنا ما دامت توفر نسخا تناظرية أأو نسخا رمقية ألغراض ا ألحباث غري
التجارية .وذكر أأن مكية النسخ حمدودة و أأن الاس تنساخ يسمح به فقط اإذا اكنت طبعات املصنف قد نفدت أأو أأنه غري
متوفر ابلعدد الاكيف ،لكن القانون نص عىل ماكفأأة عن طريق اإاتوة النسخة اخلاصة.
 .032و أأعلن الرئيس أأنه ل يوجد أأي وفد يطلب اللكمة مرة أأخرى للتحدث بشأأن اجملموعة الثانية ،وفتح ابب املناقشة
بشأأن اجملموعة الثالثة املتعلقة ابلإيداع القانوين.

املوضوع الثالث :الإيداع القانوين
 .032ذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن الإيداع القانوين هل أأمهية ابلغة ابلنس بة للنظام الوطين ا ألمرييك للمكتبات
لكنه طلب أأن يعطى اللكمة يف وقت لحق.
 .042و أأكد وفد املكس يك عىل أأن البنود اليت جيب أأن تناقش يف اإطار موضوع الإيداع القانوين يه الالزتام بأأن تتاح
للمكتبات مواد خمتلفة ،والإطار الزمين اذلي تتاح فيه املواد ،ووقت الإنتاج ،ووقت النرش ،وحتديد املسؤول عن
صون/رعاية تكل املواد ،و أأي الزتام يتعلق ابدلعاية أأو املعلومات املتعلقة هبذا النوع من املواد.
 .042و أأشار وفد اإس بانيا اإىل أأن نظام الإيداع القانوين يف اإس بانيا يرجع اإىل س نة  ،2627و أأن هناك بعض التعديالت
اليت أأدخلت مؤخرا ابلقانون  03لس نة  .0222وأأكد عىل أأن املواد الصوتية والبرصية والسمعية البرصية جيب أأن تتاح
للجمهور هبدإ مجع نسخ خمتلفة من املصنفات وحفظها يف الإدارات العامة ومجع املعلومات من أأجل اإعداد الإحصاءات
وإااتحة النفاذ اإىل املصنفات والاطالع علهيا داخل املؤسسات.
 .040وذكر وفد امجلهورية التش يكية أأن بدله دليه أأحاكم كام يف بدلان أأوروبية أأخرى .وذكر أأيضا أأنه ل يوجد حمك
يتعلق ابلإيداع القانوين يف قانون حق املؤلف ،ولكن هناك قانوان خاصا يلزم انرشي الكتب واجملالت والصحف إابرسال
عدد من نسخ املصنف املنشور اإىل املكتبة الوطنية وبعض املكتبات العامة ا ألخرى .و أأضاإ أأن القواعد نفسها تنطبق
أأيضا عىل مكتبة خاصة اب ألشخاص معايق البرص.
 .043وقال وفد ا ألرجنتني اإن النارش يف ا ألرجنتني ملزم بتوفري ثالث نسخ يف خالل ثالثة أأشهر ،ينبغي أأن ترسل اإىل
املكتبة الوطنية ومكتبة الكونغرس ودور احملفوظات الوطنية .وذكر أأن النارش اإذا مل ميتثل ذلكل فرضت عليه غرامة قدرها
 22أأضعاإ قمية املصنف.
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 .044و أأشار وفد الولايت املتحدة اإىل الوثيقة اليت قام بتوزيعها و أأعرب عن اس تعداده لتضمني الإيداع القانوين
مكوضوع للمناقشة يف اجللسة العامة .و أأوحض أأن هناك مبد أأين مت ذكرهام ،أأوهلام دور أأنظمة الإيداع القانوين يف اإعداد
اجملموعات الوطنية ومساعدة هجود الصون ،مبا يف ذكل مجع املصنفات املنشورة بأأنساق متعددة ،مما يكتيس أأمهية
ابلنس بة للرتاث الثقايف .و أأكد عىل أأن ترشيع بدله ينص عىل اإيداع املصنفات املنشورة يف مكتبة الكونغرس ورمغ أأن تكل
املصنفات تُقدم عرب نظام التسجيل فاإهنا خمتلفة تقنيا .و أأوحض أأنه جيب عىل النارش أأن يودع نسختني من أأفضل طبعة،
و أأنه اإذا مل يفعل جاز ملكتبة الكونغرس أأن تطلب هذا الإيداع .أوأكد أأيضا عىل أأن ذكل ليس اإجراء شلكيا يف نظام حق
املؤلف ،ألن امحلاية ل تتوقف عىل الإيداع .وذكَّر بأأن أأنظمة الإيداع املذكورة تواجه مشلكة اكتساب املصنفات الرمقية،
وهو ما  صضع للتحليل من قبل حكومة الولايت املتحدة .وشدد عىل أأن املبد أأ الثاين هو أأن ختدم املكتبات ودور
احملفوظات امجلهور ألهنا حتتفظ مبعلومات حكومية أأساس ية .وذكر أأنه من خالل نظام أأنش منذ  022س نة ،توجد
 2042مكتبة اإيداع حتوي واثئق حكومية فدرالية ،و أأنه ل توجد قيود متعلقة حبق املؤلف عىل هذه املواد احلكومية و أأن
املواد احلكومية جيب ،طبقا للس ياسة ا ألمريكية ،أأن تنرش عىل أأوسع نطاق ممكن.
 .042و أأعرب وفد مالزياي عن سعادته إازاء املبادئ اليت أأوحضها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وقال اإن النص اذلي
يسمح للمكتبات ودور احملفوظات بأأن يكون لها أأكرث من مركز واحد س يكون أأفضل.
 .046وذكر وفد الياابن أأن الإيداع القانوين يف الياابن يشمل املنشورات اخلاصة واحلكومية و أأن الهدإ املنشود يف
قانون مكتبة الربملان الياابين هو نرش املواد.
 .047وقال وفد الهند اإن الهند دلهيا قانون وضع خصيصا ل إاليداع القانوين قبل قانون حق املؤلف لس نة .2224
و أأضاإ أأن ذكل القانون ينص عىل لزوم اإعطاء نسخة لأكرب أأربع مكتبات يف البدل و أأن القانون قيد املراجعة بغية
مواءمته مع البيئة الرمقية.
 .042وذكر وفد مرص أأن املادة  24من قانون امللكية الفكرية املرصي لس نة  0220تلزم دور النرش و أأنظمة البث
التلفزيوين بتوفري نسخ مثبتة للتسجيل والإيداع يف املكتبات ،و أأن ذكل لينهتك حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإذا اكن
الغرض املس هتدإ هو صون املصنفات.
 .042وقال وفد كندا اإن املكتبات ودور احملفوظات حتمي الرتاث الثقايف وتضعه يف متناول املواطنني ،وتس تطيع أأيضا
أأن تتعامل مع بعض الواثئق الإدارية والفدرالية .وذكَّر بأأن النارشين الكنديني ملزمون ابإرسال نسخة من املصنفات
املنشورة يف غضون أأس بوع واحد وبعدد يتفاوت حسب عدد النسخ املنشورة .ويوضع وصف لهذه املصنفات يضاإ
اإىل قاعدة للبياانت مفتوحة للجمهور برصإ النظر عن نوع وسائط املصنفات .و أأكد عىل أأن هناك اختالفا بني الإيداع
القانوين والتسجيل و أأن نصوص القانون تتناول املنشورات واخلرائط عىل الإنرتنت منذ  .0227وذكر أأنه ميكن اإاتحة
أأنواع نفاذ خمتلفة اكلنفاذ املفتوح أأو املقيد مبا يف ذكل اإماكنية التحميل من عىل الإنرتنت أأو عدم وجود هذه الإماكنية.
 .022وذكر وفد اململكة املتحدة أأن نظام الإيداع القانوين موجود يف اململكة املتحدة منذ  2660و أأنه جيب توفري ست
نسخ ل إاليداع القانوين ،للمكتبة الربيطانية ومكتبة اسكتلندا الوطنية ومكتبة ويلز الوطنية ومكتبة بودلني جبامعة
أأوكسفورد ومكتبة جامعة مكربدج ومكتبة لكية ترينييت بدبلن .وذكر أأن مفهوم النرش واسع جدا و أأن موضوع النرش عرب
الإنرتنت قيد التحليل و أأن هل أأمهية أأيضا للرتاث الثقايف.
 .022و أأشار وفد جاماياك إاىل القانون اخلاص ابلإيداع القانوين يف بالده ،واذلي أأعقبه تنفيذ لواحئ تش متل عىل مسائل
التحميل بوسائل الكرتونية وإاعادة التنس يق أأو التحديث ألغراض احلفظ.
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 .020ورصح وفد أأملانيا بأأن نظام الإيداع القانوين يرجع اتر صه اإىل  ،2663ومتثلت مؤسسة الإيداع يف املكتبة الوطنية
ا ألملانية ،وأأكد الوفد عىل أأن القانون اخلاص ابلإيداع القانوين قد أأرىس قواعد بشأأن املواد اليت ينبغي اإيداعها واملسؤولية
عن الإيداع ،ومل يتعرض ألي تعلاميت خاصة ابس تصدار تصارحي لس تخدام العمل أأو املصنف حيث تُرك هذا ا ألمر اإىل
قانون املؤلف
 .023وقال وفد المنسا أأن الرضورة تقتيض يف بعض احلالت اإجراء أأعامل نسخ ،ويتوقف هذا عىل نوعية املصنفات
املودعة؛ وجيب أأن ي ُسمح ابلنسخ ألن مؤسسة الإيداع قد تكون حباجة اإىل ذكل .وطلب الوفد توضيح هذه املسأأةل.
 .024ورصح وفد فرنسا بأأنه ل يوجد عالقة بني الإيداع القانوين وحقوق املؤلف يف بدله ،و أأن هناك بعض
الاس تثناءات اخلاصة مبؤسسات الإيداع تسمح لها ابإعادة اإنتاج املواد الواردة لها من هجات اإيداع قانوين وإااتحهتا
للجميع ،وذلكل تس تفيد تكل املؤسسات من الاس تثناءات اليت ل تندرج حتت قانون امللكية الفكرية .وشدد الوفد عىل
أأن قانون الرتاث الوطين ل يغفل املبادئ املذكورة يف اإطار اجملموعة املتعلقة ابحلفظ.
 .022ورصح وفد سويرسا بأأن الإيداع القانوين ل يشلك جزءا من قانون حق املؤلف يف بدله حيث ل يتطلب القانون
اإيداعا قانونيا ،ألنه يُنظر اإىل حقق املؤلف عىل أأنه نتيجة طبيعة تيل العمل الإبداعي اخلالق.
 .026وذكر وفد ش ييل بأأن معلية التسجيل اختيارية ،ول يوجد أأي نظام ل إاليداع القانوين يف بدله .وتساءل الوفد عام
اإذا اكن نظام الإيداع يف بدلان أأخرى يتيح للمس تخدمني احلصول عىل نسخ مادية ،وعام اإذا اكنت العقوابت يف حاةل
عدم الامتثال ل إاليداع القانوين فعاةل.
 .027ورصح وفد اليوانن بأأن نظام الإيداع القانوين غري مرتبط حبقوق املؤلف ،وذلكل فهو ل يشلك مطلبا ملنح
امحلاية.
 .022و أأشار وفد الولايت املتحدة اإىل ا ألس ئةل اليت أألقاها وفد ش ييل ،ورصح بأأن املصنفات املودعة يف املكتبة
الوطنية متاحة للمس تخدمني ،كام أأن منتجات احلكومة الاحتادية من مصنفات متاحة أأيضا من خالل العديد من
املكتبات .و أأضاإ الوفد بأأن هناك نظام للغرامات والعقوابت يف حاةل عدم الامتثال لرشوط الإيداع القانوين.
 .022ووجه وفد كينيا سؤالا اإىل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن موضع مناقشة الاس تثناءات والتقييدات
ابلنس بة للبدلان اليت ل تطبق نظاما للتسجيل.
 .062و أأعلن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن أأن هناك جانبني لهذه املسائةل؛ أأحدهام هو الإيداع القانوين للنارشين
من ا ألفراد ،والثاين خاص ابلإيداع القانوين للمصنفات احلكومية .و أألقى الوفد الضوء عىل أأن اجلانب الثاين يف الولايت
املتحدة ،واخلاص ابملواد احلكومية ،ل يوجد هل حقوق ملكية؛ أأما يف الولايت القضائية اليت تطبق حق املؤلف للمواد
احلكومية ويوجد فهيا نظام ل إاليداع القانوين ،تعد الاس تثناءات والتقييدات أأفضل الوسائل لنرش تكل املصنفات.
 .062و أأشار وفد ا ألرجنتني اإىل سؤال وفد ش ييل ،وقال إان املصنفات املودعة يف املكتبة الوطنية متاحة للجمهور.
 .060و أأعلن الرئيس عن موعد الاجامتع بني الاحتاد العاملي للمكفوفني ( )WBUوبني احتاد النارشين ادلوليني ()IPA
عىل مس توى السفراء يف متام الساعة  22:32من ذكل اليوم.

املوضوع الرابع :الإعارة دلى املكتبات
 .063افتتح الرئيس ابب املناقشة بشأأن اجملموعة الرابعة واخلاصة بنظام الإعارة دلى املكتبات.

SCCR/23/01
48

 .064اس تعرض وفد كينيا اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية مؤكد ًا عىل أأن نص الاقرتاح ي ُ َم ِّكن املكتبات من تبادل املصنفات
لتدبري مقتنيات ل تكون متوفرة يف أأحد املكتبات .وينص الاقرتاح عىل " ،جيوز السامح ألي مكتبة أأو دار حمفوظات
ابلإمداد بنسخة من أأي معل أأو مواد محمية مبوجب حقوق ذات صةل ،ل متكل تكل املكتبة أأو دار احملفوظات حقوق
متلكها أأو حفظها ،اإىل مكتبة أأو دار حمفوظات أأخرى ،لتقوم ابلتايل ابإاتحهتا ألي مس تخدم من مس تخدمهيا بأأي وس يةل،
مبا يف ذكل الإرسال الرمقي اذلي يمت ابس تخدام وس يةل متوافقة مع املامرسات العادةل املنصوص علهيا يف القانون الوطين".
و أأجاب الوفد الكيين عىل سؤال وفد اإيران (مجهورية الإسالمية) بأأن التبادل بني املكتبات يعد ،يف الواقع ،اإعارة
املصنفات ملكتبات أأخرى.
 .062و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل التوجيه ا ألورويب اخلاص ابلإعارة والإقراض ،و أأضاإ بأأنه
ومنذ عام  ،2220هناك حق حرصي ل إالعارة ،حيث جيب عىل ا ألقل ماكفأأة املؤلفني .ولفت الوفد أأنظار احلارضين اإىل
أأنه ،ووفقا للتوجيه ،هناك حق حرصي يف حالت معينة ،مثل ا ألفالم والتسجيالت الصوتية؛ أأما يف حالت مثل
الكتب ،فميكن تقرير احلق يف احلصول عىل ماكفأأة ،مع اإماكنية منح اإعفاءات يف حالت الإعارة لالس تخدام العام ،ولكن
ينبغي تضييق هذه الإعفاءات و أأن تكون مقابل تعويض ،وذكل وفقا ملا قررته حممكة العدل ا ألوروبية .كام أأوحض الوفد
أأيضا عدم تعرض التوجيه الصادر ل إالعارة فامي بني املكتبات ،وذلا يرتك حرية الترصإ لدلول ا ألعضاء يف الاحتاد
ا ألورويب.
 .066و أأبلغ وفد اإيطاليا الوفود أأن اإعارة التسجيالت الصوتية واملرئية تقترص عىل تكل املصنفات اليت مر عىل توزيعها
ألول مرة فرتة  22شهرا ،ويه الفرتة املفرتض فهيا حصول ماكل احلق عىل املنافع املرتبطة حبق الاس تغالل.
 .067و أأشار وفد الس نغال اإىل التوازن امللموس يف اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ،ولفت الانتباه اإىل الإشارة الواردة بشأأن
املامرسات الوطنية العادةل ،حيث أأهنا يه اليت تراعي يف حساابهتا اكفة أأحصاب احلقوق يف القطاع املعين.
 .062وذكر وفد مرص أأن التوسع يف نظام الإعارة دلى املكتبات كحق مطلق ،ميكن أأن يؤدي اإىل تقويض التوازن ما
بني مصاحل امجلهور وحقوق املؤلفني .واقرتح الوفد اس تحداث ترشيعا يسمح ابإعارة املصنفات دون موافقة املؤلف لتفادي
التأأخري يف التدريس والبحث.
 .062و أأشار وفد الهند اإىل أأن نظام الإعارة دلى املكتبات يعد اس تثناء مضين يف قانون حق املؤلف الهندي ،وبأأن
ش بكة املعلومات اخلاصة ابملكتبات حتت رعاية وزارة تمنية املوارد البرشية تتقامس املعلومات بني مجيع مؤسسات احلكومة
الهندية مثل الواثئق والكتب املتاحة .وذكر الوفد أأن للقطاع اخلاص مبادرة مماثةل ،تسمى ش بكة املكتبات للتمنية،
( )DELNETويه تغطي حوايل  222جامعة ،وتقوم بتنفيذ نظام الإعارة فامي بني املكتبات .وسلط الوفد الضوء عىل
أأمهية هذه ا ألنظمة يف ظل ضعف المتويل املتيرس للمكتبات ،وعىل أأمهية الاس تثناءات .و أأشار اإىل تعرض الويبو ذلكل
يف دراسة أأجراها كينيث كروز عن الاس تثناءات املقدمة للمكتبات و أأورد فهيا أأن هناك  27بدلا تقدم اس تثناءات لنظام
الإعارة فامي بني املكتبات ،بيامن يوجد  6دول فقط تطبق اس تثناءات رصحية يف هذا الشأأن .و أأضاإ بأأن ورقة املعلومات
ا ألساس ية اليت قدمهتا الربازيل ومرشوع اقرتاح املعاهدة اذلي قدمه الاحتاد ادلويل مجلعية املكتبات ( )IFLAيتناولن
حقوق الإعارة التقليدية وتنص الفقرة  6من اقرتاح مرشوع املعاهدة املذكور عىل ما ييل" :جيوز ألي طرإ متعاقد يعلن
رصاحة ،عند املصادقة أأو الانضامم ،أأنه يتيح للمكتبات مقابل ماكفأأة تقييدا أأو اس تثناء عىل حق املؤلفني يف الإعارة
للجمهور ،أأن حيتفظ بتكل ا ألحاكم ،رشط اإيداع ذكل الإخطار دلى املدير العام للويبو عند التصديق عىل املعاهدة أأو
الانضامم اإلهيا .وجيوز للطرإ املتعاقد حسب الإخطار يف أأي وقت ".و أأشاد وفد الهند هبذه املبادرة حيث تمتكن ادلوةل
العضو مبوجهبا من اإيداع أأو حسب الإخطار اخلاص ابلإعارة فامي بني املكتبات يف أأي وقت.
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 .072و أأشار وفد امجلهورية التش يكية اإىل أأن اإعارة املصنفات املطبوعة للجمهور يف بالده تمتتع ابس تثناءات رصحية منذ
عام  2222فقط ،و أأنه قد مت اإدراج حق احلصول عىل ماكفأأة يف الترشيع اخلاص ابإعارة املصنفات للجمهور يف عام
 ،0226عىل أأن يمت سداد تكل املاكفأت من قبل الكيان احلكويم اإىل مجعيات التحصيل ،واليت تتلقى أأيضا املعلومات
املتعلقة بنظام الإعارة للجمهور من املؤسسات .كام أأشار الوفد اإىل ا إلماكنية املتاحة للمكتبات ومؤسسات أأخرى إلعارة
التسجيالت الصوتية والتسجيالت السمعية البرصية يف املوقع.
 .072ورصح وفد المنسا بأأن هناك حق يف املاكفأأة نظري الإعارة للجمهور وفقا لتوجيه الاحتاد ا ألورويب .ونظر ًا ألن هذا
احلق قد مصم ألغراض غري جتارية ،فاإنه مل يتوقع ترك مساحة للتقييدات أأو الاس تثناءات .وشدد الوفد عىل اإماكنية تنفيذ
احلق يف املاكفأأة يف حاةل رغبة ادلوةل املعنية .ويرى الوفد أأن النية مل تكن منعقدة ملناقشة حق اإعارة جديد يف اجللسة
العامة.
 .070و أأعلن وفد فرنسا عن أأن أأهداإ الترشيع الفرنيس فامي يتعلق ابلإعارة اكنت بغرض التأأكيد عىل حق املؤلفني يف
احلصول عىل ماكفأأة؛ وتعزيز النفاذ للمكتبات وامجلهور ،وضامن عدم سدد تكل املاكفأت من قبل املس تخدم ،وعدم
ازدواجية حصول املؤلف عىل ماكفأأة نظري نفس العمل؛ ولتحقيق التوازن بني سلسةل توريد الكتب وا ألوضاع املالية
للمؤلفني واملكتبات؛ ولزايدة الرشاكة بني املكتبات وحمالت بيع الكتب .و أأشار الوفد اإىل تويل امجلعية الفرنس ية للمؤلفني
( )SOAFاإدارة نظام املاكفأت ،وهناك مبلغ اإجاميل تتحمهل ادلوةل ،وتتحدد قمية املاكفأأة وفقا لسعر املس هتكل للمصنفات
املعارة.
 .073و أأعلن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن عدم وجود أأي نص رصحي يف بدله بشأأن اإعارة املصنفات من قبل
املكتبات ،اإذ هناك حق مضين مس متد من احلق يف التوزيع ومبد أأ البيع ا ألول ،القسم رمق  .222و أأشار الوفد اإىل أأن
هناك قيود فامي يتعلق ابإعارة الربجميات والتسجيالت الصوتية ،وتس تطيع املكتبات غري الرحبية اإعارة تكل املواد .وقد
أأطرى الوفد عىل املبادرة املشرتكة للك من الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي فامي يتعلق بوصف قدرات الإعارة للمكتبات
ودور احملفوظات ،والطريقة احملايدة اليت مت هبا صياغة ترشيع الإعارة دلى املكتبات يف هذا الاقرتاح.
 .074و أأفاد وفد أأملانيا بعدم وجود تقييدات أأو اس تثناءات يف نظام الإعارة دلى املكتبات يف بالده ،ولكن هناك قاعدة
منصوص علهيا يف القسم  07من قانون حق املؤلف حتدد رشوط الإعارة للجمهور ،وترتكز تكل الرشوط عىل ماكفأأة
عادةل للمؤلف من خالل مجعية حتصيل.
 .072و أأوحض وفد اإكوادور أأن الغرض من الاقرتاح املشرتك هو ضامن قدرة املكتبات عىل تنفيذ الزتاهما ا ألسايس ابإعارة
املصنفات للمس تخدمني ،و أأنه من الرضوري اعرتاإ البدلان حبق الإعارة هذا ،جنبا اإىل جنب مع وضع اس تثناءات من
شأأهنا حامية املكتبات .وشدد الوفد عىل عدم وجود صك دويل حيمك اس تثناء معيار اخلطوات الثالث ل إالعارة ويؤخذ به
يف الترشيعات الوطنية .و أأعرب الوفد عن ر أأيه يف احملافظة عىل النظام املعمول به يف بعض البدلان بشأأن تطبيق احلق يف
املاكفأأة يف حاةل الإعارة للجمهور.
 .076ورصح وفد املكس يك بأأن هناك تقييد عىل احلق يف توزيع نسخ املصنفات ،وقد مت تنفيذه ابلفعل عىل أأنواع
أأخرى من املصنفات .و أأفاد الوفد بأأنه مل يمت وضع تعريف ًا لنظام الإعارة العامة يف بدله ،ولكن من الرضوري اإنشاء نظام
يس تطيع الفرد من خالهل الرصد والتحقق من مصدر املواد املعارة من قبل املكتبة .واقرتح الوفد مناقشة اإنشاء قاعدة
بياانت بشأأن نظام الإعارة فامي بني املكتبات.
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 .077و أأعرب وفد مجهورية فزنويال البوليفارية عن ر أأيه يف أأن التعلمي حق من حقوق الإنسان ،و أأن القاعدة يف أأورواب
بناء عىل
بناء عىل هذه احلقيقة أأو ً
يه تطبيق الاس تثناءات ،ومن مث ل ينبغي أأن يؤسس قانون جلنس يات متعددة ً
المنوذج املطبق يف أأورواب ،مما يعين حدوث تفاوت يف أأهداإ جدول أأعامل التمنية.
 .072و أأكد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عىل بذل هجد لتحقيق التوازن ما بني ا ألهداإ الس ياس ية وتكل
اخلاصة حبق املؤلف ،و أأضاإ أأنه ينبغي اإعداد الترشيعات إاعداد ًا جيد ًا هبدإ ضامن التعلمي والثقافة واملعلومات.

املوضوع اخلامس :الاس ترياد املوازي
 .072افتتح الرئيس ابب التعليقات عىل اجملموعة اخلامسة املتعلقة ابلس ترياد املوازي.
 .022واس تعرض وفد كينيا املادة ( )22من اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية" :جيوز للمكتبات ودور احملفوظات رشاء أأي
مصنفات منشورة عىل حنو قانوين لإدراهجا مضن مجموعاهتا يف احلالت اليت ل يمت النص فهيا مع الطرإ املتعاقد عىل
حقوق الاس ترياد بعد البيع اﻷول ،أأو حتويل أأو نقل ملكية أأي معل ".و أأشار الوفد اإىل أأن الهدإ الرئييس هو ضامن
قدرة املكتبات عىل رشاء الكتب بطريقة مرشوعة .و أألقى الوفد الضوء عىل أأن املادة تشري اإىل املصنفات غري املتاحة
داخل البدل.
 .022و أأكد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عىل أأن الاقرتاح يفتقر اإىل الوضوح فامي يتعلق ابلرتباط بني
الاس ترياد املوازي وبني حقوق التوزيع لصاحل املكتبات ودور احملفوظات ،و أأنه من الصعب النص عىل أأنواع معينة من
حقوق التوزيع يقترص عىل مس تفيدين حمددين .وشدد الوفد عىل خطر اس تحداث سوق موازية خمتلفة ،و أأشار اإىل عدم
وجود نص داخل الاحتاد ا ألورويب يف هذا الصدد ،وذكل عىل الرمغ من توفر حركة حرة للبضائع ،ومن مث حقوق توزيع
إاقلميية.
 .020و أأشار وفد الهند اإىل املادة ( )6من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ( ،)WCTوقال أأهنا موهجة لدلول النامية
للبت يف تطبيق الاستنفاد ادلويل يف ترشيعاهتم الوطنية .و أأكد الوفد عىل اتباع نفس الهنج يف اقرتاح الاحتاد ادلويل
مجلعيات املكتبات ومعاهدها ( ،)IFLAوورقة املعلومات ا ألساس ية الربازيلية ،واللتان تربطهام أأوجه ش به كبرية مع املادة
( )6املشار اإلهيا أأعاله .و أأبدى الوفد مالحظة بأأنه ونظر ًا حلقيقة نقص المتويل ،فميكن للمكتبات الاس تفادة من ا ألسعار
ا ألرخص للكتب.
 .023وذكر وفد مرص بأأن املادة السادسة من اتفاقية "تريبس" تنص عىل جواز حتديد ا ألطراإ املتعاقدة حقوق
الاستنفاد اخلاصة هبا .و أأكد الوفد عىل أأمهية هذا النص ،وعىل وجوب أأن ينعكس يف صك دويل خاص ابملكتبات.
 .024ورصح وفد المنسا للوفود بأأن بدله يطبق معايري الاستنفاد ا إلقلميية ،ومل يكن هناك اس تثناءات لهذا املبد أأ.
و أأعرب الوفد عن عدم تفهمه ملا تعرض هل الاقرتاح يف حاةل قيام مكتبة ما برشاء مصنف من املصنفات ومل تقم بتوزيعه،
حيث يكون البائع يف هذه احلاةل هو من ارتكب اخملالفة.
 .022وتساءل وفد املكس يك عن أأي نوع من املصنفات مت ذكره يف س ياق التعرض لالس ترياد القانوين.
 .026و أأكد وفد اإكوادور عىل عدم وجود اقرتاح مشرتك بني الربازيل ،اإكوادور و أأوروغواي فامي يتعلق ابملسأأةل قيد
املناقشة ،ولكنه يؤيد اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية فامي تعرض هل من وجوب عدم تعرض املكتبات ملعوقات بسبب احلق يف
الاس ترياد والتصدير من أأجل احلصول عىل مواد بطريقة قانونية من أأي ماكن يف العامل .و أأكد الوفد عىل أأن هذا متوافق ًا
مع اتفاق تريبس.
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 .027و أأبلغ وفد الربازيل الوفود بأأن العمود الثاين من الوثيقة هو اقرتاح نيص.
 .022وطالب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،يف اللحظة ا ألخرية ،ابإبداء تعليقات حول هذا املوضوع.

املوضوع السادس :القضااي العابرة للحدود
 .022افتتح الرئيس ابب املناقشة حول اجملموعة السادسة املتعلقة بأأوجه الاس تخدام عرب احلدود.
 .022وسلط وفد الس نغال الضوء عىل اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ،وعىل أأن هذا الاقرتاح مل يقصد منه يف أأي وقت الزمع
بأأنه ينبغي عىل املكتبات العمل مكحالت بيع للكتب ،و أأوحض الوفد اقتصار اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية عىل بعض الرشوط
احملددة للمكتبات ودور احملفوظات لتبادل املصنفات .و أأشار اإىل أأنه عند احلديث عن الاس ترياد ،فيقترص احلديث عىل
احلاةل اليت ل يتوفر فهيا العمل أأو املصنف يف السوق احمللية ،كام أأن الاس ترياد املوازي أأيضا ل يعد ترخيصا مفتوحا.
 .022واقرتح وفد املكس يك حتديد عدد من املصنفات يمت احلصول علهيا من خالل الاس ترياد.
 .020وعرب وفد اإيطاليا عن وهجة نظره بعدم تفهمه لهذا املوضوع عىل أأنه اس تثناء حلق املؤلف ،ولكن يفهمه عىل أأنه
رؤية تمكيلية لستنفاد احلقوق واليت تقررها لك دوةل عضو عىل حده.
 .023و أأوحض وفد أأملانيا أأن هناك استنفاد إاقلميي يف بالده ،و أأعرب عن الالتباس احلاصل مع اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية،
ورصح قائال أأن الترشيعات ادلولية قد أأعطت حق التوزيع للمؤلفني و أأحصاب احلقوق ،ولكن يف حاةل قيام مكتبة ما
ابلس ترياد ،فيعد ذكل حاةل من حالت الاقتناء ،ول يوجد هناك أأي حق يرتتب عىل الاقتناء.
 .024و أأبلغ وفد اإكوادور الوفود بأأن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية حيمل رؤية منطقية حيث يسمح ابلس ترياد دون موافقة
املؤلف؛ مث ،ووفقا لالقرتاح ،تمتتع املكتبات حبرية رشاء واس ترياد املصنفات وإاضافهتا اإىل مجموعاهتا ،وليس هبدإ أأن
تكون حمال لبيع الكتب ،ولكن وببساطة شديدة يك تضم هذه املصنفات اإىل مقتنياهتا من املصنفات .و أأوحض الوفد أأيضا
عدم وجود أأي حدود بشأأن عدد املصنفات املراد اس تريادها ،ولكن من املهم قيام املكتبة ابلس ترياد حسب احلاجة
بغرض اس تكامل مقتنياهتا ومجموعاهتا بدل من فرض عدد حمدد لالس ترياد ل ميكن جتاوزه.
 .022و أأوحض وفد كينيا أأن هذه املادة من الاقرتاح مل تتعرض اإىل احلق يف الاقتناء ،ألن ذكل احلق ل وجود هل كام ُذكر
أنفا .و أأبرز الوفد تعرض الاقرتاح لقضية الاس ترياد ألن حتتفظ املكتبات ودور احملفوظات يف مقتنياهتا ابلكثري من الكتب
من خارج البدل ،وسوإ يسمح لها الترشيع املقرتح ابس ترياد الكتب دون انهتاك حق املؤلف دون مقتىض .و أأعلن الوفد
عن اتفاقه مع وفد اإكوادور بعدم فرض عدد من املصنفات كحد أأقىص.
 .026و أأعرب وفد املكس يك عن دهش ته من حصة قيام املكتبات ابملشاركة يف املزادات العامة ملصنفات غري منشورة،
وما اإذا اكن ذكل يندرج مضن فئة الاس ترياد املوازي.

املوضوع السابع :املصنفات اليت مية
 .027افتتح الرئيس ابب التعليقات بشأأن اجملموعة السابعة املتعلقة ابملصنفات اليتمية.
 .022و أأكد وفد كينيا عىل تطور مسأأةل املصنفات اليتمية يف العامل ،وذكر أأن الاقرتاح ينص عىل" ،يسمح للمس تفيدين
املنصوص علهيم ابإعادة اإنتاج واس تخدام مصنفات أأو مواد محمية مبوجب حقوق مرتبطة ،يف حاةل عدم القدرة عىل حتديد
هوية املؤلف أأو صاحب احلقوق أأو حتديد ماكهنام ،بعد اإجراء حترايت معقوةل ".وذكر الوفد أأن الترشيعات الوطنية ميكن
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أأن تكون ممكةل لالقرتاح لتحديد ما هو املقصود من عبارة اإجراء حترايت معقوةل .و أأشار الوفد اإىل أأن الفقرة الثانية من
الاقرتاح ل تنطبق عىل املكتبات ودور احملفوظات .وقد نصت الفقرة الثانية من الاقرتاح عىل" ،يرتك للقانون الوطين
حتديد احلالت اليت يتعني فهيا سداد أأجر أأو ماكفأت نظري بعض الاس تخدامات التجارية واملصنفات احملمية اليت ل ميكن
التعرإ عىل مؤلفها أأو حتديد ماكنه بعد اإجراء حترايت معقوةل".
 .022وذكر وفد ا ألرجنتني قيام املرشعني الوطنيني يف بالده بتحليل موضوع استنفاد املصنفات ،ودراسة التقييدات
والاس تثناءات للمصنفات اليتمية بغية السامح بنسخها .وقد أأشار الوفد اإىل أأنه قد مت أأخذ املصنفات اليتمية يف احلس بان
عند وضع التقييدات والاس تثناءات بغرض احلفظ مضن اجملموعة رمق  ،2ولكن أأعرب الوفد عن رغبته يف تضمني
اجملموعة رمق .7
 .322و أأشار وفد المنسا اإىل اجملموعة السابقة من القضااي عابرة احلدود يك ميكنه القول بأأن هذا ا ألمر قد مت تغطيته
ابلفعل بواسطة اجملموعة اخلاصة ابإعادة اإنتاج وتوزيع الن ُ َسخ عىل مس تخديم املكتبات ودور احملفوظات ،و أأن التقييدات
يف الترشيعات احمللية تطبق أأيضا عىل القضااي العابرة للحدود.
 .322وذكر وفد الس نغال أأن هذه مسأأةل حساسة ،و أأنه من املهم اإيالء العناية الواجبة ابلإجراءات املتخذة قبل الإعالن
عن مصنف ما بأأنه من املصنفات اليتمية .و أأشار الوفد اإىل احامتلية ظهور صاحب احلق يف معل ما بعد الإعالن عنه بأأنه
من املصنفات اليتمية ،وما قد يتعرض هل صاحب احلق من أأرضار من جراء هذا الإعالن .و أأجاب الوفد عىل تساؤلت
وفد ا ألرجنتني قائال اإن مفهوم املصنفات املستنفدة  صتلف عن مفهوم املصنفات اليتمية ،حيث يعرإ الاستنفاد بأأنه
انهتاء فرتة امحلاية ،وسقوط املصنف ابلتايل يف املكل العام .و أأكد الوفد عىل أأن وفد ا ألرجنتني اكن يتحدث عن حقيقة
أأخرى ،ويه احلاةل اليت يصبح فهيا املصنف غري متاح ًا يف السوق .وتسائل الوفد عن معايري ا ألرجنتني للمصنفات
املستنفدة ،وللمصنفات اليت أأصبحت غري متاحة يف السوق أأو ملصنف ذو فرتة حامية مت استنفادها.
 .320و أأجاب وفد ا ألرجنتني بأأنه أأشار اإىل املصنفات اليت مل تعد متوفرة يف السوق ،واليت نفدت طبعاهتا أأو مل تعد
تنتج.
 .323و أأبلغ وفد الهند احلارضين يف الاجامتع بأأنه قد مت التعامل مع موضوع املصنفات اليتمية يف بدله ابلرتخيص
الإجباري ،حيث يتوجه أأي انرش يرغب يف نرش أأي مصنفات يتمية مبخاطبة جملس حقوق املؤلف للحصول عىل
ترصحي ،وعليه استيفاء متطلبات العناية الواجبة من حيث الإعالن يف الصحف الهندية والإجنلزيية وحتديد همةل زمنية.
واس تطرد الوفد قائال ،مبجرد انقضاء املهةل الزمنية احملددة ،مينح الرتخيص الإجباري وتسدد املاكفأأة اليت يقررها جملس
حقوق النرش اإىل احلكومة .يف حاةل ظهور صاحب احلق بعد ذكل ،حتول ا ألموال اليت مت سدادها مقابل الرتخيص
الإجباري من احلكومة اإليه .و أأشار الوفد اإىل صعوبة الامتس تراخيص اإجبارية يف حاةل املكتبات ،و أأضاإ بأأن املكتبات
تُمنح اس تثناءات عند عدم توفر الكتب يف ا ألسواق.
 .324و أأوحضت الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن لك من الياابن وكندا يمتتعان بنظامني قويني فامي  صص حق املؤلف
للتعامل مع املصنفات اليت ُأعلن عن تيمتها .وذكّر احلارضين بأأن القضية املطروحة يه كيف تؤثر املصنفات اليتمية عىل
املكتبات ودور احملفوظات ،وتعرض الوفد اإىل الفقرة الثانية من اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية واذلي ينص عىل أأن ا ألغراض
التجارية لن تكون من مضن اجملالت اليت تشارك فهيا املكتبات ودور احملفوظات .و أأعلن الوفد عن ر أأيه يف اإدراج
املصنفات اليتمية مضن نظام يعد بشلك جيد لتنظمي الاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات خبصوص املصنفات احملمية
حبقوق املؤلف .و أأعرب الوفد عن دهش ته يف التعامل مع املصنفات اليتمية مكوضوع منفصل حيث تغطي الاس تثناءات
اكفة املصنفات اليت تمتتع حبقوق املؤلف.
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 .322و أأوحض وفد كينيا بأأن النص املعين ابملصنفات اليتمية يقع فقط يف الفقرة ا ألوىل من الاقرتاح ،وليس الفقرة الثانية،
و أأن املصنفات اليتمية تشلك تطور ًا يف جمال حقوق املؤلف.
 .326و أأعرب وفد الربازيل عن اتفاقه مع الترصحيات السابقة لوفدي الهند وا ألرجنتني واخلاصة بأأن توافر املصنف يف
السوق ل ينبغي أأن تؤثر يف اس تخدام ذكل املصنف من قبل املكتبات.
 .327و أأعلن وفد اإكوادور عىل أأن هناك العديد من احلالت اليت يوجد فهيا اس تثناء عىل حق املؤلف ،ولكن ل تمتكن
املكتبات من الاس تفادة منه .و أأعرب الوفد عن رغبته يف مناقشة املصنفات املسحوبة واملسرتجعة.
 .322ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بوجود معايري خمتلفة قامئة وفقا ملا يطلق عليه املصنفات اليتمية،
ومن نقطة انطالق معقوةل للتأأكد من تعذر التعرإ عىل أأحصاب احلق ،يأأخذان النقاش اإىل الرمقنه الشامةل ،واملصنفات
غري املتاحة يف السوق واملصنفات غري املنشورة واليت ل يرغب مؤلفها يف نرشها عىل الإطالق .واس تطرد الوفد قائال إانه
ويف بعض ا ألحيان يتأأسس الاقرتاح عىل اإصدار ترخيص حكويم ،ويف بعض أأحيان أأخرى ،مثل ما تأأخذ به الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،يمت فرض تقييدات أأو اس تثناءات عىل حق املؤلف .وطالب الوفد بتويخ املزيد من احلذر يف هذا
املوضوع ،و أأكد عىل أأن هناك سوابق قليةل جد ًا حلالت التقييد والاس تثناء للمكتبات ودور احملفوظات .وتعرض الوفد
ملذكرة التفامه املؤرخة يف  0222مع اخلطوات والإجراءات الالزمة للتحري والبحث ادلءوب عن املصنفات اليتمية،
وتعرض أأيضا لقرتاح املفوضية ا ألوروبية القايض بسن توجيه اإداري ،وهو مايزال قيد البحث واملناقشة ،واس تطرد قائال
بأأن هناك قضااي أأخرى جاري النظر فهيا مثل املصنفات غري املتاحة يف السوق ،والتفاقيات الطوعية مع أأحصاب
احلقوق ،والإدارة امجلاعية الطوعية من قبل امجلعيات وخمتلف أأنواع الرتاخيص .و أأكد الوفد عىل احلاجة اإىل أليات تساعد
عىل توفر املصنفات ،ول تعين ابلرضورة تقييدات واس تثناءات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات.
 .322وتعرض وفد الس نغال حلاةل نفاذ كتاب ما من اخملزون ،ويتوىل النارشون اإعادة الطبع وفقا لعقود النرش املربمة.
ويف بعض ا ألحيان ،يطلب املؤلفون اإهناء عقود النرش مبجرد بيع الكتاب ونفاذه ،ويؤدي هذا بدوره اإىل عدم توفر
الكتاب يف السوق بشلك قانوين ،مما يوقع الرضر بلك من النارشين و أأحصاب حمال بيع الكتب.
 .322وتعرض وفد الهند اإىل العمل املنشور حتت عنوان " التناقض حول حقوق املؤلف" للاكتب (نيل نيتانيال)،
مطبعة جامعة أأكسفورد ،حيث اس تعرض العمل س ببني لزايدة املصنفات احملمية حبقوق املؤلف :متديد مدة امحلاية ،وعدم
وجود اإجراءات رمسية لتسجيل املصنفات احملمية حبق املؤلف .و أأشار الوفد اإىل عدم توفر حافز للنارشين أأو ألحصاب
احلق لإعادة نرش املصنفات ،حىت ولو اكن هناك طلب للحصول عىل هذه املصنفات من قبل املكتبات .واختمت الوفد
تعليقه قائال بأأن هناك حاجة اإىل اس تثناء املكتبات غري الرحبية.
 .322وذكر وفد مرص أأن الاقرتاح ا ألفريقي نص عىل التحري والبحث ادلءوب خبصوص املصنفات اليتمية ،ووجه الوفد
سؤالا عن ماهية هذا البحث ادلؤوب ،وقال اإنه ينبغي تركه للترشيعات الوطنية لتحديده.
 .320و أأعلن وفد اإيطاليا عن تأأييده للترصحي اذلي أأعلنه وفد الاحتاد ا ألورويب .و أأضاإ أأن معايري البحث ادلؤوب من
ا ألمور املعقدة اليت ينبغي تركها للترشيعات الوطنية ،وذكر الوفد حاةل نرش العمل يف دوةل أأجنبية .و أأاثر الوفد تساؤل
عن مقصود القيد ا إلقلميي للبحث ادلؤوب ،أأي ما اإذا اكن يُقصد به ماكن اإقامة املؤلف أأو ماكن نرش الكتاب .ورصح
الوفد بأأن هناك حاجة اإىل وضع مجموعة من املبادئ يف صك دويل لتحديد ماهية البحث ادلءوب.
 .323وطلب وفد كينيا الإشارة اإىل اجملموعة السادسة من جدول ا ألعامل واملعنية ابلقضااي العابرة للحدود ،و أأكد عىل أأن
ادلافع للترشيع هو السامح ابلتبادل بني املكتبات عرب احلدود .وذكر الوفد أأن الترشيع ينص عىل " ،ي ُسمح للمكتبات اليت
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تقع يف اإقلمي الطرإ املتعاقد ابإرسال أأو تلقي أأو تبادل نسخة من معل أأو مواد محمية حبقوق ذات الصةل مت اإنتاهجا بصورة
قانونية يف اإقلمي طرإ متعاقد أخر ،مبا يف ذكل نسخ املصنفات واملواد احملمية مبوجب حقوق تبعية مت اإقرارها وفقا لهذه
املعاهدة".

املوضوع الثامن :مسؤولية املكتبات ودور احملفوظات
 .324أأعلن الرئيس عن بدء النقاش حول اجملموعة الثامنة من بند جدول ا ألعامل.
 .322و أأفاد وفد اإكوادور بوجوب عدم توقيع عقوابت عىل املكتبات بسبب ترصفات موظفهيا ،وذكل نظر ًا للعدد الكبري
من ا ألعامل واملصنفات اليت تتعامل فهيا املكتبات ،و أأيضا بسبب العدد الكبري من الإجراءات املدنية واجلنائية فامي يتعلق
ابس تخدام مصنفات غري مرصح هبا ،واذلي تضمنه الاقرتاح املشرتك املقدم من الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي.
 .326و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل وثيقة املبادئ وا ألهداإ اليت تنص عىل" ،جيوز أأن تتضمن قوانني
حق املؤلف الوطنية تقييدات عىل املسؤولية عن بعض أأنواع ا ألرضار اليت تس ند اإىل املكتبات ودور احملفوظات
والعاملني هبا ووالكهئا اذلين يترصفون حبسن نية أأو يعتقدون أأن دلهيم أأس با ًاب معقوةل ليك يعتقدوا أأهنم ترصفوا حبسن نية
يف س ياق تنفيذ هماهمم وفقا لقوانني حقوق املؤلف" .كام تنص أأيضا عىل" ،ينبغي دراسة النظم الوطنية السارية
لالس تثناءات والتقييدات ابلنس بة للمكتبات ودور احملفوظات لتحديد ما اإذا اكنت يف حاجة اإىل حتديث لتواكب عرص
التكنولوجيا الرمقية ،ولمتكني املكتبات ودور احملفوظات من مواصةل الاضطالع مبهمهتا يف جمال اخلدمة العامة" .و أأكد
الوفد عىل عدم اإلقاء املسؤولية عىل العاملني ابملكتبات ودور احملفوظات يف حاةل الترصإ حبسن نية ،وطاملا اكن
الاعتقاد الصادق بأأهنم ميارسون أأعامهلم مبا يتفق مع الترشيع .و أأكد الوفد عىل أأن نص الاقرتاح املشرتك اتسم بعدم
التحديد عند النص عىل" ،ينبغي حاميهتم ضد مطالبات ودعاوى التعويض وإاعفاهئم من املسؤولية اجلنائية ،ومن ش هبة
إعفاء اتم ًا ،أأو أأن
الانهتاك أأو التعدي عىل حق املؤلف ".و أأضاإ الوفد بأأنه من غري املناسب منح العاملني يف املكتبات ا ً
يكون العاملني يف املكتبات بصفهتم املهنية مبنأأى عن املساءةل القانونية.
 .327و أأعلن وفد الربازيل عن اتفاقه مع مداخةل الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن اإعفاء العاملني يف املكتبات من
املسؤولية يف س ياق تنفيذ أأعامهلم حبسن نية ،وقال إان املكتبات الربازيلية تطالب السلطات ابإصدار ضامانت قانونية
لتقنني هذا الإعفاء.

املوضوع التاسع :تدابري امحلاية التكنولوجية
 .322افتتح الرئيس ابب اإبداء التعليقات عىل اجملموعة التاسعة بشأأن تدابري امحلاية التكنولوجية (.)TPM
 .322واس تعرض وفد كينيا الاقرتاح ا ألفريقي اذلي ينص عىل " ،تضمن ا ألطراإ املتعاقدة متتع املس تفيدين
ابلس تثناءات والتقييدات ابلوسائل الالزمة اليت متكهنم من الاس تفادة من الاس تثناء يف حاةل تطبيق تدابري تقنية لعمل
ما ،مبا يف ذكل ،يف حاةل الرضورة ،حق التحايل عىل تدابري امحلاية التقنية بغية اإاتحة املصنف" .و أأكد الوفد عىل وجود
بعض املس تخدمني ممن تنطبق علهيم رشوط المتتع ابلتقييدات والاس تثناءات ل يكونوا قادرين عىل الاس تفادة من تكل
التقييدات أأو الاس تثناءات بسبب تدابري امحلاية التكنولوجية ،ألنه ل يسمح ابلتحايل يف العديد من الترشيعات.
 .302ولفت وفد الهند ا ألنظار اإىل البياانت املتفق علهيا من املادة ( )22من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف
( ،)WCTواملادة ( )26من معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ( ،)WPPTحيث يعترب ممارسة التقييدات
والاس تثناءات وجوبية يف البيئة الرمقية ،ومن مث ل توجد هناك حاجة للسامح للمكتبات ابلتحايل عىل تدابري امحلاية
التكنولوجية ،والابتعاد عن ترصفات قد تؤدي اإىل ارتاكب أأعامل قرصنة.

SCCR/23/01
55

 .302و أأعرب وفد الربازيل عن أأمهية تدابري امحلاية التكنولوجية أأيضا ل ألشخاص ضعاإ البرص ( ،)VIPو أأن الاقرتاح
املشرتك قد تعرض اإىل تكل الاثر املرتتبة.
 .300وذكر وفد اإكوادور أأن الالزتام حبامية تدابري امحلاية التكنولوجية ،واليت وردت يف املادة ( )22من معاهدة الويبو
بشأأن حق املؤلف ،اكنت ضد الاس تخدام غري املرخص ،ولهذا فقد مت اإاتحة قدر من املرونة للبدلان لتنفيذ القيود
املفروضة عىل تدابري امحلاية التكنولوجية .و أأشار الوفد اإىل أأن الاقرتاح املشرتك للك من الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي
قد مسح للمكتبات ابلتحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية وممارسة ا ألعامل اليت تسمح هبا الترشيعات السارية.
 .303و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه ل يوجد نص حمدد للتعامل مع تدابري امحلاية التكنولوجية يف الترشيعات
الوطنية لبدله ،فامي عدا النص اذلي يسمح للمكتبات ابلتحايل لتغطية حاجهتم لرشاء نسخة من مصنف ما لإضافهتا اإىل
مقتنيات املكتبة .وقال الوفد اإنه يوجد نظام قوي جدا لتوفري الاس تثناءات عىل تدابري امحلاية التكنولوجية ،وتتوىل لك
من مكتبة الكونغرس ووزارة التجارة اإدارة هذا النظام .و أأضاإ الوفد قائال إانه يمت منح اإعفاءات ل ألشخاص احملمتل تأأثرمه
سلبيا حبظر التحايل ،وينظر يف أأمر هذا الإعفاء لك ثالث س نوات .كام أأشار الوفد أأيضا اإىل الترشيع الوطين اذلي
يكفل اإعفاء أأمناء املكتبات ودور احملفوظات من املسؤولية اجلنائية يف حال ترصفهم حبسن نية يف س ياق التحايل عىل
تدابري امحلاية التكنولوجية.
 .304وتسائل وفد اإيطاليا عن رضورة اإرساء قاعدة قانونية بشأأن تدابري امحلاية التكنولوجية واملكتبات يف ظل قدرة
املكتبة عىل احلصول عىل العمل بطريق قانوين ورشعي.
 .302وذكر وفد اإكوادور أأن السبب يف السامح ابلتحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية من قبل املكتبات ودور
احملفوظات هو حاجة تكل اجلهات ،من بني أأمور أأخرى ،لعمل نسخة للحفظ.
 .306و أأشار وفد مرص اإىل اإماكنية تطبيق بعض تدابري امحلاية التكنولوجية عىل املصنفات املوجودة يف املكل العام،
و أأضاإ الوفد بأأنه ينبغي أأل تطبق تدابري امحلاية التكنولوجية عىل مصنفات املكل العام.

املوضوع  :22العقود
 .307افتتح الرئيس ابب التعليقات عىل اجملموعة العارشة من بند جدول ا ألعامل واليت تتعلق ابلعقود.
 .302وذكر وفد الهند وجود العديد من املشالك ألمناء املكتبات مع العقود ،حيث ختضع العقود للتقييدات
والاس تثناءات القانونية املنصوص علهيا يف القانون احمليل ،ولهذا يمت تضييق نطاق تكل التقييدات والاس تثناءات لصاحل
املكتبات .و أأعطى الوفد مثال عىل نسخة ورقية من كتاب ،حيث مل يكن لها أأي تقييد عىل عدد مرات الإعارة ،ومقارنهتا
بنسخة رمقية ل يسمح ابإعارهتا اإل لعدد  02مرة فقط.
 .302و أأشار وفد اإكوادور اإىل رضورة جتنّب املعاهدة للرتاخيص اليت متنع النسخ بغرض احلفظ.
 .332و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن ر أأيه فامي  صص حتديد الرتتيبات اليت ميكن أأن يقوم هبا أأمناء املكتبات،
وقال اإن جتربته تظهر أأن املكتبات فعاةل يف التعامل مع النارشين .وعرب الوفد عن تردده يف احلد من قدرة املكتبات عىل
السعي لتحقيق أأفضل الصفقات املمكنة للحصول عىل أأكرب قدر من املواد واملصنفات وإاضافهتا اإىل مجموعاهتا.
 .332و أأعرب وفد أأسرتاليا عن معارضته ملعايري دولية للتعامل مع التفاوض وترتيبات اإبرام العقود مع النارشين .وذكر
الوفد أأن من ا ألفضل أأن يتوىل القطاع اخلاص مبارشة اإبرام التفاقات.
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 .330و أأشار الرئيس اإىل وجوب تقدمي التعليقات املكتوبة عىل بند جدول ا ألعامل رمق  2قبل يوم امجلعة ،مع همةل اإضافية
مدهتا ثالثة أأشهر .واقرتح الرئيس بدء مناقشة البند رمق  6من جدول ا ألعامل املعين ابلتقييدات والاس تثناءات
ل ألشخاص غري القادرين عىل القراءة.
 .333ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بأأنه ليس عىل اس تعداد ملناقشة بند جدول ا ألعامل رمق ،6
حيث مت الانهتاء من بند جدول ا ألعامل رمق  2يف وقت أأرسع مما اكن متوقعا.
 .334ورصح وفد جنوب أأفريقيا أأيضا بعدم اس تعداده ملناقشة البند رمق .6
 .332و أأيد وفد ش ييل املداخالت اليت أأبداها وفدي الاحتاد ا ألورويب وجنوب أأفريقيا.

البند السادس :الاس تثناءات والتقييدات
 .336وجه الرئيس الشكر ملبادرة مرص واملكس يك والولايت املتحدة ا ألمريكية الرامية اإىل تنظمي اجامتعا مع احتاد
النارشين ادلوليني والاحتاد العاملي للمكفوفني .و أأضاإ أأهنا لفرصة عظمية لتبادل رصحي ومبارش ل ألفاكر اليت تساعد عىل
تفهم مجيع املواضيع املتضمنة يف قضية الإعاقة البرصية .كام خص الرئيس املدير العام ابلشكر لقبوهل العمل كوس يط لتيسري
اإجراء حوار ًا ممثر ًا بني ادلول ا ألعضاء .وعرض الرئيس الوثيقة الرئاس ية  ،SCCR/22/16و أأوحض بأأهنا تستند عىل
توصيات ادلورة السابقة ابإعداد تكل الوثيقة اجلديدة .و أأضاإ الرئيس بأأن الغرض من الوثيقة هو موافاة اللجنة بنص
جامع وواحض ومامتسك وشفاإ ،يضم مجيع التعليقات اليت أأبدهتا الوفود أأثناء مناقشة الاس تثناءات والتقييدات املفروضة
عىل حق املؤلف ل ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات أأثناء انعقاد اللجنة يف دورهتا السابقة .كام أأن الغرض هو
جتميع اكفة التعليقات اليت أأبدهتا الوفود يف وثيقة واحدة يك ل تغفل اللجنة عن أأي من ا ألعامل السابقة .واش متلت الوثيقة
عىل املساهامت املقدمة من الوفود من خالل التعليقات اليت أأدلوا هبا ،واليت مت أأخذها يف الاعتبار دون اختاذ أأي موقف
جتاه أأي تعليق أأو استباق لر أأي ،مع التسلمي برتك اجملال مفتوحا لختاذ مواقف مس تقبلية مع اإماكنية اإضافة تعليقات
جديدة .وحث الرئيس مجيع الوفود عىل حتقيق نتاجئ حامسة خالل دورة انعقاد اللجنة احلالية ،ووجه ادلعوة هلم لإبداء
تعليقات عامة عىل الوثيقة .واقرتح الرئيس تأأجيل اإبداء التعليقات اخلاصة بقضااي حمددة واردة يف نص الوثيقة ،بغرض
تفهم الروح التوجهيية من وراء هذا العمل أأول.
 .337وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء ،بأأنه وابلإضافة اإىل بعض التغيريات التقنية
والنحوية ،فهناك تعديالت جوهرية هامة جيب اإدخالها عىل الوثيقة .واقرتحت اجملموعة ابء بغية التوصل اإىل فهم أأفضل
لتكل التغريات ،قيام الرئيس بتقدمي عرضا للوثيقة  SSCR/22/16قبل أأن جتري اللجنة مناقش هتا .و أأعلنت اجملموعة عن
الزتاهما ابلسعي اإىل التقارب بغية اإرساء معايري جديدة لتحسني اإماكنية نفاذ املعاقني برصاي اإىل املطبوعات مع احلفاظ عىل
سالمة نظام امللكية الفكرية .وذكر الوفد بأأن احلوار بني لك من الاحتاد العاملي للمكفوفني واحتاد النارشين ادلوليني
وادلول ا ألعضاء يعد خطوة يف الاجتاه الصحيح .ووجه الوفد الشكر لوفود لك من املكس يك ومرص والولايت املتحدة
عىل تنظمي هذا احلدث ،وخص ابلشكر لك من الاحتاد العاملي للمكفوفني واحتاد النارشين ادلوليني ملا قدموه من
مساعدة للوفود يف حتقيق تفهم أأفضل يف اجملالت اليت تتطلب تقارب وهجات النظر.
 .332و أأعرب وفد اجلزائر ،متحد ًاث ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ،عن أأمهل يف أأن تساعد الوثيقة عىل تبين صك
دويل يليب مطالب اكفة ا ألطراإ املعنية .و أأضاإ الوفد بأأن اجلهود املبذوةل بشأأن هذا ا ألمر جديرة ابلثناء ،وأأشاد
ابملؤلفني عىل ما قدموه من اقرتاحات خمتلفة .واس تطرد الوفد قائال بأأن الصك القانوين ،املزمع اإعداده ،ينبغي أأن يشرتط
من مجيع البدلان وضع نصوص خاصة ابلس تثناءات والتقييدات يف ترشيعاهتا لتسهيل نفاذ املعاقني برصاي اإىل املصنفات،
مع النص عىل اإجراء تبادل عرب احلدود يف أأنساق يسهل النفاذ اإلهيا.
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 .332وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بأأنه ملس تقدما كبري ًا يف سبيل اإجياد حل يساعد عىل إازاةل
احلواجز اليت حتول دون نفاذ املعاقني برصاي للكتب ذات ا ألنساق اليت يسهل النفاذ اإلهيا .و أأشار الوفد بأأنه خالل ادلورة
السابقة ،واليت عقدت يف يونيو  ،0222قدم وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ابلشرتاك مع ادلول ا ألعضاء
ا ألخرى يف الويبو اقرتاحا لوضع صك دويل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات ل ألشخاص غري القادرين عىل قراءة الكتب
املطبوعة ،وهو ما يعد نتاج لسلسةل من املشاورات املمثرة واجلهد املتواصل من جانب عدد من البدلان .وقد قدمت
مجيع ادلول ا ألعضاء اليت مل تؤيد تكل الوثيقة مشاريع اإضافية واقرتاحات وتعليقات .و أأعرب الوفد عن شكره للرئيس
لإعداد الاقرتاح اجلديد املتعلق بوضع صك دويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات ل ألشخاص غري القادرين عىل قراءة
املطبوعات .و أأضاإ بأأن هناك حاجة ملناقشة النص اذلي يثري عددا من ا ألس ئةل .كام أأنه من املناسب و أأيضا من املمكن
التفاق عىل نص قوي يعزز من توافر ا ألعامل واملصنفات يف أأنساق ميكن النفاذ اإلهيا من قبل ا ألشخاص املعاقني برصاي،
مع عدم اإغفال احلاجة اإىل توفري حامية فعاةل حلقوق املبدعني .ويرى الوفد عدم اإماكنية حتقيق تقدم يف حاةل اإعادة فتح ابب
املناقشة حول طبيعة الصك قبل مناقشة املسائل املوضوعية والاعرتاضات املقدمة .وذكر الوفد أأيضا أأن املناقشة
املفتوحة اليت جرت يف اليوم السابق بني الاحتاد العاملي للمكفوفني واحتاد النارشين ادلوليني اكنت ممثرة للغاية .ويبدو أأن
أأحصاب املصاحل الرئيس يني قد متكنوا من اس تعراض نقاط التفاق والاختالإ عىل عدد من املوضوعات ،فضال عن
اجملالت اليت ميكن فهيا حتسني النص أأو التوصل اإىل حلول وسط.
 .342وتوجه وفد الربازيل ابلشكر لوفود لك من املكس يك ،والولايت املتحدة ومرص لإجراء تكل املشاورات واليت
وصفها بأأهنا مفيدة ومعلية للغاية .وقد قدم احتاد النارشين ادلوليني مقرتحات بناءة عكست شواغهل املتعلقة ابلصك قيد
التفاوض .و أأعرب الوفد عن اعتقاده يف قرب التوصل اإىل اتفاق ،ليس فقط يف اإشارة اإىل املضمون ولكن أأيضا لالتفاق
عىل طبيعة الصك .واختمت الوفد لكمته قائال بأأنه وبعد مناقشة احملتوى ،و أأثناء انعقاد اجللسة احلالية ،تظهر احلاجة اإىل
ختصيص وقت ًا ملناقشة طبيعة الصك ،حيث مل يمت حىت الن معاجلة هذه املسأأةل يف اجامتع عام من خالل مناقشات عىل
نطاق أأوسع.
 .342و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن ترحيبه ابلوثيقة  ،SCCR/22/16كام أأعرب عن اعتقاده يف أأهنا جيب أأن تشلك
أأساسا للمفاوضات .واقرتح الوفد اعامتد الوثيقة واعتبارها وثيقة معل للجنة ،ولو أأنه لحظ أأهنا تش متل عىل بعض
التغيريات ،اليت ميكن مع ذكل مناقش هتا .وذكر الوفد بأأنه يشجع ادلول ا ألعضاء عىل املشاركة بشلك اإجيايب خالل ادلورة
هبدإ الانهتاء من اإعداد الصك .و أأعلن عن توقعه الانهتاء من اإبرام الصك أكداة ملزمة لصاحل ا ألشخاص املعاقني برصاي.
وذكر الوفد جمددا حصائل امجلعية العامة ،و أأكد عىل اإماكنية حتقيق نتاجئ طيبة من خالل تعزيز احلوار .و أأعلن عن ترحيبه
ابحلدث اذلي نظمته لك من الولايت املتحدة ومرص واملكس يك.
 .340و أأعلن وفد املكس يك عن تشجيعه لهذه املبادرة لتحسني نفاذ ا ألشخاص املعاقني برصاي اإىل املصنفات احملمية
حبقوق املؤلف .و أأعلن عن تأأييد بالده لالقرتاح املقدم من الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي ،واذلي يويص ابإعداد وثيقة
دولية ملزمة قانوان ،مع النص املقدم من الاحتاد العاملي للمكفوفني ،مع الرتكزي بوجه خاص عىل جوانب حقوق الإنسان.
وحتقيقا لهذا الهدإ ،أأعرب الوفد عن تأأييده ودمعه للنظر يف النص املقدم من الرئيس أكساس للمفاوضات؛ وحذر الوفد
اللجنة من اإغفال الهدإ الهنايئ وهو حتقيق النفاذ الفعال اإىل أأنساق مناس بة مجليع ا ألشخاص املكفوفني وغري القادرين
عىل قراءة املطبوعات ،و أأوىص الوفد اكفة الوفود ابملشاركة يف املفاوضات بروح بناءة.
 .343وحتدث وفد ابكس تان يف أأربع نقاط :أأول ،عرب الوفد عن ترحيبه ابلوثيقة الرئاس ية وعن اعتقاده يف أأهنا خطوة يف
الاجتاه الصحيح .و أأضاإ قائال ،اإن هناك حاجة اإىل امليض قدما وبدء املناقشات حول هذا املستند .اثنيا ،أأعرب الوفد
عن ترحيبه ابملناقشة الرصحية اليت متت يف اليوم السابق .و أأضاإ بأأنه اكن من املفيد الاس امتع اإىل الك اجلانبني أأثناء
قياهمم ابلتعليق ،وتقدمي الاقرتاحات ،وبيان مواقفهم .اثلثا ،رصح الوفد بأأن غاية ما هيمه هو رضورة الانهتاء من تكل
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املناقشات والتوصل اإىل الصك املطلوب والالزتام به .رابعا ،أأعلن الوفد عن اعتقاده يف رضورة أأن يكون الصك ادلويل
ملزما ،وذلكل ،اكن من الرضوري إاجراء مناقشات حول طبيعة هذا الصك أأثناء اجللسة.
 .344وذكر وفد سويرسا أأنه قد مت اإعداد الوثيقة  SCCR/22/16عىل حنو ممتزي متاما ،ولكنه لحظ عدم درج بعض
التعليقات اليت مت تقدميها ،مبا يف ذكل بعض التعليقات اليت أأبداها هو نفسه.
 .342و أأعلن وفد الس نغال عن تأأييده للمداخةل الىت قام هبا منسق اجملموعة ا ألفريقية .وقال أأنه يوافق عىل اعتبار تكل
الوثيقة مبثابة وثيقة معل ،و أأن تصبح أأساسا للمناقشات يف اإطار اللجنة ادلامئة .كام أأعلن الوفد عن أأمهل يف أأن تسفر
املناقشة عن اإعداد مرشوع لنص يكون يف الهناية صاك ملزما قانوان.
 .346و أأعرب وفد تركيا عن ترحيبه ابلقرتاح اخلاص ابإعداد صك دويل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات ل ألشخاص
ذوي الإعاقة البرصية وغري القادرين عىل قراءة املطبوعات .و أأشار الوفد اإىل أأمهية املناقشات املبنية عىل أأساس النص
احلايل للوثيقة خالل اجللسة العامة.
 .347و أأعلن وفد ا ألرجنتني عن تأأييده للوفود اليت طلبت اعامتد الاقرتاح املشرتك كوثيقة معل للجنة ادلامئة ،ولفت
الوفد ا ألنظار اإىل ادلمع املقدم من احتاد النارشين ادلوليني يف سبيل اإعداد صك بشأأن الاس تثناءات والتقييدات .و أأعلن
عن اتفاقه مع البياانت اليت أأدىل هبا وفدا الربازيل وابكس تان بشأأن أأمهية وضع موعد هنايئ للمناقشة .و أأكد عىل أأمهية
املفاوضات يف إابراز جدية ادلول ا ألعضاء حيال حتقيق أأهداإ جدول أأعامل التمنية.
 .342و أأعلن وفد ابراغواي عن تأأييده للتعليقات اليت أأبدهتا وفود لك من ا ألرجنتني والربازيل وابكس تان فامي يتعلق
مبناقشة الوثيقة.
 .342ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابعتقاده بأأن النص املقرتح مناسب لإجراء مناقشات؛ أأما ابلنس بة لعامتد
الوثيقة كوثيقة معل ،فقد ذكر الوفد أأنه من ا ألنسب اإجراء مناقشة عىل مواضيع حمددة يف الوثيقة يف هذا التوقيت.
 .322و أأبرز وفد ش ييل احلاجة اإىل اإجراء مناقشة عن الطبيعة القانونية لهذا الصك ادلويل.
 .322و أأعلن وفد نيجرياي عن موافقته عىل اس تخدام الوثيقة أكساس للمناقشات يف اجللسة العامة.
 .320و أأعرب وفد الهند عن أأمهل يف أأن تؤدي املناقشة حول الوثيقة اإىل اإماكنية وضع صك قانوين ملزم بشأأن
التقييدات والاس تثناءات لصاحل ا ألشخاص املعاقني برصاي وغري قادرين عىل قراءة املطبوعات.
 .323و أأعرب وفد أأوكرانيا عن تأأييده لتبين الوثيقة واعامتدها أكساس للمناقشة.
 .324وذكر وفد اجلزائر بأأن هناك وفودا خمتلفة ترغب يف امليض قدما يف س ياق الوثيقة املقرتحة ،و أأعرب عن انشغاهل
حيال اإماكنية اإعداد مرشوع اقرتاح لتقدميه اإىل امجلعية العامة يك توافق عىل عقد مؤمتر دبلومايس .وتساءل الوفد عن
كيفية تنفيذ هذه اخلطوة ،وعن الوقت احملدد لإجراهئا ،وخاصة يف حاةل عقد مشاورات غري رمسية ،ور أأى الوفد أأن
اإجراء مشاورات غري رمسية ومناقشة حصائلها بعد ذكل يف اجللسة العامة س ميكّن من احلصول عىل النتاجئ يف الوقت
املناسب لعرضها عىل امجلعية العامة.
 .322و أأعرب وفد كينيا عن تأأييده ملوقف اجملموعة ا ألفريقية.
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 .326و أأشار وفد اإكوادور اإىل تعرض حقوق الإنسان ا ألساس ية اإىل اخلطر يف تكل املناقشة ،و أأعرب عن موافقته عىل
اإعداد مرشوع وثيقة للمناقشة .ورصح الوفد بأأنه يرغب يف التوصل اإىل صك دويل ملزم قانوان.
 .327وشدد وفد مرص عىل أأن أأمهية الوثيقة تمكن يف الصك املنشود ،وهل س يكون ملزما أأم ل.
 .322وذكر وفد كندا أأن الترشيعات الوطنية لبدله تنص عىل اس تثناءات لإنتاج مواد للمعاقني برصاي .و أأكد عىل
رضورة أأن يسمح الصك ادلويل بتبادل املواد عرب احلدود ،مع التأأكيد عىل ضامانت مناس بة ألحصاب حقوق املؤلف.
 .322أأعطى الرئيس اللكمة للمنظامت غري احلكومية لتقدمي بياانهتا.
 .362و أأشاد ممثل املعهد الوطين املليك للمكفوفني ( )RNIBابلتقدم احملرز خالل ادلور الثالثة والعرشين للجنة يف اجتاه
القضاء عىل حواجز حق املؤلف اليت حتول دون نفاذ املكفوفني وضعاإ النظر وغريمه من ا ألفراد اإىل املصنفات
املنشورة .و أأشار املمثل اإىل دمع ا ألوساط املعنية حبق املؤلف للوصول اإىل معاهدة خاصة اب ألشخاص املعاقني ،وحتسني
النفاذ اإىل الكتب وا ألفاكر .و أأكد املمثل عىل أأن املعهد الوطين املليك للمكفوفني مل يكن قادر ًا عىل اإرسال املواد ملنظامت
أأخرى حيث ل تسمح أأنظمة الرتخيص بذكل يف بعض احلالت .وذكر املمثل بأأنه اإن وجد صك دويل سار حاليا ،فاإنه
س يتيح ل ألعضاء اإماكنية النفاذ اإىل  ،Book Share U.S.Aومن مث يسمح بنقل املصنفات .و أأضاإ املمثل أأنه ل يوجد
هناك سبب قوي حيول دون العمل من أأجل اإعداد قانون ملزم من ادلرجة ا ألوىل حلل مشلكة النقص احلاد يف الكتاب
بدل من وضع قانون من ادلرجة الثانية لصاحل ا ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات .وطالب ابإبرام الويبو ملعاهدة
ملزمة لصاحل ا ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات وجتنيهبم الاس مترار لس نوات عديدة يف النضال من أأجل
التوصل اإىل حل من ادلرجة ا ألوىل.
 .362و أأكد ممثل املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ( )e-EIFL.netعىل أأن املكتبات يه أأحد املوزعني الرئيس يني للمواد
اليت ختدم مصاحل ا ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات ،ويف غالب ا ألمر تكون املكتبات يف البدلان النامية يه
اللية اليت يمت بواسطهتا تسلمي املواد .و أأكد عىل أأمهية وجود وثيقة ملزمة لتحقيق ا ألهداإ املنصوص علهيا يف ديباجة
الاقرتاح اذلي أأدىل به الرئيس ،و أأنه يدرك النقص املس متر يف املصنفات املتاحة ل ألشخاص غري القادرين عىل قراءة
املطبوعات .ويرى عدم جدوى اتباع هنج ثنايئ املرحةل حيث لن حيقق النجاح املأأمول .وذكر املمثل أأن املُقَ ِّرر اخلاص
اب ألمم املتحدة املعين ابحلق يف حرية الر أأي والتعبري قد أأعلن أأن النفاذ لهو حق من حقوق الإنسان .ولفت ا ألنظار اإىل أأن
 %22من ا ألشخاص املكفوفني وضعاإ البرص من البدلان النامية ،وإاىل أأن وجود معاهدة ملزمة سوإ تسمح
ل ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات والنفاذ اإىل اجملموعات املتوفرة يف املكتبات ألغراض التعلمي ،ومتضية أأوقات
الفراغ وتمنية الشخصية .و أأشار اإىل اإماكنية عقد مناقشة عن هيئات البث ،وذلكل ينبغي اإيالء الاهامتم املتساوي للك
من احتياجات ا ألشخاص املكفوفني وذوي الإعاقة البرصية هبدإ الوصول اإىل معاهدة دولية.
 .360و أألقى ممثل منظمة تعزيز احلوار بني املس هتلكني عرب احمليط ا ألطليس ( )TACDالضوء عىل أأن هناك اجتاهني
خمتلفني ،اجتاه الاحتاد العاملي للمكفوفني ( ،)WBUوهو اجتاه معيل وملموس للغاية ويتسم ابملرونة اليت تبحث عن
حلول للماليني من ا ألفراد؛ وعىل اجلانب ا ألخر ،جند اجتاه الصناعة وما يمتزي به من هنج عام ل يتناول قضااي ملموسة
ويغلب عىل حديثه الطابع النظري والفكري .و أأكد املمثل عىل أأن املناقشة مل تكن حول اإماكنية قيام التكنولوجيا بذاهتا
حبل املشالك ،ألهنا ببساطة لن تفعل ذكل ،كام أأهنا ل تس تطيع .وتسائل عام اإذا اكن من املمكن للمنظامت املعنية
ابملكفوفني وغريها من مجموعات املعاقني برصاي أأن تثق يف النارشين يف حاةل اإعطاهئم سلطة الرفض .واس تطرد قائال إان
عدم عقد مؤمتر دبلومايس إلبرام املعاهدة يف شهر يونيو القادم س يكون أأمر ًا ل ميكن ادلفاع عنه س ياس يا .وذكر املمثل أأن
امجليع متفق عىل أأن ألية من أليات التنظمي اذلايت ،من قبيل منصة ألحصاب املصاحل ،لن تكون اكفية وحدها يف حالت
اإخفاق السوق .وشدّد عىل أأن املُقَ ِّرر اخلاص ل ألمم املتحدة ،الس يد فرانك لرو ،أأصدر بياان يدعو فيه اإىل اإبرام معاهدة
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قانونية ملزمة لصاحل ا ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات ،كام أأن هناك دعوة ترتدد يف الويبو وتدعو اإىل عقد
مؤمتر دبلومايس .كام تعرض أأيضا للتوصيات الواردة يف التقرير اذلي أأعدته مدرسة يل للقانون" :بشلك عام ،متنع القوانني
حتول الصكوك اإىل اتفاقيات ل قمية لها .ذلكل فاإن القوانني والصكوك غري امللزمة متث ّل حلول غري مالمئة
والصكوك امللزمة ّ
مىت حصل التوافق وحتدّ د املطلوب ،كام هو احلال هنا .وختلق القوانني والصكوك غري امللزمة أأيضا نوعا من أأوجه القصور
حيث حتاول البدلان حتديد كيفية تلبية طموحاهتا الأكرث مغوضا ".وذكر املمثل أأن القوانني والصكوك غري امللزمة لن
تساعد عىل حشد هجود اجلهات الفاعةل احمللية اليت مل تنفذ بعد اتفاقية ا ألمم املتحدة بشأأن ا ألشخاص ذوي الإعاقة.
و أأضاإ أأنه جاري التوصل اإىل نقطة حتول حيث حتقق ابلفعل تقدما ملموسا ،وإال فسيمت اإبالغ اجملمتع املدين بأأسامء اذلين
يعملون عىل اإعاقة هذا التقدم .واختمت لكمته مؤكد ًا عدم ظهور أأدةل تثبت وقوع رضر عىل أأحصاب احلقوق بسبب تكل
الاس تثناءات ،نظر ًا ألن هذه الاس تثناءات قامئة ابلفعل يف خمتلف بدلان العامل مثل الولايت املتحدة ا ألمريكية ويف
الاحتاد ا ألورويب دون أأن تشلك خسارة يف ادلخل التجاري ألحصاب احلقوق .وحث املمثل عىل اإحراز تقدم ملموس،
وعدم اإضاعة اجلهود يف جمادلت أأيديولوجية.
 .363وقال ممثل امجلعية ا أليبريية ا ألمريكية الالتينية لفناين ا ألداء ( )FILAIEأأن امجلعية تؤيد اإبرام معاهدة دولية
ل ألشخاص ذوي الإعاقات البرصية .و أأشار اإىل النص الوارد يف الصفحة  ،4املادة ( أأ) من الوثيقة " :العمل ا ألديب
الفين" ،اتباعا للامدة ( )0من اتفاقية برن ،وقال اإنه ينبغي اإضافة مصطلح "العمل العلمي" حيث ل توجد اإشارة اإىل
اتفاقية برن يف الوثيقة .وسلط ممثل امجلعية الضوء عىل ما جاء يف الصفحة  ،2الفقرة  ،7بأأن هناك مغوض حول ما يُقصد
به من مصطلح "ادلوةل العضو" ،وهل يقصد به الإشارة اإىل طرإ متعاقد يف املعاهدة ،أأو يف معاهدة الويبو بشأأن حق
املؤلف ( ،)WCTأأو يف اتفاقية برن أأو دوةل عضو يف الويبو .واقرتح الإشارة اإىل معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل
الصويت ( )WPPTيف النص املقرتح .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تسهم املعاهدة يف اإضاءة حياة املعاقني برصاي و أأي خشص
حيتاج اإلهيا.
 .364وطلب ممثل املنظمة الوطنية ا ألس بانية للمكفوفني ( )ONCEاإعداد وثيقة قانونية ملزمة حيث ميكن أأن يكون
هناك تبادل عاملي للكتب واملواد اليت ميكن النفاذ اإلهيا بطريقة فعاةل ورسيعة .و أأفاد ممثل امجلعية بوجود مثل هذا التبادل
يف بعض البدلان مع عدم اإحلاق أأرضار بأأحصاب احلقوق .ولفت ا ألنظار اإىل عدم وجود اإشارة يف الترشيعات الوطنية اإىل
الوسطاء املوثوق هبم ،وذلكل ل ينبغي أأن ل يتضمن الصك ادلويل امللزم الإشارة اإىل مثل هذه اللية.
 .362وقال ممثل احتاد أأمرياك الالتينية للمكفوفني ( )ULACأأن الاس تثناءات تعد أأمر ًا حيواي ،و أأن الس ياق يمكن يف
اإجياد حال عادل للبدلان الغنية اليت تمتتع مبنظامت زاخرة ابملوارد ،وكذكل لبدلان أأمرياك الالتينية حيث ل يتوفر هبا سوى
منظامت ومدارس صغرية حتاول اللحاق وتلبية احتياجات املس تخدمني .و أأشار اإىل أأمهية العمل مع دور النرش بغية
احلصول عىل الكتاب بصورة مبارشة ،ولكن أأيضا ل جيب التقاعس عن تفعيل اس تثناءات لتوفري املزيد من املواد
لطالب مدارس املكفوفني .و أأضاإ ممثل الاحتاد بأأن أأمهية وضع صك ملزم تمكن يف دفع البدلان اإىل التقيد هبا ،و أأن هذا
من شأأنه السامح لـ ( )ULACابلعمل مع احلكومات لضامن الالزتام مبثل هذا الصك .وذكر ممثل الاحتاد مثال جيد ًا وهو
التفاقية املعنية اب ألشخاص ذوي الإعاقة ،وما حققته دوةل ا ألرجنتني ،حيث مت اإحراز تقدم ًا كبري ًا يف العرش س نوات
املاضية ،و أأردإ قائال بأأن جمرد التوصيات لن يؤدي اإىل اإحراز التغيري املأأمول .و أأضاإ أأن ا ألشخاص املكفوفني قد
يضطرون يف بعض ا ألحيان اإىل احلصول عىل املواد عرب وسائل غري رشعية بيامن يكون من ا ألفضل توفري اإطار قانوين
حيدد ضامانت أأكرث لاكفة ا ألطراإ املعنية .و أأكد ممثل الاحتاد عىل أأن املشاركة يف أأعامل القرصنة يتوفر لها طرقا ووسائل
أأيرس من تكل اليت تتوفر لتيسري اس تخدام املكفوفني للمواد .ولفت ممثل الاحتاد ا ألنظار اإىل اس مترار املناقشات طوال
ثالث س نوات بيامن تشري الإحصاءات اإىل أأن  %72من ا ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات يف ا ألرجنتني مل
يمتكنوا من اإهناء مرحةل املدرسة الثانوية بسبب عدم اإماكنية النفاذ اإىل املواد .واختمت ممثل الاحتاد لكمته بأأن النص املقرتح
قد مت الانهتاء منه ابلفعل ،ومن املتوقع أأن ينتج عن هذا الصك تغيري ًا واقعي ًا عىل السيناريو احلايل.
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 .366وقال ممثل حتالف املكتبات بشأأن حق املؤلف ( )LCAأأن الصك القانوين لهو من ا ألمور احليوية لزايدة فرص
النفاذ اإىل املعارإ ل ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات ،ولتيسري النفاذ املتساوي اإىل املواد احملمية حبق
املؤلف .وذكر أأن املكتبات مه أأحصاب مصاحل وميكهنم املساعدة يف هذه العملية ألن ابإماكهنم الاس مترار يف تقدمي نسخ
من املصنفات احملمية حبق املؤلف ذات أأنساق يسهل النفاذ اإلهيا من قبل رواد املكتبات من غري القادرين عىل قراءة
املطبوعات ،ومواكبة ادلور املأأمول يف تقدمي خدمات عامة أأساس ية ،وتوفري خدمات متصةل ابلتعلمي والتدريب ،وتوفري
القراءة التكيفية والنفاذ اإىل املعلومات كام مت النص عليه يف املادة ( أأ) من الوثيقة املقرتحة .وشدد ممثل التحالف عىل أأن
الوسطاء املوثوق هبم ميث ّلون ،ابتباعهم س ياسات وإاجراءات لضامن الالزتام حبق املؤلف وحقوق أأخرى ،هيئات معمتدة
ول ينبغي أأن يكونوا ملزمني ابلامتس ترصحي أخر لعمل نسخ يسهل النفاذ اإلهيا من مصنفات متاحة فعال لرواد أخرين.
و أأشار ممثل التحالف اإىل أأن مطالبة تكل املؤسسات بتقدمي التقارير ،ميكن أأن يتعارض مع حقوق اخلصوصية املنصوص
علهيا يف العديد من القوانني الوطنية مثل قوانني الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .367و أأشار ممثل مؤسسة الكوكب اجلامع ( )IPFاإىل التعديالت اليت ُأدخلت عىل النص املقرتح ،وتَ َع ّرض اإىل قيام
أأحصاب احلقوق حبذإ اجلزء اذلي ينص عىل" ،جيب أأن يمتتع ا ألشخاص املعاقني برصاي حبق النفاذ الاكمل والعادل
وعىل قدم املساواة للمواد املطبوعة" ،وتعجب هل يمت حرمان ا ألشخاص املعاقني برصاي من حق النفاذ املتساوي أأو
بسبب حذإ أأحصاب احلقوق ل إالشارة اإىل جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية ،وهل مه ضد جدول أأعامل التمنية .وذكر
ممثل املؤسسة أأن أأحصاب احلقوق قد أأضافوا اجلزء اذلي ينص عىل " ،تقوم هيئة معمتدة مبراقبة الامتثال ،وتنفيذ
الس ياسات واختاذ الإجراءات اخلاصة ابلنفاذ وتأأمني تكنولوجيا املعلومات وذكل وفقا للمعايري ادلولية املعرتإ هبا .وتقوم
بتسجيل اس تخدام املعلومات الاس تخدام ا ألمثل وموافاة أأحصاب احلقوق بتكل البياانت عىل حنو شفاإ ويف الوقت
املناسب ".و أأكد عىل أأن  %22من املنظامت غري احلكومية يف البدلان النامية لن تس تطيع أأن تنفق ا ألموال الالزمة
لالمتثال هبذه املعايري املتعلقة بأأمن تكنولوجيا املعلومات ،وتساءل عن سبب عدم وجود مثل هذا الطلب يف
الاس تثناءات املتعلقة حبقوق املؤلف ا ألخرى ،مثل يف حالت معل نسخة احتياطية من قرص مضغوط .وذكر املمثل،
متحداث ابمس منتدى  DAISYللهند ( ،)DFIبأأن التفاق الطوعي مثل منصة أأحصاب املصاحل ومرشوع  TIGARمل
يكوان سوى وس يةل لتفعيل املعاهدة ،ولكهنام لن يكوان قادرين عىل تغطية اكفة القضااي الرئيس ية يف العامل .وذكر ممثل
املؤسسة أأن منتدى  DFIيف الهند قد أأبرم اتفاقات مع انرشين ،واكن هذا مثرة جلهد مبذول طوال عدة س نوات ،ومل
يتوفر احلصول عىل تصارحي اإل من نس بة ضئيةل من أأحصاب احلقوق .و أأضاإ أأنه جيب أأل يكون هناك أأي بديل غري
معاهدة ملزمة ،و أأن منصة أأحصاب املصاحل س تكون أأداة فاعةل بعد التصديق عىل املعاهدة.
 .362و أأشاد ممثل رابطة املكتبات الكندية ( )CLAابلترشيع الكندي اذلي يسمح ابإنتاج أأنساق بديةل ،ولكنه اس تدرك
قائال بأأن التقييدات ادلولية اخملتلفة تشلك حتداي كبري ًا للمكتبات وغريها من املؤسسات اليت ل هتدإ للرحب واليت تقدم
خدماهتا ل ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات .و أأفصح ممثل الرابطة عن فشل جتربة توقيع اتفاق بني املنظامت
الكندية غري احلكومية وا ألمريكية بسبب املسائل القانونية العابرة للحدود ،ما يعين أأن عىل الطالب ا ألمريكيني انتظار
مؤسسة أأخرى لإنتاج تنس يق بديل ،مع العّل بتوفر هذا التنس يق ابلفعل يف كندا .ويؤدي هذا ابلطبع اإىل اإضاعة املزيد
من الوقت واملوارد من أأجل اإجراءات لن ينتج عهنا خفض ًا دلخول أأحصاب احلقوق.
 .362وطلب ممثل اجملموعة ادلولية لنارشي املوضوعات العلمية والتقنية والطبية ( )STMأأن يمت تركزي العمل لتحقيق
ثالث أأهداإ :حتقيق تاكفؤ الفرص يف النفاذ؛ وإارساء اإطار معل لرشاكة بني القطاعني العام واخلاص؛ و أأخريا ،وضع
نظام حيمي الابتاكر والإبداع وتيسري الوصول والنفاذ املتساوي.
 .372وقال ممثل الاحتاد ا ألورويب للمكفوفني ( )EBUنيابة عن املكتبات اخملصصة ل ألشخاص غري القادرين عىل قراءة
املطبوعات يف أأملانيا وسويرسا والمنسا ،بأأنه قد مت مؤخرا توقيع اتفاقات مع مجعيات حتصيل الإاتوات يف هذه البدلان
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الثالثة ،وأأن ذكل اكن مثال جيد ًا عن عدم فاعلية القانون غري امللزم يف حل املشالك .وذكر ممثل الاحتاد أأن اإطار العمل
يف تكل البدلان متثل يف تبين المنسا تطبيق اس تثناءات لصاحل ا ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات ،مع عدم
تضمني تكل الاس تثناءات معليات التحميل أأو النقل؛ أأما يف أأملانيا وسويرسا فيطبق نظام اس تثناء ا ألشخاص غري
القادرين عىل قراءة املطبوعات مبا فهيا التحميل والنقل .وذكر املمثل أأن التفاق املربم بني مجعيات التحصيل يف ادلول
الثالث يتضمن تطبيق املعايري املطبقة يف المنسا ،وهو النظام الوحيد اذلي ل يتضمن النقل أأو التحميل مضن
الاس تثناءات املمنوحة .و أأشار املمثل اإىل تأأكيد املكتبات عىل منح تكل الاس تثناءات للمس تخدمني املس تحقني فقط
والسامح هلم ابلنفاذ اإىل املواد ،و أأن هؤلء ا ألفراد لن يمتكنوا من النفاذ لتكل املواد عىل الإطالق يف حاةل عدم حصوهلم
عىل تكل املساعدة من املكتبات .و أأكد ممثل الاحتاد عىل قيام هذه ادلول بمتويل هذا النفاذ من اخلزانة العامة حيث ترى
أأن هذا حق أأسايس وجوهري ويتفق مع اتفاقية ا ألمم املتحدة ل إالعاقة .و أأضاإ ممثل الاحتاد قائال بأأن املعاهدة امللزمة
سوإ تسمح بتبادل املصنفات وا ألعامل املنتجة وفقا للقانون بواسطة املنظامت اليت يتوفر دلهيا ا إلرشاإ القانوين.
 .372وقال ممثل الاحتاد الوطين للمكفوفني يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ( )NFBبأأن التكنولوجيا قادرة عىل
استيعاب كتب ومواد ومعلومات أأكرث ل ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات يف مجيع أأحناء العامل ،وعىل املساعدة
يف مواهجة احلاجز الرئييس للمكفوفني وهو الافتقار اإىل املعلومات .ورصح ممثل الاحتاد بأأهنا فرصة عظمية لتحويل
أأعدادا من املواطنني املكفوفني اإىل مواطنني من ادلرجة ا ألوىل ،علام بأأن املواطنني املكفوفني من أأفقر الفئات الاجامتعية
يف العامل .و أأكد ممثل الاحتاد عىل أأن التكنولوجيا لن حتل مجيع املشالك ألنه حىت وإان فكّر أأحد النارشين ابإاتحة كتا ًاب
ُمعدا بأأنساق رمقية ابس تخدام  ،EPUB3فاإن ذكل لن يسهم يف حل مشلكة املكفوفني ممن يتعاملون مع النسخ املطبوعة
بطريقة برايل ،مثل املكفوفني ا ألصامء .وشدد ممثل الاحتاد عىل رضورة التقييدات والاس تثناءات للسامح للكياانت
املرخص لها ابإنتاج مواد بأأنساق وهتيئات مناس بة ،وينبغي اإرسال رساةل واحضة اإىل العامل من خالل معاهدة ملزمة يوافق
علهيا لك من احتادات ا ألشخاص معايق البرص والنارشين وادلول ا ألعضاء.
 .370وقال ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي ا ألفالم ( )FIAPFبأأن الصناعة قد معلت عىل تشجيع احللول الرامية
اإىل متكني نفاذ ا ألشخاص اذلين ل يس تطيعون قراءة املطبوعات اإىل ا ألعامل واملصنفات ،ومت التوصل اإىل أأن أأكرث
الوسائل مناس بة يه احللول التعاقدية الفردية اليت تتصف ابملرونة لتحقيق الهدإ املمتثل يف نفاذ أأفضل للمحتوى
السمعي البرصي للمس تخدمني من ذوي الإعاقة البرصية .و أأضاإ بأأن أأفضل حل يعمتد عىل اجملموعة السارية حاليا من
قوانني حقوق املؤلف ،و أأن هذا سوإ  صلق اإطارا مر ًان للحلول العملية ،ويزيد من قدرة انرشي الكتب و أأحصاب املصاحل
عىل تطوير اسرتاتيجيات مفيدة للطرفني ،وحيصل النارشون عىل حوافز مبقتضاها .و أأضاإ قائال بأأن احلل ينبغي أأل
يتسم بأأي مغوض بشأأن معيار اخلطوات الثالثة من "اتفاقية برن" كحد أأقىص لالس تثناءات والتقييدات وفقا للقانون
الوطين.
 .373وقال ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ( )IFLAبأأن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة (  )SCCRتلزتم مبا تنص عليه اتفاقية حقوق ا ألشخاص ذوي الإعاقات من أأن ل ألشخاص غري القادرين عىل
قراءة املطبوعات احلق يف النفاذ املتساوي اإىل الكتب واملعرفة واملعلومات يف نفس الوقت وبنفس القدر من التلكفة
والنوعية مثلهم مثل أأي خشص أخر .و أأشار اإىل درجة الثقة اليت تمتتع هبا املكتبات داخل جممتع املعوقني نظر ًا لكوهنا أأداة
رئيس ية هلم .و أأعرب ممثل الاحتاد عن رغبة التحاد يف التوصل اإىل معاهدة ملزمة ،وشدد عىل أأن التفاقات الطوعية مل
حتقق متطلبات ا ألشخاص معايق البرص بشلك اكإ.
 .374وقالت ممثةل الاحتاد الفرنكفوين للمكفوفني ( )UFAبأأهنا تعترب نفسها من سعداء احلظ كوهنا من مواليد فرنسا،
حيث متكنت من احلصول عىل التعلمي برصإ النظر عن كوهنا كفيفة ،واس تطردت قائةل إان هذا ليس هو احلال يف مجيع
البدلان الناطقة ابلفرنس ية يف قارة أأفريقيا ،حيث ل يتاح للمكفوفني سوى  %2.2222فقط من الواثئق .و أأكّدت عىل
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أأهنا تقصد عدم توافر املواد التعلميية ا ألساس ية ،انهيك عن مواد املطالعة ألغراض الاس متتاع أأو ادلراسات اجلامعية.
ورشعت ممثةل الاحتاد يف رسد حاكية للتدليل عىل هذا الوضع ،فقالت " ،منذ بضع س نوات مقت بزايرة دلوةل تونس،
ويه واحدة من البدلان اليت شهدت تطور ًا كبري ًا يف جمال الاعرتاإ حبقوق ومتطلبات ذوي الإعاقة البرصية وتوفري
الاحتياجات هلم يف البدلان ا ألفريقية الناطقة ابللغة الفرنس ية ،ومقت بزايرة مدرسة للمعاقني برصاي يف ضوايح تونس
العامصة ،وشاركت يف أأحد فصول تعلمي اللغة الفرنس ية مع  32طفال من الفتيان والفتيات يف املرحةل العمرية ما بني  22و
 20عاما .ويف حلظة معينة ،وبيامن كنا نتناقش سواي ،توهجت ل ألطفال بسؤال" ،ختيلوا أأين ساحرة ،وحبركة واحدة من
العصا السحرية ميكنين حتقيق أأغىل رغباتمك! مفاذا تريدون مين أأن أأفعهل لمك؟ " ،وبطبيعة احلال كنت أأتوقع الاس امتع اإىل
أأش ياء ورغبات ومتنيات من اكفة ا ألشاكل وا ألنواع ،ولكين دُهشت عند سامعي  32طفال يتحدثون يف نفس واحد
تقريبا قائلني " ،اإذا كنيت ابلفعل قادرة عىل فعل هذا ،فنحن نريد كتبا ،كتب برايل اي س يديت".
 .372وقال ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا ( )KEIبأأن نص الاقرتاح مل يتعرض لتعريف املطبوعات اخملصصة ذلوي
الإعاقة البرصية ،وذلكل جيب حتديد أأي نوع من ا ألعامل واملصنفات جيب درهجا ،و أأن الاستبعاد املقرتح من قبل احتاد
النارشين فامي يتعلق ابملصنفات املنشورة اإلكرتونيا ل ينبغي املوافقة عليه .وذكر ممثل املؤسسة أأن النص املقرتح من قبل
احتاد النارشين ادلوليني يتضمن الكثري من القيود املفروضة ،و أأحياان قيود مل يمت النص علهيا يف أأي ترشيعات وطنية،
وابلتايل سوإ يتعارض هذا املقرتح مع العديد من الترشيعات الوطنية ،فضال عن حقيقة أأن اإدراج هذا الاقرتاح جنبا
اإىل جنب مع الاقرتاحات ا ألخرى املقدمة من ادلول ا ألعضاء سوإ يعين منح احتاد النارشين ادلوليني ماكنة تتساوى مع
ماكنة ادلول ا ألعضاء .حيمل املرفق (ب) من اتفاقية برن لعام  2272مثال لفشل املفاوضات .و أأضاإ بأأن النتيجة يف عام
 2272اتسمت ابلتعقيد الشديد ،وقد اعتربت فاشةل ابلنظر اإىل ما تضمنته من حوافز اقتصادية قليةل؛ كام فشل أأيضا
تنفيذ املادة ( )6من اإعالن ادلوحة يف عام  0223بشأأن حركة ا ألدوية املنتجة مبوجب الرتخيص الإجباري عرب احلدود
نظرا للتعقيدات اليت شابهتا وعدم القدرة عىل وضعها يف حزي التنفيذ .وتعرض ممثل املؤسسة للفقرة ( )2من القرار الصادر
بتارخي  32أأغسطس  0223بشأأن تنفيذ املادة ( )6من اإعالن ادلوحة ،واذلي ينص عىل" ،يصدر هذا القرار دون
املساس حبقوق ا ألعضاء ول الزتاماهتم ول مبواطن املرونة اليت يمتتعون هبا وفقا لتفاق تريبس "...وجيب تعديل اللغة
املس تخدمة يف نص الاقرتاح حيث جاء مقيد ًا بشلك اكمل ،و أأن أأاي ما يتضمنه جيب أأن ينص عيل أأن يكون دون
املساس بأأي حقوق أأخرى مبوجب اتفاقية برن واتفاق تريبس ومعيار اخلطوات الثالث و أأوجه املرونة املتوفرة فيه .ولفت
ممثل املؤسسة ا ألنظار اإىل وجوب جتنب النص اذلي يُ َفرس عىل أأنه ترشيع ًا جديد ًا ونتيجة أأكرث تقييد ًا من معيار
اخلطوات الثالثة .واقرتح النظر اإىل الإعالن املتعلق بتفسري متوازن ملعيار اخلطوات الثالث وقانون حقوق املؤلف ،مبا
يف ذكل الفقرة ( )6واليت تنص عىل" ،ينبغي تفسري املعيار عىل حنو يراعي املصاحل املرشوعة ل ألطراإ ا ألخرى مبا يف
ذكل الفائدة املتأأتية من حقوق الإنسان واحلرايت ا ألساس ية ،واعتبارات املصلحة واملنافسة ،ل س امي يف ا ألسواق الثانوية
وغري ذكل من املصاحل العامة ،وعىل اخلصوص يف جمالت التمنية العلمية ،أأو الثقافية ،أأو الاجامتعية ،أأو الاقتصادية" .
 .376وقال ممثل اجمللس ا ألمرييك للمكفوفني ( )ACBأأن ما نريد التوصل اإليه ينبغي أأن يتضمن حقوقا متوازنة ،وإازاةل
للحواجز وإارساء قواعد ملزمة قانو ًان .و أأضاإ أأن التكنولوجيا توفر احلل للعديد من مشالك النفاذ ،و أأن التقييدات
والاس تثناءات جيب أأن تشلك عامال ممكال لبايق مشالك النفاذ ،وذكل يف ضوء أأن نس بة الكتب املتاحة للمكفوفني ل
تتعدى  %2فقط من اإجاميل الكتب املنشورة ،عىل الرمغ من التكنولوجيا املتوفرة حالي ًا .وذكر ممثل اجمللس س ببني
لالعتقاد بأأن التكنولوجيا ل تعدو كوهنا أأحد ا ألدوات اليت تتيح النفاذ :ألن غالبية ا ألشخاص ذوي الإعاقة ل حيصلون
عىل الكتب اليت تنتج ابس تخدام التكنولوجيا ،مثل أأهجزة المكبيوتر؛ و ،ألن ا ألهجزة اليت يمت تسويقها للكتب الإلكرتونية
ل تس تخدم بواسطة ا ألشخاص املكفوفني ،كام أأن املواقع الالكرتونية اليت تس تخدم يف التحميل ل يمت قراءهتا عن طريق
قارئات الشاشة .وسلط ممثل اجمللس الضوء عىل دور املكتبات ،و أأكد عىل أأن الصك املزمع اإعداده ل ينبغي أأن يشلك
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عبئا عىل تكل املؤسسات أأو يغفل قدراهتا عىل مواصةل اإاتحة النفاذ اإىل الكتب ل ألفراد غري القادرين عىل قراءة
املطبوعات .واختمت املمثل لكمته بطلب اإعداد صاكً قانونيا ملزما بدل من أأن يكون طوعيا.
 .377وقال ممثل املنظمة الوطنية الربازيلية للمكفوفني ( )ONCBأأن الترشيع يف بالده يتضمن اس تثناءات وتقييدات
لصاحل ا ألشخاص ذوي الإعاقة البرصية ،ولكن هناك الكثري من العمل جيرى حاليا بغية توفري فرص نفاذ أأكرب للكتب.
و أأعرب ممثل املنظمة عن خماوفه املتعلقة مبوقف النارشين يف التأأكيد عىل أأن احلل ينحرص يف املسائل التكنولوجية فقط.
و أأشار اإىل ما س بق تأأكيده من قبل ابملعدل البطيء اذلي يتطور به حمول ا ألنساق ديزي ( ،)DAISYو أأضاإ بأأن هذه
التقنية مفيدة فقط للمكفوفني القادرين عىل اس تخدام احلاسب اليل .و أأردإ قائال للحارضين يف الاجامتع إان عدد من
يشغل وظائف رمسية يف الربازيل حوايل  22 222فقط من اإجاميل  6مليون كفيفا ،ويعزى هذا ا ألمر يف ا ألساس
بسبب الافتقار اإىل املعلومات والثقافة والتعلمي .و أأكد ممثل املنظمة عىل أأن املادة ( )32من اتفاقية ا ألمم املتحدة بشأأن
ا ألشخاص ذوي الإعاقة تضمن احلق يف النفاذ اإىل املعلومات ،وها قد مضت تكل الس نوات الثالث منذ بداية
املناقشات بشأأن هذه املسأأةل ،وقد حان الوقت لختاذ قرار لإعداد صك قانوين ملزم .و أأشار اإىل أأن هناك عددا من
اخملاوإ قد أأثريت فامي يتعلق اب ألرضار الاقتصادية اليت قد تلحق ابلنارشين ،ولكن جند عىل اجلانب الخر أأيضا أأن
املكفوفني قد أأصاهبم رضر ًا ،وتساءل عن تلكفة عدم النفاذ اإىل املعلومات ابعتبار ذكل حقا من حقوق الإنسان.
 .372وطالب ممثل اللجنة الوطنية لرعاية املكفوفني وضعاإ النظر ( )CNPSAAبأأل يكون الصك ضعيف ا ألثر أأو
حمدودا أأو مقيد ًا ،و أأل يتضمن عىل أأي توصية ل حتقق ارتياحا ل ألطراإ املعنية .و أأعرب ممثل اللجنة عن احلاجة اإىل
اإعداد صك ملزم قانوان ،قابل للتطبيق عىل حنو مماثل يف مجيع البدلان ،و أأن يكون تطبيقه اإلزاميا اإىل أأبعد مدى لتشجيع
تبادل املعلومات بني البدلان.
 .372و أأعلن ممثل احتاد النارشين ادلوليني ( )IPAعن تأأييده لوضع اس تثناءات مناس بة ل ألشخاص ذوي الإعاقة
البرصية ألهنم يشلكون مكو ًان رئيس ي ًا من مكوانت حل املشلكة الكبرية .و أأبلغ احلارضين يف الاجامتع أأن هناك ثالثة
عوامل يف النص ينبغي مناقش هتا .أأول ،يف حاةل اإاتحة مصنفات يف أأنساق تتناسب مع ا ألشخاص غري القادرين عىل
قراءة املطبوعات ،ينبغي أأن يكون لهذه املصنفات ا ألس بقية عىل اس تثناءات حق املؤلف .واثنيا ،ينبغي تشجيع الرتتيبات
اليت وضعت للتبادل ادلويل لس تثناءات حق املؤلف ،ومتكني احللول التعاونية والاعرتاإ هبا .واثلث ًا ،ينبغي تشجيع
احللول اليت تشجع عىل بناء الثقة وتشجيع تطور واس تدامة سلوكيات الثقة بني الكياانت .و أأعلن ممثل احتاد النارشين
ادلوليني أأن واكةل تشجيع الاست امر قد أأعدت تعديالت حمددة لإضافهتا عىل النص املقرتح وفقا للمطلوب اذلي ُأعلن عنه
يف اجللسة العامة .وقال اإن منصة أأحصاب املصاحل ل صةل لها ابملناقشات يف اجللسات العامة ،بل يه مكون أخر من
مكوانت حل املشلكة.
 .322وذكّر الاحتاد العاملي للمكفوفني ( )WBUاحلارضين يف الاجامتع بأأنه ميثل  022مليون نسمة ،مهنم  %22يف
البدلان النامية ،و أأن نس بة البطاةل بني املكفوفني يف معظم البدلان املتقدمة تصل اإىل حوايل  ،%72وحوايل  %22يف
البدلان النامية ،وذلكل يفتقر جممتع املكفوفني املوارد الالزمة لتدبري ا ألهجزة التكنولوجية عالية التلكفة .وكرر الاحتاد مقولته
بأأنه لن يقبل صاكً طوعيا ،و أأضاإ مذكر ًا بأأن اتفاقية ا ألمم املتحدة حلقوق ا ألشخاص ذوي الإعاقة قد مت التصديق علهيا
ابلفعل من قبل  222بدل ًا .و أأعرب الاحتاد عن أأمهل يف قيام الاحتاد ادلويل للنارشين بتعديل النص املقرتح مبا يعكس
بعض ًا من املناقشات.
 .322وقال ممثل اجمللس الوطين للمكفوفني يف جنوب أأفريقيا ( )SANCBاإن الرتكزي عىل التكنولوجيا وعىل الاثر
املرتتبة عىل املعاهدة لهو من املامرسات املعرقةل ،و أأن الوقت قد حان لإضفاء مصداقية عىل اجلهود املبذوةل للتغلب عىل
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النقص احلاد يف الكتاب وحتسني نوعية حياة ا ألشخاص معايق البرص بضامن وجود صك قانوين دويل .وقد حث ممثل
اجمللس الوفود عىل املوافقة عىل اقرتاح ابعامتد املعاهدة حبلول عام .0220
 .320و أأبلغ الرئيس الوفود ابلنتاجئ الإجيابية لالجامتع اذلي عقده مع منسقي اجملموعات ا إلقلميية ابلإضافة اإىل وفدين
اثنني ،وممثيل الاحتاد العاملي للمكفوفني واحتاد النارشين ادلوليني ،ووصفه ابلإجيابية .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأبلغ الرئيس
الوفود بعقد اجامتع مواز للجلسة العامة بني ممثيل الاحتاد العاملي للمكفوفني وممثيل احتاد النارشين ادلوليني ،وحبضور أأمانة
الويبو.
 .323وعرض الرئيس عىل الوفود الوثيقة  ،SCCR/22/16واليت يطلق علهيا أأيضا "وثيقة الرئيس" ،وطلب التعليق
عىل لك مادة من املواد اليت تتضمهنا .وابلإضافة اإىل ذكل ،ذكّر الرئيس الوفود ابجلدول الزمين للمشاورات غري الرمسية
بشأأن البث ،واليت س تجرى يويم السبت وا ألحد 07-06 ،نومفرب .0222
 .324واقرتح وفد مجهورية فزنويال البوليفارية اس تعراض الوثيقة  SCCR/12216عن طريق اإبداء لك وفد لتعليقاته
عىل معوم الوثيقة ،دون الالزتام مبناقشة لك مادة عىل حدة توفري ًا للوقت .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن الربملان ا ألورويب
سيناقش يف اجامتع يعقد يف ا ألسابيع القادمة التقييدات والاس تثناءات ل ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات
وضعاإ النظر.
 .322وقال وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه رد ًا عىل وفد مجهورية فزنويال البوليفارية بأأن الربملان ا ألورويب مل
مينح اختصاص مناقشة التفاقات ادلولية اإل للمجلس ا ألورويب حيث ميثل  07بدل ًا .كام أأشار الوفد اإىل أأن الربملان
ا ألورويب يمتتع بسلطات مناقشة نتاجئ املفاوضات بشأأن أأي اتفاق دويل .و أأخري ًا ،ذكر الوفد أأن الاجامتع اذلي اكن يشري
اإليه مندوب فزنويال عبارة عن مناقشات س ياس ية شفهية س تجرى يف غضون عدة أأسابيع قليةل.
 .326وطلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تأأكيدا من الرئيس خبصوص تقدمي تعليقات واس تفسارات واقرتاحات
بشأأن فقرات ديباجة الوثيقة  ،SCCR/22/16وهو ما أأكّده الرئيس عىل الفور .وبناء عىل ذكل ،طلب الوفد استبدال
العبارة الواردة يف فقرة ادليباجة " ا ألشخاص ذوي الإعاقة البرصية وا ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات"،
بعبارة " ا ألشخاص ذوي الإعاقة البرصية  /ا ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات" ،كام اكنت مدرجة منذ البداية
يف الوثيقة  ،SCCR/22/15ليك ل يعين مضن ًا أأهنا تشري اإىل مجموعتني خمتلفتني ،وليس اإىل مجموعة واحدة مس تفيدة.
واقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأيضا مض الفقرتني الثانية والعارشة يف ادليباجة ،وفقا لصيغة الإعالن العاملي حلقوق
الإنسان .وفامي يتعلق بفقرة ادليباجة رمق ( ،)6طلب الوفد الإبقاء عىل الصيغة ا ألصلية للفقرة الواردة يف الوثيقة
 .SCCR/22/15/Rev.1و أأخري ًا ،وفامي يتعلق ابلبند رمق ( )20من ادليباجة ،طلب الوفد تعديل عبارة " أأنساق
مقبوةل" لتكون " أأنساق يسهل النفاذ اإلهيا".
 .327و أأعرب وفد مجهورية فزنويال البوليفارية عن شكره لوفد الاحتاد ا ألورويب نيابة عن ادلول ا ألعضاء فيه لتوضيح
املعلومات اليت قدهما .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه وطاملا مل يمت الاعرتاض عىل خمطط العمل املقرتح ،فيجب النظر يف
اإقراره.
 .322و أأبدى وفد الربازيل مالحظة عامة بشأأن عدة أأحاكم واردة يف الوثيقة  ،SCCR/22/16حيث الإشارات اإىل
ا ألطراإ املتعاقدة وادلول ا ألعضاء ،وإاىل الفعل " "shouldاذلي مت حذفه من أأحاكم خمتلفة ،وطلب الإبقاء علهيم حىت
يُنظر يف تكل ا ألحاكم عىل النحو الواجب ،كرد فعل إازاء عدم التوصل اإىل اتفاق حول طبيعة الصك.
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 .322و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن موافقته عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل فامي يتعلق
ابلإشارات اإىل ا ألطراإ املتعاقدة وادلول ا ألعضاء ،والفعل " "shouldاذلي قد مت حذفهم من أأحاكم خمتلفة .ووجه
الوفد أأيضا ادلعوة لوفد مجهورية فزنويال البوليفارية لتكرار اقرتاهحا بشأأن أأسلوب اإبداء التعليقات بعد اإعادة صياغته مرة
أأخرى ،حيث بد أأ وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابلفعل ابإاثرة نقاط معينة عىل فقرات ادليباجة الواردة يف الوثيقة.
 .322وذكر وفد مجهورية فزنويال البوليفارية أأن الاقرتاح اذلي أأبداه اكن بغرض اس تعراض الوثيقة مرور ًا ابملواد اليت مت
التفاق علهيا ،حيث س بق مجليع الوفود ابلفعل الاطالع عىل اقرتاحات الولايت املتحدة ا ألمريكية ،واجملموعة ا ألفريقية،
والربازيل ،وابراغواي ،واملكس يك مدعومة مبجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ا؛خ؛ والعمل فقط عىل ا ألحاكم احملددة
اليت ما تزال حتوي نقاط خالفية.
 .322و أأعلن وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية تأأييده لقرتاح الربازيل بشأأن الإشارات اإىل ا ألطراإ املتعاقدة وادلول
ا ألعضاء ،وإاىل ا ألفعال " "shallو" "shouldواليت مت حذفها من أأحاكم خمتلفة.
 .320و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عن تأأييده للتعليقات اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية بشأأن الإبقاء عىل النص الوارد يف الوثيقة  SCCR/22/15/Rev.1فامي يتعلق اب ألطراإ املتعاقدة.
 .323واقرتح وفد مرص اختصار  27فقرة من فقرات ادليباجة اإىل 22فقرات فقط .واقرتح الوفد أأيضا تضمني الفقرة ()3
من ادليباجة اإشارة اإىل املصنفات العلمية ابلصيغة الواردة يف املادة الثانية من اتفاقية برن .و أأيد الوفد اقرتاح الربازيل
ابلإبقاء عىل الإشارة اإىل "الطرإ املتعاقد" متش يا مع معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت.
 .324و أأشار وفد الياابن اإىل رضورة التأأكيد عىل أأمهية ومرونة معيار اخلطوات الثالث أكساس للصك ،كام س بق التأأكيد
عليه من قبل يف الوثيقة  SCCR/22/15/Rev.1يف الفقرة الثالثة من ادليباجة.
 .322وطلب وفد الهند تعديل الفقرة الثانية من ادليباجة ابستبدال مجةل "رؤية حمدودة" جبمةل "رؤية ضعيفة" ،وهو
مصطلح مطابق للمصطلحات التقنية والطبية.
 .326و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن الفقرة الرابعة من ادليباجة تعد فقرة جديدة أأضيفت اإىل النص
ابملقارنة مع الوثيقة  .SCCR/22/15/Rev.1و أأكد الوفد أأيضا عىل أأمهية حتري احلذر الشديد فامي يتعلق ابللكامت
املدرجة يف النص عندما تشري اإىل جمالت تقنية أأو طبية .وفامي يتعلق ابلفقرة ( )27من ادليباجة ،اقرتح الوفد لتبس يطها
أأن يمت اإضافة " ،مع مراعاة أأمهية زايدة عدد ونطاق املصنفات ذات ا ألنساق اليت يسهل النفاذ اإلهيا ".و أأعلن الوفد تأأييده
للمالحظة اليت أأبداها وفد مرص بشأأن اختصار فقرات ادليباجة.
 .327و أأعرب وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية عن قلقه جتاه اإدخال مصطلحات جديدة عىل النص ،و أأعلن تأأييده
لقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابستبدال عبارة" ،ا ألشخاص ذوي الإعاقة البرصية وا ألشخاص غري القادرين
عىل قراءة املطبوعات" بعبارة "ا ألشخاص ذوي الإعاقة البرصية/ا ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات" ،واقرتح
الوفد تنفيذ هذا الاقرتاح أأيضا يف عنوان الوثيقة.
 .322واقرتح وفد سويرسا تعديل الفقرة الثانية من ادليباجة بغية اتساقها مع الإعالن العاملي حلقوق الإنسان ،فامي  صتص
ابلنفاذ اإىل املعلومات والتصالت ،فضال عن احلق يف التعلمي والبحث.
 .322و أأعلن وفد الس نغال عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .واقرتح اإعادة تنس يق
الفقرات الثالثة والرابعة حيث أأهنام مكرراتن ،أأو ميكن حذإ الفقرة الرابعة ،حىت ل يتكرر ما جاء هبا مع ما جاء يف
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الفقرتني السادسة والسابعة .واقرتح أأيضا دمج الفقرتني العارشة واحلادية عرش حيث هناك ترابط بني العبارات الواردة
يف لك مهنام .و أأكد الوفد ،فامي يتعلق ابلرشط رمق ( )20من ادليباجة ،عىل رضورة اإعادة النظر يف صياغة هذه الفقرة
لتفادي بلبةل القارئ ورصفه عن املراد بيانه يف الفقرة املتعلقة مبتطلبات معيار دويل متسق ومتنامغ بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات.
 .422وكرر وفد مجهورية فزنويال البوليفارية اقرتاحه بشأأن خطة العمل الواجب اتباعها ،وطالب الوفود ابإبداء اعرتاضهم
عىل ادليباجة فور الانهتاء من مراجعهتا ،ويف حاةل عدم وجود أأي اعرتاض ،س ُيعمتد الاقرتاح.
 .422و أأعلن وفد الاحتاد ا ألورويب عن موافقته عىل التعليق اذلي أأدىل به وفد الياابن بشأأن أأمهية اإعادة تأأكيد تطبيق
معيار اخلطوات الثالث يف س ياق هذا الصك .واقرتح الوفد ،فامي يتعلق ابلبند ( )23من ادليباجة ،عدم املساس
ابلعبارات الواردة يف الصياغة السابقة للوثيقة .SCCR/22/15/Rev.1
 .420و أأشار وفد الربازيل اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن الفقرة ( )20من ادليباجة،
و أأكد عىل أأمهية ترشيع اس تثناءات عرب احلدود بسبب النقص املس متر يف املصنفات املتاحة ذات ا ألنساق املقبوةل لصاحل
ا ألشخاص املعاقني برصاي ،حىت يف البدلان اليت تطبق اس تثناءات وتقييدات لصاحلهم.
 .423و أأعلن وفد املغرب عن موافقته عىل الاقرتاح املقدم من وفد الس نغال بشأأن حذإ الفقرة الرابعة من ادليباجة،
حيث تكررت املبادئ الواردة يف هذه الفقرة مع ما جاء يف املادة (.)22
 .424و أأشار وفد املكس يك اإىل الفقرة ( )22من النسخة الإس بانية من الوثيقة  ،SCCR/22/16واقرتح استبدال
لكمة "معلومات" بـلكمة " مشاركة املعلومات" .وفامي يتعلق ابلفقرة رمق ( ،)27اقرتح الوفد استبدال لكمة "لضامن" بعبارة
" لضامن مشاركهتم الاكمةل والفعاةل".
 .422وطلب الرئيس من الوفود اإبداء املزيد من التعليقات ا إلضافية عىل ادليباجة ،وذكّرها بأأنه ُاقرتح ،يف الاجامتع
اذلي عقده يف اليوم السابق مع منسقي اجملموعات ا إلقلميية ابلإضافة اإىل وفدين اثنني وممثيل الاحتاد العاملي للمكفوفني
وممثيل احتاد النارشين ادلوليني ،بدء ادلورة احلالية وفقا للمخطط اجلاري تنفيذه بشأأن الإدلء بتعليقات عامة عىل الوثيقة،
بيامن يقوم لك من الاحتاد العاملي للمكفوفني وممثيل دور النرش بعقد اجامتعهم ابلتوازي .و أأكد الرئيس عىل أأن الغرض من
هذا هو التأأكيد عىل استيعاب وتضمني اكفة ا ألفاكر البناءة اليت أأدىل هبا الوفود من أأجل اإصدار وثيقة شامةل ودقيقة،
قدر الإماكن .و أأخري ًا اقرتح الرئيس عىل الوفود الانتقال من ادليباجة اإىل املادة ( أأ) من الوثيقة.
 .426وتوجه وفد مجهورية فزنويال البوليفارية ابلشكر اإىل الرئيس عىل ما قدمه من تفسريات ،و أأضاإ بأأنه مل يُ َبلغ
ابلقرارات اليت اختذت يف اجامتع اليوم السابق حيث مل يتيرس الوقت ملنسق مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
ملقابةل أأعضاء اجملموعة.
 .427وكرر وفد كينيا جمددا موقفه والتحفظات اليت أأبداها عىل تعريف مصطلح "الهيئة املعمتدة" الوارد يف الفقرة الرابعة
من املادة ( أأ).
 .422واقرتح وفد سويرسا درج لكمة " مكتوبة" يف تعريف لكمة "املصنف" الواردة يف املادة ( أأ) ،وذكل اب ألخذ يف
الاعتبار أأن الغرض من الصك احلايل هو حتسني فرص النفاذ اإىل املصنفات احملمية من قبل ا ألشخاص غري القادرين عىل
قراءة املطبوعات ،وبذكل تُقر أأ عىل النحو التايل " :يعين املصنفات ا ألدبية أأو الفنية املكتوبة"....
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 .422واقرتح وفد اجلزائر فامي يتعلق بتعريف "نسخ بأأنساق يسهل اس تخداهما" ،أأن يمت اإضافة تعبري " أأو غريها" يف
هناية الفقرة ،لضامن توس يع اجملال ليشمل مجيع املصنفات ،ول يقترص عىل املصنفات املطبوعة فقط ولكن أأيضا عىل
املصنفات املرمقنة.
 .422واقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فامي يتعلق بتعريف مصطلح "العمل" الوارد يف املادة ( أأ) ،العودة اإىل
صيغة الوثيقة  ،SCCR/22/15/Rev.1مبا يف ذكل وهجات النظر ا ألخرى اليت يمت تقدميها ،وتسجيل املالحظات اليت
أأدىل هبا وفود سويرسا واجلزائر ،واقرتاح وفد مرص ابإضافة لكمة "العلمية" .و أأضاإ بأأنه ينبغي التوصل اإىل الرتاكيب
اللغوية املناس بة اليت توحض املصنفات املوجودة من ا ألساس أأو يف ا ألصل يف أأنساق رمقية ،حىت ولو اكنت مصنفات
مكتوبة .وفامي يتعلق بتعريف مصطلح " هيئة معمتدة" ،اقرتح الوفد العودة اإىل الصيغة السابقة مبا يف ذكل عبارة "اإحدى
هماهما الرئيس ية" بد ًل من " أأحد أأنشطهتا" ،و أأيضا حذإ العبارة ا ألخرية اليت تنص عىل"،وفقا للقانون الوطين" .و أأخريا،
وخبصوص الفقرة الثانية من تعريف "هيئة معمتدة" ،اقرتح الوفد استبدال عبارة "لتحديد ا ألشخاص املس تفيدين اذلي
حيصلون عىل اخلدمة" لتكون "حتديد أأهلية ا ألشخاص املس تفيدين اذلين حيصلون عىل اخلدمة".
 .422و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه فامي يتعلق ابلإشارات اإىل ا ألطراإ املتعاقدة وادلول ا ألعضاء،
وا ألفعال " "shallو" "shouldاليت مت حذفها من أأحاكم خمتلفة ،عن موافقته عىل التعليقات السابقة اليت أأدلت هبا
الوفود ا ألخرى يك يعكس النص املقرتح احلاةل الراهنة ل ألمور .فامي يتعلق بتعريف املادة ( أأ) ملصطلح " العمل" ،أأكد
الوفد عدم ارتياحه حيال اس تخدام لكمة "ساري" اإذ تشلك التباسا ابلنس بة هل ،حيث يتناسب اس تخدام هذا املصطلح
مع العالمات التجارية وبراءات الاخرتاع بصورة أأكرب من حقوق املؤلف ،وقد يويح بصورة أأكرب ابحلاجة اإىل تسجيل
حقوق التأأليف .واقرتح الوفد أأيضا العودة اإىل التعريف السابق ملصطلح "العمل" املدرج يف "اتفاقية برن" ،واذلي يمتزي
ابلرثاء والوضوح .ويف اإشارة اإىل تعريف "هيئة معمتدة" ،أأعلن الوفد عن تأأييده للتعليقات اليت أأاثرها وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية بشأأن اس تخدام الصياغة السابقة بغية الاس تعاضة عن عبارة "اليت تضطلع هبا مكهمة أأساس ية لها"
لتكون " اليت تضطلع هبا أكحد من املهام الرئيس ية لها" ،حيث يعتقد الوفد يف أأن هذه الصياغة أأكرث انفتاحا ومرونة .وفامي
يتعلق "ابلهيئات املعمتدة" أأعلن الوفد عن تفضيهل للصيغة السابقة املتضمنة يف الوثيقة  ،SCCR/22/15/Rev.1و أأشار
اإىل أأن ما يبغي حتقيقه ،اإىل حد ما ،هو أأن الهيئة املعمتدة لها اإجراءاهتا القامئة اليت تساعدها عىل التحقق من وصول
النسخ اليت يمت توزيعها اإىل مس تحقهيا من ا ألشخاص املس تفيدين مبوجب الصك ،وليس لخرين غري مس تحقني .كام
أأشار الوفد أأيضا اإىل اختفاء احلاش ية الواردة يف الوثيقة  SCCR/22/15/Rev.1واليت تشجع أأحصاب احلقوق
واملس تفيدين من ا ألشخاص عىل التعاون واملشاركة يف الهيئات املعمتدة ،و أأن ما جاء يف هذه احلاش ية قد شلك جزء ًا من
حل وسط واسع النطاق؛ وقد قدم أأحصاب احلقوق واملس تفيدين الكثري من املرونة ملفهوم "الهيئات املعمتدة" يف سبيل
التوصل اإىل هذا احلل .وابلإضافة اإىل هذا ،شدد الوفد عىل عدم ارتياحه حيال الإشارة اإىل القانون الوطين يف
تعريف"الهيئات املعمتدة" ،حيث قد يويح هذا هبمينة القانون الوطين وس يطرته عىل اكفة ما يتقرر من أأمور ،و أأضاإ
الوفد بأأنه يرحب ابإماكنية مناقشة صيغة واحضة تس تخدم لهذه النقطة ابلتحديد .و أأخري ًا ،طلب الوفد توضيح ًا ومناقشات
مفتوحة عن كيفية ارتباط الصك املقرتح ابملعايري القامئة املتفق علهيا يف الويبو وابلنظر اإىل التعريف احلايل حلقوق املؤلف
وعالقته ابلقانون الوطين.
 .420و أأشار وفد الهند ،فامي يتعلق ابلوثيقة  ،SCCR/22/16بأأنه ينبغي توس يع مفاهمي التعاريف الواردة هبا واخلاصة
بلك من "نسخ من أأنساق يسهل اس تخداهما" و "هيئة معمتدة" لتشمل ليس فقط ا ألشخاص غري القادرين عىل قراءة
املطبوعات ،ولكن متتد أأيضا ل ألشخاص ذوي الإعاقة البرصية .كام أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن هناك عدم وضوح يف
املصطلح "معمتدة" الوارد يف تعريف "هيئة معمتدة" ،نظرا لوجود اختالفات عدة حول تفسريه ،وسلط الوفد الضوء عىل
أأن هناك ختوإ من أأحصاب املصاحل يف الهند ،وخاصة املعاقني برصاي وغريمه من جممتعات ا ألفراد غري القادرين عىل قراءة
املطبوعات ،وقد يؤدي هذا اإىل خلق نوع من أأنواع أأنظمة اإصدار الرتخيص.
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 .423و أأشار وفد جاماياك اإىل أأن احلل احلقيقي اذلي ينشده ليس فقط أأن تكون املصنفات أأكرث سهوةل يف النفاذ اإلهيا،
ولكن أأيضا أأن يمت الرتوجي لزايدة احلافز أأو لتشجيع ا ألفراد عىل اإعداد املصنفات ،والنارشين إلعداد املصنفات ل ألشخاص
غري القادرين عىل قراءة املطبوعات .وبناء عىل ذكل ،طلب الوفد تضمني بعض الإشارات يف تعريف"هيئة معمتدة"
ليشمل لك ما ميكن أأن تقوم به من أأعامل ومقدار التوزيع ،يك تتحقق القدرة عىل اإعداد الإحصاءات ملتابعة ما يمت توزيعه
والإجراءات املتخذة يف سبيل ذكل.
 .424واقرتح وفد املغرب تعديل الفقرة الثانية من تعريف "هيئة معمتدة" عىل النحو التايل" :هيئة معمتدة ،تقوم بتطبيق
القواعد والإجراءات ،اإىل غري ذكل"
 .422واقرتح وفد الربازيل ،فامي يتعلق بتعريف "املصنف" الوارد يف "الوثيقة الرئاس ية" العودة اإىل التعريف السابق
الوارد يف الوثيقة  .SCCR/22/15/Rev.1ابلإضافة اإىل ذكل ،اقرتح الوفد حذإ الإشارة اإىل خشص ذو اإعاقة برصية
أأو اإدراكية أأو غري قادر عىل قراءة املطبوعات من املادة (ب) من تعريف "الشخص املس تفيد" ،ألن هؤلء مجيعهم مه
ا ألشخاص املس تفيدون موضوع الصك املقرتح .و أأخري ًا ،طلب الوفد توضيح ًا حول حقيقة ما تتضمنه بعض نصوص
الوثيقة من عبارة "وفقا للقانون الوطين" اكإشارة عامة ،واليت قد تؤدي اإىل تعديل الس ياق  .كام طلب الوفد أأيضا
توضيحا عن سبب تضمني تكل ا إلشارة يف بعض ا ألحاكم دون غريها.
 .426ووجه وفد الياابن سؤالا اإىل الرئيس عن اجلهة اليت تعمتد " الهيئة املعمتدة" وكيف حتصل تكل الهيئات عىل هذا
"الاعامتد".
 .427و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن اتفاقه مع وفد الربازيل فقط بشأأن اس تخدام عبارة "ا ألشخاص
املس تفيدين" بد ًل من "ا ألشخاص املعاقني برصاي" أأو "ا ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات".
 .422و أأعرب وفد الس نغال عن تأأييده للبيان اذلي أأدلت به اجملموعة ا ألفريقية ،وفامي يتعلق بتعريف "املصنف" الوارد
يف املادة ( أأ) ،فقد أأعلن الوفد عن موافقته عىل التعريف احلايل الوارد يف النص .وتعليقا عىل مصطلح "نسخة من أأنساق
يسهل احلصول علهيا" ،تساءل الوفد " ،أأي نوع من النسخ" .كام رحب الوفد ابلتعليق اذلي أأدىل به وفد املغرب فامي
يتعلق بتعريف "هيئة معمتدة" .و أأشار الوفد اإىل اختالإ الصكوك القانونية اليت حتمي املس تفيدين ،وحقيقة عدم تشاهبها
مجيع ًا ،ولهذا فقد أأكد الوفد عىل احلاجة اإىل حتديد حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وتبع ًا ذلكل ،اقرتح اإضافة "ليس
فقط ألحصاب حقوق املؤلف ،ولكن أأيضا ألحصاب احلقوق املتصةل هبا" عىل النص ،حيث ل تعمتد التقييدات
والاس تثناءات عىل حقوق املؤلف فقط ،ولكن تعمتد أأيضا عىل حقوق أأخرى متصةل هبا.
 .422واقرتح وفد اجلزائر اإدراج تعريف "الشخص املس تفيد" يف املادة (ب) ،يف قامئة التعاريف الواردة يف املادة ( أأ).
 .402و أأعرب وفد الهند عن موافقته عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اجلزائر بشأأن اإدخال التعريف الوارد يف املادة
(ب) "ا ألشخاص املس تفيدين" يف املادة ( أأ) ،ويه املادة اخلاصة ابلتعاريف.
 .402وعلق وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل الاقرتاحات اليت قدهما وفدا اجلزائر والهند ،مشري ًا اإىل أأن مقرتح
الولايت املتحدة ا ألصيل اذلي قدم عام  0222واملتضمن تعريف "ا ألشخاص املس تفيدين" مت درجه يف املادة ا ألوىل مع
مجموعة التعريفات الاكمةل .وذكّر الوفد الوفود بأأن السبب يف اإيالء معامةل خمتلفة لهذا التعريف ودرجه يف مادة منفصةل هو
اعامتد الهنج الوارد يف مرشوع املعاهدة املقدم من الربازيل وإاكوادور واملكس يك وابراغواي ،وانضمت اإلهيم ا ألرجنتني يف
وقت لحق ،نيابة عن الاحتاد العاملي للمكفوفني .كام أأعرب الوفد عن اتفاقه عىل الإبقاء عىل مادة منفصةل لهذا التعريف
بغية التأأكيد عىل أأمهيته.
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 .400ومض وفد الربازيل صوته اإىل صوت وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق ابملادة (ب) ،من أأجل اإعطاء مزيد
من الوضوح لتعريف "الشخص املس تفيد" ابلإبقاء علهيا يف مادة منفصةل.
 .403واقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإعادة املادة (ب) اإىل نسخهتا السابقة بغرض احلفاظ عىل تعريف
"الشخص املس تفيد" بأأنه هو الشخص اذلي "دليه اإعاقة برصية أأو ادراكية أأو غري قادر عىل قراءة املطبوعات ".كام اقرتح
الوفد أأيضا اإضافة العبارة التالية يف هناية املادة (ب)" ،يقصد ابلشخص املس تفيد الشخص العاجز نتيجة اإعاقة بدنية عن
قراءة كتاب أأو التعامل معه أأو عن الرتكزي أأو عن حتريك العينني ابلقدر املقبول عادة أأثناء قراءة الشخص السلمي".
 .404و أأعرب وفد نيجرياي عن تأأييده ودمعه لالعتبارات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق ابملادة
(ب) بشأأن الإبقاء عىل تعريف "الشخص املس تفيد" يف مادة منفصةل.
 .402و أأعلن وفد املغرب عن تأأييده وموافقته عىل املالحظات اليت قدمهتا وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية ونيجرياي فامي
يتعلق ابملادة (ب) .ووصف الوفد املادة (ب) بأأهنا مادة أأساس ية مضن النص ،و أأضاإ بأأهنا ولهذا السبب ينبغي أأن
تكون مادة قامئة بذاهتا ،و أأشار أأيضا اإىل احلاجة اإىل اإعادة صياغهتا وتنس يقها يك تكون أأكرث وضوحا ،وعىل وجه
اخلصوص فامي يتعلق ابلنسخة الفرنس ية .و أأشار الوفد أأيضا اإىل رضورة التحديد ادلقيق لعدد فئات ا ألشخاص املتضمنني
يف تعريف الشخص املس تفيد ،حيث أأن النص احلايل يتسم بعدم الوضوح  .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن
املادة تبدو و أكهنا تتحدث عن ثالث فئات من املس تفيدين :املكفوفني وضعاإ البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعات،
وينبغي اس تخدام لكمة "ا ألشخاص" للك فئة من هذه الفئات يف لك فقرة من فقرات املادة.
 .406و أأعرب وفد مرص عن تأأييده الإبقاء عىل تعريف "ا ألشخاص املس تفيدين" كامدة قامئة بذاهتا نظر ًا ألمهيته ،حيث
أأنه حيدد بدقة من مه املس تفيدون املس تحقون للحقوق .وفامي يتعلق ابملادة (ج) ،اقرتح الوفد متديد التقييدات أأو
الاس تثناءات ليس فقط بغرض احلق يف اإعادة النسخ ،ولكن ملنح احلق يف الرتمجة ،حيث أأن عدم استيعاب بعض
البدلان س يكون ل معىن هل.
 .407واحتفظ وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه حبقه يف تقدمي اقرتاحات خاصة ببعض التعديالت وبعض
املقرتحات اخلاصة بنص الوثيقة .وفامي يتعلق ابقرتاح وفد الس نغال بشأأن اإدراج تعريفات خاصة حبقوق املؤلف واحلقوق
اجملاورة ،لفت الوفد ا ألنظار اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به ويريم اإىل مناقشة احلقوق اجملاورة ،حيث اكن التفاق يقيض
بتقييد املناقشات وقرصها عىل أأعضاء معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف .واقرتح ،فامي يتعلق ابملادة (ب) ،استبدال
الإشارة من "اس تثناء لصاحل ا ألشخاص املس تفيدين" ،ليكون "اس تثناء لتسهيل اإاتحة املصنفات يف أأنساق يسهل
احلصول علهيا لصاحل ا ألشخاص املس تفيدين" ،حيث هيدإ التعديل يف هذه الصياغة اإىل توس يع جمال الهدإ املرجو من
العمل احلايل .و أأشار الوفد اإىل خطورة عدم التغلب عىل هذه العقبة مبجرد الاكتفاء بسن ترشيع اس تثناءات فقط،
و أأشار اإىل أأن هناك العديد من الوسائل حلل هذه املشلكة ،من بيهنا العودة اإىل النص السابق ،أأو الإشارة اإىل أأن
الهدإ هو توس يع اجملال حتس با ألن يكون هناك احلاجة اإىل اختاذ بعض التدابري الس ياس ية والاس تثناءات ا ألخرى بغية
تسهيل توفر املصنفات .وفامي يتعلق ابلقسم الفرعي ( )4من املادة (ج) ،سلط الوفد الضوء عىل نطاق أأوسع للعمل
واذلي حتققه اإضافة لكمة " خالفا ذلكل" اإىل النص ،حيث تشري اإىل أأن هناك طائفة عريضة من الإماكنيات البديةل
للحصول عىل نسخ خبالإ الاس تثناءات ،ودون الاقتصار يف ذكل عىل التوزيع احملدد من قبل النارش.
 .402و أأشار وفد جاماياك اإىل القسم الفرعي ( )4من املادة (ج) ،واقرتح استبدال لكمة " "shallبلكمة "،"may
وطلب الوفد تعزيز حقيقة أأن الاس تثناءات تنفذ بغرض التغلب عىل احلالت اليت ل يكون فهيا السعر معقول ،أأو
بغرض أأن يكون هناك بديل معقول ،حيث يكون الغرض من الاس تثناءات هو تأأكيد توفر احلافز لالس مترار يف اإنتاج
مصنفات ميكن ل ألشخاص غري القادرين عىل قراءة املطبوعات احلصول علهيا.
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 .402واقرتح وفد كينيا اإدراج نص ًا معينا اإىل الوثيقة املتعلقة بطبيعة ونطاق ا ألحاكم.
 .432واقرتح وفد اجلزائر فامي يتعلق ابملادة (ب) وإادراهجا يف قامئة التعريفات يف املادة ( أأ) ،بأأن يمت تقس مي الوثيقة اإىل
فصول ،ووضع املادتني ( أأ) و(ب) حتت فصل التعريفات ،واملادة (ج) حتت فصل الن ُ َسخ .وفامي يتعلق ابملادة (ج) ،أأفاد
الوفد ابلإشارة اإىل الاس تثناءات فقط يف عنوان املادة ،بيامن متت الإشارة اإىل لك من الاس تثناءات والتقييدات يف منت
املادة .واس تطرد قائال أأن هناك فرق بني الاس تثناءات والتقييدات يف أأحاكم القانون والترشيع ،حيث يتطلب
الاس تثناء التفويض من صاحب احلق ،بيامن ختتلف ا ألمور يف التقييدات حيث ل يكون هناك تفويض ،ول ماكفأت.
وبناء عىل ذكل ،اقرتح الوفد اإدراج تعريف ًا لالس تثناءات أأو التقييدات يف املادة ( أأ) حىت يكون ا ألمر واحضا ابلنس بة
لدلول ا ألعضاء.
 .432وقال وفد الربازيل ،فامي يتعلق ابلفقرة ا ألوىل من املادة جمي ،اإن بدله مل يكن طرفا يف معاهدة الويبو بشأأن حق
املؤلف ( ،)WCTوإان وضع تعريف لالس تثناءات والتقييدات من شأأنه أأن جيعل النص أأكرث دقة ،ومن َّمث فاإنه ل
يعارض الإشارة اإىل املعاهدة يف النص .وفامي يتعلق ابلفقرة الثانية من املادة جمي ،طلب الوفد من الرئيس توضيح سبب
تعديل الصياغة ا ألصلية املقرتحة للفقرة.و أأيد الوفد أأيضا التعليق اذلي قدمه وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه
عىل الفقرة الرابعة بشأأن الإبقاء عىل عبارة "بغري ذكل" يف النص .و أأخريا ،طلب الوفد العودة اإىل اإدراج نص احلاش ية
الثانية ،اذلي يش متل عىل صياغة دقيقة للغاية نوقشت ابس تفاضة.
 .430و أأعرب وفد الهند عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن اس تخدام تعبري الاس تثناءات أأو التقييدات يف الفقرة اخلامسة من
املادة جمي ل ينبغي أأن يُفهم عىل أأنه اإشارة اإىل نظام الرتخيص.
 .433ولحظ وفد سويرسا ،بعد مقارنة املادتني جمي ودال ،وجود تطابق بيهنام؛اإذ ترخس لكتاهام الزتاما عىل ادلول
ا ألعضاء جتاه ا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ،يعقبه بند منوذيج ميكن من خالهل الوفاء ابللزتام املذكور ،كام
تتيح لكتاهام املرونة املطلوبة للتوصل اإىل حل بديل مصاغ بصورة مزتنة ،ومتوافق مع اختبار اخلطوات الثالث .ومع ذكل
أأشار الوفد اإىل اختالإ ملحوظ بني املادتني يمتثل يف صياغة املادة دال .وبناء عىل ذكل ،اقرتح الوفد اإدراج املادة
جمي( )4يف الصياغة اجلديدة للامدة جمي(.)0
 .434و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مقرتح وفد اجلزائر إابضافة عبارة "والتقييدات" اإىل عنوان املادة جمي من
أأجل حتسينه .كام اقرتح الوفد اإضافة لكمة " أأيضا" بعد لكمة "تقترص" يف املادة جمي( )3لتكون عىل النحو التايل " :أأية
اس تثناءات أأو تقييدات أأخرى يف قانوهنا الوطين بشأأن حق املؤلف تقترص أأيضا عىل "...وذكل لتوضيح النص دون
املساس ابملعىن .وفامي  صص املادة جمي( ،)4اقرتح الوفد؛ لفهم النص بشلك أأفضل ،الاس تعاضة عن عبارة
"الاس تثناءات أأو التقييدات املذكورة" بعبارة " الاس تثناءات أأو التقييدات املنصوص علهيا يف هذه املادة".
 .432و أأقر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه التعليق اذلي قدمه أنفا وفد الربازيل و أأشار فيه اإىل معاهدة
الويبو بشأأن حق املؤلف ،وطلب توضيحا بشأأن كيف ميكن للنص أأن يشري اإىل حق النسخ وحق اإاتحة املصنف
للجمهور بيامن يشري اإىل حق املؤلف كام حيدده القانون الوطين.
 .436و أأكد وفد اإكوادور أأن الاس تثناءات الواردة يف املادة جمي( )4ل ينبغي أأن تعمتد عىل وجود املصنفات املتاحة
جتاراي؛ اإذ ليس الغرض من تكل الاس تثناءات سد جفوة أأو تصحيح خلل يف السوق كام هو احلال مع العديد من
الاس تثناءات ا ألخرى ،بل اإن املسأأةل ،يف هذه احلاةل ،يه ادلفاع عن املصاحل العامة ا ألساس ية ،لس امي حقوق ا إلنسان؛
ولهذا السبب ل ينبغي النص عىل رشط عدم وجود املصنفات املتاحة .وفامي يتعلق مبقرتح وفد مرص بشأأن اإدراج حق
الرتمجة بوصفه جزءا من هذه احلقوق ،ر أأى الوفد أأن هذا احلق ،ابلنظر اإىل الاس تثناءات ،مدرج ابلفعل.
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 .437و أأشار وفد الهند اإىل تعبري "همةل معقوةل" الوارد يف املادة جمي( ،)4واقرتح أأن يقترص هذا احلمك عىل س نة واحدة
عىل سبيل املثال.
 .432و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأنه مل يفهم مقرتح وفدي الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه
والربازيل املتعلق بعبارة" بطرق أأخرى" الواردة يف املادة جمي( ،)4لكنه مع ذكل ،يؤيد الإبقاء عىل العبارة يف النص .وفامي
يتعلق مبقرتح وتعليقات وفدي مرص وإاكوادور ،أأشار الوفد اإىل أأن الصك ،حبسب ر أأهيام ،مل يتضمن حق الرتمجة .وشدد،
يف هذا الصدد ،عىل أأمهية احلقوق املعنوية ،وتداعياهتا ،ومربر اإاتحة الرتمجة جملموعة معينة دون غريها.
 .432واقرتح وفد الس نغال تغيري ترتيب النص وتغيري الرتقمي ،فتحل الفقرة ابء ماكن الفقرة أألف ،والفقرة  3ماكن الفقرة
 ،2والفقرة  4ماكن الفقرة ،0والفقرة  2ماكن الفقرة  .3و أأشار الوفد اإىل أأمهية الرتكزي عىل "النفاذ القانوين" ؛ مما حدا به
اإىل اقرتاح اإحالل الفقرة ابء حمل الفقرة أألف.
 .442و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن مقرتح وفد اجلزائر بشأأن العمل عىل تعريف الاس تثناءات والتقييدات س يكون معلية
ابلغة التعقيد ،ولن تقترص نتاجئها عىل وثيقة العمل؛ ذلا اقرتح الوفد عدم اإدراج تعريف الاس تثناءات والتقييدات يف
املناقشة.
 .442وطلب وفد الياابن توضيحا بشأأن بعض النقاط يف املادة دال .أأول ،فامي  صص "الهيئة املعمتدة" يف السطر الرابع
من الفقرة ا ألوىل ،تساءل الوفد عام اإذا اكن هذا املفهوم حيدد أأيضا هيئة معمتدة لبدل ِّّ
مصدر .واثنيا ،أأوحض الوفد أأنه
مبوجب قانون حق املؤلف الياابين ،ميكن للياابن السامح بتصدير نسخ يف نسق ميرس؛ ذلا طلب توضيحا بشأأن الزتام
ادلول ا ألعضاء الوارد يف الفقرة ا ألوىل من املادة دال.و أأشار الوفد اإىل أأن ادلول ا ألعضاء ملزمة ،حبسب ر أأيه ،بطلب
حتقق رشوط قانونية معينة يف الهيئات املعمتدة؛ يك ي ُسمح لها بتوزيع أأو اإاتحة نسخ يف نسق ميرس للجمهور.وعىل
النقيض من ذكل ،يه غري مطالبة ابإنشاء هيئات معمتدة أأو تصدير النسخ يف نسق ميرس اإىل هيئة معمتدة .وتساءل
الوفد ،وفقا لهذا الفهم ،عام اإذا اكن من املسموح لدلول ا ألعضاء ،وفقا للفقرة ا ألوىل من املادة دال وفقرهتا الفرعية ،اعامتد
أأية تدابري أأخرى ويف الوقت نفسه استيفاء اختبار اخلطوات الثالث دون احلاجة اإىل هيئة معمتدة.
 .440واقرتح وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،بشأأن التعليقات عىل املادتني جمي ودال ،العمل عىل حتقيق
أأقىص قدر من الاتساق فامي بيهنام ،عىل ا ألقل فامي يتعلق ابملسائل الرئيس ية .وفامي يتعلق مبقرتح وفد الس نغال بشأأن
أأفضل الطرق لعرض املواد يف تسلسل متسق وواحض ،اقرتح الوفد نقل الفقرة الفرعية  3من املادة  3لتحل حمل الفقرة
الفرعية  2من املادة نفسها ،وقال اإنه ميكن تطبيق هذا الاقرتاح أأيضا عىل املادة دال.
 .443و أأكد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اتفاقه مع وفد الربازيل بشأأن الاقرتاح اذلي قدمه وفد اجلزائر ،اإذ ر أأى أأن
صياغة تعريف لالس تثناءات والتقييدات معلية ابلغة الصعوبة وتتطلب وقتا طويال .وفامي يتعلق ابملادة دال ( ،)3اقرتح
الوفد وضع عبارة " أأيضا" حبيث يكون النص عىل النحو التايل " :أأية اس تثناءات أأو تقييدات يف قانوهنا الوطين حلق
املؤلف تقترص أأيضا عىل "..وهذا ل يغري ،حبسب ر أأيه،معىن العبارة بل يوحضها.
 .444و أأشار وفد الياابن اإىل املادة هاء ،وقال اإن لكميت الاس ترياد والتصدير عادة ما تعنيان "تبادل السلع أأو املنتجات
امللموسة" ،ول تعنيان يف العادة تبادل السلع غري امللموسة ،مثل النسخ يف نسق ميرس.
 .442وطلب وفد الإكوادور توضيحا من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن ما اإذا اكن مقرتحه اذلي هيدإ اإىل
اإضافة لكمة "أأيضا" اإىل املادة دال( )3ينطبق عىل الفقرة رمق  2أأو عىل الفقرة رمق  0من املادة نفسها.
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 .446واقرتح وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه حذإ عبارة "دون ترصحي من صاحب حق املؤلف" من
املادة هاء؛ وذكل توخيا للبساطة وحرصا عىل مراعاة ما س بق مناقش ته يف أخر دورة للجنة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة ،مبا يسمح لدلول ا ألعضاء أأن تربز مرونة اس تثناءاهتا فامي  صص الواردات.
 .447و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مقرتح وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه حبذإ العبارة ا ألخرية من
املادة هاء ،ليك تُقر أأ ،بعد اإدراج مقرتحه السابق ،عىل النحو التايلّ " :
يتعني أأن يسمح القانون الوطين أأيضا لشخص
مس تفيد أأو لهيئة معمتدة تترصإ ابلنيابة عن ذكل الشخص ابس ترياد نسخة يف نسق ميرس ،بقدر ما يسمح ذكل
القانون الوطين لشخص مس تفيد أأو لهيئة معمتدة تترصإ ابلنيابة عن ذكل الشخص املس تفيد إابعداد نسخة عن مصنف
يف نسق ميرس" .وفامي يتعلق ابملسأأةل اليت طرهحا وفد اإكوادور ،أأوحض الوفد أأن املقصود من املادتني جمي ( )3ودال()3
أأن تكوان مبثابة اإشارة عىل حرية ا ألطراإ املتعاقدة يف اتفاقية برن ومعاهدات حق املؤلف ا ألخرى يف اعامتد اس تثناءات
وتقييدات تس تويف اختبار اخلطوات الثالث .اإضافة اإىل ذكل،وبغية زايدة وضوح املادة دال ()0؛ اقرتح الوفد تغيري نص
الفقرة ا ألخرية " :جيوز لدلوةل العضو قرص التوزيع أأو الإاتحة املذكورين عىل املصنفات املنشورة اليت يف النسق اخلاص
امليرس" ...،واستبداهل ابلنص التايل" :جيوز لدلوةل العضو/الطرإ املتعاقد قرص التوزيع أأو الإاتحة مبوجب هذه املادة
عىل املصنفات اليت يف النسق اخلاص امليرس "...،مع ا ألخذ يف الاعتبار املشلكة اليت أأثريت يف مناقشات سابقة بشأأن
التقاط املصنفات املنشورة وإااتحهتا بوسائط يف العرص الرمقي؛ ذلكل ينبغي حذإ لكمة"املنشورة".
 .442وساند وفد الربازيل وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ووفد الولايت املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق حبذإ
اجلزء ا ألخري من املادة هاء ،كام أأيد مقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية إابدراج لكمة " أأيضا" يف املادة جمي()3
ودال (.)3
 .442ويف معرض اإشارة وفد أأسرتاليا اإىل املادة واو ،اقرتح الوفد حذإ عبارة "دلهيم الوسائل" من فقرتهيا
والاس تعاضة عهنا بعبارة"عدم حرماهنم من المتتع ابلس تثناء" .كام اقرتح الوفد أأيضا اإضافة فقرة توحض املادة واو ،وقدم
النص التايل " :وجيوز لدلوةل العضو استيفاء املادة واو ( )2بأأن تسمح ،مبوجب قانوهنا الوطين بشأأن حق املؤلف،
ابلتحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية ألغراض الاس تثناء الوارد يف املادة جمي وابلقدر الالزم لالس تفادة منه".
 .422وشدد وفد سويرسا عىل احلاجة اإىل اإعادة النظر يف صياغة املادة واو .و أأشار اإىل أأنه ينبغي النظر يف هذه املادة
مقرتنة بأأحاكم معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف.
 .422واقرتح وفد الولايت املتحدة الاس تعاضة عن عبارة "املصنف" يف املادة واو بعبارة "مصنف ما" ،والاس تعاضة
عن عبارة "ادلول ا ألعضاء" بعبارة "دوةل عضو/طرإ متعاقد" ألن املقصود يف املادة هو دوةل عضو واحدة أأو طرإ
متعاقد واحد وليس ادلول ا ألعضاء جممتعة .وإاضافة اإىل ما س بق ،اقرتح الوفد الصياغة التالية للامدة واو؛ للتعبري بشلك
أأفضل عام جيري يف الوقت الراهن" :ينبغي/جيب أأن تسمح ادلوةل العضو/الطرإ املتعاقد للسلطات اخملتصة" .و أأخريا،
اقرتح الوفد الاس تعاضة عن عبارة "ينبغي لدلول ا ألعضاء" بعبارة "ي ّ
تعني/ينبغي لدلول ا ألعضاء" يف الفقرة ا ألوىل.
 .420و أأيد وفد الياابن املقرتح املعدّل اذلي قدمه وفد اسرتاليا.
 .423وعقد الرئيس اجامتعا مع منسقي اجملموعات ا إلقلميية زائد واحد وممثيل الاحتاد العاملي للمكفوفني وممثيل دور النرش
وا ألمانة العامة؛ وذكل من أأجل الاطالع عىل نتاجئ الاجامتع املوازي اذلي ُعقد صباحا بني ممثيل الاحتاد العاملي
للمكفوفني وممثيل دور النرش وا ألمانة .وستُس تأأنف ،بعد ذكل ،اجللسة العامة لبعد الظهر.
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 .424و أأطلع الرئيس الوفود عىل اجلدول الزمين للمشاورات غري الرمسية بشأأن البث املقرر عقدها يويم  02و 06نومفرب
.0222
 .422ورحب وفد الولايت املتحدة ابملناقشات املمثرة اليت جرت ،أأثناء الاجامتع غري الرمسي ،بني منسقي اجملموعات
ا إلقلميية زائد واحد وممثيل الاحتاد العاملي للمكفوفني وممثيل دور النرش وا ألمانة؛ بغية اختاذ قرار بشأأن كيفية امليض قدما
يف مسأأةل ا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ،حيث اكن املوضوع الرئييس للمناقشة هو كيفية التعامل مع نص
الرئيس ،وكيفية التعامل مع سلسةل التعليقات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء أأثناء ادلورة احلالية ،فضال عن التعامل مع
التعليقات واملقرتحات اليت ترغب ادلول ا ألعضاء يف تقدميها لحقا.
 .426واقرتحت الوفود اليت حتدث ابمس اجملموعة الإفريقية والربازيل اعامتد الوثيقة  SCCR/22/16بوصفها وثيقة معل
للجنة ،مع دمج مجيع املقرتحات النصية والتعليقات املوضوعية اليت قدمهتا الوفود خالل اجللسة العامة ،ومجيع البياانت
اخلطية املقابةل اليت قدمهتا الوفود ا ألعضاء قبل منتصف ليةل  02نومفرب 0222؛ ليك تتاح يف بداية ا ألس بوع التايل وثيقة
معل جديدة لدلول ا ألعضاء ملراجعهتا وإاجراء التصويبات و /أأو التوضيحات الالزمة.
 .427وطلب الرئيس من الوفود اإرسال تعليقاهتا عىل الوثيقة  SCCR/22/16اإىل ا ألمانة عىل الربيد الإلكرتوين
 copyright@wipo.intقبل منتصف ليةل  02نومفرب .0222

البند  :7حامية هيئات البث
 .422افتتح الرئيس ادلورة ،وذكَّر احلارضين يف الاجامتع بأأنه جرت ،خالل عطةل هناية ا ألس بوع ،مشاورات غري
رمسية بشأأن مسأأةل البث .وقدم الشكر لرئيس املشاورات غري الرمسية الس يدة أألكس ندرا غرازيويل وا ألمانة ومجليع الوفود
املشاركة .كام أأعرب عن امتنانه ل ألمانة لعملها أأثناء عطةل هناية ا ألس بوع من أأجل اإعداد وثيقتني ابلغيت القمية وا ألمهية،
تتعلق اإحداهام مبسأأةل ا ألشخاص ضعيفي البرص ،بيامن تتعلق ا ألخرى مبسأأةل املكتبات .واقرتح أأن تبل ّغ الس يدة غزازيويل
النتاجئ الرئيس ية اليت أأسفرت عهنا املشاورات غري الرمسية اإىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
(.)SCCR
 .422و أأفاد رئيس املشاورات غري الرمسية بشأأن حامية هيئات البث أأن مناقشة مثرية لالهامتم وجيدة قد دارت بني
ادلول ا ألعضاء يوم السبت .ويف يونيو  0222أأكدت اللجنة جمددا الزتاهما مبواصةل العمل ابتباع هنج قامئ عىل الإشارات؛
متش يا مع الولية اليت أأس ندهتا اإلهيا امجلعية العامة لعام  ،0227لوضع معاهدة دولية حتدّث حامية هيئات البث وهيئات
البث الكبيل مبعناها التقليدي ،و أأضاإ أأن اللجنة وافقت عىل خطة معل للحفاظ عىل قوة ادلفع املكتس بة للمسأأةل.
و أأشار اإىل أأنه عقب اعامتد خطة العمل ،عُقدت يف يوم السبت املايض  06نومفرب مشاورة غري رمسية بشأأن حامية
هيئات البث ،واكنت فعاةل للغاية حبيث مل تعد هناك حاجة اإىل الاجامتع يوم  07نومفرب كام اكن مقررا أأصال .و أأوحض أأن
الغرض من تكل املشاورة هو دفع العمل قدما يف مرشوع معاهدة للتقدم بتوصية اإىل امجلعية العامة للويبو لس نة 0220
بشأأن اإماكنية حتديد موعد ملؤمتر دبلومايس .واكنت املشاركة يف املشاورات مفتوحة مجليع ا ألعضاء واملراقبني يف اللجنة
ادلامئة .واستندت املناقشات اإىل الواثئق التالية( :الوثيقة  )SCCR/15/2و(الوثيقة )SCCR/22/5
و(الوثيقة  )SCCR/22/6و(الوثيقة  )SCCR/22/7و(الوثيقة  .)SCCR/22/11وإاحاكما للنقاش،اقرتح
الرئيس ،أأثناء املشاورة غري الرمسية ،قامئة ابملسائل اليت يتعني النظر فهيا لوضع مرشوع معاهدة بشأأن حامية هيئات
البث؛ من أأجل دفع العمل قدما ،ولىق هذا الهنج قبول املشاركني .وجرى نقاش مس تفيض أأسهم يف فهم أأفضل لوهجات
النظر احلالية بشأأن العنارص ا ألساس ية وتعزيز اإطار العمل املس تقبيل يف اجللسة العامة للجنة ادلامئة .و أأشار اإىل أأنه قد
ُطلب منه اإعداد تقرير عن حفوى املناقشات ،و أأن أأول موضوع ُطرح للبحث هو حتديد أأهداإ املرشوع .ومت الرتكزي
بوضوح عىل أأمهية حتديث امحلاية املتاحة لهيئات البحث ،واحلاجة اإىل تبين هنج حمايد إازاء التكنولوجيا مع المتسك
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بتعريف هيئات البث ابملعىن التقليدي .ومت أأيضا مناقشة العالقة بني املعاهدة اجلديدة والتفاقيات ا ألخرى القامئة
وخباصة التفاقية ادلولية محلاية فناين ا ألداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات الإذاعة املربمة عام  .2262و أأضاإ
الرئيس أأنه يتعني النظر اإىل املعاهدة اجلديدة ابعتبارها ممكةل لتفاقية روما ،و أأهنا س تكون مفتوحة أأمام مجيع أأعضاء
الويبو ،مع التسلمي بأأن أأعضاء الويبو ليسوا مجيعا أأطرافا يف تكل التفاقية .وقال اإنه ينبغي أأيضا عند وضع املعاهدة مراعاة
أأن تكون قامئة بذاهتا ،تأأخذ يف حس باهنا املعاهدات ا ألخرى ،مثل اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية
الفكرية (اتفاق تريبس) ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ( )WPPTواتفاقية بروكسل .و أأوحض أأن المتيزي
بني دعامة املصدر ودعامة الاس تخدام مل يكن عنرصا أأساس يا يف املناقشات يف تكل املرحةل.و أأشار اإىل أأن احامتل اتباع
هنُ ج متباينة بشأأن نطاق التطبيق ونطاق امحلاية اكن حمل سؤال أأيضا ،ليك تنص املعاهدة،عىل سبيل املثال ،عىل
مس توايت خمتلفة من امحلاية وفقا لامنذج خمتلفة لتوفري امحلاية .و أأشار الرئيس اإىل أأن هذه املسأأةل س تحظى بأأمهية خاصة
أأثناء معلية الصياغة .وفامي يتعلق مبوضوع امحلاية ،قال الرئيس اإنه جرى نقاش بشأأن الرتكزي أأكرث عىل حامية الإشارة أأم
عىل حامية البث .وقد أأبرزت بعض الوفود خيار المتسك بمنوذج اتفاقية روما .و أأشار الرئيس اإىل أأنه مت التأأكيد أأيضا عىل
رضورة المتيزي بوضوح بني تعريف املصطلحات ووصف احلقوق املمنوحة .وفامي يتعلق ابلتعاريف ،قال اإن اقرتاحات قد
وردت بشأأن صياغة تعريف البث .و أأعربت بعض الوفود أأيضا عن رضورة المتيزي بني مصطلح "البث" ومصطلح
"هيئات البث الكبيل" .كام أأثريت أأيضا مسأأةل مسؤولية هيئات البث .وقد ُاقرتح اإضافة تعاريف لعدد من املصطلحات
ا ألخرى احملمتةل مثل :اإعادة بث الإشارة احلامةل للربانمج والربانمج والبث الكبيل .و أأخريا ،فامي يتعلق بنطاق امحلاية ،جرى
نقاش بني املشاركني بشأأن خيارات منح احلقوق الاس تئثارية أأو حق هيئة البث يف منع بعض ا ألنشطة ،أأو حقوق
الرتخيص ،ومل تبد أأي دوةل عضو دمعها للخيار ا ألخري ،بيامن أأيدته بعض املنظامت غري احلكومية .وتناول النقاش أأيضا
خيار طرحه الرئيس السابق للجنة ادلامئة الس يد /جواك ليدز يتعلق بطريقة جتمع بني هنجني خمتلفني .ومشلت املشاورات
أأيضا الاس تثناءات والقيود ،وحتديد نطاقها الفعيل بناء عىل احلقوق املمنوحة فعليا .وإاىل جانب العنارص اليت ذكرها
الرئيس يف قامئة املسائل والورقات غري الرمسية ،أأعربت بعض الوفود عن اهامتهما أأيضا مبناقشة املبادئ العامة والتنوع
الثقايف ،وادلفاع عن املنافسة .ويف ختام املشاورات ،أأعلن وفدا جنوب أأفريقيا واملكس يك أأهنام اكان يعمالن معا لإدراج
مقرتح معدل يف جدول أأعامل ا ألس بوع القادم.
 .462وقدم الرئيس الشكر اإىل الس يدة غزازيويل عىل معلها املمتاز ومشاركهتا الفعاةل .وافتتح ابب املناقشات املتعلقة
ابلبند  7من جدول ا ألعامل بشأأن حامية هيئات البث.
 .462وحتدث وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابمس اجملموعة ابء ،ووجه الشكر اإىل ا ألمانة وإاىل الس يدة غزازيويل .وقال
اإن اجملموعة ابء تواصل ،مع دول أأخرى أأعضاء ،تكريس هجودها إلبرام معاهدة بشأأن هيئات البث ،و أأعرب عن أأمهل
يف اإحراز تقدم يف تكل ادلورة.
 .460و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تقديره الصادق مجليع ادلول ا ألعضاء اليت شاركت يف املناقشة املتعمقة حول مسأأةل
حامية هيئات البث .ويف معرض اإشارته اإىل تقرير رئيس املشاورات غري الرمسية ،قال اإن وفد بدله الزتم مع وفد
املكس يك بتقدمي مرشوع وثيقة عىل أأمل دفع املناقشات قدما ،و أأضاإ أأن هذه الوثيقة قد متثل الطريقة اليت متكن
اللجنة ادلامئة من اإجراء مناقشة مركزة وترسيع وترية املفاوضات بشأأن هذه املسأأةل ،و أأكد أأنه ل ينبغي فقد الزمخ اذلي
حتقق منذ ادلورة  .02و أأشار اإىل أأن الوثيقة املقرتحة تأأخذ يف اعتبارها عددا من املسائل ،مثل :الولية اليت حددهتا
امجلعيات العامة عام  0227واملقرتحات اليت قدمهتا وفود جنوب أأفريقيا والياابن وكندا يف وقت سابق والورقة اليت قدهما
الرئيس .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تدرس ادلول ا ألعضاء واملنظامت غري احلكومية املقرتح يك يكون متوازان؛ ألنه ل يأأخذ
يف حس بانه مصاحل أأحصاب هيئات البث حفسب ،بل أأيضا مصاحل أأحصاب احلقوق وعامة امجلهور .وقال اإن الوثيقة
موجزة للغاية وتركز فقط عىل املواد املهمة يف املعاهدة اليت من املتوقع أأن تكون حمل نقاش حقيقي .و أأضاإ أأن اجلزء
ا ألول من املقرتح يتناول ادليباجة وعرضا لس ياق املعاهدة نفسها ابلإضافة اإىل جزء عن جدول أأعامل التمنية ،و أأعرب عن
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أأسفه لعدم اكامتل النص احملدد .و أأشار اإىل أأن املادة ا ألوىل من املرشوع تتناول عالقة املعاهدة ابملعاهدات و التفاقيات
ا ألخرى ،و أأن الوفد قد أأخذ يف حس بانه املناقشات اليت جرت يف املشاورات غري الرمسية والاقرتاحات اليت قدمهتا
الولايت املتحدة ا ألمريكية والصني ،وذكر أأن املعاهدة ينبغي أأن تكون مفتوحة أأمام امجليع .ووفقا للمقرتح ،فاإن املعاهدة
مس تقةل وينبغي أأن تكون مفتوحة أأمام مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،مبا يف ذكل ادلول غري ا ألطراإ يف اتفاقية
روما .أأما املادة الثانية فتحتوي عىل قامئة ابلتعاريف ،مثل تعريف الإشارة وتعريف الإشارة احلامةل للربامج وتعريف هيئات
البث والتثبيت وما اإىل ذكل ،و أأوحض أأن تكل التعاريف حمايدة إازاء التكنولوجيا .و أأشار الوفد اإىل ما ذكرته اإيران ،أأثناء
املشاورات غري الرمسية ،من أأن الولية اليت أأس ندهتا امجلعيات العامة  0227ل تتناول ادلعامات ،و أأوحض أأن املقصود
هبيئات البث التقليدية هو هيئات البث وليس التكنولوجيا .و أأن الولية ل تزال تسمح بأأخذ التطور التكنولويج يف
احلس بان .و أأضاإ أأن نطاق تطبيق امحلاية اتسم ابحملدودية الشديدة ،ومل يس تفد مهنا سوى هيئات البث .أأما املادة
السادسة فقد أأدرجت حقوق هيئات البث ،لكهنا مل حتدد ما اإذا اكنت هذه احلقوق اس تئثارية أأم ل؛ ذكل أأن النص اكن
حمايدا إازاء طبيعة هذه احلقوق .وإاضافة اإىل ما س بق ،أأاتح مرشوع الوثيقة خيارين يتعلق أأحدهام ابلتثبيت ،بيامن مل يذكر
الخر التثبيت عىل الإطالق .أأما املادة السابعة فقد تناولت الاس تثناءات والتقييدات؛ بغرض حامية القمي املتعلقة
ابملصلحة العامة .وقد عكس النص املتوازن احللول القانونية الواردة يف اتفاقية روما نتيجة الشعور بأأهنا ل تزال مالمئة.
وقال اإن القوامئ مشلت الاس تخدامات املتعلقة ابلنتفاع اخلاص وا ألوضاع الراهنة وا ألغراض التعلميية والعلمية .و أأضاإ
أأنه ميكن لدلول ا ألعضاء ابلطبع أأن تنص ،يف قوانيهنا احمللية ،عىل مزيد من القيود والاس تثناءات مادامت تامتىش مع
اختبار اخلطوات الثالث .وتنظم املادة الثامنة مدة امحلاية ،و أأشار اإىل تباين وهجات النظر املؤيدة أأو املعارضة لنهتاء
امحلاية مبجرد انهتاء البث .ور أأى أأن مدة امحلاية قد تس متر أأو تنهتيي حسب طبيعة احلقوق املمنوحة لهيئات البث ،وما
اإذا اكنت هذه الهيئات تمتتع حبق التثبيت ،و أأضاإ أأن املسأأةل حباجة اإىل نقاش .وقال اإن مدة هذا املقرتح  02س نة عىل
ا ألقل .و أأشار اإىل أأن املادة الثامنة نظمت تدابري امحلاية التكنولوجية .أأما املادة العارشة فقد تناولت الالزتامات املتعلقة
مبعلومات اإدارة احلقوق وعكست احللول ذاهتا اليت تقرتهحا املعاهدات ا ألخرى ،أأما املادة ا ألخرية فتتعلق ابإنفاذ احلقوق.
 .463وقدم وفد املكس يك الشكر لوفد جنوب أأفريقيا عىل تيسريه العمل املشرتك بشأأن الوثيقة .و أأشار اإىل أأن مرشوع
الوثيقة استند اإىل التعليقات اليت أأبدهتا الوفود اخملتلفة أأثناء املشاورات غري الرمسية ،وإاىل الواثئق اليت قُدمت أأثناء
ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة .وقال اإن مثة حاجة اإىل اس تحداث صك دويل ملزم لتعزيز حامية هيئات البث؛
وحاميهتا من الاس تخدام غري املرخص لإشاراهتا ومن قرصنة الإشارات ومن اس تخدام اإرسالها عىل حنو غري عادل من
جانب أأطراإ أأخرى ومن التسلل اذلي تتيحه التكنولوجيا احلديثة.
 .464وقال وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإن املشاورات اليت تر أأس هتا مبهارة الس يدة غرازيويل من
سويرسا ،مكّنت من حتديد بعض املسائل اليت حباجة اإىل مزيد من النقاش خالل تكل ادلورة .و أأكد أأن معاهدة الويبو
بشأأن هيئات البث لها أأولوية قصوى ابلنس بة للوفد ،و أأنه مقتنع بأأنه من املمكن حتقيق حتسن داخل الويبو؛ ذلكل رحب
الوفد خبطة العمل الطموحة الرامية اإىل تقدم العمل يف مرشوع املعاهدة وتقدمي توصيات اإىل امجلعية العامة للويبو .0220
وقال اإن املناقشات استندت اإىل عدد من املساهامت اليت قدهما خمتلف ا ألعضاء ،وإاىل الورقة اليت أأعدها رئيس
الاجامتعات غري الرمسية عن عنارص حامية هيئات البث .وذكّر الوفد أأيضا بأأن موقف الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء
فيه ،اذلي ُعرض يف الوثيقة  SCCR/6/2عام  ،0222ويف الوثيقة  SCCR/9/12عام  ،0223ل يزال ساراي وينبغي
أأخذه يف احلس بان اإىل جانب املقرتحات ا ألخرى أأثناء املناقشات .و أأشار الوفد اإىل أأن الهدإ هو تقريب وهجات النظر
للتوصل اإىل نص واحد من أأجل اإحراز تقدم يف املفاوضات ،و أأشار اإىل املقرتح اذلي أأدرجه وفدا جنوب أأفريقيا
واملكس يك ،وقال إانه س يحظى ابلهامتم الالزم.
 .462و أأبلغ الرئيس احلارضين يف الاجامتع بتعممي املقرتح املقدم من وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك.
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 .466وقدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الشكر اجلزيل جلنوب أأفريقيا واملكس يك عىل املالحظات المتهيدية .و أأبدى
أأسفه لعدم اإاتحة النص للمندوبني عندما قدم املقرتحون موجز الوثيقة؛ وذلكل طلب اإعادة تقدمي املوجز يف مرحةل
لحقة.
 .467وقدم وفد الياابن الشكر ل ألمانة و لرئيس املشاورات غري الرمسية .ورحب ابلوثيقة اجلديدة اليت اقرتهحا وفدا
جنوب أأفريقيا واملكس يك .وذكَّر احلارضين يف الاجامتع بأأن املناقشات املتعلقة هبذه املسأأةل قد اس مترت لفرتة طويةل،
و أأنه من الرضوري اإجراء مناقشات موضوعية بشأأن موضوع ونطاق حامية هيئات البث؛ معال ابلولية اليت أأس ندهتا
امجلعية العامة للويبو لعام  .0227و أأشار اإىل أأن الوثيقة  SCCR/15/2ينبغي أأن تشلك أأساسا جيدا من أأجل تشجيع
املناقشات املتعلقة هبذا البند.
 .462ورحب وفد الهند بتنظمي املشاورات غري الرمسية وابملقرتح املشرتك اذلي قدمه وفدا جنوب أأفريقيا واملكس يك.
و أأشار اإىل احلاجة اإىل بعض الوقت دلراسة الوثيقة.
 .462وقدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الشكر اإىل وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك عىل اقرتاهحام ا ألخري ،وقال اإنه
يتطلع اإىل دراس ته بعناية .و أأشار اإىل أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية د أأبت منذ زمن بعيد عىل الإشارة اإىل رضورة اإىل
وضع معاهدة جديدة لتحديث أأحاكم حامية البث مبوجب اتفاقية روما بشأأن حامية حقوق فناين ا ألداء ومنتجي
التسجيالت الصوتية وهيئات البث ،2262وخباصة فامي يتعلق بقرصنة الإشارات .وقال اإن هناك اتفاقا عاما بني ادلول
ا ألعضاء عىل أأن قرصنة الإشارات ابتت مشلكة متفامقة ،رمغ فشل ادلول ا ألعضاء ،عايم  0226و ،0227يف التوصل
اإىل اإجامع يف الراء بشأأن س بل التصدي لهذه املشلكة املتنامية .ور أأى الوفد يرى رضورة امتثال اللجنة ادلامئة للولايت
اليت أأس ندهتا اإلهيا امجلعية العامة اليت توجب التوصل اإىل اتفاق بشأأن أأهداإ امحلاية ونطاقها وموضوعها يف هنج قامئ عىل
الإشارات قبل عقد املؤمتر ادلبلومايس .و أأكد الوفد الزتامه ابلعمل عىل اس تكشاإ الهنُ ج املمكنة لوضع معاهدة لصاحل
هيئات البث ميكهنا التصدي بفعالية ملشلكة قرصنة الإشارات وحتديث اتفاقية روما ،ويف الوقت نفسه حامية املكل
العام ،فضال عن تفادي أأية تعقيدات أأو أأعباء ل مربر لها عىل النظام العاملي حلق املؤلف .و أأشار الوفد اإىل رضورة أأن
تكون أأي معاهدة مقرتحة حمايدة إازاء التكنولوجيا ،مبعىن أأن تتعامل عىل حد سواء مع أأنشطة هيئات البث التقليدية يف
خمتلف دعامات التوزيع.
 .472ورحب وفد الس نغال مبقرتح وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك .وقال اإن الوثيقة حتتوي عىل العديد من املواد
املفيدة للغاية ،و أأعرب عن أأمهل يف الإسهام يف دراسة متعمقة للوثيقة.
 .472وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الإفريقية ،ورحب ابلتقدم اذلي أأحرزته اللجنة حىت الن لوضع معاهدة
بشأأن امحلاية ادلولية لهيئات البث .و أأشار اإىل أأن اللجنة قد بذلت هجدا كبريا لترسيع وترية العمل يف هذه املسأأةل .وقال
اإن املشاورات غري الرمسية اكنت ممثرة للغاية؛ ذلا فاإنه حيث مجيع ادلول ا ألعضاء عىل املشاركة بصورة بناءة ،خاصة أأن
املسأأةل ظلت عىل جدول ا ألعامل لفرتة طويةل جدا .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإبرام املعاهدة يف أأقرب وقت ممكن.
 .470ووجه وفد مرص الشكر اإىل وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك عىل مقرتهحام ،لكنه أأشار اإىل رضورة منحه الوقت
الاكيف دلراس ته .و أأشار اإىل ما ورد يف املقرتح بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،وقال
اإن هناك حاجة اإىل التشاور مع عامصة بدله يف هذا الصدد.
 .473ورحب وفد كينيا ابملشاورات غري الرمسية ،و أأيد البيان اذلي قدمه وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الإفريقية.
و أأشار اإىل العديد من الواثئق اليت قُدمت عرب الس نوات العرش املاضية؛ ذلكل فاإنه يرحب مبقرتح وفدي جنوب أأفريقيا
واملكس يك .و أأضاإ أأن الوثيقة  SCCR 23/6تعد خطوة حنو وثيقة موحدة ،فضال عن كوهنا تأأخذ يف احلس بان
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التطورات اخملتلفة ،وا إلسهامات اليت قُدمت عرب الس نوات ،والولية اليت حددهتا امجلعيات العمومية .ويف اإطار متابعة
املداخةل اليت تقدم هبا وفد الياابن املوقر ،وقال إانه من املهم البدء يف تنظمي مناقشات بشأأن حامية هيئات البث استنادا
اإىل نص بغية اإعداد معاهدة دولية بشأأن حامية هيئات البث.
 .474و أأقر وفد اإيران (مجهورية -الإسالمية) بأأن املشاورات غري الرمسية قد أأاتحت بيئة ابلغة املرونة لتبادل الراء
بشأأن املوضوعات الثالثة اليت وردت يف الولية اليت أأقرهتا امجلعية العامة يف قراراهتا عايم  0226و .0227وشكر
الس يدة غرازيويل عىل الزتاهما ،كام شكر وفدى جنوب أأفريقيا واملكس يك عىل مقرتهحام املدرج يف الوثيقة .SCCR23/6
و أأشار اإىل أأنه جيب عىل اللجنة امليض قدما يف اإبرام معاهدة بشأأن البث ،ووقف قرصنة الإشارات اليت أأصبحت ظاهرة
متنامية ،بيامن ظلت هذه املسأأةل حمل نظر هذه اللجنة لأكرث من  22س نوات.
 .472و أأخذ وفد الهند اللكمة لهيئن الس يدة غرازيويل ،ويعرب عن تقديره لعملها وللتقرير الإعاليم املتوازن اذلي قدمته.
 .476ورحب وفد الاحتاد الرويس بلك اجلهود الرامية اإىل امليض قدما يف مسأأةل حامية هيئات البث .وقال اإنه هممت جدا
يف الواقع ابحلصول عىل تكل الواثئق املفيدة اليت تتضمن مقرتح وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك ملناقش ته ،و أأعرب عن
أأمهل يف اإحراز تقدم رسيع .و أأشار اإىل أأنه س يقوم بدراسة املقرتح اجلديد ابلتفصيل ،و أأهنا هممتة ابمليض قدما بأأرسع ما
ميكن لعقد مناقشة حمددة بشأأن وثيقة حمددة .و أأيد أأيضا النقطة اليت أأبدهتا الولايت املتحدة ا ألمريكية ،عندما قالت اإنه
من املهم أأن نبد أأ بفهم واحض للمقصود بنطاق امحلاية وموضوعها .و أأشار اإىل الاختالإ اذلي حدث يف ادلورة املاضية
بشأأن حتديد ما جيب حاميته ابلضبط ،وقال من الرضوري البدء بتعريف مفهوم موضوع امحلاية ونطاق امحلاية وحتديدهام،
وإان تكل يه اخلطوة ا ألوىل احلامسة.
 .477و أأقر وفد الصني اجلهود الكبرية اليت بذلهتا ابلفعل اللجنة ادلامئة يف سعهيا لإعداد مرشوع معاهدة بشأأن حامية
هيئات البث .وقدم الشكر ل ألمانة ولوفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك .ويف س ياق املشاورات غري الرمسية ،قال اإن
هناك تقدما حنو حتقيق نتاجئ ملموسة ،وإان بدله مس تعد ملواصةل العمل يف هذه املسأأةل ،و أأعرب عن أأمهل يف الرتكزي عىل
موضوع امحلاية ونطاقها لإعداد معاهدة يف املس تقبل ،أمال أأن يمت التغلب عىل الصعوابت بأأرسع ما ميكن .و أأضاإ أأنه
تسّل للتو وثيقة وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك ،و أأنه حيتاج اإىل وقت لتحليلها ابلتفصيل ومشاورة اخلرباء يف بدله.
 .472ورحب وفد نيجرياي ابلهنج املتجدد واملُركز والبنَّاء املتبع يف هذه املسأأةل القامئة منذ زمن بعيد .و أأشار اإىل أأن
صناعة البث تواجه حتدايت جديدة بصورة مزتايدة .ونظرا لتطور ادلعامات اخملتلفة؛ فمثة حاجة اإىل اإجياد حلول جديدة.
ور أأى أأن اجلهد اذلي بذهل وفدا جنوب أأفريقيا واملكس يك سيساعد عىل دفع معل اللجنة اإىل ا ألمام .ورحب بتنظمي
املشاورات غري الرمسية ،وتطلع اإىل اإجراء مناقشة اإجيابية ومركزة بشأأن املقرتح اجلديد.
 .472ووجه وفد الربازيل الشكر اإىل مجيع الوفود اليت شاركت يف الاجامتع غري الرمسي ،وإاىل رئيس الاجامتع وا ألمانة،
كام شكر وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك عىل مقرتهحام .وقال اإن الربازيل س تدرس املرشوع وتبدي موقفها يف الوقت
املناسب .وللميض قدما بفعالية ،ر أأى الوفد أأنه اكن ينبغي للجنة ادلامئة ،قبل عقد املؤمتر ادلبلومايس حول ذكل املوضوع،
أأن تفي ابلولية اليت أأس ندهتا اإلهيا امجلعية العامة عام  0227اليت تنص عىل النظر يف عقد املؤمتر ادلبلومايس بعد
التوصل اإىل اتفاق بشأأن ا ألهداإ وحتديد نطاق امحلاية وموضوعها يف النص املقرتح .و أأضاإ أأن املقرتح املقدم ميكن أأن
يساعد يف ذكل الصدد.
 .422و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تقديره لالهامتم اذلي أأبدته الوفود ا ألخرى إازاء املقرتح .وقال اإن وفد بدله ووفد
املكس يك قد طرحا الوثيقة يف تكل اللحظة عىل أأمل مناقش هتا ابس تفاضة أأكرث يف اليوم التايل .و أأوحض أأن الك الوفدين
عىل اس تعداد ل إالجابة عىل أأس ئةل ادلول ا ألعضاء وتبديد أأي شكوك دلهيا.
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 .422وسأأل الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عام اإذا اكن يرغب يف توجيه أأية أأس ئةل اإىل مقديم
الوثيقة .SCCR/23/6
 .420و أأبلغ وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية احلارضين يف الاجامتع أأنه ليس يف وضع يتيح هل طرح أأس ئةل مفصةل .وقال
اإنه أأشار فقط ،يف املداخةل السابقة ،اإىل أأن املقرتح مل يكن متاحا أأمام ادلول ا ألعضاء ا ألخرى أأثناء املقدمة التفسريية.
 .423واقرتح وفد اإيران (مجهورية -الإسالمية) ختصيص بعض الوقت للسامح ملقديم الاقرتاح برشح املواد اجلديدة اإما
أأثناء اليوم أأو يف اليوم التايل.
 .424و أأعرب وفد الهند عن تقديره للبيانني الذلين قدهمام مندواب الولايت املتحدة وإايران املوقران .وقال اإنه من البدهييي
أأن يكون هناك اختالإ طفيف بني مرشوع نص بشأأن البث عن غريه من املعاهدات؛ اإذ يش متل عىل قدر كبري من
اجلوانب التقنية والفنية و أأيضا الاقتصادية .و أأشار الوفد اإىل أأنه حيتاج بعض الوقت لفهم املقرتح وإاعداد ا ألس ئةل املناس بة
يف وقت لحق.
 .422ويف س ياق اإقرار الرئيس ابملداخالت اخملتلفة بشأأن املسأأةل املطروحة ،وتقدميه الشكر ملقديم الاقرتاح عىل
اقرتاهحام السابق ،وافق عىل حاجة ادلول ا ألعضاء اإىل مزيد من الوقت دلراسة النص اجلديد .كام وافق عىل ختصيص
بعض الوقت يف مرحةل لحقة؛ من أأجل رشح حمتوى املقرتح بصورة أأفضل والرد عىل لك أأس ئةل ادلول ا ألعضاء.
 .426و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عن رغبته يف معرفة الكيفية اليت س تواصل هبا اللجنة ادلامئة
معلها .كام أأعرب عن رغبته يف التأأكيد أأن النقاش املركز اذلي جرى مؤخرا س يجري يف اليوم التايل.
 .427و أأفاد الرئيس بأأنه يعزتم منح ادلول ا ألعضاء وقتا اكفيا دلراسة الوثيقة وطرح ا ألس ئةل وتلقي رشوح اكمةل من
مقديم الاقرتاح .وقال اإنه ما مل يكن دلى ادلول ا ألعضاء بعض الشواغل ،فاإن تكل املناقشة ميكن أأن جتري بعد ظهر
ذكل اليوم.
 .422ووافق وفد جنوب أأفريقيا عىل رضورة اإاتحة وقت اكإ للوفود دلراسة الوثيقة اليت اقرتهحا وفد املكس يك ووفد
بدله .واقرتح تأأجيل املناقشة املركزة اإىل اليوم التايل.
 .422و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب عن تأأييده ملقرتح وفد جنوب أأفريقيا.
 .422و أأيد وفد الهند أأيضا املقرتح اذلي هيدإ اإىل اإجراء املناقشة يف اليوم التايل .وقال اإن هناك حاجة للتشاور مع
اخلرباء يف عامصة بدله.
 .422و أأيد وفد الس نغال مقرتح جنوب أأفريقيا .وقال اإنه حباجة اإىل بعض الوقت دلراسة الوثيقة مث العودة اإىل مناقش هتا
مرة أأخرى يف اليوم التايل.
 .420ولحظ الرئيس أأنه ل توجد وفود أأخرى تود أأخذ اللكمة بشأأن هذه املسأأةل ،و أأبلغ احلارضين يف الاجامتع بأأنه
سيمت اإجراء مزيد من املناقشات بشأأن البند املتعلق حبامية هيئات البث يف اليوم التايل.

البند  :6التقييدات والاس تثناءات (اتبع)
 .423قدم الرئيس البند التايل من جدول ا ألعامل ،وافتتح املناقشات املتعلقة مبسأأةل ضعيفي البرص والوثيقة ذات
الصةل.
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 .424وحتدث وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابمس اجملموعة ابء ،وشكر ا ألمانة عىل ما بذلته من هجد أأثناء عطةل هناية
ا ألس بوع لإعداد وثيقة العمل اجلديدة حول صك دويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات لصاحل ا ألشخاص العاجزين عن
قراءة املطبوعات .لكن الوفود احتاجت اإىل وقت ملراجعة وثيقة العمل للتأأكد من اش امتلها عىل مجيع التعليقات
والاقرتاحات النصية .ولحظ الوفد ،من املراجعة ا ألولية ،أأن عددا قليال من التعليقات والاقرتاحات مل يُدرج ابلوثيقة.
وفامي يتعلق ابإعادة هيلكة الوثيقة ،ر أأى الوفد أأنه ،من أأجل جتنب وضع نص بني معقوفتني؛ ميكن حتديد اقرتاحات نصية
حمددة بوصفها خيارات .وطلب الوفد من ا ألمانة اإعادة تنظمي الوثيقة؛ ليك تكون أأكرث وضوحا.
 .422وقال وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإن الوثيقة تستند اإىل النص املقدم من الرئيس ،وتتضمن مواقف
مجيع الوفود خالل ا ألايم املاضية .و أأضاإ أأن هناك عددا من التعليقات بشأأن مقرتحات نصية حمددة ،طالب بعضها
ابلعودة اإىل الوثيقة التوافقية اليت ُأدرجت يف ادلورة السابقة للجنة ادلامئة و أأقرهتا  42دوةل عضوا .وقال اإن هذا هو احلال
فامي يتعلق ،عىل سبيل املثال ،ابلقرتاحات النصية املعنية بتعاريف املادة أألف ،واقرتاحات نصية أأخرى تتعلق ابلصياغة
اجلديدة للمواد .وشدد عىل أأمهية اإدراج هذه الاقرتاحات بصورة مالمئة .وقال اإن هناك حاجة اإىل مزيد من الوقت
للتحقق من أأن الوثيقة قد عكست لك املداخالت بصورة مناس بة.
 .426ورحب وفد الربازيل ابجلهود اليت بذلهتا ا ألمانة يف اإعداد هذه الوثيقة املهمة .وقال اإنه ،عىل غرار ما ذكرته الوفود
ا ألخرى ،أأمىض أأيضا وقتا يف قراءة الوثيقة قراءة متأأنية وحاول الإملام ابلتغريات اليت ُأدخلت علهيا ،لكنه حباجة اإىل مزيد
من الوقت للوقوإ عىل ما اإذا اكنت الوثيقة قد عكست مجيع التعليقات .و أأشار اإىل أأن الوثيقة متثل تطور الواثئق
السابقة مع مجيع التعليقات ،وقال اإهنا تعد ،يف الواقع ،خطوة جيدة.
 .427و أأحاط وفد جنوب أأفريقيا علام حباجة الوفود ا ألخرى اإىل وقت مناسب دلراسة الوثيقة ،لكنه أأراد أأن يؤكد شكره
ل ألمانة لضطالعها ابلعمل يف مثل هذا الفرتة الزمنية القصرية .وتساءل عام اإذا اكنت الوثيقة بشأأن املكتبات ودور
احملفوظات جاهزة.
 .422و أأعلن الرئيس أأن اللجنة ،أخذة يف الاعتبار التعليقات اليت قدمهتا وفود أأخرى ،س تغري موعد مناقشة الوثيقة اإىل
وقت لحق .واقرتح الرئيس أأن تُقدم الوفود التغيريات املقرتحة اإىل ا ألمانة يف أأرسع وقت ممكن.
 .422و أأعرب وفد سويرسا عن تأأييده للطلب املقدم لإعادة هيلكة الوثيقة .و أأشار اإىل أأنه ميكن اإدراج التعليقات عىل
أأهنا حوايش لتيسري التعامل مع النص وترسيع وترية املناقشة.
 .222وقال الرئيس اإنه من الرضوري منح ا ألمانة الوقت الاكيف للعمل يف الوثيقة وإادراج الإسهامات اجلديدة أأو تنفيذ
الشلك اجلديد املقرتح.
 .222اقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،عقب تقدمي الوثيقة بشأأن املكتبات ودور احملفوظات ،أأن يعلق الرئيس
اجللسة العامة ملنح الوفود واجملموعات ا إلقلميية بعض الوقت دلراسة الواثئق اخملتلفة وإاعداد تعليقاهتا .واقرتح الوفد أأخذ
فرتة اسرتاحة مطوةل حىت الساعة  4بعد الظهر .وقال اإنه قد ي ُسمح للوفود بتقدمي بياانهتا يف السجالت ،بيامن ل ي ُسمح
للخرين اإل بتقدمي تعليقات مكتوبة اإىل ا ألمانة لتعديل الواثئق.
 .220و أأفاد وفد اإكوادور بوجود خطأأ يف الوثيقة اخلاصة ابملكتبات حيث مت عزو املقرتحات النصية املتعلقة ابحلفاظ
والاس ترياد املوازي و أأوجه الاس تخدام عرب احلدود واملصنفات اليتمية وحق حسب املصنفات،عن طريق اخلطأأ،اإىل وفود
الربازيل و أأوروغواي وإاكوادور معا ،بيامن اذلي قدم تكل املقرتحات هو وفد اإكوادور فقط.
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 .223و أأيد وفد الربازيل ما ذكره أنفا مندوب اإكوادور .و أأضاإ أأيضا أأن هناك مقرتحا قدمته وفود الربازيل وإاكوادور
و أأوروغواي ،يتعلق ابلإعارة دلى املكتبات ،مل يُدرج يف الوثيقة.
 .224وعربت ا ألمانة عن تقديرها لثناء ادلول ا ألعضاء عىل معلها الشاق أأثناء عطةل هناية ا ألس بوع ،وانشدت اللجنة أأل
تثقل اكهل ا ألمانة بطلبات اإضافية .وقالت اإن امجليع حريص عىل رؤية تقدم يف مسأأةل ا ألشخاص ضعيفي البرص،
و أأضافت أأن الوثيقة قد أأدرجت لك التعليقات تقريبا ،و أأسقطت سهوا عددا قليال مهنا ،وقالت اإن طلب اإعادة تنظمي
الوثيقة يف مثل هذا الوقت القصري للغاية هو طلب مفرط اإىل حد بعيد لس ببني :ا ألول :أأن املعلومات موجودة ابلفعل يف
الوثيقة وإاعادة ترتيهبا لن يضيف أأية معلومات جديدة .والثاين :أأن هذه املعلومات ظلت متداوةل يف اللجنة لس نوات.
وإاضافة اإىل ما س بق ،قالت ا ألمانة اإن أأماهما الكثري من ا ألعامل العاجةل لتقدمه بشأأن الإعداد للمؤمتر ادلبلومايس عن
ا ألداء السمعي البرصي.
 .222وقال وفد الربازيل اإنه ،نظرا لضيق الوقت والتعقيدات اليت تنطوي علهيا اإعادة تنظمي الوثيقة؛ فلن يطلب ذكل.
و أأشار اإىل أأنه ميكن العمل عىل الوثيقة القامئة ،و أأن اإعادة تنظمي الوثيقة اكن جمرد وس يةل للميض قدما ،و أأن ا ألمر ل
يتطلب سوى قراءة الوثيقة اجلديدة قراءة متأأنية ومراجعة حمتوايهتا ،لكن اإعادة تنظمي الوثيقة لن يضيف أأية معلومات
جديدة .و أأضاإ أأنه رمبا ل تتغري تعليقات ادلول ا ألعضاء بشأأن ذكل ا ألمر.
 .226وشدد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عىل رضورة وجود وثيقة تتيح للجنة امليض قدما .وقال اإن دليه
بضعة طلبات تتعلق ابإعادة النظر يف جوهر الوثيقة ،لكن املهم ابلفعل هو تعديل ترتيهبا ،وهو مال ميكن اإجنازه يف نصف
ساعة  ،ول ميكن أأن يتحقق قبل حلول هناية ا ألس بوع ؛ ليك تمتكن الوفود من اإرسال التغيريات املطلوبة.
 .227و أأعرب وفد سويرسا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب ،ور أأى أأن اإعادة تنظمي الوثيقة
سيسمح للجنة بأأن تؤدي معلها بكفاءة وفعالية أأكرب .وقد أأبدى تفهمه لضيق الوقت ،و أأشار اإىل أأنه ل بأأس من احلصول
عىل الوثيقة يف هناية ا ألس بوع حبيث تمتكن ادلول ا ألعضاء من اختاذ قرار بشأأن املسأأةل املطروحة يف الاجامتع املقبل
للجنة.
 .222وحرص وفد الولايت املتحدة عىل تأأييد الاقرتاح املقدم من وفدي الاحتاد ا ألورويب وسويرسا ومفاده أأن تركز
اللجنة يف ذكل اليوم عىل تقدمي تصويبات أأو حتديثات أأو تعليقات حبيث تنعكس عىل حنو دقيق عىل النص .وفامي
يتعلق ابخلطوة التالية ،اليت رمبا تكون يف هناية ا ألس بوع ،أأشار الوفد اإىل أأنه مبجرد الانهتاء من اإعادة تنظمي النص ،ميكن
اختاذ قرار بشأأن هذا البند.
 .222ور أأى وفد ا ألرجنتني أأن الوثيقة املقدمة تعد خطوة كبرية تدفع ابملفاوضات اإىل ا ألمام .وقال اإن اخلطوة القادمة
جيب أأن تمتثل يف قيام الوفود اليت ترى أأن تعليقاهتا مل تُدرج بصورة مالمئة واكفية ابإعادة صياغة تعليقاهتا أأو اإعادة تقدميها
يف فرتة زمنية مناس بة .وفامي يتعلق ابإعادة تنظمي الوثيقة ،تساءل الوفد عام اإذا اكنت هذه يه الطريقة ا ألفضل للميض
قدما ،فكام ذكر وفد الربازيل ،حتتوي الوثيقة عىل املعلومات بصورة أأو بأأخرى .و أأشار اإىل أأنه قد تكون هناك حاجة اإىل
اإدراج بعض التعليقات الإضافية.
 .222وذكّر وفد جنوب أأفريقيا احلارضين يف الاجامتع بأأن التفاق ينص عىل وضع وثيقة تعكس مجيع تعليقات ادلول
ا ألعضاء ،لكن اإعادة تنظمي الوثيقة أأمر خمتلف متاما .وهو أأمر جديد ل تؤيده بعض الوفود ،مبا فهيا وفد بدله؛ ألنه مل يرد
يف اتفاق ا ألس بوع املايض.
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 .222أأعرب وفد الربازيل عن قلقه إازاء اإضاعة الوقت يف اإعادة تنظمي الوثيقة بدل من است امره يف اإجراء مناقشة
موضوعية ،وقال اإنه اإذا اكن تعديل هيلك الوثيقة ل ميثل سوى جانب حتريري من العمل ،فميكن اإجراؤه بعد ادلورة
احلالية .واقرتح أأن جترى أأي مناقشة للنص خالل هذا ا ألس بوع بناء عىل الوثيقة املوجودة ،و أأن أأية تغيريات حتريرية
ميكن أأن تمت عىل أأمكل وجه بعد تكل ادلورة .وقال اإنه يرغب يف جتنب مناقشة تنظمي الوثيقة بدل من مناقشة جوهرها.
 .220و أأعرب وفد جامياك عن تأأييده للتعليقات اليت قدهما وفدا الربازيل وجنوب أأفريقيا .ور أأى أأن الوثيقة مس توفاة
مجليع اجلوانب مبا يكفي ملواصةل تقدمي التعليقات اجلوهرية ،و أأن أأية اإعادة لصياغة الوثيقة س تعوق معال همام فهيا.
 .223و أأعرب وفد نيجرياي عن تأأييده للمداخالت اليت قدمهتا وفود جنوب أأفريقيا والربازيل وجاماياك .و أأشار اإىل أأنه ل
يرى فائدة تذكر من اإعادة تنظمي الوثيقة .وقال اإنه من املرحج أأن تتقدم وفود أأخرى بنفس الطلب يف املس تقبل.
 .224وقدم وفد اجلزائر الشكر اإىل ا ألمانة .و أأيد التعليقات اليت قدمهتا اجملموعة ا ألفريقية والوفود ا ألخرى اليت تفيد
برضورة مواصةل اللجنة ادلامئة العمل عىل جوهر الوثيقة ،وعدم الرتكزي عىل شلكها .و أأشار اإىل أأن تغيري تنظمي الوثيقة ل
ينبغي أأن يؤثر بأأية حال عىل النظر يف جوهر املسائل الواردة فهيا.
 .222و أأعرب وفد سويرسا عن اعتقاده بأأن امجليع متفق عىل أأمهية وقمية العمل عىل جوهر الوثيقة .و أأشار اإىل أأن طلب
عدد من الوفود اإعادة تنظمي الوثيقة ل هيدإ ،بأأية حال ،اإىل عرقةل العمل عىل جوهرها يف اجللسة العامة .وقال اإنه ميكن
تناول مسأأليت اإعادة تنظمي الوثيقة وجوهرها بشلك متواز .ور أأى أأن يوم امجلعة من هذا ا ألس بوع موعد مناسب لإعادة
تنظمي الوثيقة.
 .226ور أأى وفد كينيا أأن الوثيقة جاهزة مبا يكفي لإجراء مناقشة بعد ظهر ذكل اليوم .وفامي يتعلق مبسأأةل تنظمي الوثيقة،
أأشار اإىل أأنه ميكن تناولها بعد ادلورة الثالثة والعرشين للجنة ادلامئة .وحث اللجنة ادلامئة عىل العمل عىل جوهر الوثيقة،
ومن َّمث وضع أأفاكر أأكرث وضوحا بشأأن اإعادة تنظميها يف مرحةل لحقة.
 .227ووجه وفد أأسرتاليا الشكر اإىل ا ألمانة .و أأعرب عن تأأييده للتعليقات اليت أأدىل هبا مندوب كينيا .وقال اإن اسرتاليا
حريصة جدا عىل الانتقال رسيعا اإىل اإجراء مناقشة جوهرية بشأأن الوثيقة املتعلقة بضعيفي البرص ،و أأعرب عن اعتقاده
أأنه ميكن تناول مسأأةل تنظمي الوثيقة خالل ذكل ا ألس بوع ،أأو رمبا من خالل مناقشة مع املنسقني ا إلقلمييني.
 .222و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل أأن هذه املرحةل تتسم ابلوضوح .وقال اإنه أأبرز ،مع وفود
أأخرى ،أأمهية اإعادة تنظمي الوثيقة ،ونفى أأن تكون هناك نية لتفادي البدء يف املناقشات املتعلقة جبوهر الوثيقة بعد ظهر
ذكل اليوم ،و أأبدى اس تعداده التام للمشاركة يف هذه املناقشات .و أأضاإ أأنه ميكن ،خالل ا ألس بوع  ،وضع ترتيب
جديد للوثيقة ؛هبدإ الوصول اإىل فهم أأفضل للوثيقة والتعليقات اليت تعكسها.
 .222و أأعرب وفد الياابن عن تأأييده للتعليق اذلي قدمه وفد الاحتاد ا ألورويب.
 .202ونوه الرئيس ابجلهد الكبري اذلي بذلته ا ألمانة وجبدارهتا .وقال اإنه س يطلب مهنا بذل هجد خارق أخر ،مذكرا
الوفود بأأن تكل املسائل ليست الوحيدة عىل جدول أأعامل ا ألمانة ذكل ا ألس بوع .و أأشار اإىل نقطة أأخرى رئيس ية
للمناقشة ويه اللجنة التحضريية للمؤمتر ادلبلومايس .ورمغ عبء العمل الإضايف اذلي أأثقلت به اللجنة ادلامئة اكهلها،
فاإن ا ألمانة واصلت أأداء هماهما يف الوقت املناسب وبطريقة فعاةل .واقرتح الرئيس أأن يلتقي وفد الاحتاد ا ألورويب مع
ا ألمانة ملناقشة شواغهل بشأأن شلك الوثيقة .وأأكد الرئيس يف جلسة بعد الظهر أأن املناقشة سرتكز عىل مسأأةل ا ألشخاص
العاجزين عن قراءة املطبوعات وا ألشخاص ضعيفي البرص.
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 .202ويف اإطار رد وفد جنوب أأفريقيا عىل تعليق الرئيس ،طلب الوفد ختصيص وقت ملناقشة الوثيقة ا ألخرى املعنية
ابملكتبات ودور احملفوظات.
 .200و أأبلغ الرئيس املندوبني أأن املوضوع اذلي س تجري مناقش ته هو البند السادس من جدول ا ألعامل املتعلق
ابلتقييدات والاس تثناءات لصاحل ا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات.
 .203وطلب وفد الربازيل تعديل بيان وفد بدله بشأأن تعريف املصنف ،اإذ يقيض الاقرتاح ابلرجوع اإىل التعريف الوارد
يف الوثيقة .SCCR/22/15 Rev
 .204وسأأل وفد الاحتاد ا ألورويب الرئيس عام اإذا اكن الإجراء املتبع هو أأن تواصل الوفود طرح اإسهاماهتا ومداخالهتا
يف النص ،بدءا من ادليباجة مث املواد تباعا.
 .202و أأوحض الرئيس أأن الإجراء املتبع هو تقدمي تعليقات عامة مبدئية ،مث الاس مترار بعد ذكل ابلرتتيب خالل الوثيقة.
وطلب الرئيس تقدمي التعليقات عىل ادليباجة.
 .206و أأوحض وفد كينيا أأن التعليقات اليت نُسبت اإىل وفد بدله يه تعليقات قُدمت ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وفامي يتعلق
ابلفقرة الثالثة من ادليباجة ،طلب الوفد الاس تعاضة عن عبارة "ا ألشخاص العاجزون عن قراءة املطبوعات" بعبارة
"ضعيفي البرص".
 .207و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب اإىل أأن مقرتحاته بشأأن النص ينبغي أأن تُقدم بوصفها مقرتحات من الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه .وطلب الوفد تقس مي النص احلايل اإىل مقرتحات نصية مقدمة من الوفود توضع يف جانب ،ويوضع
النص املقرتح من الرئيس يف اجلانب الخر .وفامي يتعلق ابلفقرة رمق  4من ادليباجة ،طلب الوفد أأن تعكس الفقرة،
بصورة اكمةل ،مقرتح الوفد بشأأن التأأكيد عىل أأمهية حامية حق املؤلف بوصفه حافزا وماكفأأة ل إالبداع ا ألديب والفين .وفامي
يتعلق ابلتعليق  2.3يف الفقرة  ،23طلب الوفد الاس تعاضة عن عبارة "تدابري مالمئة" بعبارة "تدابري بديةل".
 .202و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فامي يتعلق ابلفقرة الثانية من ادليباجة ،اإىل أأن وفد سويرسا قدم اقرتاحا
مماثال لالقرتاح اذلي قدمه وفد بدله بشأأن تغيري عبارة " واليت حت ّد من حقهم يف النفاذ اإىل املعلومات والتصال ،و أأيضا
حقهم يف التعلمي و البحث" اإىل "اليت حتد من حريهتم يف الامتس وتلقي ونقل املعلومات وا ألفاكر من مجيع ا ألنواع"؛ وذكل
ليك تامتىش مبارشة مع نص اإعالن حقوق الإنسان .وفامي يتعلق ابلفقرة  27من ادليباجة ،أأشار الوفد اإىل أأن تعليقه ينبغي
امليرسة للمصنفات و أأنواعها" مع الإبقاء عىل ابيق
أأن يكون كام ييل" :وإاذ تضع يف اعتبارها أأمهية زايدة عدد ا ألنساق ّ
النص كام هو .و أأخريا ،فامي يتعلق ابلتعليق  2.03يف الفقرة  ،26اقرتح الوفد مض هذا النص اإىل النص املس تخدم يف
معاهدة حامية ا ألداء السمعي البرصي فامي  صص جدول أأعامل التمنية.
 .202و أأكد وفد مرص عىل نص الفقرة  04من ادليباجة بشأأن املقرتح املقدم من وفود مرص وكينيا والولايت املتحدة
ا ألمريكية لتقليص بنود ادليباجة من  27بندا اإىل ما ل يزيد عن  22بنود.
 .232و أأيد وفد الس نغال التعليق اذلي قدمه وفد مرص ،واقرتح جعل ادليباجة أأكرث متاساك واتساقا .وإاضافة اإىل ذكل،
اقرتح الوفد دمج الفقرتني  22و 22عىل النحو التايل "وإاذ تدرك أأيضا رضورة اس تقصاء املعلومات وا ألفاكر وتلقهيا ونقلها
بأأية وس يةل اكنت ودومنا اعتبار للحدود ،وإاذ تدرك أأن قانون حق املؤلف الوطين هل طابع إاقلميي ،وتدرك أأنه عند
يقوض تطوير
الاضطالع بنشاط يف ظل عدة أأنظمة قانونية ،فاإن عدم اليقني القانوين بشأأن رشعية هذا النشاط ّ
واس تخدام تكنولوجيات جديدة" وهكذا حىت هناية الفقرة  .22وفامي يتعلق ابلفقرتني  20و  ،23اقرتح الوفد أأن تُصاغا
عىل حنو أأكرث اتساقا .وفامي يتعلق ابجلزء ا ألخري من الفقرة  23اذلي يشري اإىل "النصوص املطبوعة" مث يتابع اإىل أأن يصل
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اإىل "وإاذ تقر بأأن"،اقرتح الوفد الإشارة ،بصورة خاصة ،اإىل أأنه قد توجد أأيضا مصنفات ليست يف نسق متاح لهؤلء
ا ألشخاص ،ول يتعلق ا ألمر ابلرضورة ابملطبوعات أأو اب ألنواع ا ألخرى من املصنفات أأيضا .وذلكل؛ لحظ الوفد أأنه
ينبغي اإعادة صياغة النص للتأأكد من اش امتهل ليس فقط عىل املصنفات املطبوعة ولكن أأيضا عىل سائر املصنفات .و أأخريا،
أأشار الوفد اإىل تعليق يف الفقرة  24مت عزوه ،عن طريق اخلطأأ ،اإىل اجلزائر.
 .232و أأيد وفد الاحتاد الرويس التعليقات اليت قدهما وفدا مرص والس نغال؛ ألنه ر أأى أأيضا رضورة تقليص عدد فقرات
ادليباجة؛ نظرا ألن بعض املقرتحات ليس لها أأي أأساس قانوين عىل الإطالق.
 .230و أأيد وفد المنسا مقرتح وفد كينيا .وقال اإنه قد تبني ابلفعل ،من خالل النظر يف ادليباجة لكها ،أأن أأوصاإ
املس تفيدين غري متسقة متاما .وفامي يتعلق ابلبيان الوارد يف التعليق  ،2.22اقرتح الوفد أأيضا أأنه ينبغي الاس تعاضة عن
عبارة "ا ألشخاص ضعيفي البرص وا ألشخاص العاجزون عن قراءة املطبوعات" بعبارة "ا ألشخاص ضعيفي
البرص/ا ألشخاص العاجزون عن قراءة املطبوعات" ورضورة تطبيق ذكل عىل مجيع التعاريف اليت تشري اإىل ا ألشخاص
املس تفيدين يف ادليباجة ،وحتديدا يف الفقرات  0و 4و 6و 7و 2و 20و 23و 24و27؛ لضامن مزيد من الاتساق
ابس تخدام مصطلح واحد فقط.
 .233وفامي يتعلق بتعريف "املصنف" الوارد يف املادة أألف ،أأكد وفد مرص أأن مقرتحه يامتىش مع املادة  0من اتفاقية برن
اليت تنص عىل اإضافة اإشارة اإىل املصنفات العلمية.
 .234ولحظ وفد اإكوادور وجود خطأأ يف ترمجة التعليق أألف.22
 .232وذكّر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ابملقرتحات النصية اليت قدهما بشأأن تعريف "املصنف" الواردة
يف التعليق  .20وفامي  صص تعليقات الوفد بشأأن تعريف "الهيئة املعمتدة" الواردة يف النقاط  2و 22و 20و 26و ،22قال
اإنه ُطلب من الوفد اإدراهجا يف جزء الوثيقة اخملصص للمقرتحات النصية .وفامي يتعلق ابلفقرة أألف  ،20أأشار الوفد اإىل أأن
مقرتحه بشأأن تعريف "املصنف" يقيض ابلس تعاضة عن عبارة " أأو متاحا للجمهور" بعبارة " أأو تمت اإاتحته للجمهور".
واقرتح الوفد حذإ الفقرة أألف  .22وفامي  صص الفقرة أألف  ،03أأكد الوفد أأنه ينبغي اإجراء مزيد من املناقشات بشأأهنا،
لكنه طلب ،يف الوقت ذاته ،حذفها ،و أأيضا حذإ الفقرة أأ  04وتعريف "ادلول ا ألعضاء" .و أأخريا ،فامي يتعلق ابلفقرة
أأ ،06أأشار الوفد اإىل رضورة الاس تعاضة عهنا ابملالحظات اليت أأبداها الوفد.
 .236وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأشار اإىل الفقرة أألف  22املتعلقة بتعريف "الهيئة املعمتدة" ،و أأعرب
عن رغبة اجملموعة يف حذفها ،كام أأبقت اجملموعة عىل حتفظاهتا إازاء الفقرة الرابعة ،وطلب الوفد أأيضا اإدراج عبارة "
ضعيفي البرص واملصابون بعجز عن قراءة املطبوعات" يف العنوان.
 .237و أأيد وفد الس نغال املقرتح اذلي قدمه وفد كينيا ابمس اجملموعة الإفريقية .وفامي يتعلق ابلتمنية ،أأشار الوفد اإىل أأنه ل
يوجد دلى البدلان الإفريقية "هيئات معمتدة" بعد؛ ذلكل طالب بتطبيق املفهوم بقدر معني من املرونة.
 .232واقرتح وفد الربازيل اإحاةل مجيع املراجع يف النص املتعلقة بـ "الشخص املس تفيد" اإىل التعريف الوارد يف املادة ابء.
 .232و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املقرتح اذلي قدمه وفد الربازيل .و أأشار اإىل أأن تطبيق الاستبدال املقرتح يف
لك الوثيقة ميكن أأن يسهم يف اتساق النص .وفامي يتعلق ابلتعليق ابء  4أأوحض الوفد أأن طلبه اقترص عىل حذإ عبارة
" أأو أأي جعز أخر ذي صةل بقراءة املطبوعات" ومل ميتد اإىل ابيق النص يف الفقرة.
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 .242وفامي يتعلق ابملادة أألف وبتعريف "املصنف" ،اقرتح وفد الاحتاد الرويس الالزتام ابلتعريف الوارد يف اتفاقية برن
وذكل عن طريق اإضافة اإشارة اإىل املصنفات العلمية يف التعريف.
 .242و أأشار وفد اجلزائر ،فامي يتعلق ابملادة أألف ،اإىل أأنه طلب أأن توحض املعاهدة الاثر املرتتبة عىل لك من التقييدات
و الاس تثناءات ،خاصة أأن هناك أاثرا خمتلفة للك مهنام يف القانون الوطين.
 .240واقرتح وفد مرص اإدراج حق الرتمجة يف املادة جمي ،وقال اإنه من املمكن ،كام يف املادة  23من اتفاق تريبس،
وضع اس تثناءات ل تقترص ابلرضورة عىل حق النسخ ،ولكن متتد لتشمل أأيضا مجيع احلقوق الاس تئثارية أأيضا ،وذكل
استنادا اإىل اختبار اخلطوات الثالث .وشدد الوفد عىل أأمهية الاس تفادة من التطور اذلي يشهده العامل يف جمال الثقافة
واملعرفة عن طريق حق الرتمجة.
 .243و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل وجود عدد من التغيريات النصية املقرتحة للمواد جمي 4
وجمي  6وجمي  22وجمي  22اليت يود اإدراهجا يف اجلزء النيص من املقرتح ،وخباصة التغيريات اليت تساعد ،عىل حنو
واحض ،يف حتديد طريقة تطبيق التقييدات أأو الاس تثناءات احملمتةل من خالل اإرساء هيئات معمتدة وحتديد هماهما .و أأشار
الوفد اإىل أأن مقرتحه يف الفقرة جمي  26هيدإ اإىل حذإ الإشارة اإىل ترصحي صاحب احلق ،وإاىل الاس تعاضة عن عبارة
"تكل النسخ" بعبارة "نسخ من ذكل القبيل" .وفامي يتعلق ابملادة جمي  22أأكد الوفد أأن مقرتحه حبذإ جزء من ذكل
احلمك مرشوط ابإدراج مادة جديدة من أأجل تشكيل وحدة مامتسكة .وفامي يتعلق ابملادة جمي  22اليت تنص عىل أأنه
"ينبغي عىل ادلوةل العضو/الطرإ املتعاقد قرص الاس تثناءات أأو التقييدات  ...اإىل أخره" ،اقرتح الوفد الاس تعاضة عن
عبارة "ينبغي" بعبارة "يتعني" نظرا ألن اجلزء املتبقي من تكل املادة يشري اإىل اختبار اخلطوات الثالث وإاىل الالزتامات
القامئة مبوجب التفاقات ادلولية ،وهو ما يصعب الإشارة اإليه بعبارة "ينبغي" .وفامي يتعلق ابلفقرة جمي  ،22اقرتح الوفد
أأيضا الاس تعاضة عن عبارة " يف النسق اخلاص املعين" بعبارة " يف نسق خاص معين" .و أأخريا ،فامي يتعلق ابلفقرة
جمي  ،27دعا الوفد اإىل الاس تعاضة عهنا بتعليقاته ومالحظاته اليت أأبداها مؤخرا والنظر فهيا ،وهو املنطق ذاته اذلي
علق به الوفد عىل املادة جمي أنفا.
 .244وفامي  صص التعليق الوارد يف الفقرة جمي  ،27أأيد وفد الولايت املتحدة وفد الربازيل يف اإعادة اإضافة احلاش ية اليت
وردت يف النص السابق .وفامي يتعلق ابلفقرة جمي  ،22اقرتح الوفد أأن تكون كام ييل " :الهدإ من الفقرة ( )3هو
الإشارة اإىل أأن ل ألطراإ املتعاقدة يف اتفاقية برن ومعاهدات حق املؤلف ا ألخرى احلرية يف اعامتد اس تثناءات وتقييدات
أأخرى تس تويف يه أأيضا اختبار اخلطوات الثالث".
 .242وحسب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه تعليقه عىل الفقرة دال .20
 .246و أأكد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن مقرتحه بشأأن املادة دال ،وتعليقه الوارد يف الفقرة دال  22ل يطلب
حذإ هناية الفقرة اليت تنص عىل" اليت ل ميكن احلصول علهيا ،يف النسق اخلاص املعين ،بطرق أأخرى يف بدل
الاس ترياد خالل همةل معقوةل وبسعر معقول" .واقرتح الوفد أأيضا الاس تعاضة يف املادة دال أأ عن عبارة "الشخص
العاجز عن قراءة املطبوعات" بعبارة "الشخص املس تفيد" .وقال اإن تعليق الوفد عىل الفقرة  3ينبغي أأن يكون عىل
النحو التايل " والهدإ من الفقرة ( )3هو الإشارة اإىل أأن ل ألطراإ املتعاقدة يف اتفاقية برن ومعاهدات حق املؤلف
ا ألخرى احلرية يف اعامتد اس تثناءات وتقييدات أأخرى تس تويف يه أأيضا اختبار اخلطوات الثالث".
 .247و أأيد وفد أأسرتاليا املقرتح املقدم من وفدي الربازيل والولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن اس تخدام مصطلح
"الشخص املس تفيد".
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 .242وطلب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأن تدرج املادة اجلديدة اليت اقرتهحا الوفد يف جزء الوثيقة
اخملصص للتغيريات النصية (الصفحة اليت عىل الميني) ،ويه املادة (هاء اثنيا) اليت هتدإ اإىل تبس يط النص وإابراز
الامتثال لختبار اخلطوات الثالث.
 .242وطلب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه من الوفود ا ألخرى اإعادة النظر يف املادة واو ،خاصة ما يتعلق
مبفهوم الاس ترياد املرتبط حبق املؤلف.
 .222و أأوحض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فامي يتعلق ابلفقرة الثانية من املادة واو ،أأن اقرتاحه مل يُدرج يف التعليق
اذلي ينبغي أأن يكون عىل النحو التايل،يف السطر الثالث من الفقرة الثانية من املادة واو" :جيوز/ينبغي/يتعني أأن تسمح
ادلول ا ألعضاء/ا ألطراإ املتعاقدة للسلطات اخملتصة ابختاذ التدابري املالمئة لتضمن للمس تفيدين من الاس تثناء املنصوص
عليه يف املادة جمي الوسائل الالزمة للمتتع بذكل الاس تثناء عندما تكون تدابري امحلاية التكنولوجية ُمطبقة عىل
مصنف ما".
 .222و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل احامتل وجود خطأأ مطبعي يف الفقرة الثانية من املادة واو
اليت تبد أأ مبا ييل" :اإذا مل يتخذ  ...تدابري طوعية" ويمتثل اخلطأأ يف وجود عبارة "عىل ا ألقل" ،اليت ينبغي حذفها يف ر أأيه.
 .220واقرتح وفد مرص اإدراج اإشارة حمددة يف املادة واو للتغلب عىل تدابري امحلاية التكنولوجية للمصنفات اليت ألت
اإىل املكل العام ابعتبارها عدم تعدي عىل حق املؤلف.
 .223و أأوحض وفد الربازيل أأنه مل يقدم التعليق املدرج يف الفقرة دال .27
 .224ودعا الرئيس الوفود اإىل تناول املادة زاي.
 .222و أأيد وفد سويرسا اإدراج عبارة "عىل ا ألقل" يف املادة واو؛ نظرا ألهنا تنسجم مع ما اتُفق عليه يف ادلورة الثانية
والعرشين للجنة ادلامئة ،واقرتح الاس تعاضة عهنا بعبارة "بوجه خاص" ألهنا أأكرث ختصيصا.
 .226وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ،وأأشاد ابلوثيقة اليت أأعدهتا ا ألمانة وبتنس يقها .وقال اإهنا متثل
خطوة اإىل ا ألمام ،اإذ تظهر أأن مسار املناقشات اليت جرت بشأأن املسائل املوضوعية قد ابت أأكرث نضجا .ورحب
مبواصةل العمل يف اللجنة بشأأن هذا ا ألمر؛ من أأجل احلصول عىل وثيقة قمية تصلح ألن تكون أأساسا لتحقيق هدإ
الصك ادلويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات لصاحل ا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات .ودعا الوفد مجيع
ا ألطراإ اإىل مواصةل العمل معا.
 .227وعاد الرئيس اإىل املناقشات املتعلقة ابلبند رمق  2من جدول ا ألعامل " :التقييدات والاس تثناءات :املكتبات ودور
احملفوظات" .و أأشار الرئيس اإىل الوثيقة اليت أأعدهتا ا ألمانة بشأأن املكتبات ودور احملفوظات واليت امتدت من س بعة
موضوعات اإىل  22موضوعا ،مبا فهيا املوضوعات ا ألربعة اجلديدة اليت اقرتحهتا خمتلف الوفود ،ومجعت مجيع التعليقات
اليت قُدمت بشأأن لك موضوع من تكل املوضوعات .ودعا الرئيس الوفود اإىل البدء يف إاعداد تعليقاهتا عىل موضوع:
"احلفظ".
 .222وعاد وفد جنوب أأفريقيا اإىل الوثيقة املعنية ابلتقييدات والاس تثناءات لصاحل ا ألشخاص ضعيفي البرص ،وسأأل
عن خالصة الوثيقة ،وعن اخلطوات ا ألخرى اليت ستُتخذ بشأأهنا؛ نظرا ألن الوثيقة ل تزال جمهوةل العنوان ،وقال اإنه
طلب ،يف يوم امجلعة  02نومفرب  ،0222اعامتدها مبا يف ذكل مجيع التعليقات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء.
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 .222و أأيد وفد الهند التعليق اذلي قدمه وفد جنوب أأفريقيا ،وطلب من الرئيس اختاذ قرار بشأأن اعامتد الوثيقة .واقرتح
منح فرتة شهرين لإرسال التعليقات الالحقة.
 .262و أأيد وفد اإكوادور املقرتح اذلي قدمه وفدا جنوب أأفريقيا والهند بشأأن اعامتد الوثيقة.
 .262و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل أأن الوفد وادلول ا ألعضاء فيه ليسوا حباجة اإىل وقت
اإضايف؛ ومن مث أأعرب عن عدم موافقته عىل مقرتح وفد الهند .وأأوحض الوفد أأنه ليك يعمتد الوثيقة ،اليت حباجة اإىل قدر
بس يط من اإعادة تنظمي ،من الرضوري التأأكد من أأهنا تعكس معل اللجنة وما أأحرزته من تقدم ؛من أأجل احلصول عىل
وثيقة تشمل مجيع التعليقات يف اجلانب ا أليرس ونص الرئيس يف اجلانب ا ألمين.
 .260وطلب وفد اجلزائر توضيحا من الرئيس بشأأن التغيريات اليت يتعني اإجراؤها عىل الوثيقة ،وما اإذا اكنت ا ألمانة
س تح ِّّدث الوثيقة وجتمع مجيع التعليقات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء ،أأم أأنه س يعاد تنظميها كام اقرتح وفد الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه.
 .263و أأيد وفد الس نغال املقرتح اذلي قدمه وفد جنوب أأفريقيا بشأأن اس تخدام الوثيقة بوصفها وثيقة معل لدلورة
القادمة للجنة ادلامئة.
 .264وساند وفد الربازيل التعليقات واملقرتحات اليت قدمهتا وفود جنوب أأفريقيا وإاكوادور واجلزائر ابمس مجموعة جدول
أأعامل التمنية بشأأن اعامتد الوثيقة بوصفها وثيقة معل تضم مجيع التعليقات والاقرتاحات اليت قُدمت خالل ادلورة.
 .262وحتدث وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأوحض عدم موافقته عىل مقرتح وفد الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه؛ ألنه يتعارض مع ما اتُفق عليه يف يوم امجلعة  02نومفرب  0222بشأأن اإدراج التعليقات عىل
النص واملوافقة علهيا بعد ذكل .وطلب الوفد من الرئيس توضيحا بشأأن كيفية امليض قدما يف العمل اإذا مت قبول مقرتح
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
 .266و أأشار وفد الهند اإىل أأنه ،مع أأخذ اقرتاح اعامتد الوثيقة اذلي طرحته بدلان خمتلفة يف الاعتبار ،ينبغي ترقمي الوثيقة
والإبقاء عىل ترتيهبا .اإضافة اإىل ذكل ،أأرص الوفد عىل مقرتحه ابإاتحة وقت اإضايف لإرسال التعليقات الإضافية بعد أأن
يناقشها املندوبون مع أأحصاب املصاحل يف بدلاهنم.
 .267وشدد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل أأمهية اعامتد وثيقة العمل؛ نظرا ألن املقرتحات املقدمة لن تغري يف
جوهر النص .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه ميكن حسم املقرتحات اخملتلفة بشأأن طريقة عرض الوثيقة يف اجامتع غري رمسي
للمجموعات املهمتة.
 .262واقرتح الرئيس عىل الوفود تقدمي لك ما دلهيا من تعليقات قبل هناية اليوم؛ ليك تمتكن ا ألمانة من اإدراهجا يف وثيقة
العمل وتمتكن مجيع الوفود من النظر فهيا يف اليوم التايل ،مث اعامتدها بعد ذكل.
 .262و أأوحض وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأنه ليس دليه أأي اعرتاض عىل الإجراء اذلي اقرتحه الرئيس.
واقرتح متديد الوقت املمنوح ل ألمانة لإعداد وثيقة العمل وإاعادة تنظميها من حيث الشلك ل املضمون ،كام س بق واقرتح
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .272واقرتح الرئيس برانمج معل تُقدم فيه تعليقات الوفود اإىل ا ألمانة قبل منتصف ليةل  02نومفرب 0222؛ ليك تمتكن
ا ألمانة ،بعد اإدراج هذه التعليقات ،من تقدمي وثيقة العمل اجلديدة بعد ظهر يوم  02نومفرب .0222
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 .272و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل التفاق عىل ختصيص يوم  02نومفرب  0222ملناقشة مسأأةل هيئات البث .وقال اإنه
غري هممت مبناقشة أأي موضوع أخر ما مل يمت الانهتاء من مناقشة موضوع هيئات البث .وطلب الوفد توضيحا من وفد
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بشأأن طلباته ابإعادة تنظمي الوثيقة ،واقرتح أأن يناقش وفد الاحتاد ا ألورويب هذه
الطلبات مع ا ألمانة .ودعا الوفود ا ألخرى اإىل تيسري مداخالهتم املكتوبة اإىل ا ألمانة من أأجل وضع صيغة هنائية للوثيقة
واعامتدها.
 .270ورحب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابملقرتح اذلي قدمه وفد جنوب أأفريقيا ،واقرتح اإجراء مناقشات جانبية
بشأأن عرض الوثيقة ،من أأجل تقدمي الوثيقة لالعامتد.
 .273وساند وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه التعليقات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ورحب
ابملقرتح اذلي قدمه وفد جنوب أأفريقيا.
 .274و أأيد وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) التعليقات اليت قدهما وفدا الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه
والولايت املتحدة ا ألمريكية ،ورحب ابملقرتح اذلي قدمه وفد جنوب أأفريقيا.
 .272وبني الرئيس للوفود أأن املوعد الهنايئ لإرسال مداخالهتم املكتوبة هو منتصف ليةل  02نومفرب  .0222كام أأشار اإىل
أأنه سيمت ،بعد ظهر يوم  02نومفرب  ،0222اس تعراض الوثيقة اليت أأعدهتا ا ألمانة واعامتدها .و أأخريا انتقل الرئيس اإىل
املناقشات املتعلقة ابلبند رمق  2من جدول ا ألعامل" :التقييدات والاس تثناءات :املكتبات ودور احملفوظات".
البند  :2التقيدات والاس تثناءات (اتبع)
 .276طلب وفد مرص احلرص عىل أأل تؤثر املعلومات اليت س ُتقدم اإىل ا ألمانة عىل املعلومات اليت ُمجعت ابلفعل عن
التقييدات والاس تثناءات بشأأن املكتبات ودور احملفوظات .كام طلب الوفد عدم تعديل التعليقات اليت قُدمت خالل
ادلورة والاقتصار عىل اإدراج التعليقات اليت ترد اإىل ا ألمانة.
 .277و أأشار الرئيس اإىل رضورة أأن تكون املعلومات املقدمة اإىل ا ألمانة متعلقة ،بصورة حمددة ،مبسأأةل التقييدات
والاس تثناءات لصاحل ا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات.
 .272وذكر وفد الربازيل أأن بعض املقرتحات قدهما وفد اإكوادور ،والبعض الخر قدمته وفود الربازيل وإاكوادور
و أأوروغواي ،و أأنه ينبغي اس تعراض بعض ما جاء فهيا من موضوعات .و أأشار الوفد اإىل أأن وفد اإكوادور قدم املوضوعات
التالية :املوضوع  :2احلفاظ ،املوضوع  :2الاس ترياد املوازي ،املوضوع  :6أأوجه الاس تخدام عرب احلدود ،املوضوع :7
املصنفات اليتمية ،واملصنفات املسحوبة واملسرتجعة ،املوضوع  :22العقود .وفامي يتعلق ابملوضوع  :4الإعارة دلي
املكتبات ،أأشار الوفد اإىل أأن مقرتح وفود الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي قد نُسب ،عن طريق اخلطأأ ،اإىل وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية.
 .272وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ،وأأشار اإىل رضورة أأن يكون عنوان الوثيقة يف نفس سطر
الوثيقة املعنية اب ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ،ومن مث ينبغي أأن يكون ابلصيغة التالية" :وثيقة معل لوضع
صك دويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات"؛ من أأجل تشجيع الوفود عىل احرتام
قاعدة املساواة .واقرتح الوفد أأيضا أأن يعكس ترقمي الوثيقة التعليقات فقط .و أأخريا اقرتح الوفد وضع التعليقات يف
صفحة ،واملقرتحات يف صفحة أأخرى ،كام اكن ا ألمر مع الوثيقة املعنية ابلتقييدات والاس تثناءات لصاحل ا ألشخاص
العاجزين عن قراءة املطبوعات".
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 .222و أأكد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فامي  صص مقرتحه املتعلق ابملبادئ وا ألهداإ ،أأن هدفه يف الفقرة  07هو
متكني املكتبات ودور احملفوظات من امليض قدما يف البحث واملعرفة ،كام أأكد عىل املبادئ ا ألخرى املوصوفة يف وثيقة
املبادئ وا ألهداإ اليت قدهما .وفامي يتعلق ابلفقرة  ،23اقرتح الوفد استبدال النص الوارد يف وثيقة املبادئ وا ألهداإ
بشأأن املوضوع اذلي اقرتحه وفد بدله ،وإاضافة ما ييل اإىل الهدإ" :متكني املكتبات ودور احملفوظات من الاضطالع
بدورها يف تقدمي اخلدمات العامة وامليض قدما يف البحث واملعرفة واملبادئ املتعلقة" .وفامي يتعلق ابملوضوع  ،2طلب
الوفد حذإ عبارة "مسؤولية" من العنوان ليكون" :التقييدات عىل املكتبات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات" .وفامي
يتعلق ابلفقرة  ،232طلب الوفد اإدراج املبد أأ التايل "وجيوز لقوانني حق املؤلف الوطنية أأن تقر تقييدات عىل بعض
أأنواع ا ألرضار اليت تس ند اإىل املكتبات ودور احملفوظات وموظفهيا ووالكهئا اذلين يترصفون حبسن نية أأو يعتقدون أأو
دلهيم أأس باب معقوةل ليك يعتقدوا أأهنم ترصفوا وفقا لقانون حق املؤلف".
 .222واقرتح وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه تغيري عنوان التعليقات اجملمعة يف الوثيقة من "التعليقات عىل
النص املقرتح" اإىل "التعليقات" فقط ،و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه سريسل التعليقات املكتوبة املقدمة من الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه اإىل ا ألمانة فامي  صص التعليقات املقدمة من الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه  .و أأخريا طلب
الوفد من الرئيس معرفة املوعد الهنايئ لتقدمي التعليقات عىل النص.
 .220و أأوحض الرئيس للمندوبني أأن املوعد الهنايئ لإرسال تعليقاهتم املكتوبة عىل الوثيقة هو منتصف ليةل  32يناير
.0220
 .223و أأيد وفد كينيا املقرتح اذلي قدمه وفد اجلزائر ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية بشأأن ترقمي الوثيقة وطريقة عرضها.
و أأشار أأيضا اإىل أأن التعليقات واملقرتحات اليت قدهما وفد بدله بشأأن الوثيقة يه ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
 .224و أأيد وفد ابكس تان املقرتح اذلي قدمه وفد اجلزائر ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية .وفامي يتعلق ابملقرتح اذلي
قدمه وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اقرتح الوفد تغيري عنوان التعليقات يف الوثيقة اإىل "تعليقات عىل" ...
مث املوضوع املقابل.
 .222و أأشار وفد الربازيل اإىل أأنه مل يقدم التعليق الوارد يف الفقرة  2من الصفحة .22
 .226و أأشار وفد كندا اإىل أأنه سريسل تعليقاته اإىل ا ألمانة ،بعد اإجراء مشاورات بشأأهنا.
 .227واقرتح وفد مرص متديد املوعد الهنايئ اذلي حدده الرئيس لإرسال التعليقات .وفامي يتعلق ابملوضوع  ،0اقرتح الوفد
توس يع نطاق التقييدات والاس تثناءات لتشمل ،اإضافة اإىل ا ألشخاص الطبيعيني ،مؤسسات البحث واجلامعات .و أأكد
الوفد أأيضا طلبه ابإدراج املقرتح اذلي قدمه بشأأن توس يع نطاق الاس تثناءات والتقييدات لتشمل اإضافة اإىل حق
النسخ ،حق الرتمجة استنادا اإىل اتفاق تريبس.
 .222وساند وفد الهند املقرتح اذلي تقدم به وفد مرص فامي  صص حق الرتمجة ،ورشح أأمهية هذا الطلب؛ نظرا لتعدد
اللغات يف الهند.
 .222و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل طلب وفد الربازيل حبذإ الفقرة  ،23وقال اإنه ل ينبغي حذفها ،بل
نقلها وإاعادة عزوها .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه سريسل نص مقرتحه اإىل ا ألمانة.
 .222وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأوحض ،فامي  صص الفقرة  ،200أأن مقرتح اجملموعة ا ألفريقية ادلاعي اإىل
حذإ عبارة "رمبا" ل يشمل سوى الفقرة .2
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 .222و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن النص اذلي أأرسل اإىل ا ألمانة بشأأن املوضوع  2مل يُدرج يف الوثيقة؛
وقال اإنه س يعيد اإرساهل.
 .220و أأشار وفد اإكوادور اإىل أأنه سريسل نص تعليقه الوارد يف الفقرة  232اإىل ا ألمانة؛ ألنه لحظ بعض املشالكت يف
ترمجة مداخالت الوفد.
 .223و أأشار وفد اململكة املتحدة اإىل أأنه سريسل تعليقاته املكتوبة اإىل ا ألمانة.
 .224و أأشار وفد كينيا اإىل أأنه س يقدم الصياغة املناس بة للنص الوارد يف الفقرة  ،224اذلي صيغ ابلإشارة اإىل املادة .0
 .222و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن تعليقه عىل هذا املوضوع قد أأدرج ،عن طريق اخلطأأ ،يف
الفقرة 37؛ ذلكل طلب تغيري ماكنه ،و أأضاإ أأنه سريسل أأيضا نسخة النص املقابل اإىل ا ألمانة.
 .226و أأيد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه املقرتحات املقدمة من وفدي مرص وكندا ،واقرتح متديد املوعد
الهنايئ لإرسال التعليقات عىل النص اإىل هناية شهر فرباير.
 .227و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأنه فهم أأن هناك فرتة ثالثة أأشهر لتقدمي التعليقات عىل النص ،حىت
هناية شهر فرباير.
 .222و أأوحض الرئيس للمندوبني أأنه سيناقش مع ا ألمانة املوعد الهنايئ احلايل؛ من أأجل المتكّن ،يف  02نومفرب  ،0222من
تقدمي موعد حمدد لتقدمي التعليقات.
 .222وسأأل وفد جنوب أأفريقيا الرئيس عن اس تنتاجات الوثيقة ،وعن اخلطوات التالية اليت ستُتخذ بشأأهنا .وفامي يتعلق
ابملوعد الهنايئ لتقدمي التعليقات ،أأشار الوفد أأيضا اإىل حاجة الوفود اإىل وقت اكإ بني املوعد الهنايئ لتقدمي التعليقات
وموعد انعقاد ادلورة الرابعة والعرشين للجنة ادلامئة ،كام أأن هناك حاجة اإىل وقت اكإ لستيفاء رشط الرتجامت لدلول
املتعددة اللغات يف اجملموعة الإفريقية.
 .622و أأوحض الرئيس لوفد جنوب أأفريقيا أأن الإجابة عىل سؤاهل س ُتقدم يف اليوم التايل املوافق  02نومفرب.0222
 .622و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل أأنه فهم أأنه سيتلقى الإجابة عىل سؤاهل يف اليوم التايل املوافق  02نومفرب  ،0222مما
يعين أأن بند جدول ا ألعامل س يظل مفتوحا للمناقشة حىت اليوم التايل.
 .620وذكر الرئيس احلارضين يف الاجامتع أأن بند املكتبات ودور احملفوظات اكن حمل مناقشة يف اليوم السابق .وقال
اإن بعض الوفود أأاثر مسأأةل املوعد الهنايئ لتقدمي التعليقات عىل الوثيقة املعنية ابملكتبات ودور احملفوظات ،وقال اإن مثة
اقرتاح بأأن تقدم ادلول ا ألعضاء مقرتحاهتا بشأأن املكتبات ودور احملفوظات اإىل ا ألمانة يف موعد أأقصاه ا ألربعاء  02فرباير
 .0222و أأشار اإىل رضورة أأن تكون املقرتحات موجزة ودقيقة ومركزة للغاية عىل موضوع املكتبات ودور احملفوظات.
واقرتحت بعض الوفود اعامتد الوثيقة اليت تضم التعليقات عىل  22موضوعا بوصفها وثيقة معل.
 .623و أأكد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأن املسأأةل اليت س ُتطرح للمناقشة يه مسأأةل هيئات البث.
وطلب وقتا للمشاورة مع ادلول ا ألعضاء فيه ل إالجابة عىل املسأأةل اليت طرهحا الرئيس .ووافق عىل املوعد الهنايئ لتقدمي
التعليقات .ور أأى أأنه ليس من املالمئ اعامتد تكل الوثيقة؛ ألن صياغهتا مل تكمتل بعد.
 .624و أأوحض الرئيس أأن املناقشات املتعلقة ببند املكتبات يف اليوم السابق مل تقفل.
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 .622وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإنه حباجة دلراسة التعليقات قبل أأن ينظر يف اعامتد أأية وثيقة.
 .626وكرر وفد جنوب أأفريقيا أأن ذكل اليوم ،كام يتبني من اجلدول الزمين املؤقت ،خمصص ملسأأةل هيئات البث.
و أأشار اإىل أأن بعض أأعضاء وفد بدله لن يكون موجودا يف الواقع .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمتكن الرئيس من الالزتام
ابلربانمج .اإضافة اإىل ذكل  ،قال الوفد اإنه ل يفهم شواغل الوفود اليت تعارض اعامتد الوثيقة املعنية ابملكتبات ودور
واحملفوظات .و أأشار اإىل اقرتاحات قُدمت لتكييف الوثيقة املعنية ابملكتبات ودور احملفوظات مع الوثيقة املعنية
اب ألشخاص ضعيفي البرص .وذكّر اللجنة بأأهنا وافقت يف ادلورة احلادية والعرشين عىل التعامل مع مجيع املسائل عىل قدم
املساواة .و أأشار اإىل أأن الوثيقة تتضمن مجيع تعليقات وإاسهامات ادلول ا ألعضاء ،وميكن اعامتدها مع مراعاة اإضافة
التعليقات اجلديدة .و أأضاإ أأن الوثيقة لها من ميلكها ،ببساطة ألن امجليع قد سامه فهيا.
 .627وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ،واعرتإ أأن اجملموعة مندهشة اإىل حد ما من الاهامتم
الكبري اذلي توليه اللجنة ملسأأةل بدهيية متاما ،ويه اإعداد ا ألمانة لوثيقة بناء عىل مقرتحات ادلول ا ألعضاء ،وإاهنا ذات
الوثيقة اليت قدمت بشأأهنا ادلول ا ألعضاء تعليقات أأدرجهتا ا ألمانة بلك دقة.
 .622وحرص وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل توضيح أأنه ينظر اإىل مسأأةل املكتبات ودور احملفوظات بنفس القدر
من ا ألمهية اليت ينظر هبا اإىل املسائل ا ألخرى املدرجة عىل جدول أأعامل اللجنة ،مبا فهيا مسأأةل الاس تثناء لصاحل
املكفوفني وضعيفي البرص ،اإل اإنه أأوحض أأن بعض املقرتحات النصية تُعرض عىل اللجنة ألول مرة ،و أأن الوثيقة ل تتضمن
فقط التعليقات بشأأن اخلربات الوطنية ،لكهنا تتضمن أأيضا بعض النصوص اليت اقرتهحا عدد من الوفود و مل تمتكن اللجنة
من دراس هتا والنظر فهيا عىل الوجه الأمكل .ونظرا ألمهية املسأأةل اليت حنن بصددها؛ ينبغي منحها الوقت الاكمل قبل
تقدمي الوثيقة اإىل اللجنة ادلامئة واعامتدها ابعتبارها وثيقة معل .و أأشار اإىل أأنه ميكن مواصةل التعامل معها عىل أأهنا وثيقة
أأعدهتا ا ألمانة ،اإىل أأن ت ِّرد مجيع الإسهامات قبل هناية فرباير ،مث تعمتد اللجنة ادلامئة ،يف الاجامتع التايل لها ،صيغة ما من
الوثيقة ابعتبارها وثيقة معل ذلكل املوضوع .وقال اإن أأمهية املسأأةل تتجىل يف الاهامتم املتواصل اذلي توليه لها اللجنة
ادلامئة .و أأضاإ أأنه يتفهم تعليقات مندوب جنوب أأفريقيا ،لكن هناك مسارا خمتلفا ملسأأةل الاس تثناءات لصاحل املكفوفني
وضعيفي البرص.
 .622و أأيد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه مداخةل وفد الولايت املتحدة .و أأشار أأيضا اإىل أأن معامةل
املوضوعات اخملتلفة عىل قدم املساواة ل يعين أأل تأأخذ اللجنة ادلامئة يف حس باهنا مس توى نضج موضوعات بعيهنا .و أأن
ا ألمر ببساطة يتعلق ابلتوقيت .و أأشار اإىل أأنه ل يوجد ،يف الوقت احلايل ،اتفاق حقيقي بشأأن شلك الوثيقة أأو طريقة
عرضها .و أأبلغ الوفود بأأنه أأجرى بعض املناقشات غري الرمسية يف حماوةل للوصول اإىل تسوية ،لكن من السابق ألوانه يف
تكل املرحةل اختاذ قرار هنايئ بشأأن املسأأةل.
 .622و أأيد وفد أأنغول ما ذكره وفد جنوب أأفريقيا بشأأن تبين الوثيقة بوصفها وثيقة معل .كام أأكد جمددا عىل مبد أأين
تسرتشد هبام اللجنة ادلامئة يف معلها :هام التعامل مع مجيع املوضوعات واملسائل عىل قدم املساواة و املرونة .وقال اإن
ادلول ا ألعضاء اتفقت عىل رضورة أأن يمت التجميع بصورة تعكس لك الإسهامات .ور أأي أأنه اكن ينبغي عىل ا ألمانة حماوةل
وضع نص أخر بناء عىل ذكل ا ألساس .و أأشار اإىل أأن وفدا الولايت املتحدة ا ألمريكية و الاحتاد ا ألورويب قد أأكدا
جمددا الزتاهمام جتاه تكل املسأأةل .وذلكل؛ ر أأى الوفد أأنه جيب اعامتد الوثيقة بوصفها وثيقة معل لها رمق حمدد .وذكر أأيضا أأن
ادلول ا ألعضاء لها حرية ا إلسهام يف حتسني الوثيقة منذ الن وحىت ادلورة القادمة .و أأشار اإىل أأنه ميكن اإضافة مجةل
ملعاجلة شواغل وفود معينة .و أأوحض أأن املرونة يه املبد أأ الثاين اذلي يتعني اتباعه.
 .622واتفق وفد نيجرياي مع املواقف اليت أأعرب عهنا ابلفعل وفدا جنوب أأفريقيا و أأنغول .و أأشار اإىل أأنه هممت جدا برؤية
اللجنة تتعامل مع لك املسائل عىل قدم املساواة .و أأشار اإىل أأن اللجنة ادلامئة قد قامت بعمل جيد و أأنه من الرضوري
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اعامتد الوثيقة ،ومنح امس للوثيقة اليت تتضمن ذكل العمل .وتساءل الوفد عن الهدإ املنشود من الاجامتع ،و أأعرب عن
أأمهل يف أأن يكون هدفا ملموسا مثل اعامتد الوثيقة .و عىل أأية حال ،ذكَّر الوفود بأأن موعدا هنائيا قد حتدد ليك تقدم
ادلول ا ألعضاء تعليقاهتا الإضافية .و أأعرب عن قلقه من أأن يشلك عدم اعامتد الوثيقة سابقة غري موفقة.
 .620و أأيد وفد الس نغال موقف مجموعة ادلول ا ألفريقية اذلي اكن بناء للغاية .وفامي يتعلق مبعامةل مجيع بنود جدول
ا ألعامل عىل قدم املساواة ،أأشار الوفد اإىل الزتامه الاكمل بتحقيق نتاجئ ملموسة .و أأضاإ أأن اعامتد الوثيقة بوصفها ورقة
معل أأمر شديد ا ألمهية للمجموعة.
 .623وذكر وفد ابكس تان أأن اللجنة واصلت العمل بشأأن تكل املسأأةل ،و أأنه ُطلب من ا ألمانة اإعداد تكل الوثيقة .و أأنه
ميكن للجنة تسميهتا بأأية طريقة ،لكن احملتوى يظل كام هو .و أأشار اإىل أأن اللجنة قد ُلكفت ابلعمل عىل أأساس النصوص
املقدمة وقد حتقق ذكل ابلس تعانة ابإسهامات جيدة للغاية من مجيع البدلان .و أأشار اإىل أأن ذكل يُظهر الزتام مجيع ادلول
ا ألعضاء مبسأأةل املكتبات ودور احملفوظات .و أأوحض أأن تكل الوثيقة ليست هممةل لكهنا معل أأويل للغاية .واقرتح عدم
اس تخدام عبارة اعامتد الوثيقة؛ ألن اللجنة قد معلت ابلفعل يف الوثيقة .وعىل غرار ما حدث مع وثيقة ا ألشخاص ضعيفي
البرص ،ميكن القول بأأن اللجنة اعمتدت الوثيقة ولك التعليقات اليت قُدمت قبل املوعد الهنايئ.
 .624و أأيد وفد مجهورية فزنويال البوليفارية رضورة اتباع العمليات القامئة ؛ ألن ذكل هو السبيل الوحيد اذلي يكفل
قدرا من اليقني .فليس من اجليد أأن يكون هناك عدم يقني بشأأن وثيقة العمل اليت مل تعنون بعد .و أأشار اإىل أأن املوضوع
همم للبدلان النامية .واقرتح تبين نفس الهنج املتبع يف وثيقة ا ألشخاص ضعيفي البرص.
 .622وانضم وفد الهند اإىل مساندة وفود جنوب أأفريقيا و أأنغول ونيجرياي والس نغال وابكس تان وفزنويال يف طلب اعامتد
الوثيقة .وأأشار اإىل أأن مندوب أأنغول رشح ،بدقة وبالغة ،ا ألس باب اليت تدعو اإىل اعامتد الوثيقة ،مث أأعقبه مندوب
ابكس تان املوقر .و أأشار اإىل أأن اللجنة ادلامئة أأمضت ثالثة أأايم مثينة يف مناقشة مجيع اجملموعات ،وقد ُأدرجت مجيع
التعليقات الشفهية .اإضافة اإىل بعض التعليقات املكتوبة اليت قدمهتا بعض الوفود.
 .626و أأشار وفد الاحتاد الرويس اإىل أأن الوثيقة نوقشت يف بضعة أأايم فقط ،بيامن ظلت مسأأةل ا ألشخاص ضعيفي
البرص عىل طاوةل املناقشات ملدة ل تقل عن ثالث س نوات .وخبصوص املقرتح بتقدمي تعليقات اإضافية يف موعد هنايئ
حمدد هو  02فرباير  ،0222اقرتح الوفد النظر يف الوثيقة يف ادلورة القادمة مبجرد أأن تأأخذ شالك أأكرث حتديدا.
 .627وقالت ا ألمانة اإن الك اجلانبني قدم أأس بااب وجهية للغاية .وإان بعض الوفود أأشارت اإىل احلاجة امللحة اإىل التقدم يف
العمل .و أأضافت أأنه ينبغي للجنة ادلامئة النظر يف اإجياد حل وسط يأأخذ يف اعتباره جوهر املسأأةل و أأمهيهتا .وقدمت
اقرتاحا يقيض ابلتفاق عىل بعض النصوص اليت تصلح كخالصة ،مثل جتميع املشاريع بشأأن التقييدات والاس تثناءات
لصاحل املكتبات ودور احملفوظات اليت س تدر ٍج هبا مجيع التعليقات والإسهامات الكتابية الواردة يف  02فرباير 0220؛
هبدإ أأن تصبح وثيقة معل ادلورة القادمة للجنة ادلامئة .و أأشارت اإىل أأنه أأاي اكن املسمى اذلي س يطلق عىل الوثيقة،
فهيي الوثيقة اليت تعكس احلاةل اليت وصلت اإلهيا اللجنة ادلامئة يف تكل املرحةل.
 .622و أأيد الرئيس مقرتح ا ألمانة ،وقال اإنه س ميكن من مواصةل معل اللجنة.
 .622واس متع وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل مقرتح ا ألمانة ابهامتم ،وقال اإنه يبدو حال وسطا معقول.
وذكّر الوفود بأأن اللجنة ادلامئة تضّ يع وقتا مثينا اكن ينبغي قضاؤه يف مناقشة مسأأةل البث ،مث اقرتح تأأجيل اختاذ القرار اإىل
يوم امجلعة.

SCCR/23/01
93

 .602و أأصغى وفد مرص ابهامتم شديدة اإىل املقرتح اذلي قدمته ا ألمانة ،و أأعرب عن رغبته يف تقدمي مقرتح موجز للغاية
بعدم تضييع املزيد من الوقت .وقال اإن طبيعة النص اذلي تنظر فيه اللجنة ادلامئة هو جتميع مجليع البياانت واملقرتحات
والتعليقات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء خالل ادلورة .اإضافة اإىل أأن دلهيا ثالثة أأشهر لإضافة مزيد من التعليقات
واملقرتحات .واقرتح أأن تظل الوثيقة أأثناء ذكل وثيقة للجنة ،وبعد تلقي مجيع التعليقات ،تُمنح الوثيقة عنواان رمسيا ورمقا
مرجعيا ،وتُعرض عىل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة ادلامئة.
 .602ويف اإطار اس تجابة وفد جنوب أأفريقيا للمقرتح اذلي قدمته ا ألمانة ،قال اإنه ليس يف موقف يتيح هل تقدمي أأي
ر أأي هبذا الشأأن؛ ألنه يعتقد بقوة أأنه يف اجلانب الصواب ؛استنادا اإىل ما اتفقت عليه مجيع ادلول ا ألعضاء؛ ذلا فاإنه جيد
صعوبة يف قبول أأن ادلورة الثالثة والعرشين للجنة ادلامئة تريد عكس ما اتُفق عليه يف ادلورة احلادية والعرشين .و أأعرب
عن اتفاقه مع وفد الاحتاد ا ألورويب يف اقرتاحه ابلعودة اإىل املسأأةل يوم امجلعة ؛ليك تمتكن اللجنة ادلامئة من اس تئناإ
املناقشة بشأأن هيئات البث.
 .600وكر وفد أأنغول يف اإشارة اإىل الاقرتاح املقدم من ا ألمانة أأن ادلول ا ألعضاء تواجه مشالكت للمرة ا ألوىل ابلنس بة
لعامتد وثيقة سامهت يف اإنشاهئا .وميثل ذكل خطر اإقامة سابقة قد تُس تغل يف جلان أأخرى .و أأقر الوفد اإماكنية تأأجيل
املناقشات ولكنه عاد و أأعلن اإجحامه عن قبول الامتناع عن اعامتد الوثيقة.
 .603و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بدافع من التوصل اإىل توافق عن اإماكنية دمعه الاقرتاح املقدم من
ا ألمانة .ووفق فهمه فالغرض هو الالزتام بوضع وثيقة معل حول هذا املوضوع مع حلول ادلورة القادمة .وذكّر الوفود بأأن
ًنصا جديدً ا قد ُطرح ما يس تدعي رضورة العودة للمشاورة وتقدمي بعض تعليقات اإضافية .وبذكل ارتأأى الوفد امليض قدُ ًما
والعمل عىل حل املسأأةل خارج اجللسة العامة.
 .604واقرتح وفد اإكوادور ً
بديال رمبا يعكس موق ًفا وسط ًيا أأفضل ،أأل وهو اعامتد الوثيقة بوصفها وثيقة معل مؤقتة عىل
أأن تذكر الاس تنتاجات أأنه سيمت حتديث هذه الوثيقة ومراجعهتا بناء عىل املساهامت املقدمة يف وقت لحق.
 .602و أأيد وفد مجهورية فزنويال البوليفارية دمعه الاقرتاح املقدم من اإكوادور.
 .606و أأعرب وفد املكس يك عن دمعه الاقرتاح املقدم من اإكوادور ،ووصفه بأأنه اقرتاح بناء بل واش متل عىل حفوى
الاقرتاح املقدم من الولايت املتحدة ولكنه اكتىس بصبغة رمسية أأكرث .و أأضاإ الوفد اعتباره التداخل بني موضوع وأخر
ممارسة خطرية ونبه عىل رضورة معامةل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة لك موضوع عىل حدة وفق
اجلدول الزمين احملدد هل.
 .607وقال الرئيس اإن الوفود ينبغي علهيا أأل تس هتدإ الرضا التام عن مجيع القرارات املتعلقة ابلبنود لكها ،بل الهدإ
هو أأن تشعر ابلرتياح إازاء تكل القرارات .و أأضاإ استشعار لجتاه عام حنو رضورة امليض قد ًما.
 .602ودمع وفد الربازيل ما اقرتحه وفد اإكوادور .و أأعرب عن أأمهل يف اإماكنية مشاركة مجيع الوفود يف ذكل الاقرتاح اإذ
بناء ومتوازانً يف أن.
يعترب ً
 .602واقرتح الرئيس أ ً
خذا يف الاعتبار ما توصل اإليه النقاش اعامتد الوثيقة املعنية ابملكتبات ودور احملفوظات بوصفها
وثيقة معل مؤقتة وفق ا ألوضاع اليت اقرتهحا وفد اإكوادور.

SCCR/23/01
94

 .632وحتدث وفد الولايت املتحدة نيابة عن اجملموعة ابء وقال اإن الاقرتاح املقدم من اإكوادور اذلي تكرر من جانب
عدد أخر من الوفود جدير بأأن يوضع يف الاعتبار ولكنه حيتاج اإىل املزيد من الوقت لتدبره .ولتجنب املزيد من النقاش
اقرتح العودة لهذه املسأأةل يف مرحةل لحقة.
 .632و أأيد وفد اجلزائر الاقرتاح ابعامتد الوثيقة بوصفها وثيقة معل مؤقتة.
 .630و أأكد وفد جنوب أأفريقيا اقرتاحه بشأأن تأأجيل النقاش حول هذه الوثيقة اإىل مرحةل لحقة.
 .633ووافق وفد أأنغول عىل تعليق النقاش حول هذه املسأأةل.
 .634و أأعرب وفد الولايت املتحدة عن تقديره الاقرتاح املقدم من اإكوادور وعن نيته املزمعة للنظر يف الاقرتاح بروح
اإجيابية وبناءة.
 .632و أأيد وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ما اقرتحه وفد جنوب أأفريقيا.
 .636و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن تمتكن الوفود من الاجامتع قبل هناية ا ألس بوع بغية التوصل اإىل حل للمسأأةل.
 .637ونوه وفد مجهورية فزنويال البوليفارية عن أأمهية فهم طريقة التعامل مع مجيع املسارات.

البند  :7حامية هيئات البث (اتبع)
 .632ذكّر الرئيس الوفود بتقدمي وفدا جنوب أأفريقيا واملكس يك اقرتاح بشأأن البث ،وفتح اجملال للتعليق عىل هذا البند
املعين حبامية هيئات البث.
 .632و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن أأمهل يف أأن تكون الوفود ا ألخرى قد أأتيح لها الوقت للنظر يف الاقرتاح .و أأضاإ
أأنه لن يعيد قراءة الاقرتاح مع الوفود اإذ س بق و أأن أأمت ذكل ابلفعل .و أأعّل الوفد احلارضين يف الاجامتع أأنه أأجرى
مشاورات ممثرة للغاية مع وفد الهند اذلي اقرتح بضع تعديالت عىل النص .وجاء التعديل ا ألول عىل املادة ( )2حيث
اقرتح وفد الهند تعديل تعريف البث ليك يكون كام ييل" :يقصد بلكمة "البث" اإرسال الإشارة سواء أأاكن بطريقة سلكية
أأو ل سلكية أأو اإليكرتونية من خالل من قبل هيئة بث ليس تقبل امجلهور ا ألصوات أأو الصور أأو الصور وا ألصوات".
ور أأى وفد الهند أأن تش متل امجلةل ا ألخرية النص عىل أأل حيتوي مثل هذا الإرسال البث عرب الإنرتنت ول البث ابلزتامن.
و أأيد لك من وفد املكس يك ووفد جنوب أأفريقيا هذا الاقرتاح ألهنام يرتأأاين أأن املسائل املتعلقة ابلبث عرب الإنرتنت
والبث ابلزتامن سوإ جيري التعامل معها يف مسار خمتلف .و أأما التعديل الثاين املقرتح من الهند فهو حذإ الفقرة (هـ)
من املادة ( ،)2وهو ما لىق ً
قبول .واتصل التعديل الثالث املقرتح ابملادة ( )6حول حقوق هيئات البث ،فاقرتح وفد
الهند حذإ العبارة "بأأية وس يةل" من الفقرة ( )1من البديل ابء ،اإذ ل تزال احلاجة دلراسة هذه املسائل ومناقش هتا قامئة.
 .642درس وفد الاحتاد الرويس الوثيقة ابلتفصيل ور أأى أأن التعامل مع نص واحد فقط لهو مبثابة مزية كبرية بل
والسبيل الوحيد أأمام اإحراز أأي تقدم يف هذا الشأأن .و أأبدى اعتقاده أأن النص املقرتح من جنوب أأفريقيا واملكس يك من
ساسا لعمل اللجنة يف وقت لحق.
املمكن أأن يكون أأ ً
 .642واحتفظ وفد الياابن حبق التعليق يف وقت لحق عىل املسائل املوضوعية والعنارص الواردة يف اقرتاح وفدي
جنوب أأفريقيا واملكس يك ،أأما ابلنس بة للتعديالت ا ألخرية فقد أأراد استيضاح تضمني تعريف البث عرب الإنرتنت والبث
ابلزتامن ابلتعريف من عدمه.
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 .640و أأشاد وفد الهند جبهود وفد جنوب أأفريقيا يف مناقشة هذه املسائل وتقبهل اقرتاحاته .وظل النص املشرتك املقدم
من وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك مفتو ًحا للنقاش .ورد وفد الهند عىل التساؤل اذلي أأاثره وفد الياابن موحضًا أأن
التعديل املقرتح عىل تعريف البث ل يشمل البث عرب الإنرتنت ول البث ابلزتامن ألهنام خارجان عن نطاق الولية اليت
أأس ندهتا امجلعية العامة س نة .2007
 .643ودرس وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء النص يف ظل الوقت احملدود املتاح ورصد عددًا من املسارات
املهمة ،ذكل عالوة عىل بضع أأس ئةل رغب يف اإاثرهتا .ويف هذا الصدد ذكر الوفد أأن النقاش اذلي بد أأ بسؤال الياابن حول
تغطية الوثيقة للك من البث ابلزتامن والبث عرب الإنرتنت لهو نقاش أأسايس .فليس من الواحض ابلنس بة للوفد اإن اكنت
النية من وراء تغيري تعريف البث استبعاد أأنشطة هيئات البث عرب الإنرتنت وهيئات البث ابلزتامن ،أأم أأن هذا التغيري
يريم اإىل ما هو أأبعد من ذكل حبيث ل تُشمل أأنشطة هيئة البث اليت تصنف ابعتبارها بثًا ابلزتامن أأو بثًا عرب الإنرتنت
ابمحلاية املمنوحة مبوجب املعاهدة .وهذه قضية هممة ل بد من استيضاهحا .واقرتح الوفد اس تعراض لك مادة عىل حدة
لتجنب تشعب النقاش يف اجتاهات متناثرة.
 .644و أأبلغ وفد الربازيل احلارضين يف الاجامتع أأنه مبا أأن هذه الوثيقة جديدة فباإماكنه طرح بعض ا ألس ئةل والتعليقات
ا ألولية حول النص مع احتفاظه حبق التقدم ابملزيد من التعليقات وطرح املزيد من ا ألس ئةل حول الاقرتاح املقدم من
املكس يك وجنوب أأفريقيا أأثناء انعقاد اللجنة يف ادلورة التالية .ورحب أأ ًول ابللغة املقرتحة يف املادة ( )7بشأأن التقييدات
والاس تثناءات ،وذكّر الوفد أأنه يف الوثيقة  SCCR/15/2ورد اقرتاح بشأأن التقييدات والاس تثناءات شبيه ذلكل،
بيد أأنه احتوى عىل قامئة أأمشل للتقييدات والاس تثناءات ويه القامئة اليت ميكن اإدراهجا عىل الاقرتاح املقدم من
املكس يك وجنوب أأفريقيا .وذكر اثن ًيا رضورة توافر ثالثة أأحاكم هممة ل بد أأن حيتوي علهيا الصك ادلويل املعين هبيئات
البث أأل ويه :مبادئ عامة ،وحامية التنوع الثقايف وتشجيعه ،وادلفاع عن املنافسة .وتسهم الوثيقة اجلديدة يف املناقشات
ادلائرة حول حامية هيئات البث اإسها ًما هم ًما ،وهو ما يس تدعي رضورة صياغته وفقًا للولية اليت أأس ندهتا امجلعية العامة
لس نة  2007اإىل اللجنة .كام اقرتح الوفد أأن تتضمن قامئة الواثئق املطروحة للنظر الوثيقة  SCCR/15/2مرشوع
الاقرتاح ا ألسايس املعدل اخلاص مبعاهدة الويبو بشأأن حامية هيئات البث.
 .642و أأوحض وفد املكس يك أأن ادلافع ا ألسايس وراء الاقرتاح هو التوصل اإىل حل بشأأن قرصنة الإشارات .و أأضاإ
رضورة اإماكنية اختاذ الإجراءات القضائية من جانب هيئات البث ضد ا ألشخاص اذلين يس تخدمون منصات رمقية
وخصوصا يف حاةل بث الفعاليات
لتنفيذ البث عرب الإنرتنت أأو البث ابلزتامن ،عندما تكون تكل ا ألفعال غري قانونية
ً
الرايضية .أأما يف حاةل البث احملمي مبوجب حق املؤلف فتتوافر الصكوك ادلولية اليت ميكن تطبيقها مثل معاهدة الويبو
بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت .والهدإ ا ألسايس هو التوفيق بني موضوع امحلاية
والتطورات التكنولوجية وربطها مبصدر الإشارة مع استبعاد اس تغالل الغري لها من خالل البث عرب الإنرتنت أأو البث
ابلزتامن.
 .646و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه أأتيحت هل فرصة أأولية لالطالع عىل الاقرتاح ولكنه احتفظ ابحلق يف
املشاركة بتعمق أأكرب عند انعقاد ادلورة املقبةل .غري أأنه من ابب التعليق املبديئ اتفق مع هنج اس تعراض لك مادة من
مواد الوثيقة عىل حدة واس تفهم عن معىن املقاربة املستندة اإىل الإشارة من وهجة نظر مؤيدي الوثيقة .ويف الواقع اش متل
النص عىل تعريف يذكر أأن هذه املقاربة تضم امحلاية ضد "الانتفاع غري القانوين ابلإشارات احلامةل للربامج" ،غري أأن
الاقرتاح نص عىل بعض احلقوق الاس تئثارية لهيئات البث .ذلا فالوفد معين بسامع املزيد من جانب مؤيدي الوثيقة
بشأأن كيفية سد هذه الفجوة كام تصورهتا الوفود عىل مدار الس نني بني املقاربة املرتكزة عىل احلقوق وتكل القامئة عىل
أأساس الإشارات فامي يتصل حبامية هيئات البث .وعالوة عىل ذكل أأعرب الوفد عن شغفه مبعرفة كون احلقوق
الاس تئثارية ا ألساس ا ألوحد محلاية هيئات البث وذكل مبوجب املقاربة اليت اعمتدهتا الوثيقة.
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 .647أأعرب وفد الس نغال عن اعتقاده أأن الاقرتاح املقدم وفر فرصة قاطعة لتبادل الراء حول مسأأةل حامية هيئات
البث .فالبث انقل لتشجيع التنوع الثقايف ذلا اكن من الرضوري أأن تتضمن ادليباجة فقرة تشري اإىل العالقة بني البث
وتشجيع التنوع الثقايف .ورحب الوفد بتضمني بنود للحفاظ عىل احلقوق يف املادة ( .)1واقرتح بشأأن املادة ( )2املعنية
ابلتعريفات اإضافة مفهومني أأساس يني وهام :الإرسال والنقل اإىل امجلهور .وذكر أأن هذه املصطلحات تظهر ابلفعل يف املادة
( .)6وذكر رضورة تدارس املادة ( )4ابس تفاضة بشأأن املس تفيدين من امحلاية .و أأما ابلنس بة للامدة ( )7فقد أأكد الوفد
عىل أأن هيئات البث ل بد و أأن تمتتع ببعض الضامانت يف مواهجة سوء الاس تخدام لإشاراهتا السابقة للبث ،ولكن مع
ا ألخذ يف الاعتبار أأمهية التقييدات والاس تثناءات .و أأشار الوفد اإىل اإماكنية اس تخدام الوثيقة  SCCR/15/2منوذ ًجا
حيتذى به يف هذا الشأأن .واكد الوفد مييل اإىل الإحاةل اإىل اتفاقية روما ابلنس بة ملصطلح امحلاية ولكنه ر أأى رضورة
عنرصا أأساس ًيا
الاس تفاضة يف النقاش .أأما ابلنس بة للتدابري التكنولوجية فأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن هذه اإمنا تشلك ً
ألي نوع من أأنواع الصكوك القانونية املعنية ابمحلاية يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .642و أأعّل وفد ش ييل احلارضين يف الاجامتع ابحتياجه املزيد من الوقت دلراسة الاقرتاح ولكنه رحب ابلسري قدما يف
املوضوع من خالل هنج واقعي هيدإ اإىل التغلب عىل مشلكة الانتفاع غري القانوين ابلإشارات .و أأشار الوفد أأن دليه
تعليقني أأساس يني خبصوص الاقرتاح ذاته  .صص الاقرتاح ا ألول املادة ( )1فامي يتصل ابلعالقة ابلتفاقيات واملعاهدات
قدر ما من الاتساق مع املعاهدات السابقة ،وابلنس بة للامدة ( )7املعنية ابلتقييدات
ا ألخرى ،فر أأى رضورة توافر ً
والاس تثناءات أأوحض الوفد رضورة تضمني مثل هذا احلمك.
 .642ورحب وفد كندا ابس مترار وضع هيئات البث مضن بنود جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة .واحتفظ ابحلق يف تقدمي املزيد من التعليقات أأثناء انعقاد التحليل القامئ عىل النص ولكنه ذكّر الوفود بأأن كندا
س بق و أأن قدمت اقرتا ًحا بشأأن مرشوع معاهدة البث وهو الاقرتاح اذلي تضمن حق الامتناع عن اإعادة اإرسال
الإشارات يف البدل املس تقبةل لها .كام كرر الوفد رغبة وفد الولايت املتحدة يف فهم املقاربة القامئة عىل الإشارات وشاطره
الر أأي بشأأن الاحتياج اإىل املزيد من العمل فامي يتعلق ابلتعريفات املتصةل ابإعادة البث والإرسال.
 .622و أأوحض وفد الياابن يف تعليق مبديئ أأن املادة ( )6اش متلت يف البديل أألف والبديل ابء عىل احلق الاس تئثاري
لنقل اإشارات البث وإارسالها اإىل امجلهور ،بيد أأن تكل احلقوق مل تُمنح ألحصاب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف
معاهدات أأخرى مثل معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت .و أأعرب وفد الياابن عن اعتقاده برضورة النظر
بمتعن يف منح هذه احلقوق الاس تئثارية لهيئات البث.
 .622وتقدم وفد جنوب أأفريقيا ابلشكر اإىل مجيع الوفود اليت أأعربت عن تأأييدها لالقرتاح املشرتك .و أأحاط عل ًما جبميع
التعليقات وبنيته املزمعة بأأخذها يف الاعتبار .و أأعرب عن اس تعداده املشاركة يف نقاش ثنايئ عالوة عىل تلقي املزيد من
التعليقات يف صورة كتابية .و أأقر بغياب بعض العنارص ولكنه أأرجع ذكل اإىل جزئ ًيا اإىل رغبة مؤيدي الوثيقة يف تقدمي
اقرتاح خمترص ويسري يركز عىل املسائل امللحة فقط .ومبجرد التوصل اإىل اتفاق بشأأن النقاط ا ألساس ية من املمكن
اإخضاع عنارص أأخرى للمناقشة .فعىل سبيل املثال مل يرغب الوفد يف عرض املادة اخلاصة بتدابري امحلاية التكنولوجية
حىت تمت املشاورات غري الرمسية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الولية اليت أأس ندهتا امجلعية العامة اإىل اللجنة جلية
ابلقدر الاكيف ،فامحلاية ل متتد اإل اإىل هيئات البث التقليدية .أأما ابلنس بة للبث عرب الإنرتنت فال بد من القيام ابملزيد من
العمل حىت ميكن اإدراك الاثر املرتتبة .أأعرب الوفد عن اعتقاده بوضوح الاقرتاح ابلنس بة ملسأأةل الإشارة ،بل وقد أأوحض
أأن موضوع امحلاية هو اإشارة البث .و أأوحض الوفد فامي يتعلق مبسأأةل اس تئثارية احلقوق أأهنا مسأأةل خضعت للنقاش يف
العديد من املناس بات ومن بيهنا املشاورات غري الرمسية ،وقد صيغ الاقرتاح احلايل بلغة ل تعرب عن قرار بشأأن
الاس تئثار .ويف مجيع ا ألحوال فاإن هذه احلقوق حقوق تتصل ابلبث وليست حقوق تتعلق ابحملتوى.
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 .620وكرر وفد املكس يك اس تطرادًا عىل املداخةل املقدمة من جنوب أأفريقيا أأن مصطلحي "البث" و"الإشارة" ل بد
من تعديلهام حبيث تتوافقان مع التكنولوجيات اجلديدة أأو تتسقان معها .وتظل مسأأةل البث عرب الإنرتنت والبث ابلزتامن
مسأأةل غري مفصول فهيا.

البياانت املقدمة من املنظامت غري احلكومية
 .623أأعطى الرئيس اللكمة للمنظامت غري احلكومية.
 .624أأعرب ممثل هيئة "املعارإ العامة" عن ختوفه من أأن النص اذلي أأعده وفدا جنوب أأفريقيا واملكس يك احتوى
عىل لغة قد متنح حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإىل هيئات البث .ومل تكن اللغة اليت صيغت هبا ادليباجة اكفية لضامن
حتقيق التوازن عندما تنتقل اللغة املوضوعية يف اجتاه أخر .وقد منحت املادة ( )6حزمة من احلقوق اإىل هيئات البث،
ومن بيهنا التثبيت ،ويه احلقوق اليت تعترب غري رضورية ابلنس بة للهنج القامئ عىل اإشارة البث .وقد تتدخل احلقوق
اجملاورة اجلديدة مع حقوق أأحصاب حق املؤلف.
 .622وذكر ممثل الاحتاد ا ألورويب للبث أأن الاقرتاح الكتايب املقدم من وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك مبثابة عالمة
فارقة يف مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،بل هو عبارة عن خطوة حامسة حنو اعامتد
املعاهدة .وقد أأوحض دخول اللجنة يف مرحةل املناقشات التقنية بني اخلرباء بشأأن نص املعاهدة ويف هذا الصدد أأعربت
هيئات البث عن اس تعدادها التام للمساعدة يف هذه العملية .و أأبدى املمثل رغبته يف التأأكيد عىل رضورة الامتناع عن
الرتكزي عىل التكنولوجيا بل مراعاة مشول هيئات البث ابمحلاية مبوجب تقدميها خدمات برامج اإىل امجلهور بغض النظر عن
املنصة أأو عرب أأي تكنولوجيا أأو ابس تخدام امجلهور ألي هجاز قد يعن هل اس تخدامه لس تقبال خدمة الربانمج .حيث
تتطلب خدمة الربامج احلصول عىل احلق ومعل املونتاج والتقدمي غري املتقطع عىل مدار  24ساعة ،وابلطبع يتغري احملتوى
لك يوم بل تقري ًبا لك ساعة .وتطلبت لك هذه ا ألنشطة مسؤولية جوهرية وهو ما أأوحضته الوفود عالوة عىل
الاست امرات املالية واملؤسس ية اليت مثلت دفعة هائةل ابلنس بة لالقتصاد الإبداعي بأأمكهل .ففي أأورواب وحدها استمثرت
هيئات البث العامة أأكرث من  10مليار يورو يف الس نة يف برامج اإذاعية وتليفزيونية أأصلية .وذلكل مفن مصلحة امجليع أأل
تتعرض هذه الاست امرات يف الاقتصاد الإبداعي اإىل اخلطر من خالل السامح بثغرات يف حامية هيئات البث حس امب
ورد عىل لسان عدد من الوفود .فلو أأن ش بكة الإنرتنت اكنت موجودة وقت صياغة اتفاقية روما س نة  1961لتغري
تعريف البث حبيث يصبح أأكرث حيادية من الناحية التكنولوجية  -الر أأي اذلي أأكده املمثل بثقة .و أأعرب ممثل الاحتاد
ا ألورويب للبث عن أأمهل يف أأن تنظر اللجنة يف نص املعاهدة املطروح للنقاش اإذ يشلك قاعدة جيدة لتحقيق النتاجئ
املرجوة.
 .626و أأعرب ممثل مجعية صناعة احلاس بات الإلكرتونية و أأهجزة التصال عن رضورة اس تضافة همندس اإليكرتونيات
لرشح انتفاء وجود الإشارات اليت تس تخدم يف اإرسال الربامج عرب أأي وس يط يف حاةل التثبيت .و أأضاإ أأن اللجنة اكن
ينبغي أأل تشمل ابمحلاية تثبيت يشء مل يعد موجودًا منذ  20س نة .واثن ًيا ،أأحاط املمثل عل ًما بأأن الطيف اذلي درج
اس تخدامه لعقود من الزمان ألغراض البث أأصبح يعاد ختصيصه لتكنولوجيات جديدة مثل تكنولوجيا الوامياكس
( )WIMAXاليت تعترب ً
شالك من أأشاكل التصال الالسليك ( )WiFiاليت تتيح تغطية مساحات أأكرب من خالل
اس تخدام الهواتف وهواتف اجليل الرابع ( )G4وغري ذكل من ا ألهجزة .ومن الغريب أأن تعريف البث وفقًا لتفاقية روما
اكن سيرسي بشلك مزتايد عىل أأي خشص يرسل الربامج من خالل التكنولوجيات الالسلكية ابس تخدام الإنرتنت.
و أأعربت امجلعية عن تشككها يف كون ذكل الهدإ اذلي تصبو اإليه ادلول ا ألعضاء .فاخلطر القامئ اكمن يف وضع معاهدة
تغطي عددًا مزتايدً ا من املس تفيدين مع الإقدام عىل معل مس تحيل من الناحية املادية أأل وهو تثبيت الإشارات مث بعد
ذكل التعامل مع هذه الإشارات املثبتة .وحىت اإن حاولت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة استبعاد
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الإنرتنت من خالل أأقسام أأخرى من هذا الصك فاإهنا بذكل سوإ تغطي مجموعة متناقصة من أأنشطة املس تفيدين اذلين
مل تشملهم امحلاية أأ ً
صال يف املقام ا ألول.
 .627أأبدى ممثل مجعية التلفزة التجارية يف أأورواب ( )ACTاقتناعه بأأن املشاورات غري الرمسية تؤدي غرضً ا مفيدً ا
للغاية م ً
متثال يف متكني النقاش التقين اذلي جيب أأن يمت يف س ياق ودي .مفن الواحض كرثة املوضوعات التقنية اليت حتتاج
اإىل املزيد من النقاش و أأبدى ممثل امجلعية اس تعدادها ل إالجابة عىل أأي سؤال من ا ألس ئةل املطروحة.
 .622و أأعرب ممثل غرفة التجارة ادلولية عن اعتقاده أأن نطاق النص املقرتح اجلديد مشل هيئات البث ابلقدر الاكيف من
امحلاية .كام أأقر املمثل بأأنه عىل الرمغ من أأن الوثيقة ل تغطي الوصالت ول البث عرب الإنرتنت ول البث ابلزتامن فاإهنا
تغطي اس تغالل الإشارات بغض النظر عن املنصة أأو الوس يط املس تخدم .ومل ميثل ذكل عقبة أأمام حقوق أأحصاب حق
رضرا ابملصلحة العامة املنصوص علهيا مبوجب احلقوق ادلس تورية لدلول املمثةل.
املؤلف الخرين .ومل يلحق ذكل ً
 .622وفتح وفد اإكوادور النص وقال اإنه حيتاج اإىل املزيد من الوقت دلراس ته بشلك سلمي .و أأعرب عن رغبته يف
البداية يف التساؤل عن سبب منح حق اس تئثاري يسمح ابلترصحي ابإعادة اإنتاج تثبيت الإشارة احلامةل للربامج اإذا اكن
من املفرتض أأن يشمل الاقرتاح الإشارة فقط ابمحلاية .و أأفاد الوفد أأنه ل يظن أأن الإشارة تس متر يف الوجود طاملا
خضعت للتثبيت .فمبجرد التقاط الإشارة ل يبقى يشء أخر سوى احملتوى املُرسل.
 .662و أأقر ممثل الاحتاد ادلويل للصحفيني ابلضغط املمتثل يف رضورة مقاومة قرصنة اإشارات البث .و أأبدى ميل الاحتاد
حنو احلفظ الاكمل للواثئق يف املكتبات العامة مبا يسمح للجميع ابلنفاذ اإلهيا مبن فهيم معايق البرص .و أأضاإ أأنه يف
تغريا يف بينهتا مبا يسمح ابلعرض املريئ عالوة عىل اإنتاج
املس تقبل القريب سوإ تشهد أأنساق تقدمي املصنف النيص ً
املصنف يف صورة برايل أأو يف صورة شفهية أأو يف صور أأخرى .ومن املتوقع أأن نشهد ترمجة تلقائية بني اللغات وبعضها
البعض اإضافة إاىل ملخصات ونسخ بلغة مبسطة مفيدة وتلقائية يف الوقت نفسه .ودمع ممثل الاحتاد الطلب املعين
ابحلصول عىل تعريفات أأكرث حتديدً ا للمس تفيدين .وذكل اإذ تشهد املكتبات ً
كبريا ليك تصبح مؤسسات
ضغطا س ياس ًيا ً
رمقية وهو ما يعين أأن تصبح هيئة بث وانرش اثنوي ،هذا عالوة عىل الضغط اذلي تواهجه املدارس يف بعض البدلان يك
تصبح مؤسسات هادفة اإىل الرحب .و أأضاإ أأن الصحفيني مييلون بشلك عام بشدة اإىل الاس تثناء القامئ اذلي يسمح
للغري ابس تخدام مقتطفات من مصنفاهتم عن موضوعات عامة متنوعة ولكن مع الاستشهاد ابملصدر ،و أأعرب ممثل
الاحتاد عن تفضيهل تنفيذ ادلول ا ألعضاء لهذا ا ألمر يف أأي معاهدة معنية ابلبث .واختمت ممثل الاحتاد ادلويل للصحفيني
لكمته بأأن العامل الرمقي عبارة عن سوق واحدة تتطلب برامج مبتكرة ملنح الرتاخيص و أأن الويبو سوإ يقع عىل عاتقها
دورا تؤديه يف املس تقبل القريب معين ابلإسهام يف التمنية الاقتصادية مع احلفاظ عىل املصاحل العامة وضامن ماكفأأة هذه
ً
سن أأية اس تثناءات جديدة تسمح ابلنقل
إن
ا
ف
معيل
بشلك
و
إبداعي.
ل
ا
ابلعمل
يقومون
اذلين
احلقيقيني
املبدعني
امج
رب
ال
ّ
اإىل امجلهور ل بد أأن يكون مصحواب حبقوق املاكفأأة لصاحل فناين ا ألداء.
 .662و أأبدى ممثل حتالف النفاذ اإىل الثقافة رغبته يف تأأييد الوثيقة املقدمة من وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك.
 .660و أأبدى ممثل مركز الإنرتنت واجملمتع تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا ممثال لك من هيئة "املعارإ العامة" ومجعية
صناعة احلاس بات الإلكرتونية و أأهجزة التصال .و أأضاإ أأن هيئات البث تستمثر يف البنية التحتية واس تخراج الرتاخيص
للمصنفات املشموةل ابمحلاية حبق املؤلف .ويف هذه احلاةل يمتتع الاست امر ا ألول ابمحلاية مبوجب حقوق البث بيامن يمتتع
النوع الثاين من الاست امر ابمحلاية مبوجب قانون حق املؤلف .ولهيئات البث احلق يف الإنفاذ ما دام ا ألمر متعلقًا
ابلرتاخيص .ذلا فليس هناك حاجة اإىل املزيد من امحلاية يف هذا الصدد .ولكن الاست امرات يف البنية التحتية يف ظل
جذراي عن الإرسال املستند اإىل امللكية الفكرية حىت وإان اكنت هيئات البث التقليدية
البث التقليدي ختتلف اختالفًا ً
يه اليت تقدم عىل هذين النوعني من البث .ومبا أأن الاست امر هو أأساس حامية هيئات البث فال ختضع مجيع ا ألنظمة اإىل
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منطق واحد .كام أأن متتع هيئات البث الكربى حبقوق محلاية اإرسالها عرب ش بكة الإنرتنت مع استبعاد صغار هيئات البث
عرب الإنرتنت من شأأنه أأن يُنش تراتب ل أأساس هل من حيث املبد أأ ول القانون القامئ .كام دمع املركز التعديالت املقرتحة
من وفد الهند والسؤال املطروح من وفد الولايت املتحدة و أأيد بيان وفد الربازيل بشأأن الاحتياج اإىل ضامن التنوع
الثقايف واملنافسة.
 .663وحتدث ممثل مؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات نيابة عن الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها
معراب عن اعتقاده ابنعدام سبب قهري متعلق ابلس ياسات يتطلب صياغة صك دويل جديد حول حامية
)ً (IFLA
هيئات البث .و أأضاإ أأن قرصنة اإشارات بث الربامج جيري التصدي لها بشلك مناسب مبوجب القوانني واملعاهدات
القامئة .ولكن طبقة جديدة من احلقوق اليت تؤثر عىل النفاذ اإىل احملتوى يه اليت تشغل العاملني ابملكتبات ذكل ألهنا
وخصوصا اإىل احملتوى داخل املكل العام .ولكن اإن مل يكن هناك بد من
أأنشأأت عائقًا اإضاف ًيا أأمام النفاذ اإىل املعلومات
ً
املزيد من العمل بشأأن املعاهدة املقرتحة مفن الرضوري أأن ترسي حامية الإشارات عىل البث ا ألول للمنصف فقط ل عىل
اإعادة البث للمصنف الواحد .وإال سوإ تمتتع هيئات البث حبامية لهنائية للمصنف ببساطة ابإعادة بثه .وقد واهجت
املكتبات جتربة معلية لهذه املشلكة .فعىل سبيل املثال رغبت اإحدى املكتبات الكربى يف أأورواب يف نرش تسجيل صويت
من حمفوظاهتا وهو التسجيل اذلي ُأذيع يف امخلس ينيات من القرن املايض للمرة ا ألوىل .مث بعد ذكل أأعيدت اإذاعة
تسجيل للمصنف يف ال امنينيات من القرن املايض .وعىل الرمغ من أأن حقوق فناين ا ألداء اكنت قد انقضت ومن أأن
املؤلفني تنازلوا عن أأتعاهبم اضطرت املكتبة أأن تدفع لهيئة البث قرابة  10ألإ دولر أأمرييك لس تخدام التسجيل.
وشلك ذكل عائقًا حقيق ًيا أأمام اإعادة اس تخدام احملتوى .و أأحاط املمثل عل ًما ابملادة ( )3من الوثيقة  SCCR/23/6اليت
تذكر أأن موضوع امحلاية جيب أأل يشمل جمرد اإعادة الإرسال.
 .664وذكّر ممثل مركز أأحباث حق املؤلف احلارضين يف الاجامتع بأأن املعاهدة عبارة عن املعيار ادلويل ا ألدىن و أأن
املقرتح اجلديد قد جتاوز هذا احلد ا ألدىن بقليل .فعىل مدار  15س نة ماضية تطورت التكنولوجيا الرمقية والإنرتنت
تطورا ً
هائال .و أأصبحت هيئات البث تعاين من حالت القرصنة املتعددة .وذلا بغية حامية هيئات البث وتأأمني بيئة
ً
التواصل الاجامتعي نشأأت حاجة ملحة لتحديث حامية هيئات البث مبا يتسق مع ماكحفة القرصنة عىل الإنرتنت .وتضمن
احلد ا ألدىن من امحلاية القانونية احلق يف اإاتحة الإشارات احلامةل للربامج سواء أأاكنت اثبتة من عدمه وحامية الإشارات
احلامةل للربامج .ويشهد نظام البث ً
حتول من النظام التناظري اإىل النظام الرمقي يف العديد من البدلان ويف هذه املرحةل
حث املركز اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل حتديث حامية البث التقليدي مبوجب الولية اليت
أأس ندهتا امجلعية العامة اإىل اللجنة س نة .2007
 .662و أأضاإ ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ً
قائال اإن منح احلقوق اإىل هيئات البث من شأأنه أأن يقوض
حقوق أأحصاب حق املؤلف .واكن الشاغل ا ألسايس هو مد امحلاية اإىل ما وراء ما ورد يف اتفاقية روما لس نة .1961
ومبوجب التفاقية يف أأشد صياغاهتا رصامة ابلنس بة حلقوق منشأت البث حصلت املنشأأة عىل  20س نة أأو حىت عىل
حقوق اس تئثارية أأبدية عىل حمتوى مل يكن من اإبداع هيئة البث ومل تكن متكل حق املؤلف اخلاص به .ومن بني أأنصار
املعاهدة عددًا من الرشاكت اليت جتمع حمتوى محمي مبوجب حق املؤلف يف قنوات مثل الكبل وا ألمقار الصناعية
والتلفزيون والإذاعة .وابلنس بة للعديد من البدلان اكن ذكل س يعين حتويل ادلخل عن أأحصاب حق املؤلف احملليني اإىل
تكتالت املؤسسات الإعالمية الكربى مثل ديزين واتمي وارنر وفياكوم ونيوزكورب .و أأشار ممثل املؤسسة اإىل أأن هناك
خالفات ل تزال قامئة حول النطاق املوضوعي وموضوع امحلاية ابلنس بة للمعاهدة املقرتحة املعنية ابلبث .فقد رغبت
منشأت البث يف وضع معاهدة تنص عىل حقوق امللكية الفكرية ،غري أأن هذا منوذج خاط ابلنس بة ل إالنرتنت و ألي
منصة أأخرى توفر قوانني حق املؤلف ورسقة اخلدمات التوازن املناسب لها فامي يتعلق حبقوق املس تخدمني والتعويضات
املناس بة عن الاس تخدامات غري املرصح هبا.
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 .666شاطر ممثل حتالف املكتبات الكندية الهاجس حول عدم توافر ا ألس باب الاكفية لوضع صك دويل معين حبامية
هيئات البث ،بسبب التصدي لقرصنة الإشارات احلامةل للربامج ابلفعل مبوجب القوانني القامئة اليت ميكن اإنفاذها .ولكنه
ر أأي أأن املشلكة تمكن يف تراتب احلقوق اليت انطوى علهيا مرشوع التفاقية مضنًا ابلنس بة للمحتوى .وهذا هاجس
يشغل املكتبات اإذ حيمل اإماكنية وضع عقبات أأماهما .كام أأعرب التحالف عن رسوره لتناول التقييدات والاس تثناءات
يف الاقرتاح املقدم من لك من املكس يك وجنوب أأفريقيا.
 .667وذكّر ممثل امجلعية الوطنية لهيئات ا إلذاعة التجارية يف الياابن احلارضين يف الاجامتع أأنه منذ س نة ُ 1999قدم
ساسا جيدً ا
عدد من الاقرتاحات اإىل اللجنة وتعكس الوثيقة  SCCR/15/2 revمعظمها وذلا مفن املمكن أأن تكون أأ ً
للتوصل اإىل نص واحد وهو ما تعده اللجنة السبيل ا ألمثل اإىل مناقشات متوازنة .وقال اإنه ينبغي للجنة بدء العمل عىل
اإعداد نص واحد عقب التوصل اإىل اتفاق حول موضوع امحلاية ونطاقها والغرض مهنا فامي يتصل حبامية هيئات الإذاعة
وهيئات البث ابلكبل ابملعىن التقليدي هلام مبوجب الولية اليت أأس ندهتا اإلهيا امجلعية العامة س نة .2007
 .662وذكر ممثل احتاد أس يا واحمليط الهادئ ل إالذاعة أأن القرصنة يف منطقة أس يا واحمليط الهادي أخذة يف التدهور.
ووفقا لالس تقصاء ا ألخري اذلي أأجرته مجعية أس يا للبث عرب ا ألمقار الصناعية والكبل وصلت التلكفة الإجاملية لقرصنة
البث إاىل  2.2مليار دولر أأمرييك عن الفرتة  .2010-2011وقد برزت الهند ابلتحديد وفقًا للبياانت كوهنا من أأكرب
البدلان اخلارسة يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ حيث بلغت خساراهتا مجمعة  1.4مليار دولر أأمرييك ،ويه القمية اليت
متثل  64ابملائة من اإجاميل تلكفة القرصنة يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ .ومل تتقيد اخلسارة املالية الناش ئة عن القرصنة
هبيئات البث ولكن احلكومات عانت بدورها معاانة ابلغة من انحية فقدان العوائد الرضيبية .ووفقًا لالس تقصاء ذاته اذلي
أأجرته رشكة برايس ووترهاوس كوبرز عىل مخسة بدلان تكبدت تكل البدلان اإجاميل خسائر يف العوائد الرضيبية بلغ 241
مليون دولر أأمرييك عن س نة  2010و .2011ومل يغط هذا الرمق اخلسائر الرضيبية ابلنس بة للهند اليت عانت من أأعىل
معدلت القرصنة يف املنطقة .وحتدث القرصنة من خالل الاخرتاق املعلومايت غري املرصح به لإشارات اإعادة البث ويه
احلالت اليت تنطوي يف الغالب عىل الاس تخدام غري املرشوع ألهجزة فك الشفرة والاس تخدام غري املرصح به للبطاقات
اذلكية والاس تخدام غري املرصح به ل إالشارات احلامةل للربامج.
 .662و أأيد ممثل مجعية قطاع ا ألفالم السيامنئية وضع معاهدة متوازنة بغية حامية هيئات البث .و أأفاد أأن امجلعية شأأهنا
شأأن املنظامت غري احلكومية ا ألخرى ختىش التبعات املمكنة اليت قد ترتتب عىل حامية املصنفات ا ألساس ية املرخص
لهيئات البث هبا.
 .672و أأعرب ممثل مجعية أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعة عن عدم اتساق الاقرتاح والولية اليت أأس ندهتا اإلهيا امجلعية
العامة ابلنس بة للهنج القامئ عىل أأساس اإشارة البث .وعىل الرمغ من أأن البعض ذكر أأن ذكل الهنج استبعد مشول هيئات
البث ابمحلاية و أأن املمثلني الخرين مبن فهيم احلكومات اليت قدمت اقرتاحات قد فرسوا العبارة بوصفها تعين حامية
الإشارات احلامةل للربامج ل احملتوى يف حد ذاته .و أأضاإ أأن حذإ عبارة "بأأية وس يةل" من البند ( )1ابلفقرة "ب" من
املادة ( )6من جانب وفد الهند من شأأنه انزتاع الفائدة من هذه املعاهدة .فش بكة الإنرتنت من املصادر ا ألساس ية
للقرصنة.
 .672و أأشار ممثل مجعية التلفزة التجارية يف أأورواب اإىل تقرير صدر عام  2010يف جمةل "الإيكونوميست" كشف عن
كون القرصنة ا ألذى اذلي يلحق هبيئات البث التلفزيوين وذكر التقرير أأن "القرصنة يف جمال الربامج التليفزيونية حظيت
نتشارا .مفن املرحج أأن ميثل لك اإصدار من
بقدر أأقل من الاهامتم مقارنة اب ألفالم أأو قرصنة املوس يقى ولكهنا ليست أأقل ا ً
برانمج منسوخ فقدان واحد من مشاهدي التلفزيون ".القرصنة هتديد مبارش ،وكام أأكد ممثال املؤسسة ادلولية
ل إاليكولوجيا املعرفية ومؤسسة املعارإ العامة فاإن اإعادة اس تخدام البث مسأأةل عىل أأحصاب احلقوق واحملتوى ا ألسايس
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تئثاراي مقابل سعر مناسب اإىل هيئة البث فلن
اخملتلفني التعامل معها .ولكن اإن منح صاحب حق املؤلف ً
ترخيصا اس ً
يكون هل حافز قوي لرفع قضية ابلتعدي عىل حسابه بل وميكن أأن يتخاذل عن التحرك ابلرسعة الاكفية لالنضامم اإىل
دعوى قضائية ترفعها هيئة البث .ذلا فاإن حق هيئة البث هو ابلرضورة ا ألداة ا ألقوى .وقد نصت اتفاقية روما يف
أأحاكهما عىل حق التثبيت اذلي يعد من العنارص املهمة يف هذا العرص الرمقي احلديث الرضوري ملاكحفة املس تفيدين
ابجملان .ويف حاةل غياب حق التثبيت من قامئة احلقوق املكفوةل فلن حيول أأي يشء دون ادعاء املس تفيدين ابجملان أأن
الإرسال مل يستند اإىل البث ا ألصيل بل اإىل بث اثبت.
 .670و أأشار وفد الصني اإىل املادة ( )6من اقرتاح جنوب أأفريقيا واملكس يك بشأأن حق الإرسال املكفول لهيئات البث.
و أأفاد أأن املادة ( )15من معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت وحق ا ألداء ترتبط فقط ابحلق يف احلصول عىل
ماكفأأة نظري الإرسال التجاري .ومبوجب املادة ( )15جيوز لدلول ا ألعضاء التقدم بتحفظات .وعندما انضمت حكومة
الصني اإىل املعاهدة فقد تقدمت بتحفظات يف هذا الصدد .ولهذا السبب تساءل الوفد عام اإذا سيُسمح ابلتحفظات
مبوجب الاقرتاح اذلي تقدمت به جنوب أأفريقيا واملكس يك .كام أأكد عىل الوقت احملدود اذلي أأتيح هل دلراسة الاقرتاح.
وملا اكنت الوثيقة  SCCR 15/2وثيقة ذات طبيعة خمتلفة عن الاقرتاح املقدم أأعرب الوفد عن احتياجه املزيد من
الوقت للتشاور مع اخلرباء يف عامصة بالده .واحتفظ الوفد لنفسه حبق التقدم بتعليقات يف مرحةل لحقة.
 .673وتقدم وفد جاماياك ابلشكر اإىل وفد جنوب أأفريقيا واملكس يك عن الاقرتاح الكتايب املقدم واحتفظ حبقه يف
التقدم ابملزيد من التعليقات.
 .674وبناء عىل البياانت املقدمة اقرتح وفد جنوب أأفريقيا اإجراء نقاش مركز بتناول املواد مادة تلو مادة.
 .672و أأحاط وفد الس نغال عل ًما بأأن البث من ا ألنشطة املهمة الرضورية للبرشية مجعاء و أأنه يظل من اجملالت احلساسة
اليت تتطلب تنظميها .واقرتح الوفد النظر يف التعريفات لإضافة مفهوم "املسؤولية" أأو "املسؤولية التضامنية" ،مبعىن أأن
يتخذ الكيان القانوين املبادرة ويتحمل مسؤولية التعبئة والتجميع .و أأفاد أأن تكل املفاهمي من شأأهنا أأن تسهم يف تأأمني
موقف املؤلفني وفناين ا ألداء واملنتجني وهيئات البث.
 .676وذكر الرئيس أأنه فتح ابب النقاش حول الوثيقة  SCCR 23/6املتعلقة ابلقرتاح املقدم من جنوب أأفريقيا
واملكس يك بشأأن البث .وفتح الباب ملناقشة ادليباجة.
 .677واقرتح وفد الس نغال اإضافة فقرة اإىل ادليباجة تعرب عن العالقة أأو الصةل بني البث و أأشاكل التعبري عن التنوع
الثقايف .فالبث يف حد ذاته وس يةل للنقل بل وانقل رضوري للغاية لتعزيز تنوع أأشاكل التعبري الثقايف.
 .672ذكر وفد مرص أأنه عقب الإشارة اإىل ا ألطراإ املتعاقدة وجبت مناقشة الفقرة اليت تشري اإىل جدول أأعامل التمنية
يف مرحةل لحقة لضامن حتقيق التوازن املضبوط بني مصاحل هيئات البث من انحية ومصاحل امجلهور من انحية أأخرى.
كام أأعرب الوفد عن تأأييده لقرتاح وفد الس نغال اخلاص ابلإشارة اإىل أأشاكل التعبري عن التنوع الثقايف.
 .672وفتح الرئيس الباب لنقاش املادة (.)1
 .622والمتس وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه من وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك توضيح العالقة بني
اقرتاح املعاهدة املقرتحة واتفاقية روما حيث انطوت الفقرة ( )1من املادة ( )1عىل اإشارة عامة بعض اليشء اإىل
املعاهدات ادلولية أأو ا إلقلميية أأو الثنائية دون اإشارة حمددة اإىل اتفاقية روما .واكن يلزم النظر اإىل املعاهدة املقرتحة
خاصا مبوجب املادة ( )22من اتفاقية روما.
بوصفها اتفاقًا ً
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 .622وتقدم وفد جنوب أأفريقا ابلشكر اإىل الوفود اليت قدمت تعليقاهتا عىل ادليباجة ودعا الوفود اإىل صياغهتا بلغة
مكتوبة .أأما ابلنس بة اإىل املادة ( )2فقد قُدمت بياانت ابلفعل أأثناء املشاورات غري الرمسية تفيد برضورة النظر يف
املعاهدة بوصفها معاهدة مس تقةل وليست جزء من أأية معاهدة أأخرى بأأي شلك من ا ألشاكل .ويتوجب أأن تكون
املعاهدة مس تقةل بذاهتا مفتوحة أأمام مجيع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى بغية السامح لدلول ا ألعضاء ا ألخرى الانضامم اإلهيا و أأن
تكون من ادلول املوقعة علهيا.
 .620أأحاط وفد الولايت املتحدة عل ًما ابلبند ( )1املنصوص علهيا يف الفقرة ( )1من املادة ( )1و أأقره ،وهو البند اذلي
صيغ بشلك اإجاميل وينص عىل أأن هذه املعاهدة ل تنقض ما قبلها .ويبدو أأن ذكل البند ميتد اإىل ما وراء معاهدات حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ليشمل مجيع املعاهدات ادلولية وا إلقلميية والثنائية ا ألخرى .وحظي ابلتأأييد هذا النوع من
املبادئ اجمل ِّمةل املانعة للحد اليت تراعي الالزتامات املنصوص علهيا مبوجب املعاهدات ادلولية ا ألخرى مراعاة سلمية.
 .623و أأكد وفد جنوب أأفريقيا عىل أأن النية املزمعة يه أأل متس املعاهدة اجلديدة ابملعاهدات القامئة بأأي صورة من
الصور ول جتهبا .وقد ظهر ذكل يف صياغة العبارة" :ول ختل بأأية حقوق أأو الزتامات مرتتبة علهيا".
 .624واعترب وفد مرص الفقرة  3اكفية للتعبري عن الشاغل املذكور.
 .622وفتح الرئيس الباب لنقاش املادة (.)2
 .626والمتس وفد كندا استيضاح العالقة بني الفقرة  2من املادة  3اليت يرد نصها كام ييل" :ل يشمل موضوع امحلاية
جمرد اإعادة الإرسال" والفقرة اليت تتناول تعريف "اإعادة الإرسال" ويه 2ه .و أأفاد
املمنوحة بناء عىل أأحاكم هذه املعاهدة ّ
بأأن استبعاد جمرد اإعادة الإرسال من موضوع امحلاية من تعريف اإعادة الإرسال أأاثر الشكوك حول النية من وراء اإعادة
اإرسال البث من جانب هيئة البث ا ألصلية اإذ صيغ التعريف حبيث يتصل ابلكيان ً
بدل من النشاط .أأما ابلنس بة للتعبري
"من قبل أأي خشص" الوارد يف املادة( 2ه) مفن املمكن تفسريه ليعين أأن اإعادة الإرسال من جانب هيئة البث ا ألصلية
سوإ ختضع ألحاكهما ،مبعىن أخر سوإ تمتتع هيئات البث ابحلق يف الترصحي بأأي اإعادة اإرسال ل إالشارات احلامةل
للربامج مبوجب البديل أألف (" )"0أأو ( )8يف املادة ( )6ابلنس بة حلالت اإعادة الإرسال تكل .ولن يعكس ذكل خيار
الرفض اذلي قدمه وفد كندا يف اقرتاحه.
 .627وتقدم وفد سويرسا ابلشكر اإىل وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك عىل ا ألساس اجليد اذلي أأتيح للسري قدُ ًما.
واحتفظ الوفد حبقه يف تقدمي املزيد من التعليقات يف مرحةل لحقة عىل املادة ( ،)2ولكنه تساءل عن السبب اذلي منع
احتواء النص عىل تعريف ملصطلح "سابق للبث".
 .622وذكر وفد الصني ،فامي  صص املادة  ،2أأن الرتمجة الصينية ل توفر أأي تعريف ملصطلح البث ذكل ألن الرتمجة اإىل
اللغة الصينية للكمة "بث" يه "برانمج مذاع" .وذلا ل بد من اإدخال تعديل عىل النسخة الصينية.
 .622وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء أأن التعريفات املنصوص علهيا مبوجب الاقرتاح تتطلب حتليل متأأين.
وقد قيل أأثناء النقاش اإن البث عرب الإنرتنت والبث ابلزتامن غري مشمولني يف الاقرتاح املقدم من وفدي املكس يك
وجنوب أأفريقيا .وتساءل اإن اكن املقصود من وراء الاقرتاح أأل تشمل امحلاية أأي شلك من أأشاكل الإرسال عرب
ش باكت المكبيوتر من جانب هيئات الإذاعة وهيئات البث ابلاكبل .و أأيد وفد كندا بشأأن السؤال املتعلق مبعىن الفقرة
( )2من املادة ( )3والعالقة بينه وبني تعريف الإرسال .و أأعرب عن تأأييده للبيانني املقدمني من وفدي الس نغال وكندا
بشأأن الاحتياج اإىل املزيد من التعريفات أللفاظ مثل الإرسال والنقل اإىل امجلهور.
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 .622وذكر وفد جنوب أأفريقيا احلاجة اإىل التوصل اإىل اتفاق حول ما يعترب اإعادة اإرسال وذلا فقد رحب ابقرتاحات
النصوص ولكن بشلك عام تُفهم اإعادة الإرسال عىل أأهنا تشري اإىل الإرسال املزتامن أأو املؤجل .وقد حاول الاقرتاح
الرتكزي عىل اجملالت اليت نوقشت أأثناء املشاورات غري الرمسية ،ولكن الوفد أأحاط ابلتعريفات الواجب اإضافهتا .أأما
ابلنس بة للبث عرب الإنرتنت والبث ابلزتامن فقد اكنت النية املزمعة يه استبعادها مبوجب الولية اليت أأس ندهتا امجلعية
العامة اإىل اللجنة لعام  ،2007مع مشول امحلاية اإشارات بث الربامج عىل مجيع املنصات اليت تس تغلها هيئات البث.
والباب مفتوح أأمام تقدمي اقرتاحات النصوص.
 .622وذكر وفد املكس يك ترحيبه ابلقرتاحات بشأأن تعريف مصطلح البث بغية التوصل اإىل متيزي واحض بني ما يدخل
يف نطاق امحلاية وما  صرج عنه .و أأفاد أأن مجيع املنصات اليت تس تخدهما هيئات البث سواء أأاكنت اإذاعية أأو اإليكرتونية
أأو اكبل أأو أأمقار صناعية أأو أأية وسائل أأخرى سوإ تتطلب املزيد من التحليل املتأأين .وليس القصد توفري امحلاية
ألطراإ أأخرى من مس تخديم هذه الإشارات جملرد اإعادة الإرسال كام أأوحضت الفقرة ( )2من املادة (.)3
 .620وذكر وفد الهند أأن تعريف اإعادة الإرسال قد حذفه وفد جنوب أأفريقيا عقب نقاشه مع وفد الهند .و أأضاإ اقرتاح
تعريفني اإضافيني عقب التشاور مع وفد جنوب أأفريقيا ابلنس بة "لإشارة سابقة للبث" ومصطلح "برانمج"
 .623وفتح الرئيس الباب لنقاش املادة (.)3
 .624وقدم وفد الهند ردًا عىل التساؤل اذلي تقدم به وفد كندا ابلنس بة للفقرة ( )2من املادة ( )3املعنية ابلإشارة اإىل
جمرد اإعادة الإرسال .فلن يشمل موضوع امحلاية املمنوحة ول أأحاكم املعاهدة جمرد اإعادة الإرسال ذكل ألن فنيات جمرد
اإعادة الإرسال حمددة ول بد من فهمها .فعندما ترفع هيئة البث اإشارهتا عىل أأحد ا ألمقار الصناعية مث جيري تزنيل الإشارة
ذاهتا ل بد من أأن متر من خالل كبل أأو من خالل أأهجزة اس تقبال لفك الشفرة .ومل يدخل جمرد اإعادة الإرسال يف ذكل
النطاق حىت ل ميكن ملشغل الكبل الادعاء بأأنه يرسل يف الوقت ذاته مثل هيئة البث فيحصل ابلتايل عىل احلقوق
ذاهتا .وذلا فاإن جمرد إاعادة الإرسال ليست جبزء من البث.
متيزيا جل ًيا بني حامل الإشارة
معراب عن تقديره اإايها اإذ وضعت ً
 .622و أأحاط وفد الولايت املتحدة ابملادة الثالثة ً
واحملتوى ا ألسايس .وقال اإن الغرض من هذه املادة هو احلفاظ عىل املصنفات املشموةل ابمحلاية مبوجب حق املؤلف بل
وعىل املصنفات يف املكل العام أأيضً ا .و أأبدى الوفد الزتامه بتدارس املقارابت املمكنة لوضع معاهدة ختص هيئات البث
من شأأهنا تناول قرصنة الإشارات وحتديث اتفاقية روما بشلك فعيل مع احلفاظ عىل املكل العام وجتنب التعقيدات غري
الرضورية مع الابتعاد عن حتميل النظام ادلويل محلاية حق املؤلف بأأعباء اإضافية.
 .626وطرح وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء سؤ ًال فن ًيا يتعلق ابملادة ( )4عن رضورة الإشارة اإىل امجلهور يف
البند ا ألخري من الفقرة  2من هذه املادة -تس تقبلها رشاحئ من امجلهور أأو املشرتكني -مبا أأن التعاريف تناولت هذه املسأأةل
ابلفعل ألن الإشارة اإشارة يس تقبلها امجلهور.
 .627واقرتح وفد جنوب أأفريقيا حذإ اجلزء "تس تقبلها رشاحئ من امجلهور أأو مشرتكون" من امجلةل حبيث يكون نص
امجلةل كام ييل " :أأو اإذا اكن مصدر الإشارة احلامةل للربامج اخلارجة يف سلسةل نقل غري منقطعة موهجة ليك يس تقبلها
امجلهور مبارشة ،موجودا يف طرإ متعاقد أخر".
 .622و أأبرز وفد كندا أأن اقرتاحه ينطوي عىل لك من املقر الرئييس واملصدر ذكل ألن أأداة العطف بني الثنني يه
"و" وليست " أأو" ،فليس من الرضوري أأن تكوان من البدل ذاته ولكن وجودهام حمتي.
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 .622وطرح وفد الولايت املتحدة تساؤلني فامي  صص املادة  .4فهل يعين ذكل أأن هيئة البث ذات الشخصية القانونية
يف الطرإ املتعاقد مشموةل يف املعاهدة حىت وإان مل تس توإ رشوط املادة "0")0(4؟وماذا عن هيئة البث اليت متتكل
خشصية قانونية يف ادلوةل املتعاقدة أأو الطرإ املتعاقد ولكهنا ل تس تويف رشوط املادة "0")0(4؟ أأما السؤال الثاين فهو
اإن اكن القصد من وراء حامية الإشارات السابقة للبث من رسقهتا ،فالوفد يشك أأن صياغة املادة  "0")0(4حيقق هذا
الغرض ألهنا تعين مضنًا أأن مصدر اإشارة البث مقصده الاس تقبال املبارش من جانب امجلهور ،وهو ليس ما حيدث
ابلنس بة ل إالشارة السابقة للبث اليت تُرسل من هيئة اإىل أأخرى.
 .722والمتس وفد اإيران (مجهورية الإسالمية) الاحتفاظ ابللكمة " أأو" للعطف بني البندين " "1و" "2يف الفقرة ()2
من املادة (.)4
 .722و أأجاب وفد جنوب أأفريقيا عىل التساؤل اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابلنس بة للامدة (.)4
فمبوجب الاقرتاح سوإ تشمل امحلاية هيئات البث يف حاةل وجود مواطنني من ا ألطراإ املتعاقدة ا ألخرى .وقد
مقرا رئيس ًيا يف مصدر الإشارة احلامةل للربامج .أأما ابلنس بة
عرفت الفقرة ( )2من يعترب مواطنًا وهو ما سيتطلب توافر ً
جزءا من اإشارة البث.
ل إالشارات السابقة عىل البث فّل يرد أأثناء النقاش من قبل اعتبار الإشارة السابقة عىل البث ً
ومن املعرتإ به أأنه يف حاةل انهتاك الإشارة السابقة عىل البث مفن الرضوري مشول هذا ا ألمر بشلك من أأشاكل امحلاية،
وهو ما حاول الاقرتاح أأن يقدمه مبوجب حقوق هيئات البث ببيان متتعها ابحلق يف الترصحي ابس تخدام الإشارة السابقة
عىل البث .وا ألمر مرتوك للقوانني احمللية دلى ا ألطراإ املتعاقدة ليك حتدد الرشوط اليت ميارس ذكل احلق مبوجهبا .ومل
ينظر اإىل الإشارة السابقة للبث بوصفها جزء من اإشارة البث نفسها ولكهنا تطلبت بعض امحلاية ذكل ألن الاعرتاض غري
املرشوع ل إالشارات فامي بني هيئات البث من شأأنه أأن يؤدي اإىل ا ألرضار ذاهتا و أكن اعرتاض ا إلشارة جاء بني هيئة
البث وامجلهور.
 .720وذكر وفد الولايت املتحدة أأنه مبوجب صياغة املادة  4لن تكون هيئة البث ذات الشخصية القانونية يف الطرإ
املتعاقد اليت ل تس تويف رشوط الفقرة ( )2من املادة  4من الهيئات املس تفيدة .و أأن هيئة البث اليت ترسل اإشارة سابقة
للبث مبوجب املادة  "0")0(4اليت ل تتوجه بقصد الاس تقبال املبارش من امجلهور لن تكون من الهيئات املس تفيدة يه
ا ألخرى.
 .723والمتس وفد مرص بعض الاستيضاحات اخلاصة ابلبديل أألف ور أأى أأن املادتني ( )1و( )8متناقضتني.
 .724وطرح وفد بريو بعض ا ألس ئةل ا ألولية فامي يتعلق ابملادة  .6حيث جاء احلمك العام بمتتع هيئات البث ابحلق يف
الترصحي مبوجب البديلني أألف وابء مث نص بعد ذكل عىل مجموعة من البنود الفرعية .فهل اكن قصد واضعي الاقرتاح
فقط منح احلق يف الترصحي اإىل هيئات البث أأم منحها احلق يف منع اإرسال بعض أأنواع الإشارات؟
 .722وقدم وفد جنوب أأفريقيا توضي ًحا ابلنس بة حلق الترصحي وقال اإن مل ترصح هيئة البث فذكل يعين املنع مضنًا
بصورة أأو بأأخرى .أأما فامي يتعلق ابملادة ( )6فقد قدم الاقرتاح بديلني ا ألول هو البديل أألف اذلي نظر اإىل عنارص مثل
التثبيت حس امب تنص عليه الوثيقة رمق  SCCR 15/2مث البديل ابء اذلي ينص عىل هنج ينصب بشلك أأكرب عىل
الإشارة دون الإحاةل اإىل ما حيدث عقب بث هذه الإشارة.
 .726وذكر وفد املكس يك أأنه مبوجب املادة ( )6يوفر البديل أألف قامئة اكمةل من احلقوق اخملتلفة اليت يتعني عىل ادلول
ا ألعضاء الاطالع علهيا واختاذ قرار بشأأن النص علهيا مبوجب احلقوق الاس تئثارية أأو احلق يف املاكفأأة أأو احلق يف
وخصوصا ابلنس بة للحق يف النقل اإىل
الترصحي .أأما ابلنس بة للعالقة مع معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت
ً
امجلهور واملادة ( )8فال بد من حتليل الإرسال بأأي شلك من ا ألشاكل.
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 .727وذكّر وفد الهند ابملشاورات غري الرمسية اليت انعقدت يف  26نومفرب  2011اليت قدمت اإابهنا العديد من ادلول
ا ألعضاء أراء خمتلفة .وأأن العديد من البدلان ذكرت أنذاك أأن احلقوق الاس تئثارية غري مقبوةل .وهو ما ترتب عليه اختيار
وفد جنوب أأفريقيا حلل وسط جيمع بني الراء الراغبة يف احلصول عىل حقوق اس تئثارية والبدلان اليت متسكت ابحلق يف
حظرها .وعىل ذكل قدمت املادة ( )6فقط احلق ابلترصحي .و أأعرب وفد الهند عن اهامتمه ابلبديل ابء عىل الرمغ من
بعض التحفظات عليه و أأفاد بأأن دليه بعض الاقرتاحات التقنية .فبالنس بة للبند ا ألول من الفقرة ا ألوىل من البديل ابء
اكن من املقرتح الاس تعاضة عن لكمة "الإرسال" بلكمة "اإعادة البث" ليك تصبح الصياغة" :اإعادة بث اإشارهتا احلامةل
للربامج" .والمتس الوفد من وفد جنوب أأفريقيا حذإ تعبري "بأأية وس يةل" مع فتح هذا ا ألمر للمزيد من النقاش مع
وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك.
 .722والمتس وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء املزيد من الإيضاح بشأأن الفرق بني احلقوق املدرجة يف البديل أألف
من املادة ( )6مثل نقل الإشارات احلامةل للربامج اإىل امجلهور وإارسال الإشارات احلامةل للربامج .أأما ابلنس بة للفقرة ()2
اليت وفرت املرونة ل ألطراإ املتعاقدة فالسؤال هو ملاذا جاء النص عىل هذه املرونة ابلنس بة حلق ا ألداء وا ألداء العلين
واس تخدام الإشارات ومل تشمل ابيق احلقوق .ومل يكن من الواحض اإذا اكنت الفقرة ( )2تشري فقط اإىل البديل ابء أأم
تشمل البديل أألف بدورها.
 .722و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره للجهود اليت بذلها وفدا املكس يك وجنوب أأفريقيا للتوصل اإىل
أأرضية مشرتكة مع مراعاة شعور العديد من الوفود ل تشعر ابلرتياح إازاء صياغة حقوق اس تئثارية .و أأبدى تطلعه اإىل
املزيد من التحليل للخيارات اخملتلفة .و أأعرب الوفد عن تأأييده للسؤال املقدم من وفد وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل
ا ألعضاء بشأأن سامح البديل ابء بعالقة أأكرث انفتا ًحا ابلنس بة للحقني الثاين والثالث ولكن ليس ابلنس بة للحق ا ألول.
 .722وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأن البديل ابء 2يشلك حماوةل للتوصل اإىل أأرضية مشرتكة بسبب الانشغال املعين حبامية
هيئات البث يف حاةل ا ألداء العلين أأو اس تخدام الإشارة السابقة للبث .كام ذكرت اإماكنية التقدم بتحفظات بوصفها ً
سبيال
حنو التوصل اإىل حل وسط.
 .722وفتح الرئيس الباب لنقاش املادة (.)7
 .720و أأشار وفد سويرسا اإىل املادة ( 7)-2و أأفاد أأن صياغهتا تويح بأأن الاختبار املكون من ثالث خطوات ل يرسي
عىل الفقرة ( )1من املادة ذاهتا .والمتس الوفد التأأكيد بأأن ذكل ليس هو املقصود من وراء النص.
 .723و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل تقرير الندوة ا إلقلميية املنعقدة حول حامية هيئات البث يف البدلان ا ألفريقية املنعقدة
س نة  2010يف أأبوجا يف نيجرياي ،ويه اليت ثبت من خاللها الاحتياج اإىل النص عىل اإطار شامل ابلنس بة
لالس تثناءات والتقييدات بغية التعامل مع املسائل اليت متس املصلحة العامة .وتتيح املادة ( 0-)7التقييدات
والاس تثناءات مع السامح ل ألطراإ املتعاقدة ابإضافة املزيد من التقييدات والاس تثناءات مع مراعاة الالزتام هبذا
الاختبار ثاليث اخلطوات.
 .724وطرح وفد الياابن سؤ ًال لستيضاح النقطة ذاهتا اليت أأاثرها وفد سويرسا.
 .722وتساءل وفد الولايت املتحدة عن سبب الامتناع عن تضمني الاقرتاح اس تثناء رصحي للتسجيل املؤقت اذلي
جتريه هيئة اإذاعية بوسائلها ولرباجمها.
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 .726وذكر وفد املكس يك أأن قامئة التقييدات والاس تثناءات اليت ترد يف النص مصدرها اتفاقية روما .ولكن يف حاةل
للتسجيل املؤقت اعترب الوفد هذا النوع من التقييدات ليس بتقييد فعيل ابلنظر لس تخدامات الإشارة و أأشاكل اإدراهجا.
فاإن ذكل تقييد لصاحل املنظامت عندما تضيف أأنواع أأخرى من املواد داخل الإشارة.
 .727أأعرب وفد اإكوادور عن تأأييده املادة ( )7من الاقرتاح كام وردت وفضل وضع قامئة واحضة من الاس تثناءات
املسموح هبا دون احلاجة اإىل اخلوض يف صعوابت تفسري الاختبار املكون من اخلطوات الثالث .وابلنظر اإىل
املناقشات ادلائرة اكن من املهم نفاذ ا ألشخاص من ذوي الإعاقة اإىل احملتوى .واكن ل بد أأن حيتوي الصك اجلديد عىل
وخصوصا ابلنس بة لالس تثناءات ل ألشخاص املعاقني أأو غريمه من مجموعات املصاحل مثل املكتبات.
أأحاكم اإجبارية
ً
 .722وذكّر وفد الهند بأأنه تقدم أأثناء ادلورة غري الرمسية املنعقدة يف  26نومفرب س نة  2011بقامئة حتتوي عىل احلد
ا ألدىن للتقييدات والاس تثناءات ألن املعاهدة املقرتحة محلاية هيئات البث جيب و أأن تكون مستندة إاىل الإشارة.
و أأضاإ أأن هذا احلد ا ألدىن من الاس تثناءات تضمنه الاقرتاح و أأنه من املمكن أأن يدمع املادة (.)7
 .722وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأن تركزي املعاهدة ينصب عىل الإشارة وهو ما يربر اقتضاب قامئة التقييدات
والاس تثناءات املقدمة مقارنة ابلقامئة الواردة يف اتفاقية روما .وليس دلى الوفد اعرتاض عىل اإضافة املزيد من التقييدات
والاس تثناءات طاملا اكنت ممتثةل لختبار اخلطوات الثالث.
 .702وفتح الرئيس الباب لنقاش املادة (.)8
 .702وذكر وفد بريو أأن سلطات بالده سوإ يتعني علهيا النظر يف مصطلح امحلاية ولكنه أأحاط عل ًما بأأن الفرتة ل بد
اعتبارا من هناية العام اذلي بُثت فهيا الإشارة احلامةل للربانمج .و أأضاإ أأن املعايري لن تتطابق يف مجيع
من احتساهبا ً
الترشيعات الوطنية ذكل لرساين معايري خمتلفة يف بريو ابلنس بة لفرتة امحلاية اليت تبد أأ يف ا ألول من يناير من الس نة
التالية عىل البث .وتساءل عن ا ألس باب اليت أأدت اإىل احتساب الفرتة هبذه الطريقة يف الاقرتاح وعن كون هذا
الاختيار انجت عن مشاورات جرت.
 .700ورشح وفد املكس يك أأن املعايري اخملتارة ابلنس بة اإىل فرتة امحلاية تش به املعايري املنصوص علهيا يف املعاهدات
وخصوصا معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت يف املادة ( )17املعنية مبدة امحلاية اليت ترسي ملدة 50
القامئة
ً
س نة يف حاةل منتج التسجيل الصويت .ومل حتل الإشارة اإىل هناية الس نة اليت مت فهيا التثبيت /التسجيل دون اإماكنية
وضع املزيد من املعايري حس امب اقرتح وفد بريو.
 .703و أأحاط وفد الهند عل ًما بأأنه مبجرد اإرسال الإشارة ليك يس تقبلها امجلهور تكون حياة الإشارة قد انقضت .وذلكل
فاإن قضية وضع مدة للحامية ل إالشارة أأمر مشكوك فيه .ولكن مدة امحلاية مرتبطة ابملادة ( ،)6كام ترتبط املادة ()8
ار ً
تباطا ل انفصام فيه ابملادة ( .)6وسوإ حتتاج املزيد من املسائل املتعلقة ابملادة ( )6اإىل املزيد من النقاش مع مؤيدي
الاقرتاح.
 .704وذكر وفد الصني أأن سؤاهل مرتبط ابلسؤال اذلي طرحه وفد الهند ألنه يرى أأن احتساب فرتة امحلاية تتطلب
بعض الفهم فامي يتعلق ابلإشارة وإان اكن فهمها يمت عىل خلفية فرتة حامية اإشارة البث املبارش أأم فرتة امحلاية السارية عىل
الإشارات الثابتة ابلفعل .والمتس استيضاح مهنج احتساب فرتة امحلاية ألن تقديرها بفرتة  20س نة يبدو و أأنه يشري اإىل
الإشارات الثابتة.
 .702و أأجاب وفد جنوب أأفريقيا أأن فرتة امحلاية تعمتد بقدر كبري عىل البديل اخملتار ابلنس بة للامدة ( .)6وابلنس بة للبديل
أألف اذلي أأدرج تثبيت الإشارة احلامةل للربامج ل بد من ذكر فرتة امحلاية ابلتحديد .أأما ابلنس بة للبديل ابء اذلي يركز

SCCR/23/01
107

بقدر أأكرب عىل اإرسال الإشارة فاإن فرتة امحلاية لن تكون ابلرضورة يه ذاهتا .وسوإ يتطلب تناول املسأأةل من منظور
الإنفاذ القانوين والفرتة اليت ترغب اللجنة يف منح امحلاية لهيئة البث عىل مداها حىت تمتكن من تنفيذ حقوقها.
 .706وشاطر وفد الس نغال انشغاهل ابلعالقة بني مدة امحلاية اليت جاءت يف هناية الس نة اليت ّمت فهيا ّ
بث الإشارة احلامةل
اعتبارا من اترخي الإرسال .وقد يكون من املفيد
للربامج وهو ما أأخذ يف الاعتبار وليس الوضع القانوين ل إالشارة ً
اعتبارا من النقطة الزمنية اليت مت بث الإشارة فهيا.
احتساب فرتة امحلاية ً
 .707وفتح الرئيس الباب لنقاش املادة (.)9
 .702و أأحاط وفد سويرسا عل ًما مبوافقته عىل املادة  )0(2اليت هتدإ اإىل جتنب أأي أأثر سليب عىل الانتفاع املسموح
به .ولكن ذكل ارتبط بغياب التدابري الطوعية اليت ميكن فهمها ابعتبارها تدابري تكنولوجية لها ا ألولوية عىل التقييدات.
 .702وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأن أأحصاب احلقوق يف بعض احلالت حيتاجون اإىل توفري احملتوى بأأساليب ل تتطلب
التغلب عىل تدابري امحلاية التكنولوجية .ومن بني هذه ا ألمثةل ما تقدمه بعض أأقراص الفيديو الرمقية أأو تقنية الشعاع
ا ألزرق من ملحوظة اإىل املس هتلكني تفيد اإماكنية نفاذمه لبعض مواقع الإنرتنت للحصول عىل حمتوى دون احلاجة اإىل
اخرتاق تدابري امحلاية املوضوعة عىل ا ألقراص أأو تقنية الشعاع ا ألزرق .أأما املقصود من الفقرة ( )2فهيي فقط احلالت
اليت ل يمتكن صاحب احلق فهيا من السامح ابلنفاذ الطوعي اإىل حمتوى حبيث ميكن ممارسة احلق من خالل الطريق
الشاق أأل وهو انهتاك تدابري امحلاية التكنولوجية لإجازة الانتفاع املسموح به.
 .732و أأشارت وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء اإىل املادتني ( )2و )2(-0املتصلتني مببد أأ عدم امتداد امحلاية
لتشمل احملتوى ا ألسايس .وتساءل مل حتتوي الفقرة هذه عىل اإشارة اإىل حامية املصنف اذلي يمت بثه وليس عىل البث يف
حد ذاته؟
 .732وذكر وفد الهند أأن جتفري أأية قنوات عبارة عن شلك من أأشاكل تدابري امحلاية التكنولوجية و أأن هذه التدابري
مس تخدمة لرفع الإشارات وتزنيلها .ذكل ألن املشاهد وهو يشاهد ابلفعل ل تظهر تدابري امحلاية التكنولوجية يف الصورة.
ومن ا ألمثةل عىل ذكل خاصية وقف البث يف أأي وقت ( )time-shiftingاليت شهدت عددًا من ا ألحاكم يف سوابق
قضائية ابلولايت املتحدة والهند مسحت فهيا احملمكة بوقف البث يف أأي وقت دون احلمك علهيا بأأهنا نوع من أأنواع التعدي
أأو فعل من أأفعال القرصنة .ذلا جيب أأل تظهر تدابري امحلاية التكنولوجية يف الصورة مبجرد اإاتحة الإشارة ليك يس تقبلها
امجلهور.
 .730و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء اإىل املادة ( )9بشأأن العالقة بني تدابري امحلاية التكنولوجية وتطبيق
الاس تثناءات والتقييدات .وقد أأنشأأت الفقرة ( )1من املادة ( )3مبد أأ يقيض بأأن امحلاية املمنوحة مبوجب هذه املعاهدة ل
متتد لتشمل احملتوى ا ألسايس .وتساءل الوفد عن سبب الإشارة اإىل حامية املصنف اذلي يمت بثه يف الفقرة ( )2من املادة
(.)9
 .733و أأكد وفد جنوب أأفريقيا أأن الاقرتاح سعى اإىل حامية الإشارة .ولكن بعض القوانني الوطنية قد تنص عىل عدم
منح امحلاية اإىل الإشارة احلامةل للربامج مع منح امحلاية فقط بسبب محل حمتوى الربانمج عىل البث املذكور .ولن تنص
بعض الترشيعات ا ألخرى عىل امحلاية لوجود املصنف يف املكل العام وسوإ يرسي ذكل بسبب احملتوى اذلي حتمهل
الإشارة وليس بسبب الإشارة يف حد ذاهتا .اإذن فاملسأأةل دامئًا معنية مبحتوى الربانمج اذلي حتمهل الإشارات احلامةل
للربانمج.

SCCR/23/01
108

 .734و أأشار وفد اإيران (مجهورية الإسالمية) أأن الانشغال اذلي عرب عنه وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء يرسي
اإىل حد ما عىل مسأأةل التقييدات والاس تثناءات .ولكن الفقرة ( )2من املادة ( )1تنص عىل ما ييل" :تُبقي امحلاية
املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة حامية حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة عىل حالها يف املواد املتض َّمنة يف اإشارات ّ
البث ول
تؤثر فهيا بأأي شلك من ا ألشاكل".
 .732والمتس وفد اإكوادور من وفد جنوب أأفريقيا الاس تفاضة يف الرشح اذلي قدمه فامي يتعلق بنطاق الفقرة ( )2من
املادة ( .)9ألنه ليس من الواحض اإن اكن الاقرتاح سوإ جيزي لدلول ا ألعضاء جتنب تدابري امحلاية التكنولوجية.
 .736و أأوحض وفد جنوب أأفريقيا أأن الفقرة ( )1من املادة ( )9تنص عىل أأن ا ألطراإ املتعاقدة ملزتمة بتقدمي امحلاية
القانونية املناس بة والتعويضات القانونية الفعاةل يف مواهجة التحايل عىل التدابري التكنولوجية الفعاةل من جانب هيئات
البث .ولكن تدابري امحلاية التكنولوجية املنفذة هبذا الشلك من املمكن أأن حتول دون نفاذ املس تخدمني اإىل حمتوى حيق
هلم النفاذ اإليه مبوجب قانون حق املؤلف .وذلكل فاإن الفقرة ( )2تنص عىل أأنه اإذا مل يتخذ أأحصاب احلقوق املعنيني
كخطوة أأوىل توفري النفاذ بشلك طوعي ،وهو ما يسمح به مبوجب واحد من التقييدات أأو الاس تثناءات ،فاإنه حيق
للمس تخدمني اللجوء اإىل ادلوةل للتعويض عن هذا الوضع .وسوإ يتعني عىل ادلوةل أأ ًول أأن تتيح ألحصاب احلقوق
الفرصة يف التعامل مع الوضع ويف حاةل عدم حتقق ذكل سوإ ينظر الطرإ املتعاقد بنفسه يف الس بل الواجبة لضامن
عدم تأأثري أأشاكل امحلاية القانونية املمنوحة مبوجب الفقرة ( )1تأأ ًثريا سلب ًيا عىل هذه احلقوق أأو التقييدات والاس تثناءات
املمنوحة لالنتفاع املسموح به.
 .737وفتح الرئيس الباب ملناقشة املادتني ( )10و( )11وتقدم ابلشكر لوفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك عىل تقدمي
اقرتاهحام كتاب ًيا وهو ما ثبتت فائدته ابلفعل.
 .732تقدم وفد املكس يك ابلشكر اإىل مجيع الوفود اليت سامهت يف املناقشات واقرتح برانمج معل حىت ميكن الاختتام
يف الوقت املناسب .ومبجرد اإاتحة للك وفد من الوفود فرصة التشاور مع عامصة بالده سوإ يمتكن لك وفد من تقدمي
تعليقاته كتاب ًيا يف غضون فرتة حمددة ،حبيث تُرسل اإىل أأمانة الويبو اليت سوإ ترسلها بدورها اإىل مؤيدي الاقرتاح
للنظر فهيا ويف اإماكنية تضميهنا يف اقرتاح معدل.
 .732وتقدم وفد جنوب أأفريقيا ابلشكر اإىل مجيع الوفود عىل التعليقات اليت قدمهتا و أأعرب عن تطلعه اإىل تأأييد مجيع
الاقرتاحات املقدمة بغية اإحراز املزيد من التقدم .و أأعرب الوفد عن ثقته بأأن إارشاك أأمانة الويبو سوإ تضمن شفافية
العملية و أأيد الوفد الاقرتاح اخلاص بوضع برانمج معل اذلي تقدم به وفد املكس يك.
 .742و أأعرب وفد الهند عن تقديره لوفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك لتقدميهام الاقرتاح كام تقدم ابلشكر لوفد جنوب
أأفريقيا للنقاش اذلي دار بيهنام وتوضيح النقاط املهبمة ما ساعد عىل دفع النقاش قدُ ًما .وسوإ جيري تنظمي مشاورة بني
مجيع أأحصاب املصاحل يف الهند ملناقشة الاقرتاح والسامح للوفد ابعامتد الهنج الرضوري مث العودة مرة أأخرى ابملزيد من
الاقرتاحات املفيدة أأثناء انعقاد ادلورة التالية للجنة.
 .742وذكر وفد املكس يك أأنه يعكف يف الوقت احلايل عىل مراجعة الاقرتاح و أأنه مس تعد لتلقي أأية تعليقات .و أأضاإ
أأنه يسعى اإىل حامية هيئات البث وإاىل اإاتحة الرشعية القانونية اليت متكهنا من بدء الإجراءات القضائية ملواهجة
الاس تغالل غري املرشوع ألي منصة مبدئيا ،ولكنه مس تعد لتلقي أأية تعليقات بغض النظر عن مناقش هتا يف اجللسة
العامة .و أأفاد أأن الوفود أأماهما فرصة تقدمي التعليقات الكتابية والاقرتاحات مع تقدمي رشح خمترص يف غضون الفرتة املتاحة
لتلقي التعليقات.
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 .740وذكر الرئيس أأنه ستتاح للوفود فرصة اإرسال التعليقات عىل الاقرتاح املقدم من جنوب أأفريقيا واملكس يك حىت
 29فرباير .2012
 .743و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل أأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ستس متر يف
املناقشات حىت عقب التارخي احملدد ورحج تقدمي تعليقات حىت عقب انقضاء اترخي  29فرباير .2012
 .744و أأوحض الرئيس أأن ذكل التارخي يزتامن مع أخر يوم ميكن ألمانة الويبو أأن تتسّل فيه تعليقات عىل الاقرتاح حىت
يتس ىن اإرسالها بعد ذكل بشلك منظم اإىل وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك للنظر فهيا وتضميهنا يف النص اجلديد.
 .742وعلق وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل أأن ذكل التارخي هو التارخي ذاته احملدد لتقدمي التعليقات الكتابية املعنية
بوثيقة العمل اخلاصة ابملكتبات .و أأوىص الوفد ابختيار أخر يوم من شهر مارس عوضً ا عنه.
 .746و أأيد وفد اإكوادور الاقرتاح املقدم من الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .747والمتس وفد الربازيل استيضاح وضع الوثيقة املقدم من وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك وإان اكنت خطة العمل
اخلاصة ببند جدول ا ألعامل هذا سوإ تس متر بناء عىل أأساس الواثئق املدرجة عىل اجلدول اذلي يتضمن الوثيقة
.SCCR 15/2
 .742و أأحاط وفد جنوب أأفريقيا عل ًما بأأن الواثئق املدرجة اتفقت مع واثئق العمل املتاحة للمشاورات غري الرمسية
وليست متصةل بربانمج العمل الالحق للجنة.
 .742ونصحت ا ألمانة ابس تحاةل استبعاد أأية وثيقة من املناقشات اإل يف حاةل موافقة ادلول ا ألعضاء بنفسها عىل ذكل.
كام ذكّرت ا ألمانة أأن بعض ادلول ا ألعضاء أأشارت أأثناء املشاورات غري الرمسية اإىل الوثيقة  SCCR/15/2عىل الرمغ
من يفضل أأن تتناول اللجنة ًنصا واحدً ا ابلنقاش .و أأضافت أأنه من املتوقع أأن تتوصل الوفود يف ادلورة التالية لنعقاد
اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإىل اتفاق عىل امليض قدما ابملناقشات عىل أأساس نص واحد حلمتية
هذا ابلنس بة لإهناء املفاوضات.
 .722واختمت الرئيس ادلورة وتقدم ابلشكر اإىل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل رئاس ته اللجنة التحضريية للمؤمتر
ادلبلومايس املعين حبامية ا ألداء السمعي البرصي .وتقدم الرئيس ابلشكر اإىل وفد الصني عىل اس تضافته املؤمتر ادلبلومايس
املقبل يف مدينة بكني امجليةل كام أأثىن عىل وفدي املكس يك واملغرب لعرضهيام الكرميني لس تضافة املؤمتر .و أأعّل الرئيس
اللجنة بأأن الوثيقة املعنية اب ألشخاص معايق البرص عىل وشك توزيعها .وفتح الرئيس النقاش يف موضوع هيئات البث
بغية اإجناز جدول أأعامل اللجنة .و أأشاد ابلوثيقة اليت قدهما وفدا جنوب أأفريقيا واملكس يك وبأأهنا اكنت وثيقة تقنية تطلبت
هجودًا شاقة من جانب الوفدين و أأقرت اللجنة اترخي  29فرباير  2012لتقدمي التعليقات كتاب ًيا بشأأن الاقرتاح .وإاذ فتح
الرئيس اجملال للتعليقات ،ذكّر الرئيس الوفود بأأن ادلورة السابقة للجنة اختمتت ابلفكرة القائةل بأأن اللجنة تتطلب التفاق
عىل خطة معل لحقة.
 .722وذكر وفد سويرسا أأنه من الرضوري حتديد توقيت انعقاد اللجنة القادمة بوضوح .وقد أأثرت هذه املعلومات
بدورها عىل النقاش ادلائر عن البث.
 .720و أأعّل الرئيس اللجنة بأأن مساعد املدير العام سوإ يتناول املوضوع بعد وقت قصري .ويف تكل ا ألثناء طولبت
ادلول ا ألعضاء بأأخذ اللكمة فامي يتصل ابلعمل املقبل خبصوص هيئات البث .واقرتح الرئيس اإماكنية عقد اجامتع لفريق
عامل بغية تنقيح الوثيقة املقدمة كتاب ًيا من وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك.
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 .723والمتس وفد الربازيل استيضاح بعض النقاط اليت مل تكن واحضة لعدم علمه ابلشلك اذلي سيتخذه الفريق العامل
جاراي يف اجللسة العامة.
ول اختصاصاته ول أأهدافه .و أأكد عىل أأمهية الإبقاء عىل هذا النقاش ً
 .724و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الاقرتاح املقدم من وفد الربازيل .و أأفاد أأن اإجراء النقاش داخل اجللسة
العامة أأفضل بكثري .و أأضاإ أأن الوفد يتدارس النقاط التقنية والتعقيدات اليت ينطوي علهيا املرشوع ولكنه شك يف
احتياج اللجنة اإىل فريق عامل.
 .722وفضل وفد جنوب أأفريقيا مناقشة املوضوع يف اجللسة العامة رشط ختصيص وقت ٍ
اكإ لهذا البند من بنود
جدول ا ألعامل .مفن املهم ختصيص وقت حمدد ملسأأةل هيئات البث.
 .726واتفق وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مع ما ذكره وفد جنوب أأفريقيا بشأأن ضامن ختصيص وقت حمدد أأثناء انعقاد
الاجامتع الالحق للجنة لإجراء مناقشة اكمةل حول املسائل املتعلقة ابلبث .و أأعرب الوفد عن نيته تقدمي اقرتاح كتايب
متني مع حلول هناية شهر فرباير من س نة  .2012و أأضاإ أأنه يف حاةل اإقدام ادلول ا ألعضاء ا ألخرى عىل تقدمي اقرتاحاهتا
الكتابية فاإن ذكل من شأأنه توفري مادة ثرية للنقاش.
 .727وذكر وفد الهند ابلبيان اذلي أأدىل به املدير العام للويبو أأثناء افتتاح هذه ادلورة اذلي ذكر فيه احلارضين يف
الاجامتع بأأنه من املناسب العودة اإىل اجلدول الزمين العادي اذلي ختصص مبوجبه مخسة أأايم للنقاش .وذلكل من
الرضوري للغاية جحز بعض الوقت ملناقشة البث .كام أأنه من املهم العمل ابلقرتاح القائل بتكوين فريق عامل.
قدرا مناس ًبا من الوقت ملناقشة مسأأةل البث
 .722و أأكد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اعتقاده برضورة ختصيص ً
أأثناء انعقاد ادلورة القادمة للجنة ولكنه شاطر املدير العام انشغاهل اذلي أأعرب عنه يف افتتاح هذه ادلورة خبصوص
طول مدة الاجامتعات .وقد أأدى ذكل اإىل اضطرار أأعضاء أأساس يني ابلعديد من الوفود اإىل مغادرة جنيف أأو العودة اإلهيا
أأو عدم حضور مجيع اجامتعات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .واقرتح الوفد عىل الرئيس اإجراء
مشاورات غري رمسية ملناقشة اإماكنية تعديل التفاق السابق مع تأأجيل ا ألايم الإضافية اخملصصة ملناقشة التعلمي .وحتدث
الوفد بصفته الشخصية وذكّر احلارضين يف الاجامتع بأأن اللجنة عندما توصلت اإىل عدد من ا ألايم الإضافية اكنت ادلول
ا ألعضاء عىل عّل بأأن هذه خطة طموحة .و أأن اإعادة النظر يف اجلدول س يفيد مجيع البنود املطروحة للنقاش.
 .722واتفق وفد الربازيل مع املداخالت السابقة القائةل برضورة ختصيص وقت مناسب ملناقشة البث.
 .762و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن اعتقاده أأن اللجنة علهيا احرتام الاختصاص .و أأن هذه ادلورة أأثبتت أأن مجيع
ا ألايم الإضافية اس تغلت يف مناقشة موضوع مس هتدإ حىت وإان ظن البعض أأهنا مل تكن رضورية.
 .762وحث الرئيس ادلول ا ألعضاء عىل اختاذ قرار بشأأن املسكل احملدد للسري قد ًما حول املوضوع واقرتح عقد اجامتع
مشاورات غري رمسية يف الساعة  2:30بعد الظهر.
 .760وطرح وفد اإيران (مجهورية الإسالمية) املسأأةل املتعلقة بتوارخي انعقاد ادلورة القادمة للجنة مرة أأخرى.
 .763و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عن وجوده حلضور اجامتع املشاورات غري الرمسية ولكنه ر أأي
كثريا.
أأهنا غري رضورية ألن مواقف ادلول ا ألعضاء لن تتغري ً
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 .764ودمع وفد جنوب أأفريقيا البيان املقدم من الاحتاد ا ألورويب .و أأضاإ أأن اللجنة متفقة عىل أأن مسأأةل البث سوإ
ختضع للنقاش يف اجللسة العامة مع ختصيص وقت ٍ
اكإ ملناقش هتا .كام اتفقت ادلول ا ألعضاء عىل تقدمي تعليقات كتابية
حول الاقرتاح اجلديد وإارسالها مع حلول  29فرباير .2012
 .762وقال وفد الولايت املتحدة اإن اكن ذكل ا ألمر ً
مقبول ابلنس بة اإىل وفد جنوب أأفريقيا فهو مقبول ابلنس بة اإليه
أأيضً ا.
 .766ودمع وفد الربازيل بدوره اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا اذلي أأيده وفد الولايت املتحدة .وذكّر الوفود بأأن الواثئق
ا ألخرى ل بد من النظر فهيا أأثناء تكل املناقشات.
 .767و أأوحض وفد الهند أأنه طاملا تقاربت الرؤى فليس هناك دا ٍع لعقد مشاورات غري رمسية.
 .762و أأيد وفد الياابن التعليق اذلي قاهل وفد الربازيل.
 .762و أأيد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه البيانني ا ألخريين لوفدي جنوب أأفريقيا والربازيل.
 .772والمتس الرئيس من ا ألمانة توضيح املسأأةل اخلاصة بتوارخي انعقاد ادلورة القادمة للجنة حسب طلب سويرسا
وإايران.
 .772وقالت ا ألمانة اإهنا اعتادت عىل حتديد التوارخي مس بقًا ألغراض تنظميية .ولكن هذه يه املرة ا ألوىل اليت جتد
نفسها بني خيارين اإما مارس  2012أأو يوليو  .2012و أأعربت ا ألمانة عن اعتقادها أأنه من املنطقي التشاور مع تكل
ادلول ا ألعضاء اليت عربت عن أراء خمتلفة حول املسأأةل .واقرتحت ا ألمانة أأن جتمتع مع املنسقني ا إلقلمييني وادلول ا ألعضاء
املهمتة ا ألخرى اإما حتت إارشاإ الرئيس أأو إارشافها وذكل ملناقشة التوارخي.
 .770وسأأل وفد اإيران (مجهورية الإسالمية) عن اترخي انعقاد ادلورة التالية للجنة ألن املوضوع متصل مبناقشة جدول
ا ألعامل الالحق اخلاص هبيئات البث .وقد أأىت الاقرتاح املشرتك جلنوب أأفريقيا واملكس يك بطاقات جديدة وبيئة بناءة
رامية اإىل اإجناز جيد هيدإ اإىل إارساع نرشه .وقد أأتيحت لدلول ا ألعضاء الفرصة يف اإرسال تعليقاهتا حىت هناية شهر
فرباير .كام ذكر الوفد الاقرتاحات والواثئق ا ألخرى اليت ل تزال قيد النظر واقرتح أأن تركز اللجنة عىل نص واحد بعينه.
وذكل لرضورة إارساع املسار حىت ل تس تغرق املسأأةل عقد من الزمان .و أأضاإ أأنه ل بد من التوصل اإىل اتفاق بشأأن
ثالثة عنارص.
 .773ور أأى وفد مرص أأنه اإن اكن من املعزتم الاس مترار يف تلقي التعليقات حىت  29فرباير مفن الغالب لن يتيح انعقاد
اللجنة يف شهر مارس اإل وقت قصري بعض اليشء أأمام ادلول ا ألعضاء ليك تمتكن من فهم املعلومات والنظر يف
الاقرتاحات ا ألخرى .ور أأى الوفد أأن مسأأةل الاجامتعات اللصيقة ببعضها البعض ل بد من جتنهبا مع اإاتحة الوقت الاكيف
لالس تعداد لها .وعالوة عىل ذكل اقرتح الوفد الالزتام بولية اللجنة من خالل ختصيص ثالثة أأايم للتقييدات
والاس تثناءات واملؤسسات التعلميية والبحثية.
 .774وقبل الرئيس الاقرتاح املقدم من ا ألمانة لعقد اجامتع ومناقشة املسائل غري املفصول فهيا مبا يف ذكل مسأأةل توارخي
انعقاد ادلورة القادمة للجنة.
 .772و أأكد وفد جنوب أأفريقيا عىل أأمهية مناقشة توارخي انعقاد ادلورة القادمة للجنة  .SCCR/24و أأشار الوفد اإىل
مداخةل وفد اإيران (مجهورية الإسالمية) و أأيدها ً
قائال اإنه وا ٍع بأأمهية تناول اللجنة لنص واحد وهو ا ألمر املثايل ،ولكن
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عىل أأل يكون ذكل عىل حساب استبعاد واثئق أأخرى وهو ما ميكن أأن يعترب مفيد .و أأن ذكل هو الغرض من حماوةل
احلصول عىل تعليقات واقرتاحات من الوفود ا ألخرى.
 .776واتفق وفد الربازيل مع اختصاص اللجنة إابرساع وترية املناقشات و أأعرب عن رغبته يف العمل معها بشلك بناء،
ولكن الوثيقة املقدمة من جنوب أأفريقيا واملكس يك وثيقة جديدة تتطلب حتليلها بقدر أأكرب من التفصيل .و أأضاإ أأن
ساسا للنقاش ليس من اختصاص اللجنة .بل يف احلقيقة اقرتح الوفد ابلفعل تضمني
تعريف كون الوثيقة أأ ً
الوثيقة  .SCCR/15/2ومن املمكن اإخضاع املسأأةل للمزيد من النقاش.
 .777و أأعرب وفد الياابن عن رغبته يف التعبري عن التعليق ذاته اذلي أأعرب عنه وفد الربازيل.
 .772و أأيد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ما ذكره وفدا الربازيل والياابن.
 .772وقال وفد اإيران (مجهورية الإسالمية) اإنه مل يقصد استبعاد الواثئق ا ألخرى املطروحة للنقاش فهيي واثئق هممة
للغاية .ولكن من ا ألجدى اس تغاللها يف اإنتاج وثيقة واحدة لها نفس القمية إلرساع وترية العمل .ومل يسمع أأن وفدي
ساسا للنقاش .ور أأى أأنه من الرضوري إارساع العمل من خالل
املكس يك وجنوب أأفريقيا أأرصا عىل أأن تشلك وثيقهتام أأ ً
اإنتاج وثيقة واحدة.
 .722وذكّر الرئيس احلارضين يف الاجامتع أأن خطة العمل املتفق علهيا أأثناء ادلورة السابقة للجنة قد استرشفت
استناد النقاش اإىل قامئة حمددة من الواثئق .وتضمنت خطة العمل اليت وضعها الرئيس اقرتا ًحا بعقد املشاورات غري
الرمسية اليت انعقدت واكن لها أاثر اإجيابية .وبنفس الروح الساعية دلفع العمل تقدم وفدا املكس يك وجنوب أأفريقيا بوثيقة
كتابية حتتوي عىل اقرتاح تطلب هجد كبري من الك الطرفني .وقد جرى حتليل الاقرتاح ابلتفصيل ول يزال مفتو ًحا أأمام
املزيد من التعليقات الكتابية حىت التارخي املتفق عليه.
 .722والمتس وفد جنوب أأفريقيا توضيح قامئة الواثئق قيد النقاش .و أأقر بوجود عدد من الواثئق املهمة ولكنه ر أأى أأنه
ينبغي للجنة أأن تكون طموحة ابلقدر اذلي جيعلها تريس العمل حنو التوصل اإىل وثيقة واحدة .وأأقر ابحتياج الوفود
ا ألخرى اإىل دراسة الاقرتاح اجلديد.
 .720وقال وفد الس نغال اإن املسأأةل خضعت ملناقشات مطوةل .وإاهنا يف مصمي املناقشات و أأضاإ أأن ذكل معلية فكرية
هممة ولكن من املهم أأيضً ا التأأكيد عىل أأن هذه الوثيقة ليست النسخة الهنائية لالقرتاح و أأن التعليقات اليت سرتد من
الوفود ا ألخرى سوإ ختضع للبحث.
 .723وذكّر وفد الاحتاد الرويس احلارضين يف الاجامتع أأنه أأيد الاقرتاح املقدم من جنوب أأفريقيا و أأنه يبدو أأن الوفود
ا ألخرى مل تعرتض عليه من حيث املبد أأ .و أأن املسأأةل ليست معين برفض مجيع الواثئق السابقة بل حتديد نص واحد
تسرتشد به املفاوضات .وذلا فقد اقرتح قبول اللجنة بفكرة النظر اإىل الوثيقة املقدمة من جنوب أأفريقيا واملكس يك
بوصفها وثيقة أأساس ية واحدة.
 .724و أأقر وفد الهند بأأن وفد جنوب أأفريقيا خلص برشاقة وضع الوثيقة ومجيع فقراهتا أأثناء عرضه .كام أأضاإ وفد
جنوب أأفريقيا أأن الاقرتاحات ا ألخرى سوإ يُنظر فهيا يه ا ألخرى.
 .722و أأفاد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأنه ل يشاطر وفد الاحتاد الرويس فامي ذكره .ولكن ا ألمور
واحضة حس امب ذكّر به وفد جنوب أأفريقيا .و أأن الاقرتاح املقدم من وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك جديد وجيب أأن
ي ُس تعرض لإصدار أراء مس تنرية بشأأنه .ومن الواحض أأن طاوةل النقاش علهيا عدد من املرشوعات اليت تشمل النص اذلي
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تقدم به الاحتاد ا ألورويب .وذلا مفن الصعب قبول الامتس وفد روس يا ابعامتد الاقرتاح اجلديد بوصفه وثيقة العمل
الوحيدة.
 .726ور أأى وفد الياابن أأن الوثيقة املقدمة من جنوب أأفريقيا واملكس يك تتطلب املزيد من الإيضاحات وادلراسة .وقال
اإنه ينبغي للجنة مناقشة مسأأةل العمل عىل أأساس هذه الوثيقة وحدها أأثناء دورهتا املقبةل.

البند  :2شؤون أأخرى
 .727أأشار الرئيس اإىل عدم وجود مسائل أأخرى للنقاش.

البند  :2اختتام ادلورة
 .722عرض الرئيس مجموعة مشاريع النتاجئ وطلب اإىل اللجنة النظر فهيا.
 .722وشكر الرئيس امجليع عىل هجودمه وقال إان اللجنة ادلامئة اعمتدت ابلإجامع النتاجئ الواردة أأدانه واختمت ادلورة.
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النتاجئ
التقييدات والاس تثناءات :املكتبات ودور احملفوظات
 .2أأحاطت اللجنة عل ًما بثالث واثئق جديدة ،أأل ويه جدوى وضع معاهدة بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة
املكتبات ودور النرش :وثيقة معلومات أأساس ية من اإعداد الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ()ALFI
واجمللس ادلويل للمحفوظات ( )ACIومؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ( )LALFومؤسسة اإنوفاريت
( )ArravonnIويه الوثيقة املقدمة من الربازيل (وثيقة رمق  ،)3CC2/03/3و"ا ألهداإ واملبادئ بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات" الوثيقة املقدمة من الولايت املتحدة ا ألمريكية (وثيقة
رمق  ،)3CC2/03/4و"اقرتاح بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات" الوثيقة املقدمة
من الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي (وثيقة رمق .)3CC2/03/2
 .0وحددت الوفود  22موضوعًا مشرت ًاك للنقاش أأل ويه :وحددت الوفود  22موضوعا مشرتاك للمناقشة ويه)2( :
احلفاظ )0( ،وحق النَّسخ والصور الاحتياطية )3( ،والإيداع القانوين )4( ،والإعارة دلى املكتبات )2( ،والاس ترياد
املوازي )6( ،و أأوجه الاس تخدام عرب احلدود )7( ،واملصنفات اليتمية واملصنفات املسرتجعة واملسحوبة )2( ،والتقييدات
عىل مسؤولية املكتبات ودور احملفوظات )2( ،وتدابري امحلاية التكنولوجية )22( ،والعقود )22( ،وحق ترمجة
املصنفات.
 .3و أأعدت ا ألمانة جتميعا للتعليقات اليت أأدلت هبا الوفود عىل املواضيع املذكورة أأعاله وعىل ا ألحاكم اخلاصة ابملكتبات
ودور احملفوظات الواردة يف مرشوع معاهدة الويبو بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة ا ألشخاص املعاقني
ومؤسسات التعلمي والبحث واملكتبات ودور احملفوظات ،اذلي اقرتحته اجملموعة ا ألفريقية (الوثيقة )3CC2/00/20
والوثيقتني املذكورتني أأعاله  4/3CC2/03و.3CC2/03/2
نيص أأو غري ذكل من التعليقات أأو التصويبات
 .4وتكل الوثيقة اجملمعة ،اليت تتضمن أأي تعليق أأو تصويب قانوين أأو ّ
مما ترسهل الوفود اإىل أأمانة الويبو يف موعد أأقصاه  02فرباير  0220فامي يتعلق بأأي من املوضوعات الإحدى عرش املذكورة
أأعاله ،س تعدّ كوثيقة للجنة بعنوان "وثيقة معل مؤقتة تتضمن التعليقات والاقرتاحات النصية للتوصل اإىل صك قانوين
دويل مناسب (يف أأي شلك اكن) بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات" ،الوثيقة
 .3CC2/03/2 Rnavوس تكون الوثيقة أأساسا لعمل اللجنة املقبل القامئ عىل النصوص بشأأن هذا املوضوع يف دورهتا
الرابعة والعرشين.
التقييدات والاس تثناءات :ا ألشخاص معاقو البرص/ا ألشخاص العاجزون عن قراءة املطبوعات
 .2أأحاطت اللجنة علام ابقرتاح الرئيس بوضع صك دويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة ا ألشخاص العاجزين
عن قراءة املطبوعات (الوثيقة .)3CC2/00/26
 .6واستنادا اإىل هذا الاقرتاح ومبراعاة ما قدمته الوفود من تعليقات وخيارات قامئة عىل النصوص اعمتدت اللجنة
"وثيقة معل لوضع صك دويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة ا ألشخاص معايق البرص/ا ألشخاص العاجزين عن
قراءة املطبوعات" (الوثيقة  .)3CC2/03/7وس تكون الوثيقة أأساسا لعمل اللجنة املقبل القامئ عىل النصوص بشأأن هذا
املوضوع يف دورهتا الرابعة والعرشين ،هبدإ املوافقة عىل اقرتاح لصك دويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة
ا ألشخاص معايق البرص/ا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ووضعه يف صيغته الهنائية.
 .7وحثت اللجنة أأحصاب املصاحل عىل مواصةل العمل من خالل منصة أأحصاب املصاحل.
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التقييدات والاس تثناءات:
 .2اتفقت اللجنة عىل أأن يظل بند التقييدات والاس تثناءات مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة.
حامية هيئات البث
 .2شكرت اللجنة ا ألمانة عىل تنظمي املشاورات غري الرمسية بشأأن حامية هيئات البث يف جنيف يوم  06نومفرب 0222
اليت حرضها أأعضاء اللجنة واجلهات املراقبة فهيا ،وشكرت أأيضا رئيس هتا الس يدة أألكس ندرا غرازيويل من سويرسا.
وسامهت املناقشات يف امليض قدما ابلعمل عىل اإعداد مرشوع معاهدة لتحديث حامية هيئات البث وهيئات البث
الكبيل مبعناها التقليدي .وعرضت نتاجئ املشاورات عىل ادلورة الثالثة والعرشين للجنة ويرد تقرير الاجامتع يف الوثيقة
.3CC2/03/2
 .22و أأحاطت اللجنة علام ابقرتاح مرشوع املعاهدة اذلي قدمه وفدا جنوب أأفريقيا واملكس يك (الوثيقة
 .)3CC2/03/6وقدمت الوفود تعليقات عىل هذه الوثيقة وطرحت أأس ئةل مبدئية عهنا.
 .22و أأكدت اللجنة جمددا الزتاهما مبواصةل العمل ،ابتباع هنج قامئ عىل الإشارات ،متش يا مع الولية اليت أأس ندهتا اإلهيا
امجلعية العامة لعام  ،0227لوضع معاهدة دولية حتدّث حامية هيئات البث وهيئات البث الكبيل مبعناها التقليدي.
 .20واتفقت اللجنة عىل خطة العمل الواردة يف مرفق هذه النتاجئ.
 .23وس يظل بند حامية هيئات البث مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة.

ادلورة القادمة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
سوإ تنعقد ادلورة الرابعة والعرشين للجنة يف شهر يوليو  0220عقب انعقاد املؤمتر ادلبلومايس املعين حبامية ا ألداء
السمعي البرصي .وسوإ تعلن ا ألمانة التوارخي يف وقهتا.

املرفق
حامية هيئات البث :خطة العمل
 .2حفاظا عىل الزمخ املكتسب فامي يتعلق مبرشوع معاهدة بشأأن حامية هيئات البث وهيئات البث الكبيل مبعناها
التقليدي ،اتفقت اللجنة عىل مواصةل املناقشات ابتباع مقاربة قامئة عىل الإشارات مبا يامتىش والولية اليت أأس ندهتا اإلهيا
امجلعية العامة لعام  .0227واتفقت عىل خطة العمل التالية:
 .0اإن ا ألعضاء مدعوون اإىل اإرسال تعليقات نصية وقانونية وغريها من التعليقات عىل اقرتاح وفدي جنوب أأفريقيا
واملكس يك (الوثيقة  )3CC2/03/6اإىل أأمانة الويبو يف موعد أأقصاه  02فرباير  .0220وس تعرض التعليقات املس تلمة
عىل وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك ليتدارساها ،وينقحا الاقرتاح ابلستناد اإلهيا .وس تنرش ا ألمانة مجيع التعليقات عىل
منتدى اللجنة ( )rrr.r.pa..rn/.apin.wwnعندما تتسلمها ،ليك تناقش يف دورهتا املقبةل.
 .3وبغية إارساع وترية املناقشات و أأ ً
خذا يف الاعتبار التقدم بتوصية أأمام امجلعية العامة للويبو يف  0220بشأأن حتديد
موعد انعقاد املؤمتر ادلبلومايس سوإ  صصص يويم معل من أأايم ادلورة الرابعة والعرشين للجنة ملناقشة حامية هيئات
البث هبدإ التوصل اإىل اتفاق حول نص واحد حىت ميكن اإقامة النقاش عىل أأساس نيص أأثناء انعقاد ادلورة املقبةل.
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 .4وستستند املناقشات أأيضا اإىل واثئق الويبو التالية:
-

مرشوع معاهدة بشأأن حامية هيئات البث ،اذلي اقرتحه وفدا جنوب أأفريقيا واملكس يك بشأأن حامية
هيئات البث (الوثيقة  ،)3CC2/03/6مع مراعاة التعليقات اليت تس تلمها أأمانة الويبو يف موعد أأقصاه
 02فرباير ،0220
وتقرير رئيس املشاورات غري الرمسية بشأأن حامية هيئات البث اليت أأجريت يف جنيف يوم  06نومفرب
( 0222الوثيقة ،)3CC2/03/2
وعنارص ملرشوع معاهدة بشأأن حامية هيئات البث من اإعداد رئيس املشاورات غري الرمسية بشأأن
حامية هيئات البث اليت أأجريت يف جنيف يويم  24و 22أأبريل ( 0222الوثيقة )3CC2/00/22؛
وتعليق عىل مرشوع معاهدة الويبو املقرتح بشأأن حامية هيئات البث :اقرتاح من وفد الياابن
(الوثيقة ،)3CC2/00/7
واقرتاح حول مرشوع نص معاهدة الويبو بشأأن حامية هيئات البث :اقرتاح من وفد الياابن
(الوثيقة ،)3CC2/00/7
ومرشوع الاقرتاح ا ألسايس املعدل ملعاهدة الويبو بشأأن حامية هيئات الإذاعة
(الوثيقة ،)3CC2/22/0
وحامية حقوق هيئات البث ،من تقدمي امجلاعة ا ألوروبية وادلول ا ألعضاء فهيا (الوثيقة ،)3CC2/6/0
واملادة (2اثنيا) ،من تقدمي امجلاعة ا ألوروبية وادلول ا ألعضاء فهيا (الوثيقة ،)3CC2/2/20
و أأية مساهامت نصية أأخرى.
[ييل ذكل املرفق]
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Sajjad AHMAD, Director General, Intellectual Property Office, Islamabad
Shafqat Ali KHAN, Deputy, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
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Ahsan NABEEL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

PANAMA
Zoraida RODRIGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Consejera Legal, Misión Permanente, Ginebra

PARAGUAY
Raúl MARTÍNEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

PAYS-BAS/NETHERLANDS
Martin BERENDSE, National Archives, Ministry of Education, Culture and Science, The Hague

PÉROU/PERU
Giancarlo LEON COLLAZOS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PHILIPPINES
Evan P. GARCIA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Denis Y. LEPATAN, Deputy Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Maria Teresa C. LEPATAN (Mrs.), Minister, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Marivil V. VALLES (Ms.), Attaché, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND
Maciej DYDO, Head, Copyright Division, Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw
Agnieszka HORAK (Ms.), Expert, Copyright Division, Ministry of Culture and National Heritage,
Warsaw
Jacek BARSKI, Expert, Intellectual Property Department, Warsaw

PORTUGAL
Nuno Manuel da Silva GONZALVES, Director, Copyright Division, Lisbon
Luis Ferradas FAVARES, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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QATAR
Khalifa Gomaa AL-HETMI, Commercial Affairs Specialist, Centre for the Protection of
Intellectual Property, Doha

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/ SYRIAN ARAB REPUBLIC
Adnan AZIZ, Director, Copyright Protection, Ministry of Culture, Damascus

REPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
KIM Seungmin, Assistant Director, Copyright Policy Division, Ministry of Culture, Sports and
Tourism, Seoul
NAM Sung-Hyun, Researcher, Research Associate, Law and Policy Research Division, Korea
Copyright Commission, Seoul
LEE Sookyeon, Judge, Seoul Central District Court, Seoul
KIM Yong-Sun, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA
KIM Tong Hwan, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Adéla FALADOVÁ (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague
Pavel ZEMAN, Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague
Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Stephen ROWAN, Deputy Director, Copyright and Intellectual Property Enforcement
Directorate, Intellectual Property Office, London
Robin STOUT, Policy Advisor, Intellectual Property Office, London
Martin BOYLE, Policy Advisor, Copyright Policy, Copyright and IP Enforcement Directorate
Intellectual Property Office, London
Susan WILLIAMS (Ms.), Policy Advisor, Copyright Policy, Copyright and IP Enforcement
Directorate, Intellectual Property Office, London
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SAINT–SIÈGE/HOLY SEE
Silvano M. TOMASI, Apostolic Nuncio, Permanent Observer, Permanent Observer Mission,
Geneva
Carlo Maria MARENGHI, Member, Permanent Observer Mission, Geneva

SÉNÉGAL/SENEGAL
Ndèye Abibatou YOUM DIABE SIBY (Mme), directeur général, Bureau sénégalais du droit
d’auteur (BSDA), Dakar
Ndèye Fatou LO (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève

SERBIE/SERBIA
Zorica GULAS (Ms.), Head, Copyright and Related Rights Department, Belgrade
Aleksandar STANKOVIC, Intern, Permanent Mission, Geneva

SINGAPOUR/SINGAPORE
Fook-Seng KWOK, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission to the World
Trade Organization (WTO), Geneva
Jaime HO, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
Kelvin SUM, Deputy Director, International Affairs Division, Intellectual Property Office of
Singapore, Singapore

SLOVÉNIE/SLOVANIA
Grega KUMER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SOUDAN/SUDAN
Osman MOHAMMED, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Li Lin LIEW (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN
Henry OLSSON, Special Government Advisor, Division for Intellectual Property and Transport
Law, Ministry of Justice, Stockholm
Rickard SOBOCKI, Legal Adviser, Ministry of Justice, Stockholm
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SUISSE/SWITZERLAND
Emmanuel MEYER, chef du Service juridique, Division du droit d’auteur et des droits voisins,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
Kelly YONA (Mme), conseillère juridique, Division du droit d’auteur et des droits voisins, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
Andreas BERTSCHI, conseiller juridique, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral
de la propriété intellectuelle, Berne
Alexandra GRAZIOLl (Mme), conseillère juridique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle,
Berne

THAÏLANDE/THAILAND
Sihasak PHUANGKETKEOW, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Sudkhet BORIBOONSRI, Legal Officer, Copyright Office, Department of Intellectual Property,
Ministry of Commerce, Nonthaburi
Tanyarat MUNGKALARUNGSI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

UKRAINE
Oleksii IANOV, First Deputy Chairman, State Intellectual Property Service, Kyiv
Valentyna TROTSKA (Mrs.), Chief Expert, Copyright and Related Rights Division, State
Intellectual Property Service, Kyiv
Oleksiy SHANCHUK, Chief Expert, European Integration and International Cooperation
Division, State Intellectual Property Service, Kyiv

URUGUAY
Bellon GABMEL, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC
OF)
Oswaldo REQUES OLIVEROS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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VIET NAM
Hung BUI NGUYEN, Deputy Director General, Copyright Office, Hanoi
Van Son MAI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

YÉMEN/YEMEN
Hisham Ali Ali MOHAMMAD, Deputy, Ministry of Culture, Ministry of Culture, Sanaa

II.

AUTRES MEMBRE/NON-STATE MEMBER
*

UNION EUROPÉENNE (UE) /EUROPEAN UNION (EU)

*

Mariangela ZAPPIA (Mrs.), Ambassador, Chief, Permanent Delegation, Geneva
Dimitris ILIOPOULOS, Ambassador, Deputy Chief, Permanent Delegation, Geneva
Servatius VAN THIEL, Minister Counsellor, Permanent Delegation, Geneva
Maria MARTIN PRAT (Mrs.), Head, Copyright Unit, Directorate-General for Internal Market and
Services, European Commission, Brussels
Tobias McKENNEY, Policy Officer, Directorate-General for Internal Market and Services,
European Commission, Brussels
Agata GERBA (Ms.), Policy Officer, Brussels
Marco GIORELLO, Policy Officer, Directorate-General for Internal Market and Services,
European Commission, Brussels
Delphine LIDA (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

*

Sur une décision du Comité permanent, la Communauté européenne a obtenu le statut de membre sans droit
de vote.
*

Based on a decision of the Standing Committee, the European Community was accorded member status
without a right to vote.
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III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALE/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)/INTERNATIONAL LABOUR
ORGANIZATION (ILO)
Michaela CERNÁKOVÁ (Ms.), Media and Entertainment Sector, Sectoral Activities Department
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Hannu WAGER, Counselor, Intellectual Property Division, Geneva

SOUTH CENTRE
Viviana Carolina MUNOZ TELLEZ (Ms.), Manager, Geneva

UNION AFRICAINE/AFRICAN UNION
Georges-Remi NAMEKONG, Senior Economist, African Union Commission (AUC) Geneva
Representative

IV.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Agence pour la protection des programmes (APP)
Didier ADDA, conseil en propriété industrielle, Paris
American Council of the Blind (ACB)
Melanie BRUNSON (Ms.), Executive Director, Washington, D.C.
Association des télévisions commerciales européennes (ACT)/Association of Commercial
Television in Europe (ACT)
José Manuel GÓMEZ BRAVO, Intellectual and Business Affairs, Spain
Franziska Eberhard VOLKART, Executive Vice President, Zurich
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)
Jorge Baca-Alvarez MARROQUÍN, Presidente del Comité de Derecho de Autor, Montevideo
Nicolás NOVOA, Miembro del Comité Permanente de Derecho de Autor, Montevideo
Association européenne des étudiants en droit (ELSA international)/European Law Students’
Association (ELSA International)
Mariarosa BUSCAGLIA (Ms.), Italy
Anita KOZEK (Mrs.)
Association international du barreau (IBA)/International Bar Association (IBA)
Benoît LAMBERCY, avocat stagiaire, Python and Peter
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Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Jan NORDEMANN, Chairman, Zurich
Sanna WOLK, Member, Stockholm
Association IQSensato (IQSensato)
Susan ISIKO STRBA (Mrs.), Expert, Geneva
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)/International Literary and Artistic
Association (ALAI)
Victor NABHAN, Chairman, Ferney Voltaire, France
Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA)
Mihàly FICSOR, Chairman, Budapest
Igor GLIHA, Expert, Zagreb
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International
Intellectual Property Studies (CEIPI)
Oleksandr BULAYENKO, assistant chercheur, Strasbourg
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier
Centre for Internet and Society
Christine RUNNEGAR (Ms.), Senior Manager, Public Policy, Geneva
Pranesh PRAKASH, Programme Manager, Bangalore
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/
International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
Harsu GURSANANI, Program Assistant, Geneva
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)
David FARES, Vice President, Government Relations, News Corporation, New York
Gerardo MUÑOZ DE COTE, IP Legal Director, Mexico, D.F.
Alicia WISE (Ms.), Director, Universal Access, Oxford
Elena KOLOKOLOVA (Ms.), Representative, Chamber of Commerce and Industry, Geneva
Comité national pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CNPSAA)
Francis BOÉ, chargé de mission, Paris
Comité “acteurs, interprètes” (CSAI)/Actors, Interpreting Artists Committee (CSAI)
José María MONTES RELAZÓN, Director, Asuntos Jurídicos e Internacionales, Madrid
Abel Martin VILLAREJO, General Secretary, Latin Artis, Madrid
Computer and Communication Industry Association (CCIA)
Nick ASHTON-HART, Representative, Geneva
Matthias LANGENEGGER, Deputy Representative, Geneva
Victoria BONNEY (Ms.), Senior Legal Counsel, Youtube, Geneva
Jennifer BRANT (Ms.), Consultant, Microsoft, Geneva
Conseil britannique du droit d’auteur (BCC)/British Copyright Council (BCC)
Hugh JONES, Treasurer, Copyright Counsel, London
Florian KOEMPEL, British Broadcasting Corporation, London
Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Association (CCAAA)
Kurt DEGGELLER, Convenor, Geneva
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Copyright Research Information Center (CRIC)
Shinichi UEHARA, Visiting Professor, Graduate School of Kokushikan University, Tokyo
Electronic Information for Libraries (eIFL.net)
Teresa HACKETT (Ms.) Programme Manager, Dublin
Barbara SZCZEPANSKA (Ms.), Poznan Foundation of Scientific Libraries, Warsaw
Awa CISSE (Mrs.), Country Coordinator, Senegal
European Visual Artists (EVA)
Carola STREUL (Mrs.), General Secretary, Brussels
European Writers’ Council (EWC)
Maureen DUFFY (Ms.), Honorary President, London
Fédération européenne des sociétés de gestion collective de producteurs pour la copie privée
audiovisuelle (EUROCOPYA)/European Federation of Joint Management Societies of
Producers for Private Audiovisual Copying (EUROCOPYA)
Nicole LA BOUVERIE (Ms.), Paris
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/
Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE)
Miguel PEREZ SOLIS, Asesor, Madrid
Paloma LÓPEZ PELÁEZ (Sr.), Assesoría Jurídica, Madrid
Fédération internationale des acteurs (FIA)/International Federation of Actors (FIA)
Dominick LUQUER, General Secretary, Head of Delegation, Brussels
Brad KEENAN, Director, ACTRA Performers’ Rights Society and Sound Recording Division,
Toronto
Terri BJORKLUND (Ms.), Toronto
Robert HADL, Consultant, Beverly Hills, California
Bjørn HØBERG-PETERSEN, Attorney, Copenhagen
Duncan CRABTREE-IRELAND, Deputy National Executive Director and General Counsel,
Screen Actors Guild, Los Angeles, California
Mikael WALDORFF, General Secretary, Danish Actors’ Association, Valby
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/
International Federation of Film Producers Associations (FIAPF)
Benoît GINISTY, directeur general, Paris
Bertrand MOULLIER, Expert, Head of Policy, London
John BARRACK, conseiller, Toronto
Madu CHIKWENDU conseiller, Ikeja
Orlando PULVIRENTI conseiller, Buenos aires
Mohammed RAMZY, conseiller, Le Caire
Reynolds James Anthur MASTIN, Toronto
Ernst BREM, Zurich
Fédération internationale de la vidéo/International Video Federation (IVF)
Charlotte LUND THOMSEN (Mrs.), Director General, Brussels
Scott MARTIN, Legal Advisor, Brussels
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels
Bradley SILVER, Legal Advisor, Brussels
Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI)/International Federation of the
Phonographic Industry (IFPI)
Gadi ORON, Deputy Director, London
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Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques
(FIAB)/International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Winston TABB, Dean of University Libraries and Museums, Johns Hopkins University,
Baltimore, Maryland
Ingrid PARENT (Ms.), President IFLA, Toronto
Jennifer NICHOLSON (Ms.), Secretary General, IFLA, The Hague
Stuart HAMILTON, Senior Policy Advisor, IFLA, The Hague
Victoria OWEN (Ms.), Head, Canadian Library Association, University of Toronto, Toronto
Margaret Ann WILKINSON (Ms.), Professor, University of Western Ontario
Barbara STRATTON (Ms.), Secretary, Libraries and Archives Copyright Alliance, CILIP,
United Kingdom
Mary MINOW (Ms.), Follet Chair, Graduate School of Library and Information Science,
Dominican University, United States of America
Frederic BLIN, Head of Preservation and Heritage Collections, National Library, University of
Strasbourg, Strasbourg
Armin TALKE, Specialist for Law and Copyright, Staatsbibliothekzu Berlin, Berlin
Harald MUELLER, Law Librarian, Max Planck Institute for Comparative Public Law and
International Law, Heidelberg
Genevieve CLAVEL-MARRIN (Mrs.), National Library, Berne
Paul WHITNEY, Canadian Library Association, Vancouver
Fédération internationale des associations de distributeurs des films(FIAD)/International
Federation of Associations of Film Distributors (FIAD)
Antoine VIRENQUE, secrétaire général, Paris
Fédération internationale des journalistes/International Federation of Journalistes
Mike HOLDERNESS, Representative, Brussels
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)/
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)
Magdalena VINENT (Ms.), President, Brussels
Olav STOKKMO, Chief Executive Officer, Brussels
Balamine OUATTARA, Burkina Faso
Tracey ARMSTRONG (Ms.), President and CEO, Copyright Clearance Center, Massachusetts
Joato Carlos MÜLLER CHAVES
Ingrid DE RIBAUCOURT (Ms.), Senior Legal Advisor, Brussels
Free Software Foundation Europe (fsfe)
Alessandro POLVANI, Assistant to the President
Groupement international des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux (STM)/
International Group of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM)
Carlo SCOLLO LAVIZZARI, Legal Counsel, Basel
André MYBURGH, Legal Counsel, Basel
Inclusive Planet Foundation
Rahul Jacob CHERIAN, Representative, Kochi
International Confederation of Music Publishers (ICMP)
Alessandra SILVESTRO (Ms.), Head, Brussels
International Council on Archives
Kew RICHMOND, Information and Policy Consultant, Surrey
William J. MAHER, University Archivist, Illinois
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Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
James LOVE, Director, Washington, D.C.
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva
Library Copyright Alliance (LCA)
Lori DRISCOLL (Ms.), Director, Library Services, Florida
Motion Picture Association (MPA)
Fritz E. ATTAWAY, Executive Vice President, Special Policy Advisor, Motion Picture
Association of America, Washington, D.C.
Theodore SHAPIRO, Brussels
Federico DE LA GARZA, Managing Director, Mexico
National Association of Commercial Broadcasters in Japan (NAB-Japan)
Mitsushi KIKUCHI, Patent Attorney, Head of Intellectual Property, TV Asahi Corporation, Tokyo
Hiroki MAEKAWA, Intellectual Properties and Copyrights, Programming and Production
Department, Fuji Television Network, Inc., Tokyo
National Federation of the Blind (NFB)
Scott LABARRE, Legal Advisor, Baltimore
Lisa BONDERSON (Ms.), United States of America
Fredric SCHROEDER, United States of America
Carrie SCHROEDER (Ms.), United States of America
Susan BENBOW (Ms.), United States of America
North American Broadcasters Association (NABA)
Erica REDLER (Ms.), Head, Toronto
Alejandro Bustos OLIVARES, Mexico, D.F.
Cristina Amado PINTO (Ms.), Intellectual Property Attorney, Videoserpel Ltd., Grupo Televisa,
Zug
Organização Nacional de Ciegos do Brazil (ONCB)
Moisés BAUER, Brazil
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
Bárbara MARTÍN MUÑOZ (Ms.), Head, Technical Office for European Affairs, Madrid
Francisco Javier MARTÍNEZ CALVO, Technical Advisor, Madrid
Organización de Asociaciones y Empresas de Telecomunicaciones para America Latina
(TEPAL)
Humberto GARCIA, Secretario, Junta Directiva, Panamá
Priscilla VIGGIANO (Sra.), Gerente administrativo, Panamá
Public Knowledge
Rashmi RANGNATH (Ms.), Director, Global Knowledge Initiative, Washington, D.C.
John BERGMAYER, Senior Staff Attorney, Washington, D.C.
Royal National Institute of Blind People (RNIB)
Daniel PESCOD, Europe, International and Accessibility Campaigns Manager, Royal Institute of
Blind Persons, UK, Vice Chairman, WBU Global Right to Read Campaign, London
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Software and Information Industry Association (SIIA)
Eric MASSANT, Senior Director, Government and Industry Affairs for Reed Elsevier,
Washington, D.C.
South African National Council for the Blind (SANCB)
Jace NAIR, National Executive Director, Pretoria
Third World Network (TWN)
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Lausanne
Transatlantic Consumer Dialogue (TACD)
David HAMMERSTEIN, Brussels
Helle AAGAARD, Communications and Outreach Officer, Brussels
Union Africaine de Radiodiffusion (UAR-URTNA)
Madjiguène-Mbengue MBAYE (Mme), conseillère juridique, Dakar
Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU)/Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU)
Axel AGUIRRE, Legal Counsel, Kuala Lumpur
Yukari KOJO, Tokyo
Union européenne de radio-télévision (UER)/European Broadcasting Union (EBU)
Heijo RUIJSENAARS, Head, Intellectual Property, Brussels
Peter GOETHALS, Legal Adviser, Geneva
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)
YoungSuk CHI, President, Geneva
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva
Antje SORENSEN (Ms.), Deputy Secretary General, Legal Counsel, Geneva
Brian WAFAWAROWA, Executive Director, Wynberg
Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC)
Pablo LECUONA, Founder/Director, Tiflo Libros Argentina; WBU Latin American
Regional Representative to the WBU Global Right to Read Campaign, Buenos Aires
Union mondiale des aveugles (WBU)/World Blind Union (WBU)
Maryanne DIAMOND (Ms.), General Manager, International and Stakeholder Relations, WBU
President, Melbourne, Australia
Christopher FRIEND, Special Projects Consultant, Sightsavers International, WBU Strategic
Objective Leader, Accessibility Chair WBU Global Right to Read Campaign; Programme
Development Advisor, Sightsavers, Sussex, United Kingdom
Judy FRIEND (Mrs.), Special Projects Consultant, Sightsavers International, WBU Global Right
to Read Campaign Team Support Member, Sussex
André KOWALSKI, Union francophone des aveugles, France
Françoise MADRAY-LESIGNE (Mrs.), President, Union francophone des aveugles, France
Thomas KAHLISCH, Germany
Elke DITTMER (Mrs.), Germany
Michael KALMÁR, Chairman of the Board, Austria
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V.
BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Manuel GUERRA ZAMARRO (Mexique/Mexico)

Vice-président/Vice-Chair:

Alexandra GRAZIOLl (Mrs.) (Suisse/Switzerland)

Secrétaire/Secretary:

Geidy LUNG (Mrs.) (OMPI/WIPO)

VI.

BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/
INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General
C. Trevor CLARKE, sous-directeur général, Secteur de la culture et des industries de la
création/Assistant Director General, Culture and Creative Industries Sector
Carole CROELLA (Mme/Ms.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur de la
culture et des industries de la création /Senior Counsellor, Copyright Law Division, Culture and
Creative Industries Sector
Valerie JOUVIN (Mme/Ms.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur de la
culture et des industries de la création /Senior Counsellor, Copyright Law Division, Culture and
Creative Industries Sector
Geidy LUNG (Mme/Ms.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture
et des industries de la création /Senior Counsellor, Copyright Law Division, Culture and Creative
Industries Sector
Paolo LANTERI, juriste adjoint, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des industries
de la création /Assistant Legal Officer, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries
Sector
Carlos CASTRO, consultant, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des industries
de la création /Consultant, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries Sector

][هناية املرفق والوثيقة

