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الدورةالثامنةوالعشرون
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مشروع التقرير
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 .0عقدت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (املشار اإلهيا فامي ييل "ابللجنة ادلامئة" أأو "جلنة حق
املؤلف") دورهتا الثامنة والعرشين يف جنيف ،من  01يونيو اإىل  2يوليو .4102
 .4واكنت ادلول ا ألعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) و /أأو أأعضاء احتاد برن محلاية املصنفات ا ألدبية
والفنية التالية ممثةل يف الاجامتع :أأفغانس تان ،أأنغول ،ا ألرجنتني ،أأرمينيا ،أأسرتاليا ،المنسا ،أأذربيجان ،جزر الهباما ،بنغالديش،
برابدوس ،بلجياك ،بنن ،الربازيل ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،جزر القمر ،الكونغو ،امجلهورية التش يكية،
ادلامنرك ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أأملانيا ،غاان ،اليوانن ،غواتاميل ،هنغاراي ،الهند ،اإندونيس يا،
اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،أأيرلندا ،الياابن ،ا ألردن ،كينيا ،لتفيا ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،مالزياي،
املكس يك ،موانكو ،املغرب ،نيجرياي ،الرنوجي ،عامن ،ابكس تان ،بامن ،ابراغواي ،بريو ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوراي،
رومانيا ،الاحتاد الرويس ،سانت كيتس ونيفس ،الس نغال ،رصبيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أأفريقيا ،رسي لناك،
السودان ،السويد ،سويرسا ،اتيلند ،ترينيداد وتوابغو ،تونس ،تركيا ،تركامنس تان ،أأوكرانيا ،اململكة املتحدة ،مجهورية تزنانيا
املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأوروغواي ،فييت انم ،المين ،زمبابوي (.)82
.0

وشارك الاحتاد ا ألورويب يف الاجامتع بصفة عضو.

 .2وشارك ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :الاحتاد ا ألفريقي ( ،)UAواحتاد اإذاعات
ادلول العربية ( ،)UBSAومنظمة العمل ادلولية ( ،)ILOومنظمة املؤمتر الإساليم ( ،)CIOومركز اجلنوب (،)BO
ومنظمة التجارة العاملية (.)6( )OTC
 .5وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :الواكةل الفرنس ية محلاية الربامج ( ،)UAAواحتاد
هيئات البث ا أليبريية ا ألمريكية من أأجل امللكية الفكرية ( ،)UPIAIواحتاد أس يا واحمليط الهادئ ل إالذاعة ( ،)USAوامجلعية
ا ألرجنتينية لفناين ا ألداء ( ،)UUAIومجعية التلفزة التجارية يف أأورواب ( ،)UOTومجعية منظامت فناين ا ألداء
ا ألوروبيني ( ،)UPTIB-UPACواجمللس ادلويل ملؤلفي املوس يقى ( ،)OIUCواجمللس الربيطاين حلق املؤلف (،)SOO
ورابطة أأورواب الوسطى والرشقية حلق املؤلف ( ،)OPPOUوغرفة التجارة والصناعة لالحتاد الرويس ( ،)OOIPCواملعهد
املعمتد ملهنيي املكتبات والإعالم ( ،)OILIAوائتالف اجملمتع املدين ( ،)OBOومجعية صناعة احلاس بات الإلكرتونية و أأهجزة
التصال ( ،)OOIUوجملس التنس يق مجلعيات احملفوظات السمعية البرصية ( ،)OOUUUومركز البحث والإعالم يف جمال
حق املؤلف ( ،)OPIOومؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ( ،)IICL.FIeوالاحتاد ا ألورويب للمكفوفني (،)PSA
واملكتب ا ألورويب مجلعيات املكتبات والإعالم والتوثيق ( ،)PSLIAUومنظمة احلقوق الرمقية ا ألوروبية ( ،)PAPIورابطة
الفنانني ا ألوروبيني للفنون املرئية ( ،)PVUوالاحتاد ا ألورويب مجلعيات الإدارة املشرتكة للنسخ السمعي البرصي
الشخيص ( ،)PAPCOCAUUوالاحتاد ا أليبريي الالتي ي ا ألمري ي لفناين ا ألداء ( ،)CILUIPورابطة ا ألفالم وقنوات
التلفزيون املس تقةل ( ،)ICTUوامجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية ( ،)UIAAIوامجلعية ادلولية ل إالذاعة (،)IUS
واملنتدى ادلويل للمؤلفني ( ،)IUCواجمللس ادلويل للمتاحف ( ،)IOCCاملركز ادلويل للتجارة والتمنية
املس تدامة ( ،)IOTBAوالاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى ( ،)IOCAوالاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني
وامللحنني ( ،)OIBUOواجمللس ادلويل للموس يقى ،واجمللس ادلويل للمحفوظات ( ،)IOUوالاحتاد ادلويل
للممثلني ( ،)CIUوالاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي ا ألفالم ( ،)CIUACوالاحتاد ادلويل للصحفيني ( ،)ICIوالاحتاد ادلويل
مجلعيات املكتبات ومعاهدها ( ،)ICLUوالاحتاد ادلويل للموس يقيني ( ،)CICوالاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق
الاس تنساخ ( ،)ICPPCواجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب ( ،)BTCوامجلعية ادلولية ا ألدبية
والفنية ( ،)ULUIوامجلعية ادلولية للنارشين ) ،(ıpaوالرابطة ادلولية لتمنية امللكية الفكرية ( ،)ADALPIوالاحتاد ادلويل
للفيديو ) ،(ıvfواملؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ( ،)KEIومعهد ماكس بالنك للملكية الفكرية واملنافسة والقانون
الرضييب ) ،(mpıومجعية قطاع ا ألفالم السيامنئية ( ،)MPAومجعية هيئات البث ألمرياك الشاملية ) ،(nabaوالتحالف
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ا ألفريقي للملحنني ومؤلفي ا ألغاين ( ،)PACSAوجملس اسكتلندا للمحفوظات ( ،)SCAومجعية أأمناء احملفوظات
ا ألمريكيني ( ،)SAAومجعية صناعة برامج احلاسوب واملعلومات ) ،(SIIAوحتالف أأحصاب احلقوق الرايضية (،)SROC
ومجعية الياابن لهيئات البث التجارية ( ،)JBAومنتدى حوار املس هتلكني عرب ا ألطليس ( ،)TACDوش بكة الاحتادات
ادلولية  -فرع وسائل الإعالم والرتفيه ) ،(UNI-MEIوامجلعية العاملية للصحافة ) ،(WANوالاحتاد العاملي
للمكفوفني ( ،)OSAواملنظمة العاملية للكتاب واخملرجني (.)55( )W&DW

البند  :0افتتاح ادلورة
 .6افتتح املدير العام ادلورة ورحب جبميع الوفود املشاركة يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة .و أأكد املدير العام عىل ا ألمهية الاجامتعية والاقتصادية للبث يف ضوء فعاليات مثل أكس العامل ،و أأشار اإىل
أأن البث اكن العنرص ا ألخري من الإطار القانوين ادلويل حلق املؤلف اذلي مل يمت حتديثه ابلنس بة للبيئة الرمقية .و أأقر ابلتحدي
اذلي يواجه ادلول ا ألعضاء بشأأن التفاق عىل أأفضل الس بل لتلبية الاحتياجات وحل املشالكت اليت تواهجها هيئات البث
يف العرص الرمقي ،وطمأأن الوفود بأأن هناك تقدما مت اإحرازه يف هذا اجملال يف ادلورة السابقة بغض النظر عن عدم وجود نتاجئ
رمسية .و أأشار اإىل أأنه ميكن التوصل اإىل نتيجة انحجة عىل أأساس صك دويل ضيق النطاق ومناسب ينص عىل العنارص
احملايدة من الناحية التكنولوجية واليت ستسمح لهيئات البث ابلعمل يف بيئة رسيعة احلركة ،ا ألمر اذلي جيعلها قادرة عىل
الاس تجابة لقضااي القرصنة الرمقية العابرة للحدود ،بيامن ل تزال هناك اإماكنية دلى ا ألطراف املتعاقدة الفردية لالتفاق عىل
مس توى أأعىل من امحلاية .ويأأمل املدير العام احلصول عىل نتيجة اإجيابية يف جمال هيئات البث يف ضوء هدف اللجنة املع ي
بتقدمي تقرير اإىل مجعية املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف شهر سبمترب  ،4102وتقدمي توصيات بشأأن العمل اخلاص بعام
 .4105وعالوة عىل ذكل ،أأكد ا ألمني العام عىل رضورة التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس .واعمتدت
اللجنة الوثيقة  SCCR/28/REF/SCCR/26/3بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
واعتربت أأن اعامتد الوثيقة  SCCR/28/REF/SCCR/26/4 PROVبشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات
التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى غري معايق البرص أأو العاجزين عن قراءة املطبوعات .و أأكد املدير
العام جمددا عىل أأمهية تكل اجملالت وهدف اللجنة بشأأن تقدمي توصيات اإىل مجعية املنظمة العاملية للملكية الفكرية حول
موضوع التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات طبقا لقرار امجلعية العامة.
 .7و أأوحض الرئيس وهجة نظره بشأأن جدول أأعامل اللجنة اخلاص بتكل ادلورة .كام أأوحض أأن وهجة النظر هذه نتجت عن
املشاورات غري الرمسية مع اجملموعات ا إلقلميية اليت نظمهتا ا ألمانة العامة بناء عىل طلبه وبرئاسة انئب رئيس اللجنة .وانضم
ممثلو ثالثة أأعضاء من لك مجموعة اإىل املنسقني ا إلقلمييني بتارخي  40يونيو  .4102وعقد الرئيس نفسه لقاء ُا مع املنسقني
ا إلقلمييني بتارخي  47يونيو  .4102واكن الغرض من املشاورات ،من بني أأمور أأخرى ،هو تناول الاقرتاح املقدم من الرئيس
ابلوثيقة  SCCR/27/REF/ CONCLUSIONSيف ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة هبدف جدوةل أأعامل ادلورة الثامنة والعرشين و أأساس املناقشات بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات
ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .واتفق املنسقون ا إلقلمييون عىل أأن
تواصل اللجنة معلها عىل مجيع البنود الواردة يف الوثيقة  .SCCR/28/1 PROV. REVوجدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ادلامئة اخلاصة ابدلورة الثامنة والعرشين ،وعىل أأن تكون املناقشات مبنية عىل مجيع واثئق
العمل اليت توحض املناقشات اليت دارت يف ادلورة السابعة والعرشين ،ومبا خيضع لالقرتاحات الإضافية اليت قداها ا ألعضاء.
و أأقر الرئيس الولية احلالية للجنة اليت اعمتدهتا امجلعية العامة يف  4104بشأأن قضية التقييدات والاس تثناءات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .و أأكد املنسقون ا إلقلمييون
وممثلو اجملموعات عىل أأن اس مترار العمل ل خيل بطبيعة الصك أأو الصكوك اليت سيمت مناقش هتا ،سواء اكنت املعاهدة أأو
الصكوك ا ألخرى .واتفقوا مع الرئيس عىل أأنه بيامن ستبد أأ ادلورة الثامنة والعرشون للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق

SCCR/28/3
4

اجملاورة وتنهتيي ابلبنود الإجرائية القياس ية جلدول ا ألعامل ،سيمت ختصيص النصف ا ألول من ادلورة محلاية هيئات البث
وسريكز النصف الثاين عىل التقييدات والاس تثناءات.

البند  :4اعامتد جدول أأعامل ادلورة الثامنة والعرشين
 .8و أأشار الرئيس اإىل الوثيقة  SCCR/28/1 PROV. REVوطلب من اللجنة املوافقة عىل مرشوع جدول أأعامل
تكل ادلورة.
.5

واعمتدت اللجنة الوثيقة .SCCR/28/1 PROV. REV

البند  :0اعامتد املنظامت غري احلكومية اجلديدة
 .01دعا الرئيس اللجنة اإىل املوافقة عىل اعامتد منظمة غري حكومية جديدة مدرجة يف مرفق الوثيقة .SCCR/28/2
 .00ووافقت اللجنة عىل اعامتد مجعية املكتبات الربازيلية.

البند  :2اعامتد تقرير ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .04دعا الرئيس اللجنة اإىل اعامتد مرشوع التقرير املدرج يف الوثيقة .SCCR/27/9
 .00و أأعرب وفد اإيران (مجهورية -الإسالمية) عن قلقه جتاه اعامتد التقرير ،ألن بعض الوفود اطلعت عليه فقط ألول مرة
يف وقت سابق من ذكل اليوم ومل تتوصل اللجنة اإىل نتاجئ يف ادلورة السابقة.
 .02وذكرت ا ألمانة اللجنة بأأنه خالل ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،اعمتد
الرئيس الاس تنتاجات اليت مت تعديلها ل ي تعكس البنود اليت مل يمت التفاق علهيا عىل أأهنا خالصاته ،و أأن تكل اخلالصات
اخلاصة ابلرئيس قد مت حتميلها عىل املوقع عىل الإنرتنت ومثلت جسل اس تكامل ا ألعامل اخلاصة بذكل الاجامتع .و أأوحضت
ا ألمانة بأأنه اكنت هناك أأمثةل أأخرى يف املايض حيث قامت اللجنة ابعامتد مرشوع التقرير اخلاص ابدلورة عندما اكنت تعكس
بدقة احلقيقة بأأن الاس تنتاجات اكنت خالصات الرئيس .و أأقرت ا ألمانة بأأن مرشوع تقرير ادلورة السابعة والعرشين للجنة
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ( )SCCR/27مل يكن متاحا يف وقت مبكر كام اكن يؤمل ،ولكهنا أأشارت اإىل
أأن مرشوع التقرير أأتيح عىل الإنرتنت قبل موعد الاجامتع و أأن النسخ الورقية اكنت متاحة للوفود.
 .05ودمع وفد كينيا القلق اذلي أأعرب عنه وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) واعترب أأنه ل يس تحسن اعامتد التقرير طاملا
أأن معظم ادلول ا ألعضاء مل تقم مبراجعته.
 .06ودعا الرئيس الوفود اإىل مراجعة مرشوع التقرير يف س ياق تكل ادلورة هبدف اعامتده قبل هناية ادلورة.

البند  :0افتتاح ادلورة (اتبع)
 .07أأعرب وفد أأوروجواي ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب ،عن وهجة نظر مفادها أأنه اكن
من الرضوري وضع خطة معل منظمة هبدف اإحراز تقدم بشأأن النصوص اخلاصة بلك من اجملالت الثالثة اليت حددها
الرئيس يف بيانه الافتتايح .و أأفاد الوفد بأأن تطوير التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات
التعلمي والتدريس والبحث واملوضوعات اليت سامهت فهيا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب بقدر كبري من
العمل اكنت ذات أأمهية قصوى يف توليد املعرفة وس تكون مبثابة القوة ادلافعة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية لدلول .و أأعرب
وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب عن وهجة نظر بأأن الوثيقتني SCCR/26/3
و SCCR/26/4 PROVمتثالن أأساسا سلامي ملواصةل املناقشات طبقا لولية امجلعية العامة ،بأأخذ مصاحل مجيع ا ألطراف
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املعنية يف الاعتبار .وابلإضافة اإىل ذكل ،دمع وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب الاقرتاح اذلي مت
تقدميه خالل ادلورة السابقة بشأأن عقد حلقات معل إاقلميية ملناقشة التحدايت اليت تواهجها املكتبات ودور احملفوظات عىل
املس توى ادلويل وعالقهتا ابلتقييدات والاس تثناءات اخلاصة حبق املؤلف .و أأكد وفد اجملموعة عىل اس تعداده ملناقشة معاهدة
ما بشأأن حامية هيئات البث طبقا لولية امجلعية العامة لعام  .4117وذكر وفد أأوروجواي اللجنة بأأن دوره مكنسق جملموعة
بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب سوف ينهتيي بعد تكل ادلورة.
 .08و أأعرب وفد بنغالديش ،نيابة عن مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،عن وهجة نظر مفادها أأن املوضوعات الرئيس ية
الثالثة لدلورة اكنت بنفس ا ألمهية حىت لو اكنت قد متتعت مبس توايت خمتلفة من املناقشة داخل اللجنة .وفامي يتعلق حبامية
هيئات البث ،أأعرب وفد اجملموعة عن اس تعداده لالنهتاء من املناقشات و أأكد جمددا عىل الزتامه ابلهنج القامئ عىل الإشارة
كجزء من ولية عام  4117واذلي مت اعامتده يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
( .)SCCR/27وعالوة عىل ذكل ،يأأمل الوفد بأأن حيظى الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الهند ابلهامتم املناسب من جانب
اللجنة و أأن حيدث مزيد من التقدم حنو وضع صك دويل متوازن من احلقوق واملسؤوليات لفائدة هيئات البث .و أأكد الوفد
عىل أأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي
اإعاقات أأخرى اكنت حامسة ومتاكمةل ابلنس بة لنظام حق مؤلف أأكرث توازان يفيد أأحصاب احلقوق واجملمتع .و أأشار اإىل أأن
املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والتدريس والبحث اكنت الوس يةل الوحيدة اليت ميكن دلول مجموعة أس يا
واحمليط الهادئ أأن تعزز من خاللها التعلمي بسبب نقص املوارد ووجود الفجوة الرمقية .و أأعرب عن وهجة النظر مفادها أأنه بيامن
أأدى تقدم العمل والتكنولوجيا الرمقية اإىل حتول وسائل نرش املعلومات ،مل تس تفد مجيع البدلان بشلك متساوي من هذا
التطور .ذلكل ،اكن من الرضوري توفري حلول رسيعة بشأأن قضااي التقييدات والاس تثناءات ،وخصوصا ابلنس بة لبدلان
اجملموعة الس يوية واحمليط الهادئ اليت مضت أأكرب عدد من ا ألشخاص ذوي الإعاقة يف العامل .وللتأأكيد عىل الوصول املس تدام
اإىل املواد التعلميية واملعلومات ابلنس بة لؤلئك اذلين مه يف حاجة فعلية اإلهيا ،اكن عىل اللجنة أأن تضع اإطارا شامال بشأأن
التقييدات والاس تثناءات من خالل تطوير نصوص عامةل ابس تخدام الواثئق املتاحة .و أأعرب عن وجه نظر مفادها أأن الصك
ادلويل اجلديد اذلي يعمتد مبادئ حقوق الإنسان والتمنية واحلرية وا ألمن البرشي اكن مبثابة خيار قابل للتطبيق فامي يتعلق
بتحقيق تكل ا ألهداف يف خطة معل ما بعد عام  .4105و أأشار اإىل أأن مرونة الوفود والالزتام اكان حامسني ابلنس بة لصياغة
صك متوازن لفائدة أأحصاب احلقوق واملس هتلكني .ويف الهناية ،رحب الوفد بباراغواي مكنسق جديد جملموعة بدلان أأمرياك
الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب.
 .05و أأيد وفد الصني جدول أأعامل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
( )SCCR/28و أأبلغ اللجنة بأأن املؤمتر الشعيب الوط ي قد صادق عىل معاهدة بيجني وسيمت اإيداع صك املصادقة دلى
املنظمة العاملية للملكية الفكرية خالل ا ألس بوع التايل .و أأعرب عن أأمهل بأأن تتخذ مجيع الوفود نفس الهنج املرن واملوضوعي
اذلي متزيت به مفاوضات بيجني ومراكش هبدف حتقيق تقدم ملموس بشأأن مجيع بنود جدول ا ألعامل.
 .41و أأعرب وفد بيالروس يا ،نيابة عن مجموعة دول أس يا الوسطى والقوقاز ودول أأورواب الرشقية ( ،)CACEESعن
قلقه بشأأن القضااي الإجرائية واملوضوعية اليت منعت اللجنة من اعامتد النتاجئ يف ادلورة السابقة .و أأكد عىل أأمهية العمل حبسن
نية فامي يتعلق جبميع بنود جدول ا ألعامل ،ولكنه أأشار اإىل أأنه اكن ميكن اإحراز التقدم بشلك أأرسع بشأأن بعض البنود مقا نرة
ببنود أأخرى .ودعا الوفد ادلول ا ألعضاء اإىل جتنب املناقشات الإجرائية اليت هتدم معل اللجنة والثقة املتبادةل بني أأعضاهئا.
 .40و أأكد وفد من امجلهورية التش يكية ،نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى وحبر البلطيق ،عىل رضورة وجود مناقشة
موضوعية وحث أأعضاء اللجنة عىل جتنب املسائل الإجرائية مثل مسأأةل ختصيص الوقت .وذكر الوفود بأأن اجملموعة قدمت
حال معليا يقرتح بأأن الوقت املناسب قد مت ختصيصه لهيئات البث و أأعرب عن تأأييده لقرتاح الرئيس بشأأن عقد دورة
موهجة حنو النتاجئ .و أأكد الوفد جمددا عىل أأن ا ألولوية طويةل ا ألجل للمجموعة اكنت نتيجة انحجة للعمل بشأأن حامية هيئات
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البث هبدف التوصية بعقد مؤمتر دبلومايس للجمعية العامة يف عام  .4105ولتحقيق هذا الهدف ،أأشار الوفد اإىل أأنه من
الرضوري تنقية مضمون النص احلايل ملعاهدة البث عىل مس توى اخلرباء والتفاق عىل العملية اليت جيب تنفيذها يف ادلورات
املقبةل واليت ميكن أأن تؤدي اإىل اس تكامل اللجنة الناحج للمفاوضات طويةل ا ألجل .وفامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات،
رحب الوفد ابلنسخة احملدثة من دراسة كينيث كروز لعام  4118واملدرجة أأصال يف الوثيقة .SCCR/17/2
 .44و أأكد وفد الياابن ،نيابة عن اجملموعة ابء ،عىل أأن اإخفاق اللجنة يف التوصل اإىل اتفاق بشأأن نتاجئ ادلورة السابعة
والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ( )SCCR/27مل هتدم نتيجة املناقشات املوضوعية لتكل
ادلورة ،وجيب أأل يكون لها تأأثري سليب عىل مناقشات ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة ( .)SCCR/28و أأكد الوفد جمددا عىل رضورة جتنب املسائل الإجرائية والرتكزي عىل املناقشات املوضوعية .وفامي
يتعلق بتخصيص الوقت ،أأيد الوفد برانمج العمل اذلي مت تبنيه يف ادلورة السابقة و أأقر ابلتقليد اخلاص ابللجنة بشأأن
ختصيص مزيد من الوقت ملناقشة املوضوعات الأكرث دراسة هبدف تسويهتا بكفاءة .ولكن ،أأشار الوفد اإىل أأن مسأأةل
ختصيص الوقت اليت اقرتهحا الرئيس سوف متثل حال مناس با لتكل ادلورة فقط .و أأكد الوفد عىل أأنه سيمت تلخيص نتاجئ
املناقشات اليت مت التفاق بشأأهنا يف ادلورة السابقة وبنود جدول ا ألعامل ذات الصةل ،يف خالصات الرئيس املدرجة يف
السجل هبدف سهوةل املرجعية دون اإجراء تغيريات جوهرية عىل احلقائق املوجودة يف السجل وإادخال قضااي جديدة .وفامي
يتعلق هبيئات البث ،أأشار الوفد اإىل أأنه مت حتديد جمالت التفاق والاختالف والفهم التق ي لهذا املوضوع بشلك أأكرث
وضوحا منذ ادلورة ا ألخرية والفضل يعود يف ذكل اإىل املناقشات غري الرمسية واس تخدام الواثئق الفنية اليت تتناول القضااي
ذات الصةل بفئات املنصات وا ألنشطة اليت جيب اش امتلها وهدف ونطاق امحلاية املزمع توفريها لهيئات البث وهيئات البث
الكبيل ابملعىن التقليدي .و أأكد وفد اجملموعة ابء عىل أأمهية حتديد تعريفات ونطاق تطبيق وقامئة احلقوق وامحلاية املزمع منحها
هبدف تقدمي توصية اإىل امجلعية العامة ابلامتيش مع وليهتا احملددة .وبشلك خاص ،أأعرب الوفد عن تأأييده لعقد مؤمتر
دبلومايس بشأأن املعاهدة اجلديدة حول حامية هيئات البث يف أأقرب وقت ممكن .وفامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات
لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والتدريس والبحث ،الزتمت اجملموعة بتطوير فهم أأمعق دليناميكياهتا يف
النظام ادلويل حلق املؤلف.
 .40وركز وفد كينيا ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عىل موضوع التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
ومؤسسات التعلمي والتدريس والبحث و أأكد عىل احلاجة عىل وجود التقييدات والاس تثناءات لإماكنية التكيف مع الثورة
اليت أأحدثهتا البيئة الرمقية .وأأشار الوفد اإىل أأن الإطار احلايل حلق املؤلف يضمن امحلاية فقط يف اإطار ا ألنساق التقليدية
وجتاهل تطور وسائل التكنولوجيا اجلديدة مثل أأهجزة كيندل .وفامي يتعلق بولية امجلعية العامة لعام  4104بشأأن التقييدات
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،دمع ا ألمل يف التحرك حنو ا ألمام اذلي مت التعبري عنه من قبل مجموعة أس يا
واحمليط الهادئ ،و أأكد الوفد عىل أأن اخلالف عىل طبيعة الصك اذلي سيمت تطويره من قبل اللجنة جيب أأل يشتت ا ألخرية
عن حتديد القضااي املزمع التعامل معها بطريقة واحضة وموضوعية .ويف الهناية ،حث الوفد اللجنة عىل الرتكزي عىل القرار
الكفء لفائدة البنود احلالية جلدول ا ألعامل هبدف جتنب اإضاعة الوقت واملوارد.
 .42و أأكد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عىل أأن حامية هيئات البث احتفظت بأأولويهتا .و أأفاد بأأن املناقشات
الفنية لدلورة السابقة أأوحضت املوقف بني الوفود و أأعرب الوفد عن الزتامه ابإجياد حلول وسط .وفامي يتعلق بصياغة معاهدة
ملنح هيئات البث امحلاية الاكفية والفعاةل ،أأكد الوفد عىل احلاجة اإىل بناء توافق واسع النطاق بشأأن املشالكت اليت حتتاج
اإىل تناول وبشأأن نطاق امحلاية .و أأشار الوفد اإىل أأن اإحراز التقدم اكن رضوراي ابلنس بة للجنة ل ي تدعو اإىل مؤمتر دبلومايس
يف أأقرب وقت ممكن .وفامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات ،أأكد الوفد عىل وهجة نظره بأأن الإطار ادلويل احلايل حلق
املؤلف وفر ابلفعل مساحة قانونية اكفية لفائدة ادلول ا ألعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأأن ابتاكر واعامتد وتنفيذ
تقييدات واس تثناءات معربة يف س ياق تناظري ورمقي ،بيامن يمت الالزتام ابلتوازن الالزم للتأأكيد عىل اس مترار حق املؤلف
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كحافز وماكفأأة ل إالبداع .و أأكد الوفد عىل أأنه ل توجد حاجة ملزيد من وضع القواعد عىل املس توى ادلويل و أأن تبادل ا ألفاكر
و أأفضل املامرسات اكن مبثابة الطريقة املناس بة للتقدم اإىل ا ألمام يف هذه املسأأةل.
 .45و أأكد الرئيس عىل أأن البند ( )8من جدول ا ألعامل وإاسهامات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
لفائدة تنفيذ التوصيات اخلاصة جبدول أأعامل التمنية ،يشلك جزءا من جدول أأعامل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ( )SCCR/28طبقا للطلب املقدم من وفد الربازيل يف ادلورة السابقة.
 .46ووافق وفد الياابن عىل اش امتل البند ( )8بشأأن جدول ا ألعامل برش ط أأن يشلك بندا من بنود جدول ا ألعامل ملرة
واحدة ولتكل ادلورة عىل وجه التحديد.
 .47وتقدم الرئيس ابلشكر اإىل الوفود ا إلقلميية بشأأن بياانهتم العامة المتهيدية وتقدم أأيضا ابلشكر للمنظامت غري احلكومية
عىل مساهامهتم السابقة واملتوقعة بشأأن تكل الامور.
 .48و أأعرب وفد أأوروجواي ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب ،عن تفهمه لعدم اتفاق مجيع
الوفود عىل الوثيقة  SCCR/27/REF/CONCLUSIONSولغهتا.
 .45و أأكد الرئيس عىل أأنه مل يمت وضع توصيف فامي يتعلق بطبيعة تكل الوثيقة غري أأهنا شلكت فهمه للمناقشات اخلاصة
ابدلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ( )SCCR/27املزمع املشاركة هبا مع اللجنة
إاكرشادات ملناقشات ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (.)SCCR/28
 .01و أأشار وفد أأوروجواي ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب ،اإىل أأن عدم التفاق عىل
مضمون الوثيقة  SCCR/27/REF/CONCLUSIONSيع ي أأنه ل يوجد اتفاق عىل برانمج العمل اخلاص بتكل
ادلورة.
 .00و أأكد الرئيس جمددا عىل أأنه يف حني مل تكن هناك موافقة رمسية عىل الوثيقة
 ،SCCR/27/REF/CONCLUSIONSاإل أأنه اكن هناك توافق يف الراء بني اجملموعات ا إلقلميية بأأن مضموهنا س يوجه
مسأأةل توزيع الوقت خالل تكل ادلورة.
 .04واتفق وفد أأوروجواي ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب ،مع مالحظات الرئيس و أأوحض
أأن بيانه السابق أأشار اإىل البياانت المتهيدية اليت أأدىل هبا وفد اجملموعات ا إلقلميية بشأأن توزيع الوقت بني البندين اخلامس
والسادس من جدول ا ألعامل.

البند  :5حامية هيئات البث
 .00أأوحض الرئيس بأأن الوثيقة  .SCCR/27/2 REVل تزال متثل أأساسا للمناقشات القامئة عىل النص بشأأن حامية
هيئات البث ،مبا يشمل مرفق الوثيقة اليت ُأضيفت بعد ادلورة السادسة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة ( )SCCR/26واش متلت عىل اقرتاحات من وفود الهند والياابن والربازيل والولايت املتحدة ا ألمريكية .وابلإضافة
اإىل ذكل ،جيب اإن يؤخذ يف الاعتبار الاقرتاح املقدم من بعض بدلان مجموعة دول أس يا الوسطى والقوقاز ودول أأورواب
الرشقية ( )CACEESيف ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ( )SCCR/27ومت
اش امتهل يف الوثيقة  .SCCR/27/6وميكن للمناقشات أأن تس متر عىل أأساس الورقات غري رمسية املتعددة اليت قداها الرئيس
اإىل جانب الوثيقة غري الرمسية اليت أأعدها وفد الياابن بشأأن القضااي الرئيس ية اخلاصة مبعاهدة البث.
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 .02و أأكد وفد الياابن عىل ا ألمهية اليت يعلقها عىل حامية هيئات البث و أأشار اإىل أأن املناقشات املوضوعية السابقة بشأأن
فئات املنصات وا ألنشطة اليت سيمت اإدراهجا يف اإطار هدف ونطاق امحلاية ساعدت عىل توضيح مواقف ادلول ا ألعضاء،
لس امي يف فامي يتعلق ابملادة السادسة من الوثيقة  .SCCR/27/2 REVو أأوحض النسق اخلاص ابلتوضيح اذلي مت تنفيذه
خالل ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ( )SCCR/27بأأن الاقرتاح الياابين
املتعلق ابملادة السادسة واقرتاح هنج احلق املوحد اكان مبثابة خيارات متاحة أأمام اإجياد حلول وسط حممتةل بشأأن نطاق التطبيق
وقضية احلقوق املزمع منحها .و أأكد الوفد عىل أأن توفري اإطار دويل مالمئ محلاية هيئات البث يف العرص الرمقي اكن مبثابة اهمة
معقدة تتطلب فهم ف ي وقانوين.
 .05و أأكد وفد امجلهورية التش يكية ،نيابة عن مجموعة جملس دول حبر البلطيق ( ،)CEBSجمددا عىل دمعه ل إالدخال
الرسيع للحامية املتطورة واملتوازنة والفعاةل لهيئات البث .و أأفاد بأأن هذه امحلاية جيب أأن تعكس التطورات التكنولوجية للقرن
الواحد والعرشين وجيب أأن تكون قابةل للتكيف مع مناذج ا ألعامل احلالية واملس تقبلية وا ألنشطة ا ألخرى لهيئات البث والبث
الكبيل .و أأعرب عن وجه النظر اليت تقول بأأنه ل ميكن جتاهل وسائل النقل البديةل عند التفكري يف طرح معاهدة محلاية
هيئات البث اإذا كنا نريد أأن جنعل نتاجئ معل اللجنة قابةل للتطبيق يف املس تقبل ،و أأنه لبد من أأن تنعكس الزايدة يف البث
عىل ش بكة الإنرتنت يف املداولت .و أأكد الوفد عىل أأن نطاق احلقوق ميثل عنرصا مل يمت حسمه يف املفاوضات وجيب تسويته
يف هذه املرحةل من النقاش .وابلإضافة اإىل ذكل ،اقرتح أأن يمت تنفيذ العمل يف وثيقة موحدة.
 .06ووافق وفد بيالروس يا ،نيابة عن مجموعة دول أس يا الوسطى والقوقاز ودول أأورواب الرشقية ،عىل العمل يف وثيقة
موحدة و أأعرب عن الزتامه ابملفاوضات املس تقبلية حول موضوع هيئات البث.
 .07و أأكد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عىل أأمهية طرح معاهدة قادرة عىل التكيف مع التحدايت اخلاصة
اليت تواهجها هيئات البث ،يف الوقت اذلي تلزتم فيه حبقوق أأحصاب احلقوق يف املصنفات واملوضوعات احملمية ا ألخرى اليت
حتملها اإشارات البث .و أأفاد بأأن اإحراز التقدم يف صياغة معاهدة يعمتد اإىل حد كبري عىل حتقيق توافق يف الراء بشأأن املشالك
اليت حتتاج اإىل معاجلة وبشأأن نطاق احلقوق .و أأعرب الوفد عن الزتامه ابملناقشات اخلاصة هبذا املوضوع واحتفظ ابحلق يف
تقدمي مالحظات بشأأن وثيقة العمل.
 .08و أأعرب وفد الصني عن رسوره بأأن مجيع الوفود أأظهرت مرونة يف الاس تجابة للتوجه اخلاص بتطوير الإنرتنت عند
النظر يف نطاق تطبيق املعاهدة اخلاصة حبامية هيئات البث .واتفق مع وهجة النظر اليت أأعرب عهنا وفد الاحتاد ا ألورويب
بشأأن احلاجة اإىل مزيد من املناقشة حول املس تفيدين ونطاق احلقوق يف اإطار املعاهدة.
 .05ودعا الرئيس اللجنة لالنضامم اإىل جلسة غري رمسية يف الغرفة (ب) والسعي اإىل بناء توافق يف الراء بشأأن املبادئ
املتعلقة بنطاق امحلاية ونطاق احلقوق وضبط تكل املبادئ مع نفس مهنجية العمل اليت أأثبتت جدواها يف املفاوضات اخلاصة
مبعاهدة مراكش .و أأبلغ الرئيس الوفود بأأن املساعدة الفنية س تكون متاحة يف ادلورة غري الرمسية من قبل ممثيل ثالثة هيئات
بث طبقا لطلب الوفود املشاركة يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة السابقة .وعالوة عىل ذكل ،أأبلغ اللجنة
بأأن املفاوضات املنعقدة يف الغرفة (ب) س تكون مسموعة يف الغرفة (أأ) حبيث ميكن للوفود ا ألخرى واملنظامت غري احلكومية
أأن تتابع املناقشات وتسامه فهيا من خالل ممثلهيا ،وذكل ضامان ملبد أأ الشفافية.
 .21ودمع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء و أأضاف بأأنه سيمت حتقيق توافق يف الراء
بسهوةل أأكرب اإذا ركزت املناقشات عىل معاهدة ضيقة النطاق بناء عىل حاجة هيئات البث ا ألساس ية للحامية ضد قرصنة
الإشارة .وعىل هذا ا ألساس ،اقرتح الوفد هنج ينطوي عىل حق موحد للتفويض بنقل مزتامن أأو ش به مزتامن ل إالشارة اإىل
امجلهور عرب أأي وس يط .واعترب أأن هذا الهنج هو هنج حديث وقادر عىل اإدراك أأمهية التكنولوجيا اجلديدة اليت جرى
اس تخدااها للمشاركة يف قضية قرصنة الإشارة .وعالوة عىل ذكل ،حتا ى الهنج املقرتح اإضافة طبقة جديدة من امحلاية عىل
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احملتوى املشمول يف التثبيتات اخلاصة ابلبث واقترص احلق يف امحلاية عىل الإشارة .وابلإضافة اإىل ذكل ،جتنب نظام التدخل
يف حق أأحصاب احلقوق يف احملتوى اذلي مت بثه و أأي تأأثري عىل املس هتلكني املشاركني يف أأنشطة خاصة مثل النسخ املزنيل.
و أأعرب الوفد عن امتنانه ل ألمانة العامة عىل اإعداد خمطط بشأأن املادة السادسة واذلي مت تقدميه يف ادلورة السابقة ،و أأكد
عىل أأمهية حتديد نطاق امحلاية هبدف حتقيق تقدم ملموس يف صياغة املعاهدة .وعالوة عىل ذكل ،أأشار اإىل العرض اذلي
قدمته هيئة الإذاعة الربيطانية ( )BBCيف ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
( )SCCR/27و أأعرب عن وهجة النظر اليت تقول بأأن املعرفة التقنية للطبيعة املتطورة ألنشطة هيئات البث التقليدية اكنت
حامسة يف املفاوضات بشأأن املادة السادسة .و أأشار الوفد اإىل أأنه من الرضوري زايدة توضيح املواقف بشأأن حامية البث
املزتامن والبث النقي عرب الإنرتنت ،لس امي يف ضوء القرار بعدم جتديد اقرتاح اللجنة عام  4116بشأأن حامية البث النقي.
واقرتح الوفد بأأنه ميكن اس تغراق نصف يوم يف اس تكامل تدريب التوضيح يف ادلورة القادمة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة مبساعدة نسخة حمدثة من ورقة اخللفية الفنية لعام  4114اليت أأعدهتا ا ألمانة العامة ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار
اختالف أأجحام و أأنواع هيئات البث اليت تس تخدم التكنولوجيا اجلديدة .وخالل نصف اليوم ذاته ،أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه
من املفيد أأن يكون هناك عروضا فنية من هيئات البث ذات ا ألنواع وا ألجحام اخملتلفة مقارنة هبيئة الإذاعة الربيطانية ومن
املناطق ا ألخرى ،مع وجود فرصة للتفاعل .وفامي يتعلق ابملادة التاسعة من الوثيقة  .SCCR/27/2 REVبشأأن نطاق
احلقوق ،ظل الوفد عند وهجة نظره اليت مفادها أأن النطاق ا ألضيق من احلقوق سوف جيعل من السهل ابلنس بة للجنة أأن
تويص بعقد مؤمتر دبلومايس.
 .20وطلب وفد كينيا توضيحا بشأأن تشكيل مجموعة هيئات البث اليت ستساعد يف املشاورات.
 .24و أأوحض الرئيس أأنه طلب مساعدة هيئات البث من أأمرياك الالتينية و أأورواب و أأمرياك الشاملية وأس يا وطلب من ا ألمانة
أأن تقدم املعلومات اخلاصة هبذه الهيئات اإىل اللجنة .و أأوحض أأن ثالثة مهنا ستشارك يف اجامتع غري رمسي يف الغرفة (ب)
هبدف توفري أأجوبة فورية عىل ا ألس ئةل الفنية اليت يمت طرهحا يف س ياق املفاوضات.
 .20و أأشار وفد الاحتاد الرويس اإىل أأن الهدف من النص املوحد هو السامح للجنة بتأأسيس ألية محلاية الإشارة اليت
تس تخداها هيئات البث .وطبقا لولية امجلعية العامة ،ميكن أأن تشمل حقوق هذه املنظامت هيئات البث التقليدي ولكن
جيب أأن تأأخذ التقنيات اجلديدة يف الاعتبار وتنص عىل الاس تخدامات غري املرخصة ل إالشارات .ورحب الوفد ابملساعدة
املقدمة من اخلرباء التقنيني ويأأمل يف أأن يمتكنوا من توجيه مفاوضات اللجنة .واقرتح أأيضا بأأنه يتعني عىل ا ألعضاء أأن يأأخذوا
القرارات السابقة للجنة يف الاعتبار وكذكل ا ألطر الترشيعية الوطنية بشأأن حامية هيئات البث.
 .22و أأشار وفد الهند اإىل الزتامه مبناقشة معاهدة لفائدة حامية هيئات البث و أأشار اإىل اقرتاحه بشأأن هذا املوضوع واذلي
مت تقدميه يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ( )SCCR/26وادلورة السابعة
والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ( .)SCCR/27و أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية بشأأن تقدمي ورقة حمدثة من قبل ا ألمانة العامة مبساعدة بعض هيئات البث خالل ادلورة التالية عىل مدار
نصف يوم .و أأشار الوفد اإىل أأن مثل هذا الهنج ميكن أأن يوفر حلول للعديد من القضااي القانونية والفنية اليت بقيت بدون
تسوية خالل ادلورة السابقة .ويف الهناية ،ميكن لهذا الهنج أأن يُظهر نوع من املرونة يف دمع الوسائل اخلاصة مبعاجلة قضااي
النقل غري املرخص عرب الش باكت احلاسوبية ،رشيطة أأن يكون لهيئات البث احلق يف احملتوى املشمول يف البث.
 .25و أأبلغ الرئيس اللجنة بأأسامء اخلرباء الثالثة اليت قدمهتا هيئات البث اخملتارة وشكرمه عىل مساعدهتم.
 .26و أأعرب وفد مرص ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن أأمهل يف أأن تصل املفاوضات بشأأن حامية هيئات البث اإىل مرحةل
النضج خالل تكل ادلورة و أأن تتوصل اللجنة اإىل اتفاق بشأأن ادلعوة ملؤمتر دبلومايس .و أأيد الوفد موقف ا ألمانة فامي يتعلق
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بدعوة اخلرباء الفنيني اإىل املفاوضات غري الرمسية يف الغرفة (ب) وطلب من ا ألمانة معل قامئة اب ألس ئةل الفنية اليت طرهحا
ا ألعضاء يف املايض حبيث ميكن اس تخدااها كورقة خلفية لفائدة املناقشات.
 .27و أأعرب وفد اململكة املتحدة عن دمعه ملشاركة اخلرباء الفنني يف املفاوضات غري الرمسية وذكر اللجنة بأأنه اس تطاع
اإحاةل أأس ئةل حمددة اإىل أأعضاء هيئة الإذاعة الربيطانية ،ولكنه تفهم أأن هيئات البث التجارية قد تكون يف وضع أأفضل ل إالجابة
عىل عدد من ا ألس ئةل اليت تقدمت هبا اللجنة.
 .28و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء و أأقر بأأمهية حامية هيئات البث .و أأفاد بأأنه مت اإحراز تقدم كبري يف
جمالت املس تفيدين ونطاق امحلاية يف الس نوات القليةل املاضية .وفامي يتعلق ابملس تفيدين ،أأعرب الوفد عن وهجة نظر مفادها
أأنه ل توجد أأي دوةل عضو دلهيا اعرتاض عىل معامةل هيئات البث وهيئات البث الكبيل ابملعىن التقليدي مكس تفيدين يف
تكل املعاهدة .وفامي يتعلق بنطاق امحلاية ،هناك فهم أأوسع بشأأن أأنواع البث اليت سيمت اإدراهجا .واقرتح الوفد بتخصيص مزيد
من الوقت للمفاوضات بشأأن نطاق امحلاية هبدف عقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب وقت ممكن .ووافق الوفد عىل مشاركة
اخلرباء الفنيني يف املفاوضات غري الرمسية لكنه حذر اللجنة من أأن ممثيل هيئات البث قد اس تخدموا نفس املفردات الفنية
مبعاين خمتلفة يف مناس بات سابقة و أأن جمرد العرض قد يؤدي اإىل الارتباك يف املناقشات .ويف هذا الشأأن ،أأيد الوفد اإجراء
حتديث للورقة الفنية لعام  4114من قبل ا ألمانة ورحج أأن مثل هذه الوثيقة قد تيرس املناقشات بشأأن نطاق امحلاية .و أأبلغ
الوفد اللجنة بأأن حكومة الياابن قد انهتت من مجيع الإجراءات الالزمة لالنضامم اإىل معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي
البرصي وانضمت اإىل تكل املعاهدة بتارخي  01يونيو .4102
 .25و أأعرب وفد فزنويال (مجهورية  -البوليفارية) عن قلقه بشأأن مشاركة اخلرباء الفنيني يف املفاوضات غري الرمسية.
وطلب الوفد املزيد من املعلومات اليت حتدد هوية وخربات هيئات البث املقرتحة وعن املعايري املعمتدة من ا ألمانة العامة
بشأأن اختيارها وتساءل عن مدى شفافية الاقرتاح.
 .51و أأكد الرئيس بأأن اقرتاح احلصول عىل ادلمع الف ي انبع من طلب مت تقدميه اإىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة السابقة ومت اش امتهل يف الفقرات اليت مت تقدميها اإىل اللجنة لالعامتد اكس تنتاجات .و أأوحض الرئيس بأأنه ل توجد
أأي اس تنتاجات مت اعامتدها بشلك رمسي وابلتايل مت اش امتل الطلب يف خالصات الرئيس ،اليت متت صياغهتا يف اجللسة
العامة ويف اجملموعة غري الرمسية .و أأوحض بأأن الاقرتاح هيدف اإىل احلد من الوقت اذلي يمت اس تغراقه بشأأن ا ألس ئةل الفنية اليت
قد تطرح أأثناء املناقشات ،وتبديد الشكوك حول املنصات التكنولوجية املس تخدمة لفائدة البث والتصال مبؤسسات
ا ألعامل .و أأوحض الرئيس بأأن ا ألمانة طلبت متثيل هيئات بث من خمتلف أأحناء العامل لتكون ل ي تؤكد عىل النظر يف خمتلف
وهجات النظر .وكرر القول بأأن املساعدة الفنية اكنت متاحة ولكهنا ليست اإلزامية ولبد من املوافقة عىل ما تعمتده من قبل
الوفود هبدف جتنب العقبات اليت تعرتض أأعامل اللجنة.
 .50و أأوحض وفد وفزنويال (مجهورية  -البوليفارية) بأأنه يؤيد الاقرتاح بوجود دمع ف ي من حيث املبد أأ ولكنه أأعرب عن
وهجة نظر تقول بأأنه اكن يتعني عىل ا ألمانة تأأجيل الاقرتاح اإىل ادلورة التالية هبدف متكني الوفود من حتديد املرحشني اذلين
يرون أأهنم ا ألنسب بشأأن تقدمي املشورة الفنية اإىل اللجنة.
 .54و أأشار الرئيس اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد فزنويال (مجهورية  -البوليفارية) و أأشار اإىل أأن اإماكنية اس تخدام اخلرباء
الفنيني يف تكل ادلورة لزالت مفتوحة أأمام اللجنة .و أأبلغ الوفود بأأنه سيمت توفري مزيد من التفاصيل عن خلفية اخلرباء الفنيني.
 .50وتقدم الرئيس ابلشكر اإىل ممثيل القطاع اخلاص اذلين عرضوا تقدمي املساعدة الفنية خالل سري املفاوضات .وللتأأكيد
عىل الكفاءة والشفافية ،اقرتح الرئيس بأأن يبقوا يف الغرفة ( أأ) ملتابعة املناقشات غري الرمسية اليت جتري يف الغرفة (ب) جبانب
الوفود ا ألخرى وممثيل املنظامت غري احلكومية.
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 .52و أأشار وفد كندا اإىل أأن ادلمع الف ي ميثل أأداة أأساس ية يف طرح معاهدة بشأأن حامية هيئات البث واتفق مع الطلب
املقدم من ا ألمانة بشأأن حتديث واثئق العمل الفنية لعام  .4114و أأعرب الوفد عن أأمهل بأأن تقوم مجموعة متنوعة من املنظامت
اخلاصة والتجارية من مناطق جغرافية خمتلفة ابإبالغ اللجنة بشأأن حتدايت القرصنة بغض النظر عام اإذا اكنت تكل املشاورات
قد جرت بشلك غري رمسي أأو يف جلسة عامة.
 .55ورحب وفد نيجرياي ابلقرتاح اخلاص ابإجراء مزيد من املناقشات غري الرمسية هبدف متكني ا ألعضاء من مناقشة
مبادئ امحلاية مع مراعاة توجهيات اخلرباء الفنيني ابلشلك اذلي اقرتحه الرئيس .ودعا اللجنة اإىل النظر يف ولية امجلعية العامة
يف س ياق مناقشاهتا وإاىل التأأكيد عىل أأن املعاهدة اجلديدة قد لبت الاحتياجات الالزمة املرتبطة ابلتحدايت الراهنة اخلاصة
ابلبث يف البيئة الرمقية .وعالوة عىل ذكل ،طلب الوفد من اللجنة تب ي هنجا تقدميا وموهجا حنو النتيجة يف مناقشاهتا غري
الرمسية عن طريق تكرار ذكر اجملالت اليت حتقق فهيا ابلفعل توافق يف الراء والرتكزي عىل القضااي اليت حتتاج اإىل حلول.
ووافق الوفد عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب وقت ممكن.
 .56و أأوحض وفد أأوروجواي أأن املنسقني ا إلقلمييني قد اجمتعوا مرتني بناء عىل طلب ا ألمانة ،بتارخي  04و 47يونيو
 ،4102هبدف مناقشة تنظمي معل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .خالل
الاجامتع ا ألول ،اس تفرس الوفد بشأأن تنظمي العروض الفنية ومت اإبالغه بأأهنا نتجت عن الفقرة التاسعة من خالصات الرئيس.
وبهناية الاجامتع الثاين ،اتفق املنسقون ا إلقلمييون عىل أأنه فامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل وتقس مي وقت اللجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ،لن تكون هناك حاجة اإىل اخلرباء الفنيني ولن يُطلب من ا ألمانة توفريمه .وذلكل ،اكنت مشاركهتم
يف تكل ادلورة غري معروفة ابلنس بة ألعضاء مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب و أأظهرت نقص الشفافية يف
تنظمي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .57و أأشار الرئيس اإىل أأنه مل حيدث اتفاق يف املشاورات اليت جرت مع املنسقني ا إلقلمييني بشأأن العروض الفنية ،و أأفاد
بأأنه لن تكون هناك أأي عروض أأثناء تكل ادلورة .و أأعرب عن وهجة نظر تقول بأأن عدم التوافق اكن مبثابة أأمر مؤسف يف
ضوء ا ألثر الإجيايب لعرض هيئة الإذاعة الربيطانية بشأأن املناقشات السابقة يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ( )SCCR/27وادلمع اذلي أأبدته العديد من الوفود لفائدة هذا الاقرتاح .و أأوحض الرئيس أأنه
بيامن مل يمت اإدراج أأي عرض ف ي ،مت دعوة ثالثة خرباء فنيني للبقاء خارج الغرفة (ب) وتقدمي أأجوبة مبارشة عىل ا ألس ئةل
الفنية اليت قد يمت طرهحا يف س ياق املفاوضات.
 .58و أأبدى وفد جنوب أأفريقيا تفهمه بأأنه ينبغي أأن تقوم معاهدة حامية هيئات البث حبامية البث ابملعىن التقليدي و أأن
نطاق احلقوق جيب أأن يكون قامئا عىل الإشارة دون توفري أأي طبقات اإضافية من احلقوق بشأأن احملتوى .وفامي يتعلق بنطاق
تطبيق املعاهدة ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف حدوث تقارب يف الراء واذلي ميكن أأن يؤدي اإىل تسهيل عقد مؤمتر دبلومايس
يف أأقرب فرصة ممكنة.
 .55ودعا الرئيس الوفود اإىل الانتقال اإىل نسق غري رمسي يف الغرفة (ب) .و أأبلغ اللجنة بأأن ا ألمانة سوف تقدم معلومات
مفصةل عن اإعادة انعقاد اجللسة العامة وس تقدم أأيضا حتذير بشأأن الشفافية.
 .61و أأبلغت ا ألمانة اللجنة بأأن املعلومات حول اإعادة عقد اجللسة العامة س تكون متاحة عىل لوحات الإعالانت يف أأقرب
وقت ممكن .وفامي يتعلق ابلقواعد ا ألساس ية بشأأن وجود أأصوات يف الغرفة ( أأ) يف الوقت اذلي يمت فيه اإجراء املناقشات غري
الرمسية يف الغرفة (ب) ،طلبت ا ألمانة من الوفود واملراقبني أأن ميتنعوا عن اإبالغ امجلهور سواء بشلك مبارش عىل الهواء أأو
يف أأي وقت يف املس تقبل مبحتوى أأو طبيعة املناقشات اليت جتري يف ادلورة غري الرمسية ،سواء بصفة عامة أأو عن طريق
الاقتباس من أأفراد حمددين أأو وفود ،وسواء اكن ذكل من خالل التغريدات أأو منشورات املدوانت أأو القصص الإخبارية أأو
منشورات القوامئ الإلكرتونية أأو أأي وس يط أأخرى .واكنت املتطلبات هتدف اإىل ضامن احلفاظ عىل سالمة ول نظامية
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اجملموعة غري الرمسية .ومت تطوير نص القواعد ا ألساس ية من خالل اللغة املس تخدمة يف اإجراءات فريق التنس يق ادلويل
(.)ICG
 .60وانعقدت اللجنة مرة أأخرى يف جلسة عامة .و ألغراض الشفافية ،أأوحض الرئيس أأن املناقشات غري الرمسية اكنت قامئة
عىل رمسني بيانيني مت تعديلهام واعامتدهام يف ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .و أأوحض أأن هناك
تعديالت ُأجريت عىل الرسوم البيانية و أأن هناك نسختني معدلتني سيمت اإاتحهتام ،اإحداهام بشأأن نطاق امحلاية اخلاص
ابملعاهدة وا ألخرى بشأأن احلقوق اليت ميكن اإدراهجا يف املعاهدة املقرتحة .و أأشار الرئيس اإىل الرمس البياين ا ألول و أأوحض أأنه
يتضمن معود أأول يتعلق ابلبث التقليدي والبث الكبيل .و أأوحض أأن الإشارة اإىل اإشارة ما قبل البث اليت ظهرت بشلك
مبديئ يف اإطار ذكل العمود قد مت فصلها ووضعها يف اإطار معود مس تقل يف ضوء املناقشات املمثرة بشأأن طبيعة اإشارة ما
قبل البث و أأعامل القرصنة احملمتةل اليت ميكن أأن تؤثر علهيا .و أأشار اإىل انه مت تنفيذ الفصل ألس باب تتعلق ابلوضوح ول تع ي
عدم وجود اتصال بني اإشارة ما قبل البث والبث نفسه .ومت ترك القضية مفتوحة أأمام اللجنة ل ي تقرر بشأأن ما اإذا اكن
ينبغي أأن تكون اإشارة ما قبل البث جزءا من املعاهدة من عدمه .و أأفاد الرئيس بأأنه مت اإدراج أأحد الرشو ط املؤهةل يف
العنوان "البث عرب الإنرتنت" ل ي يعكس بأأن البث اذلي سيمت تنفيذه من قبل هيئات البث وهيئات البث الكبيل ابملعىن
التقليدي فقط هو اذلي سيمت النظر فيه .و أأوحض بأأنه مت التوصل اإىل توافق يف الراء حول حذف العمود الرابع املتعلق
اب إلرسال الناشئ عن الإنرتنت عىل أأساس أأن منح امحلاية للبث اخلاص ابملنظامت التقليدية عىل ش بكة الإنرتنت قد يوفر لها
مزية غري عادةل ويؤدي اإىل ظهور مسائل تتعلق ابلمتيزي جتاه املنظامت غري التقليدية .وفامي يتعلق ابلعمود ا ألول بعنوان "البث
عرب الإنرتنت" واملتعلق بربانمج ا إلرسال املزتامن وغري املتغري ،أأوحض الرئيس أأن العمود سيشمل الإرسال ش به املزتامن و أأن
الإشارة اإىل "برانمج البث" قد مت تغيريها اإىل "اإشارة البث " ل ي يعكس ولية امجلعية العامة بشلك أأفضل ول ي يمت جتنب
أأي سوء فهم فامي يتعلق ابملصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف .ومت استبدال لفظ "برانمج" أأيضا بلفظ "اإشارة" فامي يتعلق
ابلإرسال اخلطي املؤجل للبث يف العمود الثاين وا إلرسال حسب الطلب للبث يف العمود الثالث .و أأشار الرئيس اإىل أأنه مت
حذف الإشارة اإىل املواد ذات الصةل ابلربانمج من العمود الثالث ألن هذا النوع من املواد ليس ابلرضورة هل صةل ابلبث .وفامي
يتعلق ابلرمس البياين الثاين ،ذكر الرئيس اللجنة بأأنه يش متل عىل س تة أأمعدة ،حيث يشري العمود ا ألول اإىل اإعادة الإرسال
املزتامن ويشري الثاين اإىل اإعادة الإرسال ش به املزتامن ويشري الثالث اإىل نقل اإشارة البث للجمهور والتثبيت ويشري العمود
الرابع اإىل تثبيت اإشارة البث ل ألنشطة ا ألخرى ويشري العمود اخلامس اإىل حامية اإشارات ما قبل البث ويشري العمود
السادس اإىل املعاجلة الوطنية ملسأأةل املعامةل ابملثل .ويتضمن الرمس البياين أأيضا ملحوظة بشأأن القضااي ا ألفقية مبا يشمل
الوسائل القانونية اليت حتدد احلقوق اخلاصة كحق مؤلف وحقوق جماورة أأو كحقوق حظر .وبعد مناقشات غري رمسية ،قررت
اللجنة الرتكزي عىل احلقوق ومت حذف العمود السادس بعد نقل املعاجلات الوطنية ملسأأةل املعامةل ابملثل حتت عنوان القضااي
ا ألفقية .وعالوة عىل ذكل ،مت دمج العمودين ا ألول والثاين عىل أأساس أأن اإعادة الإرسال املزتامن وإاعادة الإرسال ش به
املزتامن يرتبطان ارتباطا وثيقا عىل أأساس أأن ا ألخري ميثل بعض التأأخري الف ي فقط ومل يكن جزءا من منوذج ا ألعامل اخلاص
ابلإرسال حسب الطلب أأو ا إلرسال املؤجل .و أأوحض الرئيس بأأن العمود الثالث أأصبح العمود الثاين ويشار اإليه بنقل اإشارة
البث للجمهور من التثبيت وعن طريق أأي وس يط .ومت وضع الإشارة اإىل اإاتحة احلقوق بني قوسني لتجنب اخللط بيهنا وبني
احلقوق ا ألخرى مثل احلق يف احملتوى .ومت وضع توضيح اإضايف يفيد بأأن النشا ط قد مت ابلطريقة اليت ميكن ألفراد من امجلهور
أأن يصلوا اإليه من املاكن والوقت اذلي اختياره بشلك فردي من قبلهم خبط أأمحر لدللةل عىل أأن املناقشات بشأأن هذه
املسأأةل مل تنهتيي بعد .و أأفاد الرئيس بأأن العمود الرابع أأصبح العمود الثالث ولكن مل يمت تعديل حمتواه .وفامي يتعلق ابلقضااي
ا ألفقية ،بقيت الراء بشأأن الوسائل القانونية كام يه دون تغيري ولكن مت طرح قضيتني أأخريني .القضية ا ألوىل يه قضية
حامية اإشارة ما قبل البث ،واليت ظهرت ابحلرب ا ألمحر وتتطلب توضيح وحتليل ف ي .و أأبلغ الرئيس الاجامتع بأأن اللجنة قد
تلقت مسامهتني بشأأن هذا املوضوع :اإحداهام عبارة عن مجموعة من تعريفني بشأأن اإشارة الإرسال  /اإعادة الإرسال وإاشارة ما
قبل البث وا ألخرى عبارة عن خمطط بياين بشأأن القرصنة اخلاصة بربامج ما قبل البث .و أأوحض أأن تكل املسامهتني وكذكل
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املساهامت الإضافية سوف تشلك جزءا من مجموعة سيمت اإاتحهتا مجليع أأعضاء اللجنة .أأما القضية الثانية فهيي املعاجلة الوطنية
اليت ُوضعت بطريق اخلطأأ كحق من احلقوق يف الرمس البياين وجرى نقلها كناحية أأفقية.
 .64وطلب وفد رسيالناك من الرئيس حتميل الرمسني البيانيني عىل الشاشة لتسهيل فهم التعديالت اليت جرت علهيام يف
الاجامتع غري الرمسي.
 .60و أأكد الرئيس بأأن هناك نسخ ورقية من الرسوم البيانية املعدةل متاحة مجليع الوفود خارج الغرفة الرئيس ية.
 .62وطلب وفد الهند توضيحا بشأأن نص الناحية ا ألفقية الثالثة حول املعاجلة الوطنية.
 .65و أأشار وفد رسيالناك اإىل وجود تشابه بني العمودين ا ألول والثاين للرمس البياين الثاين املعدل .و أأعرب عن وهجة نظر
مفادها أأن الهدف من املعاهدة هو حامية أأي نوع من نقل الإشارات ضد أأي نوع من القرصنة واقرتح أأن يمت اإجراء مزيد من
التبس يط عىل العمودين حتت عنوان واحد وهو" :اإرسال أأو اإعادة اإرسال إاشارة البث للجمهور من خالل أأي وس يط سواء
اإرسال مزتامن أأو ش به مزتامن أأو مؤجل مبا يشمل اإرسال اإشارة البث حسب الطلب" .و أأوحض الوفد أأن الهدف من الك
احلقني الواردين يف اإطار العمود ا ألول هو حامية اإشارات الإرسال سواء املزتامن أأو ش به املزتامن .و أأعرب عن وجه نظر بأأنه
اإذا مت تفسري لفظ التثبيت عىل أأنه رضورة تقنية تتطلب توفري نسخة قبل النقل ،فاإن امحلاية مبوجب املعاهدة تعترب مناس بة.
وبدل من ذكل ،ميكن اعامتد تعريف أأوحض ل إالرسال .واتفق الوفد عىل صياغة التوضيح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية بشأأن قدرة امجلهور عىل الوصول اإىل الإشارة من املاكن والوقت اذلي يمت اختياره بشلك فردي من قبلهم واقرتح أأن
يمت تضمني اإشارة حمددة اإىل اإرسال اإشارة البث حسب الطلب.
 .66و أأشار وفد المين اإىل العمود الثالث من الرمس البياين الثاين املعدل و أأعرب عن وهجة نظر مفادها أأن اس تخدام لفظ
"مقابل السداد" هو لفظ متناقض وجيب استبداهل.
 .67و أأشار الرئيس مرجعا اإىل السؤال اذلي طرحه وفد الهند يف السابق وطلب من اللجنة اإبداء املالحظات بشأأن ما اإذا
اكن أأي من العنارص اليت نوقشت يف اإطار نطاق امحلاية ميكن تعريفها عىل أأهنا اإلزامية أأو استبعادها مبوجب املعاهدة وما هو
التأأثري احملمتل لتكل التعريفات عىل املعاجلة الوطنية لفائدة امحلاية .و أأشار الرئيس اإىل أأن سبب اش امتل املعاجلة الوطنية كقضية
أأفقية هو السامح مبزيد من املناقشات بشأأن هذا املوضوع يف مرحةل لحقة بعد توضيح حمتوى الرمسني البيانيني والتفاق
علهيام.
 .68ودعا الرئيس املنظامت غري احلكومية اإىل اإرسال أأي سؤال أأو تعليق ف ي اإىل ا ألمانة هبدف املشاركة به يف دورة غري
رمسية.
 .65وعقد الرئيس دورة غري رمسية.
 .71وانضم الرئيس جمددا اإىل اجللسة العامة و أأطلع اللجنة عىل املناقشات غري الرمسية اليت جرت يف الغرفة (ب) .و أأشار
اإىل العمودين ا ألخريين من الرمس البياين ا ألول اذلي أأكد عىل ثالثة خيارات تنطبق عىل لك منصة من منصات نطاق امحلاية:
اخليار الإلزايم واخليار الاختياري وخيار الاستبعاد .ومت الاقرتاح حبذف خيار الاستبعاد ولكن ذكل اكن متناقض مع
استبعاد البث الش ب ي اذلي س بق أأن وافقت عليه اللجنة ،وابلتايل مل يمت اإجراء أأي تعديل عىل الرمس البياين يف هذا
الصدد .و أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن هناك مناقشات جرت فامي يتعلق ابملصفوفات اجلديدة بشأأن ابس تخدام املصطلحات
والتعريفات اليت سيمت توزيعها عىل املنسقني ا إلقلمييني لتسهيل املزيد من املناقشات بشأأن هذه القضية.
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 .70و أأفاد ممثل الرابطة ادلولية للبث ( )IABبأأنه راض عن التقدم اذلي أأحرزته اللجنة يف املفاوضات الرمسية وغري
الرمسية يف تكل ادلورة ،لس امي فامي يتعلق ابإنتاج الرمسني البيانيني الذلين اعتربهام الوفد واحضني وجيدين من حيث البنية.
و أأكد عىل رضورة حتديث اتفاقية روما لفائدة دوةل مثل الربازيل ،حيث أأن أأحدااث مثل أكس العامل وا أللعاب ا ألوملبية جذبت
قرصنة كبرية ،و أأفاد بأأن املناقشات اكنت حمددة مبا يكفي لعقد مؤمتر دبلومايس.
 .74و أأعرب ممثل املنظمة عرب ا ألطلس ية حلوار املس هتلكني ( )TACDعن وهجة نظر مفادها أأن املس هتلكني ل يرغبون
يف مواهجة طبقات جديدة من التعقيدات واحلواجز والتاكليف اليت يمت اإضافهتا مقابل حصوهلم عىل املعلومات وا ألخبار
واملعرفة .و أأفاد بأأن ادلفعة القوية حنو معاهدة بث ملزمة اكن متناقضا مع املعارضة القوية من جانب بعض ادلول ا ألعضاء بشأأن
مناقشة املعايري العاملية اجلديدة املتعلقة بتسهيل ادلور العلمي اذلي تلعبه املكتبات ودور احملفوظات .وحذر اللجنة من التأأثري
السليب عىل التدفق احلر للمعلومات والثقافة اذلي قد س ينشأأ عن اإبرام صك ملزم حيمي اإشارات البث دون القيام أأول
بتحديد اس تثناءات وتقييدات واحضة بشأأن تكل املعايري .وقد تؤدي املعاهدة اإىل العديد من احلقوق املتداخةل بشأأن احملتوى
بني غري املبدعني واملبدعني ،و أأن حامية حقوق ما بعد التثبيت قد متنع الاس تخدام الش ب ي للمعلومات .ذلا ،اكن جيب تعريف
نطاق احلقوق يف أأضيق احلدود واكن يتعني عىل اخلرباء املس تقلني اإجراء تقيمي مس بق ل ألثر الاجامتعي للحقوق اليت أأنشئت
حديثا.
 .70و أأكد ممثل امجلعية الياابنية لهيئات البث التجارية ( )JBAجمددا عىل دمعه لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الياابن بشأأن
املادة ( )6مكرر من مرفق الوثيقة  .SCCR/27/2 Revو أأكد عىل أأن حقوق ما بعد التثبيت اكنت اهمة محلاية هيئات
البث ضد القرصنة عىل ش بكة الانرتنت و أأنه لبد من التوصل حلل وسط لتسوية اختالف رأأي الوفود حول هذه القضية.
ويف هذا الصدد ،ميكن أأن يكون الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الياابن يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ( )SCCR/27جبعل بعض احلقوق اختيارية ،مبثابة حل مناسب.
 .72و أأعرب ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ( )KEIعن وهجة نظر مفادها أأن دامعي معاهدة حامية هيئات
البث مل يفوا ابللزتامات اخلاصة بتوفري ما يكفي من ا ألدةل بشأأن حاجهتم ملزيد من احلقوق احلرصية ملاكحفة القرصنة .و أأفاد بأأن
بعض هيئات البث تطالب بطبقة جديدة من حقوق ما بعد التثبيت بشأأن احملتوى اذلي مل يقوموا ابإنشائه أأو ترخيصه أأو
امتالكه .وعىل هذا ا ألساس ،جيب صياغة أأي معاهدة بدقة وجيب أأن تقترص عىل منح حق موحد مقابل احلاجة ا ألساس ية
لهيئات البث هبدف امحلاية من قرصنة الإشارة .وجيب أأن يكون هذا احلق موحد يسمح اب إلرسال املزتامن أأو ش به املزتامن
ل إالشارة اإىل امجلهور .وجيب أأل تنظر اللجنة يف النقل عرب الإنرتنت يف تكل املرحةل ألن اإضافة طبقة جديدة من احلقوق بشأأن
احملتوى عىل ش بكة الإنرتنت سيتعارض مع وليهتا املعنية بقرص امحلاية عىل الإشارة اخلاصة هبيئات البث ومع الترشيعات
احلالية ملعظم البدلان ،وس يكون ذلكل أأثر سليب عىل املس هتلكني واجملمتعات الإبداعية .واكنت اس تثناءات حق املؤلف
الإلزامية ابلنس بة ل ألخبار الاقتباس ية اخلاصة ابليوم ذات أأمهية كبرية للبث وتتعارض مع توس يع نطاق حقوق هيئات البث
لتشمل البث التلفزيوين الكبيل واخلدمات ا ألخرى اليت تس تلزم سداد رسوم اشرتاك واليت متت حاميهتا مبوجب ا ألنظمة
القانونية ا ألخرى مثل قوانني ماكحفة الرسقة أأو قوانني اخلدمات .واكن تركزي املعاهدة عىل البث الهوايئ اذلي يمت ابجملان
للجمهور.
 .75و أأفاد ممثل مجعية صناعة احلاس بات ا إللكرتونية و أأهجزة التصال ( )CCIAأأن الإشارات غري املتغرية اكنت رضب من
اخليال و أأنه عند اس تقبالها من قبل أأي هجة اكن هناك فقط الربانمج احملمي ابلفعل مبوجب حق املؤلف واكن يش متل عىل
ا إلرسال املؤجل أأو ا إلرسال ش به املزتامن اإىل جانب توفري التطبيقات املتاحة أأو حسب الطلب .مل يكن من الرضوري اإنشاء
مزيد من احلقوق يف الإشارات هبدف منع القرصنة ألن المنوذج الوارد يف اتفاقية توزيع الإشارات احلامةل للربامج واملرسةل
بواسطة السواتل ("اتفاقية بروكسل للسواتل") اكن مناسب جدا لهذه املهمة .ومل يقدم دامعي املعاهدة أأي دليل عىل أأن
الهنج احلايل مل مينحهم الفرصة الاكفية للعمل طبقا للقانون عىل حامية مصاحلهم .وإاذا اكن لبد للمعاهدة أأن حتتوي عىل الزتام
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بأأن تقوم ا ألطراف املتعاقدة ابختاذ الإجراء الوقايئ املناسب ملنع الرسقة أأو الاختالس املتعمد ل إالشارات اليت اكنت هدف
امحلاية املعنية به تكل املعاهدة ،مبا يشمل أأي اإجراء يتعلق ابلإشارة قبل النقل ،فاإنه اكن جيب عىل ا ألطراف التأأكد من أأن
تدابري التنفيذ اكنت فعاةل .و أأكد عىل أأن هناك اإضافة طفيفة ميكن أأن توحض أأن املعاهدة قصدت اإجراءا مدنيا أأو جنائيا يمت
ترشيعه .وهناك سبب أخر لتجنب احلقوق وهو أأن احلقوق جيب أأن تكون مصحوبة بتقييدات واس تثناءات واسعة النطاق
وإالزامية ألن املعاهدة هتدف اإىل تغطية العديد من تطبيقات البث العام .وتلزتم املنظمة العاملية للملكية الفكرية بواجب تقدمي
املعلومات عن الاثر الفعلية لاللزتامات اليت هتدف اإىل اإنشاهئا ودمعت دعوة الوفود ا ألخرى لتحديث ادلراسات ،لس امي
تكل اليت تقارن ا ألنظمة القامئة عىل احلقوق مع ا ألنظمة القامئة عىل غري احلقوق مثل ادلراسة بشأأن الاثر الاجامتعية
والاقتصادية للمعاهدة املقرتحة بشأأن حامية هيئات البث ،الوثيقة  .SCCR/21/22ورحب بقرار اللجنة بشأأن طلب
املشورة الفنية وطلب حتميل مجيع ا ألس ئةل وا ألجوبة الفنية عىل موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية عىل الإنرتنت.
 .76وذكر ممثل ش بكة العامل الثالث ( )TWNاللجنة بأأن أأي مناقشة حول معاهدة البث اجلديدة اكن جيب أأن تامت ى مع
ولية امجلعية العامة لعام  ،4117و أأن التوافق يف الراء حول ا ألهداف والنطاق احملدد والهدف من امحلاية اكن رشطا مس بقا
رضوراي قبل عقد مؤمتر دبلومايس .و أأعرب عن وهجة نظر مفادها أأن عدم التوافق قد حتدد بفعل توس يع نطاق مرشوع
املعاهدة ليشمل جمالت مثل حقوق ما بعد التثبيت اليت جتاوزت الهدف ا ألصيل للمعاهدة وهو امحلاية ضد قرصنة الإشارة
واكن ضد قرار امجلعية العامة لعام  .4117وذلكل ،اكنت هناك حاجة ملحة لإجراء تقياميت حمدثة لتأأثري خمتلف عنارص
املعاهدة املقرتحة عىل املس تخدمني وفناين ا ألداء واملؤلفني وعىل اجملال العام والوصول اإىل املعرفة وحرية التعبري .وقد يكون
لإضافة طبقة اإضافية من امحلاية بشأأن حمتوى حق املؤلف أاثرا سلبية عىل التدفق احلر للمعلومات عرب الإنرتنت .وس تغري
املعاهدة من املوقف التفاويض لهيئات البث يف مواهجة مؤلفي احملتوى وتوس يع نطاق احلقوق الاقتصادية ليشمل املصنفات
اليت اكنت يف متناول امجلهور دون قيود .وعالوة عىل ذكل ،اكنت هناك حاجة لفهم الاثر الاجامتعية والثقافية والاقتصادية
للمعاهدة املقرتحة وكيف ميكن أأن ينعكس التوازن بني املصاحل اخلاصة والعامة بشلك مناسب .وبشلك خاص ،اكن من
الرضوري التأأكيد عىل أأن املعاهدة اجلديدة مل متنح حقوقا أأقوى أأو أأوسع نطاقا أأو حقوقا مماثةل للحقوق الاكئنة ابلفعل مبحتوى
البث .ويف الهناية ،اكن جيب أأن يكون أأي وضع للمعايري مامتش يا مع التوصية ( )05من جدول أأعامل التمنية واكن جيب أأن يمت
أأخذ مس توايت التمنية اخملتلفة لدلول ا ألعضاء والتوازن بني التاكليف والفوائد يف الاعتبار.
 .77ودمع ممثل مركز الإنرتنت واجملمتع ( )CISالبياانت اليت أأدىل هبا ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ()KEI
و أأشار اإىل أأنه مل تكن هناك أأي مظاهر قاطعة تدمع احلاجة اإىل معاهدة معنية ابلبث أأو رشح أأس باب عدم كفاية الصكوك
ادلولية مبا يف ذكل التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ( )TRIPSواتفاقية روما ملعاجلة
شواغل هيئات البث .ودمع الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الهند وصناعة احلاس بات الإلكرتونية و أأهجزة التصال ( )CCIبشأأن
حتديث ادلراسة اخلاصة ابلس تخدام غري املرخص ل إالشارات واليت مت تقدميها يف ادلورة العرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ( )SCCR 20وتشمل تقيمي ا ألثر لفائدة مجيع أأحصاب املصلحة .وفامي يتعلق بنطاق امحلاية ،اقرتح
بأأنه اكن جيب أأن تكون املعاهدة مستندة اإىل هنج قامئ عىل الإشارة بدل من هنج قامئ عىل احلقوق .ولن تمتكن املعاهدة من
تغطية الإرسال القامئ عىل بروتوكول الإنرتنت اإذا اكنت الطبقة الإضافية من احلقوق هتدف يف حامية استامثرات هيئات البث.
واكنت حقوق التثبيت وحقوق ما بعد التثبيت متعارضة مع الهنج ذو ا ألساس املوحد وجيب أأل تشلك جزءا من نطاق
امحلاية .ومن غري املنطقي أأن يمت حتديد مدة امحلاية كام أأشري اإلهيا يف أأحد البدائل يف اإطار املادة ( )00من
الوثيقة  SCCR/2/REVلإشارة اس مترت جلزء من الثانية.
 .78و أأوحض ممثل مركز البحث والإعالم يف جمال حق املؤلف ( )CRICأأن حقوق هيئات البث اكنت مبثابة حقوق
جماورة مبوجب املادة ( )0من اتفاقية روما .ذلكل ،س يظل املس تخدمون غري قادرين عىل اس تخدام هذه الإشارة اإل بترصحي
من صاحب حقوق حق املؤلف سواء اكنت هذه احلقوق متكن هيئات البث من فرض عقوابت عىل اإساءة اس تخدام اإشارة
البث من عدمه .لقد اكنت وظيفة حقوق البث يه املسامهة يف ماكحفة أأحصاب املصلحة للقرصنة يف تكل احلالت اليت ل
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تكون فهيا اإشارة البث محمية ابلفعل مبوجب حق املؤلف .وفامي يتعلق مبسأأةل الوصول اإىل املعلومات ،أأشار اإىل أأنه ميكن
للمس تخدمني أأن يصلوا بشلك حر اإىل البث وتنفيذ التثبيت اخلاص ابلإشارة لالس تخدام اخلاص عىل النحو املسموح به
مبوجب القيود اخلاصة بلك قانون حميل طبقا لختبار اخلطوات الثالث أأو املادة  ( 0-05أأ) من اتفاقية روما ،و أأن حامية هذا
الوصول ضد القرصنة جيب أأن يكون الهدف الرئييس ملعاهدة البث.
 .75و أأفاد ممثل مؤسسة اكريزما بأأن احلاجة ملعاهدة بشأأن هيئات البث ل تزال غري مفهومة ،وتساءل عن ماهية أأسو أأ
السيناريوهات يف حاةل عدم وجود معاهدة .وإاذا اكنت الإجابة يه جتنب الاس تخدام غري املرخص لإشارات البث ،فاإن ا ألمر
يذكر بأأن الإطار القانوين ادلويل قد وفر الوسائل الالزمة للتحمك يف مثل هذه الاس تخدامات واملعاقبة عىل اإساءهتا .وميكن
تنفيذ هذه الليات بسهوةل يف البيئة الرمقية دون احلاجة اإىل اإنشاء حق حرصي لفائدة هيئات البث .ومن وهجة نظر
املس تخدم ،هذه املعاهدة اإمنا تع ي مس توى أخر من التعقيد يف نظام الرتاخيص ،ا ألمر اذلي يؤثر عىل احلق يف حرية التعبري
والوصول اإىل الثقافة واحلصول عىل املعلومات .ويف نفس الوقت ،س تخلق هذه املعاهدة عقبة ضد الابداع ونرش املعرفة
واس تخدام الوسائل الرمقية اجلديدة وتطوير وسائل التصالت اجلديدة .و أأكد عىل أأن الاقرتاحات املتعلقة ابملعاهدة قد تؤثر
بقوة عىل حقوق الإنسان وليس هذا هو نوع العمل ادلويل اذلي يطلبه املس تخدمون ،لس امي يف عامل تتيح فيه التكنولوجيا
الرمقية اإنشاء وتوزيع املعرفة والثقافة بشلك أأيرس.
 .81و أأعرب ممثل احلقوق الرمقية ا ألوروبية ( )EDRعن وجه نظر مفادها أأن هيئات البث ابلحتاد ا ألورويب قد
اس تفادت ابلفعل من عدد من احلقوق و أأن تنفيذ مزيد من طبقات امحلاية قد يعقد تطوير اخلدمات املبتكرة ويؤدي اإىل نتاجئ
عكس ية يف جمال ماكحفة القرصنة .وفامي يتعلق ابلقرصنة يف س ياق ا ألحداث الرايضية ،اقرتح بأأن منح حق املؤلف للرايضيني
س يكون مبثابة احلل ا ألنسب .ويف الهناية ،أأكد عىل أأمهية احلفاظ عىل معاهدة البث عند أأضيق و أأقرص احلدود املمكنة.
 .80و أأوحض ممثل رابطة املسامهني املس تقلني يف ا ألفالم والتلفزيون ( )IFTAأأن صناعة السيامن والتلفزيون اعمتدت عىل
اإطار حق مؤلف قوي يف تشغيل أأعاملها وحامية الاستامثر يف اإنتاهجا ،و أأشار اإىل أأن أأعضاء رابطة املسامهني املس تقلني يف
ا ألفالم والتلفزيون قاموا مبنح الرتخيص بشلك روتي ي لهيئات البث التلفزيوين ابحلق احلرصي يف اس تخدام براجمهم احلاصةل
عىل حق املؤلف داخل منطقة حمددة وعىل منصات توزيع حمددة .و أأوحض املمثل بأأنه طاملا أأن احلقوق الوحيدة اليت ن ُقلت اإىل
هيئات البث بشأأن الربانمج احلاصل عىل حق املؤلف يه تكل احلقوق مت التفاق علهيا حتديدا يف اتفاقية الرتخيص ،فاكن
من املهم أأل يكون هناك أأي مغوض يف لغة معاهدة البث املقرتحة و أأن يكون هناك خط واحض بني احملتوى وإاشارة البث.
وحث اللجنة عىل قرص نطاق امحلاية عىل الإشارة وجتنب أأي تدخل يف حقوق صاحب حقوق حق املؤلف .ودعا ادلول
ا ألعضاء اإىل التأأكيد عىل أأن املعاهدة املقرتحة اكنت متوافقة مع الإطار ادلويل احلايل حلق املؤلف اذلي هيدف اإىل اإجياد توازن
بني اإنشاء احملتوى واملصلحة العامة.
 .84وعارض ممثل الرابطة الوطنية لهيئات البث ( )NABالبيان اذلي أأدىل به ممثل رابطة املسامهني املس تقلني يف ا ألفالم
والتلفزيون ( )IFTAعىل أأساس عدم تقدمي أأي دليل بشأأن مشلكة احلقوق املرتاكبة يف أأورواب .و أأشار اإىل أأن الولايت
املتحدة ا ألمريكية قد وضعت نظاما لعامتد اإعادة الإرسال عىل مدار الس نوات العرشين املاضية واذلي مل يسبب أأي
مشالكت تتعلق ابحلقوق املتداخةل .وسلط الضوء عىل وجود أأدةل قوية تدمع احلاجة اإىل معاهدة معنية ابمحلاية .و أأشار اإىل
مؤمتر املنظمة العاملية للملكية الفكرية لعام  0557ىف مانيال وإاىل ادلراس تني اللتني أأجرهتام مؤسسة "سكرين داجيست" عام
 4101واملقالت الصحفية واملرشوع اذلي مت بتلكيف من جوجل ويب أر اإس واليت توفر مجيعها دليال اكفيا عىل الرضر
النامج عن القرصنة .وفامي يتعلق بتدخل مجعية صناعة احلاس بات الإلكرتونية و أأهجزة التصال ( )CCIAبشأأن اتفاقية ا ألمقار
الصناعية ،أأشار ممثل الرابطة الوطنية لهيئات البث اإىل أأن التفاقية انطبقت بشلك صارم عىل الإشارات املنقوةل اب ألمقار
الصناعية ومل تقدم أأي حقوق موضوعية بشأأن الإشارة .وعالوة عىل ذكل ،افتقرت التفاقية اإىل التدابري اخلاصة ابمحلاية
والتنفيذ.
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البند  :6التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات

 .80أأكد وفد بنغالديش ،نيابة عن اجملموعة الس يوية ،عىل أأن معظم البدلان داخل اجملموعة تفتقر اإىل املوارد الاكفية لنرش
واحلفاظ عىل املعلومات أأو نقل التعلمي للجمهور ومتويل البحوث ا ألساس ية .و أأكد الوفد عىل أأنه يف ضوء الفجوة الرمقية
املس مترة يف الاتساع ،جيب أأن يكون للبدلان احلق يف التقييدات والاس تثناءات هبدف تلبية املطالب ا ألساس ية بشأأن
القضااي اجلوهرية ملصلحة امجلهور .و أأكد عىل أأن الغرض من أأي اتفاقية دولية بشأأن التقييدات والاس تثناءات هو حامية بعض
حقوق الإنسان ا ألساس ية يف احلصول عىل املعلومات و أأكد جمددا عىل اقرتاحه بتوفري ميرسين لقتباس النقا ط البارزة من
مناقشات اللجنة هبدف ترمجهتا لحقا اإىل وثيقة معل.

 .82وطالب وفد من امجلهورية التش يكية ،نيابة عن مجموعة جملس دول حبر البلطيق ( ،)CEBSبأأن يمت اإدراج بيانه يف
حمرض الاجامتع يف اإطار بنود جدول ا ألعامل ( 6و .)7و أأعرب عن وجه نظر مفادها أأن الإطار القانوين ادلويل احلايل قد
مكن ادلول ا ألعضاء ابلشلك الاكيف من صياغة التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات
التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى عىل املس توى الوط ي .واقر بأأمهية تبادل وهجات النظر حول
هذا املوضوع وعرض املشاركة بشلك نشط يف املناقشات من خالل عرض النظام الوط ي للتقييدات والاس تثناءات عىل
اللجنة .وابلإضافة اإىل حتليل النظم الوطنية للتقييدات والاس تثناءات ،أأكد الوفد عىل مزااي وضع دراسات املنظمة العاملية
للملكية الفكرية اليت تقدم مجموعة متنوعة من الترشيعات يف هذا اجملال ،مبا يشمل دراسة الربوفيسور كينيث كروز املدرجة
أأساسا يف الوثيقة  .SCCR/17/2و أأكد عىل أأمهية تقيمي تنفيذ وتطبيق الترشيعات من قبل أأحصاب املصلحة ذوي الصةل
مثل املس تفيدين و أأحصاب احلقوق .و أأكد عىل أأن الس ياسات املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات اكنت مرتبطة ارتباطا وثيقا
بتطوير املزيانية والس ياسات الثقافية للك دوةل ،و أأنه اكن من حق لك دوةل من ادلول ا ألعضاء أأن تقرر كيفية ختصيص املوارد
العامة هبدف حتفزي الوصول العام اإىل املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف واملوضوعات ا ألخرى واحلصول عىل املعلومات
بشلك عام .و أأعرب الوفد عن وهجة نظره مفادها أأن أأنظمة حق املؤلف احلديثة اكن علهيا أأن توفر مجموعة متنوعة من برامج
الرتخيص املفيدة واملرنة وادلامعة للمكتبات ودور احملفوظات يف أأنشطهتا و أأنه ا ألمر يعود اإىل ادلول ا ألعضاء يف املنظمة العاملية
للملكية الفكرية ل ي تقرر بشأأن ماهية الصكوك اليت اكنت مالمئة بشلك اكرب ابلنس بة للتقاليد والواقع اخلاص مبجمتعاهتم واليت
تعكس أأهداف الس ياسة الثقافية حلكوماهتم بشلك أأفضل.
 .85و أأشار وفد ابراغواي ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب ،اإىل أأن قضية التقييدات
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والتدريس والبحث اكنت هامة للغاية للهنوض ابملعرفة
واملعلومات و أأن الوثيقة  SCCR/26/3اكنت مبثابة أأساس ممتاز ملناقشات اللجنة حول هذا املوضوع .ودمع وفد مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب الاقرتاح اذلي مت تقدميه يف الاجامتع السابق بشأأن عقد حلقات معل إاقلميية
هتدف اإىل اس تكشاف التحدايت اليت تواهجها املكتبات واملؤسسات ا ألخرى يف جمال حق املؤلف.
 .86و أأفاد وفد الياابن ،نيابة عن اجملموعة ابء بأأن تبادل وهجات النظر حول التقييدات والاس تثناءات اكن حاسام ابلنس بة
لتطوير نظم وطنية حول تكل املوضوعات طاملا أأن هناك احرتام لالختالفات الثقافية بني ادلول .و أأعرب عن تقديره للجهود
اليت يبذلها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف حماوةل توضيح العديد من القضااي ابلوثيقة  SCCR/26/8ويأأمل يف أأن يمت
ختصيص وقت اكف لتحليلها طبقا للفقرة ( )00من الوثيقة  .SCCR/27/REF/ CONCLUSIONSو أأشار الوفد اإىل
أأن حتديث ادلراسات من قبل ا ألمانة س يكون مفيدا للمناقشات ولكن أأعرب عن وهجة نظر مفادها أأنه من السابق ألوانه
عقد حلقات معل إاقلميية يف مرحةل تتطلب فهام فنيا أأكرب لهذه القضااي.
 .87و أأقر وفد الصني بأأمهية دور املكتبات ودور احملفوظات يف اجملمتعات ووافق من حيث املبد أأ مع توفري التقييدات
والاس تثناءات رشيطة احرتام حقوق أأحصاب احلقوق أأيضا.
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 .88و أأكد وفد كينيا ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عىل املوقف اذلي اكن قد تقدم به يف ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ا ألخرى فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات
التعلمي والتدريس .و أأبرز بأأن البيئة الرمقية أأاتحت فرصا جديدة لتبادل املعلومات بطريقة أأيرس و أأاتحت نرش املعرفة يف اجملمتع.
ويف نفس الوقت ،فاإن نظام حق املؤلف فرض حتدايت جديدة بشأأن املكتبات ودور احملفوظات لالس تفادة الاكمةل من هذه
الفرص .وذكر الوفد أأن التقييدات والاس تثناءات املوجودة اكنت غري مالمئة للتعامل مع التغري التق ي ألهنا مصممة للعمل هبا
يف عرص النسخ الورقية .و أأكد وفد اجملموعة عىل أأنه اكن من الرضوري تطوير ألية دولية للتعامل مع هذه التحدايت اجلديدة
و أأشار اإىل أأنه نظرا للتارخي الاس تعامري للعديد من البدلان ا ألفريقية ،غالبا ما تتواجد املعلومات املتعلقة ابلثقافة والتارخي دلى
املؤسسات ا ألجنبية وواهجت البحوث صعوابت من أأجل الوصول اإلهيا .وفامي يتعلق مبؤسسات التعلمي والتعمل عن بعد ،أأكد
الوفد عىل أأن الرمقنة أأمر حامس للتأأكيد عىل أأن الطالب دلهيم وصول اإىل مواد ادلراسة نفسها بغض النظر عن موقعهم .ويف
الهناية أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة الس يوية بشأأن تعيني ميرس.
 .85و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عن وهجة نظر مفادها أأن الإطار ادلويل احلايل حلق املؤلف نص
ابلفعل عىل توفري املساحة القانونية الواسعة واملرونة مجليع ادلول ا ألعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية هبدف ابتاكر
واعامتد وتنفيذ التقييدات والاس تثناءات ذات املغزى .و أأعرب عن الزتامه بتبادل الراء و أأفضل املامرسات بني أأعضاء املنظمة
العاملية للملكية الفكرية فامي يتعلق اب ألنظمة الوطنية بشأأن التقييدات والاس تثناءات ،لكنه مل يرغب يف النظر يف صك ملزم
قانوان يف هذا اجملال .و أأعرب عن وهجة نظر مفادها أأن احلل ادلويل يفتقر املنطق الاكيف و أأنه من الرضوري احلفاظ عىل درجة
من املرونة بني أأعضاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف ضوء التقاليد والنظم القانونية اخملتلفة .وأأكد الوفد عىل أأمهية قوانني
الرتخيص الوطنية واقرتح أأن تبادل الراء حول هذا املوضوع س ميثل الطريق اإىل ا ألمام ابلنس بة للجنة .و أأكد عىل رضورة
حتديد اجملالت املشرتكة هبدف اإحراز التقدم و أأكد جمددا عىل أأن العمل اذلي مت اس تكامهل هبدف وضع صك دويل لن جذب
التوافق يف الراء .وعىل العكس ،فاإن املناقشات حول أأمهية وجود نظام وط ي جيد التصممي لقواعد حق املؤلف مبا يشمل ما
هو يف حمك الاس تثناءات والتقييدات يه حمل ترحيب .و أأوحض الوفد بأأن الهنج املقرتح اكن واحدا حيث تولت ادلول
ا ألعضاء املسؤولية بشلك فردي عن الإطار القانوين اخلاص هبا بدمع من تبادل أأفضل املامرسات وبدمع من متويل املنظمة
العاملية للملكية الفكرية عند الرضورة .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن دمعه لدلراسة اليت متت بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات من قبل الربوفيسور كينيث كروز والرتتيب اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات
املنصوص اليت مت اإثراهئا يف القوانني الوطنية ووضع التنفيذ .واعترب الوفد نفسه منفتحا عىل املقرتحات لفائدة اخليارات القادرة
عىل ضامن وتنفيذ التقييدات والاس تثناءات املناس بة يف القوانني الوطنية طبقا لختبار اخلطوات الثالث والالزتامات اخلاصة
ابملعاهدات ادلولية.
 .51و أأعرب وفد الربازيل عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة
البحر الاكرييب ،و أأفاد بأأن قانون حق املؤلف يسمح ببعض التقييدات بشأأن معدلت المنو الاقتصادي هبدف احلفاظ عىل
التوازن املناسب بني مصاحل أأحصاب احلقوق واملس تفيدين من املصنفات احملمية .وأأكد الوفد عىل أأن التقييدات
والاس تثناءات لفائدة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة قد تفاوتت من بدل اإىل أخر بسبب ظروف اجامتعية واقتصادية معينة
وظروف اترخيية أأخرى .و أأشار اإىل أأن اللجنة ملكفة مبناقشة الس بل اليت تس تطيع ادلول ا ألعضاء من خاللها العمل معا عىل
حتسني كفاءة ا ألنظمة الوطنية بشأأن التقييدات والاس تثناءات بأأي شلك ميكن أأن يعزز من الس ياسة العامة .و أأشار اإىل أأن
التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات قد شاركت يف املصلحة العامة ادلولية اخلاصة بتحسني الوصول
اإىل املعرفة .و أأوحض أأن الوصول اإىل املعرفة قد تأأثر ابملوضوعات الإحدى عرش الواردة يف الوثيقة  SCCR/26/3ووافق
الوفد عىل مناقشة املبادئ املتضمنة هبا.
 .50و أأكد وفد املكس يك عىل أأن وظيفة املكتبات الرئيس ية يه تقدمي اخلدمة للجمهور تعمل أكحد أأصول املعرفة البرشية.
وابلتايل تقوم املعرفة بتغذية الإبداع والتمنية الاقتصادية والاجامتعية .و أأقر القانون الفيدرايل املكس ي ي حلق املؤلف هبذه
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الوظيفة املهمة يف املادة ( )028اليت تنص عىل أأن املكتبات واملصنفات الفنية اليت مت الكشف عهنا ابلفعل ميكن أأن تس تخدم
فقط دون احلصول عىل موافقة من صاحب احلقوق الاقتصادية ودون أأجر رشيطة أأل يتأأثر الاس تغالل العادي للمصنف
سلبا بذكل ورشيطة أأن يمت ذكر املصدر دامئا و أأل يمت اإجراء أأي تغيري عىل املصنف .واكن هناك اس تثناء أخر مبوجب قانون
حق املؤلف املكس ي ي وهو أأنه ميكن للمكتبات ودور احملفوظات أأن تقوم بعمل نسخة واحدة من الواثئق جتنبا خلطر
الاستنفاد أأو الاختفاء.
 .54وذكر وفد ش ييل اللجنة بشأأن اقرتاحه املبديئ حول اش امتل التقييدات والاس تثناءات يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف عام  4112واذلي أأدى اإىل معاهدة مراكش واملناقشات حول التقييدات
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .و أأوحض أأن التدابري بشأأن املرونة اكنت رضورية يف البدلان النامية و أأعرب
عن دمعه القوي للعمل اذلي يستند اإىل نص وتطوير صك دويل .وعالوة عىل ذكل ،دمع الوفد الاقرتاح اذلي مت تقدميه نيابة
عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية منطقة البحر الاكرييب بشأأن حلقات العمل ا إلقلميية.
 .50و أأيد وفد إاكوادور البياانت اليت أأدىل هبا وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب و أأعرب عن اقتناعه
الراخس بأأن املناقشات جيب أأن تس هتدف اإنشاء صك دويل ملزم أأو معاهدة ملزمة دون الإخالل ابملرونة.
 .52ودمع وفد ترينيداد وتوابغو البياانت اليت مت الإدلء هبا نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب.
و أأشار الوفد اإىل أأن املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وهيئات البث اكنت جمالت ذات
أأمهية متساوية من حيث ا ألولوية .وفامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات ،دمع الوفد العمل القامئ عىل النص والاقرتاحات
اخلاصة بعقد حلقات معل إاقلميية واجامتعات ما بني ادلورات يف املس تقبل.
 .55و أأبرز وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات اكنت مبثابة
عنارص حامسة لنظام حق مؤلف متوازن يف ضوء وظيفة أأو دور تكل املؤسسات يف احلفاظ عىل ا ألعامل الإبداعية وتوفري
س بل الوصول اإلهيا .وذكر اللجنة بأأن واحدا من أأقدم القوانني اخلاصة حبق املؤلف وهو قانون أن ،قد اش متل عىل نص خاص
لفائدة املكتبات واقر بأأن اجملمتع كلك هو املس تفيد الهنايئ .و أأوحض الوفد بأأن الاس تثناءات لفائدة املكتبات اكنت موضوع
جلسات الاس امتع الترشيعية وكذكل املناقشات العامة واحلكومية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ودمع تكل الوفود اليت تؤمن
بأأنه يتعني عىل البدلان الفردية أأن يكون دلهيا املرونة الالزمة لوضع التقييدات والاس تثناءات اليت تليب احتياجاهتا اخلاصة
مضن القيود اخلاصة ابللزتامات ادلولية مع أأخذ البيئات القانونية والثقافية والاقتصادية اخلاصة يف الاعتبار .وعىل هذا
ا ألساس ،مل يدمع الوفد اإبرام معاهدة أأو وضع معيار ملزم عىل املس توى ادلويل ولكنه أأوحض أأن عدم وجود توافق يف الراء
بني الوفود جيب أأل مينع اللجنة من اإحراز تقدم لفائدة مجيع البدلان .و أأوحض أأن أأفضل طريقة للميض قدما يه حتقيق مس توى
معني من التوافق يف الراء بشأأن املبادئ وا ألهداف العامة مثل تكل الواردة يف الوثيقتني  SCCR/26/3وSCCR/26/8
قبل القيام مبزيد من العمل بشأأن حتديث القوانني ادلولية من خالل عقد حلقات العمل ا إلقلميية وعقد املؤمترات وتبادل
اخلربات وادلراسات وادلمع الف ي.
 .56و أأكد وفد الهند عىل دور املكتبات ودور احملفوظات كوسائل حمركة ل إالبداع و أأعرب عن قلقه من أأن نظام حق
املؤلف قد اكتسب نوع من الصدى وطوق املؤسسات احليوية ابلنس بة لتوفري البنية التحتية الاجامتعية والاقتصادية وتوفري
املوارد يف ادلول النامية .و أأعرب عن أأمهل بأأن تس هتدف مناقشات اللجنة تطوير فهم شامل لهذه املسأأةل بغض النظر عن
وجود أأو عدم وجود معاهدة دولية يف الهناية .و أأشار الوفد اإىل دراسة أأجريت من قبل املؤرخ الاقتصادي ايكهارد هوفرن
توحض أأن عدم وجود حق املؤلف يف أأملانيا يف القرن التاسع عرش أأدى اإىل زايدة غري مس بوقة يف جمال النرش واملعرفة مقارنة
ابململكة املتحدة وفرنسا ،و أأشار اإىل أأنه ميكن للبدلان النامية أأن تنظر يف امليض قدما طبقا لتكل الفلسفة .و أأشار اإىل أأنه من
املس تحيل أأن يكون هناك نظام حق مؤلف متوازن بشلك منوذيج و أأن أأي ميل يف النظام جيب أأن يكون حنو املصلحة
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العامة .و أأكد عىل أأن املكتبات مل تكن فقط مؤسسات تعلمي بل اكنت أأيضا وسائل حمركة لعدم املساواة بني ا ألجيال ،ا ألمر
اذلي يسمح للبدلان النامية بتناول قضااي التمنية.
 .57و أأبرز وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) أأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات لعبت دورا
حيواي يف حتقيق نظام متوازن حلق املؤلف ودمعت اإنشاء صك دويل ملزم هيدف اإىل تعزيز قدرة املكتبات ودور احملفوظات
عىل توفري الوصول اإىل املواد احملفوظة يف س ياق دور اخلدمة العامة اخلاص هبا .وحث اللجنة عىل بدء املفاوضات اليت تستند
اإىل نص حول لك اقرتاح حددته وثيقة العمل هبدف الوفاء بولية امجلعية العامة بشأأن تقدمي توصيات مناس بة وإانشاء صك
دويل .و أأكد الوفد جمددا عىل الاقرتاح اذلي تقدمت به بعض الوفود يف ادلورة السابقة بشأأن فصل املالحظات عن النص
املقرتح ونقلها اإىل ملحق يف وثيقة العمل .وعالوة عىل ذكل ،دمع الاقرتاح اذلي تقدم به وفد بنغالديش نيابة عن اجملموعة
الس يوية بأأنه يتعني عىل اللجنة أأن تنظر يف تعيني ميرسين أأو أأصدقاء للرئيس هبدف تطوير نصوص العمل اخلاصة
ابلتقييدات والاس تثناءات.
 .58ودمع وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن الزتامه مبواصةل املناقشات
بشأأن املبادئ العامة وا ألهداف اليت حتمك التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي
والتدريس وا ألشخاص ذوي الإعاقة يف الس ياق ادلويل ،لكنه أأكد عىل رضورة النظر بشلك تقديم يف مدخالت النصوص
املتاحة مبا يشمل النص املوحد املشار اإليه يف البيان العام للمجموعة ا ألفريقية.
 .55وحث وفد مرص اللجنة عىل التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن ما اإذا اكن ينبغي التفاوض حول صك موحد للك من
املكتبات ودور احملفوظات أأم صكني منفصلني ،وما اإذا اكن ينبغي أأن تكون تكل الصكوك ملزمة قانوان .و أأشار اإىل أأن معظم
نظم حق املؤلف الوطنية دلهيا قوانني تستند اإىل نص بشأأن التقييدات والاس تثناءات و أأن اعامتد نفس الهنج عىل املس توى
ادلويل سوف ميكن اللجنة من حتقيق مزيد من التقدم بشلك أأرسع مقارنة مبا قامت به يف س ياق هيئات البث .و أأعرب الوفد
عن وهجة نظر مفادها أأن الاجامتعات ا إلقلميية سوف تيرس املناقشات اليت تستند اإىل نص.
 .011ودمع وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن وهجة نظر مفادها أأن
تطوير نظام دويل حلق املؤلف يمت فيه التعامل مع التقييدات والاس تثناءات فقط عىل املس توى الوط ي قد خلق نوع من
عدم التوازن اذلي مت تضخميه يف البيئة الرمقية .و أأعرب عن وهجة نظر مفادها أأن عدم وجود حل دويل أأدى اإىل منع املكتبات
ودور احملفوظات من تلبية احتياجات املس تخدمني وخدمة املصلحة العامة ،ودمع اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة
البحر الاكرييب بشأأن عقد حلقات العمل ا إلقلميية وتعزيز املقرتحات ادلولية.
 .010ودمع وفد أأوروجواي البياانت اليت أأدىل هبا وفد ابراغواي ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر
الاكرييب ،ودمع الاقرتاح اخلاص بعقد حلقات معل إاقلميية لتيسري املناقشات بشأأن املبادئ وا ألهداف اليت حتمك املكتبات
ودور احملفوظات .وذكر اللجنة بشأأن اقرتاح النص اليت تقدم به الوفد جبانب وفود بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر
الاكرييب ا ألخرى واعترب أأن الوثيقة  SCCR/26/3يه نقطة انطالق مثالية للمناقشات اليت تستند اإىل نص.
 .014و أأعرب وفد اجلزائر عن دمعه للمداخةل اليت أأدىل هبا وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .ودمع اإنشاء صك دويل
ملزم عىل أأساس أأنه س هيل تنفيذ التدابري الوطنية وإادارة التبادلت عرب احلدود بني املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات
التعلمي والتدريب والبحث يف العامل الرمقي .وعالوة عىل ذكل ،س يؤدي وضع صك دويل ملزم أأيضا اإعادة تأأسيس التوازن يف
النظام ادلويل حلق املؤلف كام مت وضعه من قبل اتفاقية برن يف ضوء الرتكزي ا ألخري عىل حقوق أأحصاب احلقوق .ودمع الوفد
الاقرتاح بعقد حلقات معل ورد عىل املالحظات اليت أأدىل هبا وفد اجملموعة ابء بشأأن هذه القضية حيث أأفاد أأن الاجامتعات
ا إلقلميية س متكن من التوصل اإىل فهم أأفضل للقضااي وجتعل املفاوضات أأكرث سهوةل .و أأعرب الوفد عن دمعه لالقرتاح اذلي
تقدمت به اجملموعة الس يوية بشأأن تعيني ميرسين أأو أأصدقاء للرئيس .و أأشار الوفد اإىل أأن جملس حقوق الإنسان اذلي
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تشلك من قبل نفس ادلول ا ألعضاء يف املنظمة العاملية حلقوق امللكية الفكرية اكن بصدد اإعداد تقرير عن أأثر نظام حق
املؤلف عىل احلق يف الوصول اإىل املعرفة والثقافة واذلي بدت معارضة بعض الوفود عىل اإنشاء صك دويل بشأأنه متناقضة.
 .010ودمع وفد غواتاميل الاقرتاح اذلي تقدمت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب وكذكل مداخالت
وفود لك من الربازيل واملكس يك وش ييل وإاكوادور و أأوروغواي وترينيداد وتوابغو بشأأن موضوع التقييدات والاس تثناءات
لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .و أأكد الوفد عىل قمية احلصول عىل املعلومات كحق من حقوق الإنسان ووافق عىل عقد
حلقات معل إاقلميية بشأأن تكل القضااي.
 .012واتفق وفد مالوي مع البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية و أأفاد بأأن ادلور اذلي لعبته
املكتبات ودور احملفوظات يف توفري س بل الوصول اإىل مصنفات حق املؤلف واحلفاظ علهيا ل ميكن املبالغة فيه .وا ألمه من
ذكل هو أأن احلق يف الوصول اإىل املعلومات اكن جيب أأن يكون متوازان مع حق املؤلفني هبدف الاس تفادة من أأعامهلم أأو
مصنفاهتم .ودمع الوفد الاقرتاح اخلاص بعقد حلقات معل إاقلميية.
 .015و أأشار وفد الاحتاد الرويس اإىل أأن تطور الإنرتنت واملكتبات الإلكرتونية والتقنيات اجلديدة ميثل احنرافا خطريا عن
دور حق املؤلف ولكنه عارض الر أأي املتطرف بأأنه جيب رفض حق املؤلف ألنه مينع تطور الإنرتنت .وبدل من ذكل ،أأعرب
الوفد عن وهجة نظر مفادها أأنه ميكن حتقيق نوع من التوازن بني مصاحل لك من اجملمتع واملؤلفني والرشاكت .و أأوحض أأن الاحتاد
الرويس قد طورت من ترشيعاهتا منذ عام  4118ابإصدار قانون بشأأن امللكية الفكرية واملقرر حتديثه يف أأول أأكتوبر 4102
و أأكد عىل أأن التقييدات والاس تثناءات مل تقترص عىل املكتبات ودور احملفوظات وإامنا قد تضم جمالت أأخرى مثل التعلمي
والعلوم .ودعا الوفود اإىل احرتام مصاحل بعضها البعض والعمل عىل أأساس هنج علمي جاد .وعالوة عىل ذكل ،دمع احلاجة اإىل
اإجراء مزيد من ادلراسات يف هذا اجملال وإاىل تنظمي حلقات معل إاقلميية أأو مؤمترات حيث ميكن للبدلان تبادل اخلربات.
 .016و أأكد الرئيس عىل وجود هدف مشرتك بني مجيع الوفود بناء عىل الإقرار بأأمهية دور املكتبات ودور احملفوظات يف
نرش الثقافة وعىل احلقيقة بأأن البدلان قد قدمت حلول خمتلفة ،ا ألمر اذلي يسمح جبعل حق املؤلف متوازن بشلك حصيح.
و أأفاد بأأن الهدف هو اإجياد طريقة للتأأكيد عىل أأن نظام حق املؤلف متوازان حبيث ميكن أأن يسمح لتكل املؤسسات ابلعمل
بشلك اكمل يف اإجناز دورها .و أأقر الرئيس بأأنه اكن هناك خالف حول كيفية حتقيق هذا الهدف املشرتك ودعا الوفود اإىل
تركزي املناقشات عىل مبادئ و أأهداف التقييدات والاس تثناءات.
 .017ورحب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابقرتاح الرئيس ببدء املناقشات بشأأن املبادئ وا ألهداف بغرض اإجياد
جمالت توافق يف الراء و أأشار اإىل أأن الوثيقة  SCCR/26/8و أأبرز املبادئ ا ألساس ية الس تة يف املقابل .و أأكد الوفد عىل أأن
املبد أأ ا ألول وهو اعامتد الاس تثناءات الوطنية اكن ا ألمه من بني لك املبادئ و أأن املبد أأ السادس كشف عن فئة جتمع املزيد
من املبادئ العامة .و أأظهر الوفد مرونة بشأأن الإضافة اإىل أأو الإنقاص من لك مبد أأ بدون ادلخول يف مناقشات حول لغة
حمددة ،وهو ا ألمر اذلي س يكون سابقا ألوانه يف تكل املرحةل.
 .018وطالب وفد الربازيل اللجنة ببدء املناقشات عىل أأساس الوثيقة  SCCR/26/3واليت تضمنت املوضوعات ا إلحدى
عرش اليت تشلك جزءا من املناقشات اليت دارت يف ادلورات السابقة.
 .015و أأكد وفد اإكوادور عىل رضورة مناقشة املبادئ وا ألهداف بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل أأساس واثئق العمل
املعمتدة سابقا والوثيقة .SCCR/26/8
 .001ودمع وفد الياابن طريقة العمل اليت اقرتهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .000واتفق الوفد مع اقرتاح وفد اإكوادور بشأأن اعامتد وثيقيت العمل  SCCR/26/3و.SCCR/26/8
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 .004و أأوحض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن الوثيقة  SCCR/26/8قدمت هنجا جديدا يتداخل بشلك جزيئ فقط
مع املبادئ وا ألهداف الواردة يف الوثيقة  .SCCR/26/3و أأوحض أأن املبادئ الس تة الواردة يف الوثيقة ا ألخرية قد ُأدرجت
بشلك منطقي من الأكرث معومية اإىل الأكرث خصوصية وجتريدا وذلكل ،اقرتح الوفد مناقشة هذه املبادئ الس تة بشلك عام
هبدف مجع أراء الوفود قبل مناقشة مبادئ أأخرى واردة يف وثيقة العمل ا ألساس ية.
 .000و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عن دمعه لالقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل
أأساس أأن الوثيقة  SCCR/26/8مل يمت مناقش هتا من قبل بطريقة هادفة وتس تحق انتباه اللجنة .
 .002واتفق وفد أأسرتاليا مع الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل أأساس أأن لغة
الوثيقة  SCCR/26/8اكنت واحضة جدا ومعلت مكقدمة بدهيية للمبادئ وا ألهداف الأكرث تعقيدا الواردة يف وثيقة العمل
ا ألساس ية.
 .005و أأوحض الرئيس أأنه فامي يتعلق بأأس باب الشفافية ،هناك حال وسطا قد مت التفاق عليه من قبل الوفود وهو اإجراء
مناقشات عىل أأساس املبادئ حول موضوع التقييدات والاس تثناءات .وس يقوم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بتقدمي
الوثيقة  SCCR/26/3ورشح مربراهتا وهيلكها .وبعد هذا العرض ،س تقوم الوفود مبناقشة طبيعة وقابلية تطبيق لك مبد أأ
من املبادئ العامة الواردة يف تكل الوثيقة .وبعد تبادل وهجات النظر ،تقوم الوفود عندئذ ابلنظر يف املوضوعات ا إلحدى
عرش الواردة يف الوثيقة  ،SCCR/26/8مع الإشارة اإىل املبادئ العامة اليت نوقشت سابقا .ودعا الرئيس الوفود لالتفاق عىل
حل وسط.
 .006ووافق وفد الهند عىل الاقرتاح اخلاص ابحلل الوسط لكنه طلب توضيحا بشأأن ختصيص وقت ملناقشة لك وثيقة.
 .007و أأوحض الرئيس أأن الوقت اخملصص للوثيقة  SCCR/26/8والوثيقة SCCR/26/3س يعمتد عىل النقا ط اليت تثريها
الوفود و أأنه مل يمت التفاق عىل جدول زم ي حمدد.
 .008ووافق وفد كينيا عىل الاقرتاح اخلاص ابحلل الوسط وحث اللجنة عىل امليض قدما بشلك رسيع بغرض مناقشة اكفة
املوضوعات املدرجة يف الوثيقتني.
 .005و أأعرب وفد الياابن عن وهجة نظر مفادها أأن لك دوةل لها احلق يف مناقشة اقرتاهحا ابلطريقة اليت تريدها و أأن الطلب
اخلاص بوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية قانوين .و أأشار اإىل أأنه عىل الرمغ من عدم تلبية ذكل الطلب ،اإل أأن الوفد اكن عىل
اس تعداد لقبول اقرتاح احلل الوسط رشيطة أأل يع ي قبوهل التفاق عىل مضمون الوثيقتني أأو عىل دجمهام ألن
الوثيقة SCCR/26/8اكنت عبارة عن مجموعة من املبادئ مل تس هتدف أأن تكون مبثابة جزء من املقرتحات ا ألساس ية الواردة
يف الوثيقة .SCCR/26/3
 .041و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل الاقرتاح اخلاص ابحلل الوسط ولكنه دمع التوضيح اذلي أأدىل
به وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء .و أأعرب عن وهجة نظر مفادها أأن الوفد اكن يفضل مناقشة الوثيقةSCCR/26/8
مبفردها ألهنا وفرت هيالك جيدا وانقش الغرض من الاس تثناءات والتقييدات الوطنية يف بيئة حق املؤلف اليت خدمت فهيا
املكتبات ودور احملفوظات جممتعاهتا احمللية واليت تضمنت احللول املرخصة والاس تثناءات .و أأوحض الوفد بأأنه مل يوافق عىل
مترين صياغة أأو عىل دمج الوثيقتني أأو اعامتد هذا الهيلك ابلنس بة للعمل املس تقبيل .وعالوة عىل ذكل ،أأكد جمددا عىل موقف
الوفد من وضع صك دويل ملزم قانوان يف هذا اجملال.
 .040ودعا الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل تقدمي الوثيقة .SCCR/26/8
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 .044و أأوحض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه مت اإعداد الوثيقة  SCCR/26/8لتوفري الطباعة الزرقاء للهنج اذلي اكن
يويص به بشأأن موضوع التقييدات والاس تثناءات واذلي اكن يعزو اإىل التفاق عىل ا ألهداف ادلولية ا ألساس ية اليت يتأأسس
علهيا املزيد من العمل حول القوانني الوطنية .و أأوحض الوفد معىن ا ألهداف واملبادئ ،حيث ا ألوىل يه أأهداف ادلول
ا ألعضاء وا ألخرية يه التوضيحات الإضافية أأو الاعتبارات الرئيس ية اليت جيب أأن تؤخذ يف الاعتبار عند حتقيق تكل
ا ألهداف .و أأقر الوفد بأأن العديد من البدلان وضعت ابلفعل التقييدات والاس تثناءات اليت تليب الاحتياجات الاجامتعية
والاقتصادية والثقافية اخلاصة هبا و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حتدد أأهدافها املشرتكة .و أأشار اإىل أأنه يف الوقت اذلي
حددت فيه الوثيقة  SCCR/26/3قامئة من القضااي احملددة ،نظمت الوثيقة  SCCR/26/8ا ألهداف واملبادئ داخل
موضوعات شامةل ذات أأمهية خاصة ابلنس بة لصانعي الس ياسة هبدف متكني املكتبات ودور احملفوظات من القيام بوظائفها
ا ألساس ية .و أأعرب الوفد عن وهجة نظر مفادها أأن الرتكزي عىل النتاجئ املرجوة اكن مبثابة الطريقة الأكرث فاعلية يف تنظمي معل
اللجنة .و أأوحض أأن الهدف ا ألول اكن يس هتدف تشجيع ادلول ا ألعضاء عىل اعامتد التقييدات والاس تثناءات الواردة يف قوانيهنا
الوطنية اليت تتفق مع الالزتامات ادلولية واليت تسهل دور اخلدمة العامة للمكتبات ودور احملفوظات مع احلفاظ يف نفس
الوقت عىل التوازن بني حقوق املؤلفني واملصلحة العامة الأكرب ،لس امي يف جمال التعلمي والبحث واحلصول عىل املعلومات.
ابلإضافة اإىل ذكل ،وفر الهدف ا ألول الراكئز ا ألساس ية للمبادئ وا ألهداف ا ألخرى اليت مت تقدميها .واكن الهدف الثاين ممتثال
يف احلفاظ عىل املصنفات ،وهو الهدف اذلي اس تقطب دعام هائال كام انعكس يف دراسة الربوفيسور كروز ،اليت أأشارت
اإىل أأن هناك  74دوةل عىل ا ألقل قد وضعت اس تثناءات لهذا الغرض .و أأدى الهدف الثالث اإىل متكني املكتبات ودور
احملفوظات من تنفيذ دور اخلدمة العامة املرتبط بتحقيق تقدم يف البحوث واملعرفة وتوفري اإماكنية الوصول اإىل الرتاث املرتام
ألمم وشعوب العامل .ويف هذا الصدد ،أأنشأأت الاس تثناءات والتقييدات احملدثة واملصممة حسب احلاجة اإطارا ميكن املكتبات
ودور احملفوظات من توفري نسخ ورقية أأو نسخ رمقية من بعض املواد للباحثني وغريمه من املس تخدمني بشلك مبارش أأو عن
طريق املكتبات الوس يطة مبا يشمل العملية التعاونية املعروفة ابمس الاس تعارة فامي بني املكتبات .و أأكد عىل أأن املؤلفني
واملبدعني اعمتدوا عىل هذه الاس تثناءات القوية هبدف اإجراء ا ألحباث والوصول اإىل املصنفات مبا يشمل تكل اليت قد ل تمتتع
بنجاح جتاري .وجشع الهدف الرابع عىل اعامتد قوانني و أأنظمة الإيداع القانوين الوط ي حس امب نوقشت بتعمق يف
الوثيقة  .SCCR/26/3ونص املبد أأ اخلامس عىل أأنه ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء أأن متكن املكتبات ودور احملفوظات من تنفيذ
اهمة اخلدمة العامة يف البيئة الرمقية .و أأشار الوفد اإىل أأن التقنيات الرمقية تغري من اكفة جوانب اجملمتع مبا يشمل الطرق اليت
حصلت هبا املكتبات ودور احملفوظات عىل مجموعات مصنفاهتا وحافظت علهيا ووفرت طرق الوصول اإلهيا ،و أأكد عىل ادلور
احلامس اذلي تلعبه تكل املؤسسات يف تطوير النظام الإيكولويج للمعرفة يف القرن الواحد والعرشين .و أأشار الوفد اإىل أأنه
جيب الإقرار ابملس توى املرتفع من الضغو ط عىل املكتبات ودور احملفوظات بشأأن توفري وصول من خالل ش بكة الإنرتنت اإىل
املواد من خالل وضع الاس تثناءات املناس بة لس امي يف ضوء اجملموعات البحثية مزتايدة التطور اليت قدمهتا .ويف الهناية،
نصت الفئة السادسة عىل املبادئ العامة ا ألخرى اليت اكنت بنفس أأمهية تكل املبادئ ا ألخرى ولكن مت جتميعها يف ضوء
طبيعهتا الشامةل أأو ادلامعة .وحدد الوفد أأربعة مهنا ،حيث يتعلق املبد أأ ا ألول ابلتفييدات املفروضة عىل املس ئوليات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات وموظفهيا ووالكهئا ومت مناقشة هذا املبد أأ ابلتفصيل يف الوثيقة  .SCCR/26/3وجشع املبد أأ الثاين
عىل اإجياد احللول التعاونية واملبتكرة بني مجيع أأحصاب املصلحة .وطالب املبد أأ الثالث ادلول ا ألعضاء ابلنظر يف مدى تطبيق
التقييدات والاس تثناءات املامثةل عىل املتاحف فامي يتعلق بأأداء دورها .ونص املبد أأ الرابع عىل أأن املكتبات ودور احملفوظات
وضعت الضامانت الاكفية للتأأكيد عىل املامرسة املسؤوةل والقانونية للتقييدات والاس تثناءات.
 .040واس تفرس وفد املكس يك عن العالقة بني موضوع املكتبات ودور احملفوظات وموضوع املتاحف وما اإذا اكن ميكن
اعتبارهام موضوع واحد.
 .042و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل القسم ( )018من قانون حق املؤلف ا ألمري ي اذلي حيتوي عىل
الاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،و أأفاد بأأن مجموعة ادلراسة املعنية بتحديث هذا القسم أأصدرت تقريرا يشري
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اإىل أأن املتاحف ميكن أأن تصبح جزءا من مجموعة املكتبات ودور احملفوظات مبوجب ظروف معينة وقد اكن هذا هو سبب
النظر فهيا يف اإطار املبادئ العامة ا ألخرى.
 .045وطلب وفد غواتاميل من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تقدمي جواب أأكرث تفصيال بشأأن السؤال اذلي طرحه وفد
املكس يك بشأأن الصةل بني املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف.
 .046و أأوحض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه مل يكن دليه هنج حمدد بشأأن مسأأةل املتاحف ولكنه أأشار اإىل أأن الوفد قد
قام ابلعديد من أأدوار اخلدمة العامة نفسها يف احلفاظ عىل املواد وتوفري وصول امجلهور اإىل مجموعاهتا ألغراض البحث
والاس تخدامات التعلميية اليت مت تنفيذها من قبل املكتبات ودور احملفوظات .وذلكل ،اكن من املمكن حتديد العالقة بني
املكتبات واملتاحف واحلاجة احملمتةل اإىل الاس تفادة من نفس أأنواع الاس تثناءات لفائدة نفس ا ألهداف واملبادئ.
 .047واتفق وفد كينيا مع الإطار العام اذلي مت اإبرازه يف عرض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .ولكنه أأشار اإىل أأن الإطار
الوط ي احلايل للتقييدات والاس تثناءات اخفق يف ا ألخذ الالزتامات ادلولية للبدلان بشأأن البحوث والتمنية البرشية يف العرص
الرمقي بعني الاعتبار ألنه يفتقر اإىل البيئة املواتية عىل املس توى ادلويل .وذلكل ،اكن اإنشاء اإطار دويل مبثابة رش ط مس بق
لإحراز التقدم عىل املس توى الوط ي.
 .048و أأشار وفد كندا مرجعا اإىل القضية اليت أأاثرها وفد املكس يك بشأأن املتاحف و أأفاد بأأهنا لعبت دورا مماثال دلور
املكتبات ومت اش امتلها يف الترشيعات الكندية فامي يتعلق ابس تثناءات معينة .وجشع املناقشات بشأأن قضية املتاحف لس امي فامي
يتعلق مبسأأةل احلفاظ علهيا .وعالوة عىل ذكل ،رحب الوفد ابلنقاش العام للجنة بشأأن املبادئ وا ألهداف عىل أأساس أأهنا
وضعت ا ألسس للتطورات املس تقبلية يف هذا اجملال.
 .045وطالب وفد الياابن اللجنة هبيلكة املناقشات طبقا لبيان اجملموعة ابء بشأأن املهنجية اليت جيب التعامل هبا مع لك مبد أأ
من املبادئ العامة بشلك منفصل.
 .001و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده للمبد أأ ا ألول من الوثيقة  SCCR/26/8ولكنه أأكد عىل أأن هذا املبد أأ ل جيب أأن
يشلك أأساسا ملناقشات اللجنة ألنه مشمول داخل املبد أأ العام املمتثل يف تعزيز التعاون ادلويل والعابر للحدود حنو التنفيذ
الكفء والفعال لالس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات.
 .000ورحب وفد ش ييل ابلوثيقة  SCCR/26/8ولكنه أأشار اإىل أأهنا مل حتتوي عىل املوضوعات ا ألساس ية مثل النسخ
واملصنفات اليتمية وتدابري امحلاية التكنولوجية .واتفق الوفد مع الهدف اخلاص ابعامتد تدابري وطنية و أأعرب عن تفهمه بأأن هذا
الهدف جيب أأن ميثل الزتاما ابلنس بة مجليع البدلان لضامن حرية التعبري واحلق يف التعلمي من خالل دور املكتبات ودور
احملفوظات .وفامي يتعلق مببد أأ احلفاظ ،أأقر الوفد بأأنه اكن من الرضوري احلفاظ عىل الرتاث البرشي لس امي يف البدلان النامية
ذات اجلغرافيا املعقدة .وعالوة عىل ذكل ،وافق الوفد عىل أأن وجود نظام يكفل حامية حقوق املؤلفني وإاماكنية الوصول اإىل
أأعامهلم أأو مصنفاهتم ميكن أأن يؤدي اإىل منفعة اجامتعية كبرية.
 .004ودمع وفد كينيا املداخالت اليت تقدم هبا الوفد نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية وكذكل اليت تقدم هبا وفد الربازيل .و أأفاد بأأن
وجود الزتام دويل بشأأن تطوير التقييدات والاس تثناءات الوطنية ل يعاجل القضااي العابرة للحدود.
 .000و أأجاب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل ا ألس ئةل اليت تقدم هبا وفدي كينيا وإاندونيس يا من خالل التوضيح بأأنه فامي
يتعلق ابعامتد التدابري الوطنية ،فاإن الاتساق مع الالزتامات ادلولية ل يع ي أأن تكل التدابري عىل وجه التحديد من بني
متطلبات الالزتامات ادلولية ،بل تع ي أأهنا متفقة مع الإطار القانوين العام احلايل للحقوق والاس تثناءات يف القانون ادلويل،
اذلي تضمن احلد اخلاريج أأو حدود اختبار اخلطوات الثالث لقياس نطاق التقييدات والاس تثناءات .و أأكد الوفد عىل أأن
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هناك جمال ومرونة اكفيني مبوجب هذا الإطار القانوين مبا يشمل اختبار اخلطوات الثالث ،هبدف تنفيذ مجيع ا ألهداف
واملبادئ ذات الصةل مع مراعاة الظروف القانونية والثقافية للك دوةل .و أأوحض الوفد أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية وضعت
ابلفعل ا ألهداف واملبادئ موضع التنفيذ يف قانوهنا الوط ي ابس تثناء قضية املتاحف ،وذكل احرتاما حلدود الالزتامات ادلولية
احلالية .و أأكد أأن الاقرتاح ل يتطلب اإنشاء مزيد من الالزتامات ادلولية .ويف رده عىل النقطة اليت أأاثرها وفد ش ييل ،أأوحض
الوفد أأن عدم وجود اإشارة حمددة اإىل املوضوعات ا ألخرى مل يعكس الرغبة يف حذفها أأو التقليل من شأأهنا .وميكن أأن يمت
النظر يف املصنفات اليتمية اإما وفقا ملبد أأ البحث والتمنية البرشية أأو وفقا ملبد أأ احلفاظ ،وابملثل ،ميكن مناقشة تدابري امحلاية
التكنولوجية كجزء من الهدف املع ي ابلتقييدات والاس تثناءات يف البيئة الرمقية.
 .002و أأشار وفد السودان اإىل أأن املبد أأ الثالث اذلي مت اإبرازه يف الوثيقة  SCCR/26/8اكن متناغام مع اختبار اخلطوات
الثالث لاللزتامات ادلولية .وأأشار اإىل أأنه وفقا دلراسة الربوفيسور كروز ،قامت ادلول بوضع أأنظمة متناقضة ومتنوعة بشأأن
التقييدات والاس تثناءات و أأن تنفيذ الالزتامات ادلولية سوف يسهل من الوصول اإىل املعلومات .و أأوحض الوفد أأن السودان
اعمتدت ترشيعا جديدا يف عام  4100ينص عىل التدابري بشأأن التقييدات والاس تثناءات مثل الاس تخدام يف ا ألغراض
التعلميية .و أأشار اإىل املادة ( 46ج) ،و أأفاد بأأهنا مل تؤثر عىل احلقوق املتعلقة ابملصنفات أأو ابملؤلف .ونص نفس الترشيع عىل
الرتخيص الإلزايم ونصت املادة  )4( 07عىل أأن أأي قرار بشأأن اإصدار ترخيص اإلزايم لبد أأن يكون متعلقا بأأغراض تعلميية
أأو حبثية ،وجيب أأن حيدد الوقت واملاكن والتعويض املادي للمؤلف .وحث الوفد املنظمة العاملية للملكية الفكرية عىل اإجراء
دراسة مفصةل بشأأن متكني البحث والوصول اإىل املعلومات عىل املس توى ا إلقلميي أأو ابملنظامت ا إلقلميية مثل الاحتاد
ا ألورويب ،حيث مت تنفيذ تكل احلقوق .و أأكد عىل أأن البيئة الرمقية والتكنولوجيا اذلكية وفرت فرصا كبرية ولكهنا أأدت أأيضا اإىل
مشالكت مل تس تطع ادلول ا ألعضاء حلها مبفردها واليت اكنت مساعدة املنظمة العاملية للملكية الفكرية رضورية بشأأهنا .وفامي
يتعلق مببد أأ الإيداع القانوين ،أأكد الوفد عىل أأنه جيب احرتام املعايري ادلولية ومتكني اللجنة من اإقامة روابط بني خمتلف
التفاقيات واملعاهدات ،مبا يشمل التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية (.)TRIPS
 .005ودمع وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) املالحظات اليت أأدىل هبا وفود لك من كينيا والربازيل وإاندونيس يا والسودان
بشأأن أأمهية وجود توصية لفائدة ادلول حول اعامتد تدابري وطنية بشأأن التقييدات والاس تثناءات و أأكد عىل أأن ولية اللجنة
يه تعزيز هذه التدابري عىل املس توى ادلويل.
 .006و أأشار وفد كينيا اإىل أأنه اكن من ا ألسهل ابلنس بة دلوةل مثل الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن تقوم بتنفيذ الاس تثناءات
عىل ترشيعها الوط ي يف ضوء اقتصادها القوي واملتقدم ووضعها املكتفي ذاتيا فامي يتعلق ابلتعلمي والبحث .و أأكد عىل أأن الوضع
الاقتصادي ملعظم بدلان اجملموعة ا ألفريقية اكن أأضعف ومل تمتكن من دمع تطوير نظام تعلميي مس تقل ،واكن علهيا أأن تعمتد
بشلك كبري عىل ادلول ا ألخرى .و أأدى هذا الاعامتد املتبادل اإىل احلاجة اإىل وجود اإطار دويل واكن السبب يف وجود
منظامت دولية مثل املنظمة العاملية للملكية الفكرية هبدف تشجيع التفامه والتعاون ادلويل.
 .007و أأكد وفد اإكوادور عىل أأمهية احلفاظ عىل املرونة عند حتليل قضية الاس تثناءات الوطنية وحث لك دوةل عىل اختاذ
القرارات الالزمة رشيطة أأن تضع يف اعتبارها الإطار ادلويل والفوارق يف جمال التمنية والصعوابت احملددة اليت تتعلق
ابملكتبات ودور احملفوظات .وسلط الضوء عىل احلاجة اإىل تطوير التقييدات والاس تثناءات ادلولية اليت تتناول مسأأةل
التكنولوجيا الرمقية.
 .008ورحب وفد الهند ابملبادئ اليت قداها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ودمع التوس يع احملمتل يف نطاق التقييدات
والاس تثناءات حبيث يشمل املتاحف .و أأشار اإىل أأن جتربة الولايت املتحدة اكنت ذاتية ادلمع و أأن التقييدات والاس تثناءات
يف الكثري من البدلان ا ألخرى مل يمت اش امتلها داخل احلدود الوطنية ولكهنا أأاثرت قضااي عابرة للحدود يف البيئة الرمقية اليت
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تطلبت وجود التعاون ادلويل .وابلتايل ،أأصبحت مسأأةل ما اإذا اكنت مناقشات اللجنة جيب أأن تقترص عىل الاس تثناءات
الوطنية حمل نقاش.
 .005و أأعرب وفد المين عن ر أأي مفاده أأنه من الرضوري تطوير القانون ادلويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات للتغلب
عىل درجة خمتلفة من املرونة اليت متتعت هبا ادلول النامية وادلول املتقدمة يف اإطار ا ألنظمة الوطنية.
 .021و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن املبد أأ ا ألول من الوثيقة  SCCR/26/8مل حيد من اإماكنية تطوير
اس تثناءات دولية ولكنه ببساطة نص عىل أأن تكون هناك اس تثناءات وطنية سلمية .و أأكد الوفد عىل أأن تطوير قوانني
وطنية جيدة بشأأن التقييدات والاس تثناءات جيب أأل يكون جمال للخالف و أأقر بأأن ما اكن مبثابة قانون وط ي جيد قد
خيتلف من دوةل اإىل أأخرى حسب ظروفها الاقتصادية.
 .020ودمع وفد جنوب أأفريقيا املداخةل اليت أأدىل هبا وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ودمع تطوير اإطار دويل حول
التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات عىل أأساس أأن النظام احلايل اكن غري متوازن وغري عادل .و أأشار
اإىل أأن حامية حق املؤلف مبعاهدات دولية وترك التقييدات للقانون الوط ي مل يكن يؤدي اإىل التمنية والوصول اإىل املعرفة.
 .024و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن مداخالت بعض الوفود أأوحضت أأن اعامتد التقييدات والاس تثناءات الوطنية اكن متضمنا
داخل مبد أأ أأوسع نطاقا للتعاون ادلويل والعابر للحدود اذلي هيدف اإىل التنفيذ الفعال للمكتبات ودور احملفوظات .و أأوحض أأنه
ل يوجد اتفاق فامي يتعلق بذكل املبد أأ ا ألوسع نطاقا.
 .020و أأوحض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن اس تخدام مصطلح "شامل" يف املداخةل السابقة هل اكن يع ي أأن تكل
ا ألهداف ذات طابع عام أأعىل من خصوصية بعض املوضوعات ا ألخرى .و أأعرب عن مرونة بشأأن النظر يف لك مبد أأ وهدف
يف حد ذاته دون أأية تبعات بشأأن كيفية اتصالها ببعضها البعض أأو بغريها من املوضوعات.
 .022و أأعرب وفد اإندونيس يا عن وهجة نظر مفادها أأن الإطار ادلويل اكن رضوراي هبدف تطوير القوانني الوطنية بشأأن
التقييدات والاس تثناءات.
 .025ومض وفد نيجرياي صوته لبيان وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية دعام إلطار دويل حول التقييدات
والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احملفوظات.
 .026وعرب وفد ترينيداد وتوابغو عن رغبته يف اإلقاء الضوء عىل تفهمه املزتايد ملوضوع التقييدات والاس تثناءات اخلاصة
ابملكتبات ودور احملفوظات وارتباطها ابملتاحف .كام أأيد البيان الصادر عن وفد الإكوادور بأأن لك دوةل متر مبرحةل خمتلفة من
المنو فامي يتعلق هبذه املسائل لكنه أأوحض أأن املبادئ وا ألهداف اليت مت وضعها يف املستند  SCCR/26/8مل تكن غري
مامتش ية مع التطوير املس تقبيل لإطار دويل للتقييدات والاس تثناءات.
 .027و أأكد وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء أأن مساعدة ادلول ا ألعضاء يف املنظمة العاملية حلقوق امللكية الفكرية يف
تطبيق الاس تثناءات من خالل ا ألطر القانونية الوطنية دلهيا لبد أأن يكون الهدف من وراء املناقشات يف تكل اللجنة و أأكد
عىل أأن الإطار القانوين ادلويل قد مسح ابلفعل بقدر اكيف من املرونة لتحقيق ذكل بقدر من اجلدية .و أأشار اإىل أأن مبد أأ تب ي
اس تثناءات وطنية يشري اإىل الربط بني حقوق الكتاب و أأهداف الس ياسة العامة ا ألخرى وإاىل أأمهية احلفاظ عىل توازن
مناسب بني احلقوق .وقام الوفد بتذكري اللجنة بأأن الفوائد املرتتبة عىل حامية حق املؤلف مل تتحقق فقط للمؤلفني و أأحصاب
احلقوق بصفة عامة ،لكهنا حتققت أأيضا ابلنس بة للمس تخدمني و أأن حامية احلقوق اكن ا ألساس توريد حمتوى اإبداعي متقاطع.
ورصح الوفد أأن احلاجة اإىل مس توى مرتفع من امحلاية حلق املؤلف وإاىل فاعلية الاس تثناءات اكنت من العنارص ا ألساس ية
أأثناء مناقشة الاس تثناءات الوطنية .و أأكد الوفد عىل أأنه من املهم التوصل اإىل تفامه واحض بشأأن اهمة املؤسسات الثقافية
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و أأنشطهتا عند مناقشة املس تفيدين من الاس تثناءات الوطنية ولس امي عندما تكون تكل املهمة تمت مبوجب القانون وتؤدي اإىل
اإاثرة مسائل قانونية عامة.
 .028ودعا رئيس اللجنة وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل توضيح املبد أأ الثاين يف الوثيقة  SCCR/26/8واذلي يتعلق
بدمع البحث والتمنية البرشية.
 .025ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن املكتبات ودور احملفوظات لعبت دورا خدميا عاما هاما يف تعزيز البحث
واملعرفة من خالل توفري النفاذ اإىل عدد خضم من املواد .و أأوحض أأن دورها أأصب أأكرث أأمهية يف القرن الواحد والعرشين ويف
عالقاهتا بأأفراد اجملمتع الأكرث ضعفا .ذلكل اكن من املهم أأن يمت تطوير تقييدات واس تثناءات متكن املكتبات ودور احملفوظات
من أأداء وظيفهتا.
 .051ووافق وفد ش ييل عىل مبد أأ وهدف دمع البحث والتمنية البرشية و أألقى الضوء عىل وجودها يف املادة  05من الإعالن
العاملي حلقوق الإنسان .و أأوحض أأنه وفقا للترشيعات يف دوةل ش ييل فاإن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف اكن جيب أأن
تتعاون فامي يتعلق ابملهنج الوط ي للتدريس بصورة فعاةل حىت اإذا مل تكن مؤسسات تدريس .و أأشار اإىل أأن الهدف قيد النظر
اكن يتعرض للخطر بسبب عدد من الصعوابت ودعا اللجنة اإىل حتديد العنارص اليت جيب تضميهنا من أأجل ضامن تطبيقه
عىل املس توى ادلويل .و أأشار اإىل أأن اكفة العنارص تقريبا اليت اكنت موجودة يف الوثيقة  SCCR/26/3اكنت تسعى اإىل
ضامن هذه الوظيفة ولس امي مسأأةل الاس تعارة والنسخ واحلق يف ترمجة املصنفات و أأن حتليل هذه الورقة اكن مبثابة نقطة
انطالق مفيدة.
 .050ووافق وفد كينيا عىل مبد أأ أأن تقوم اكفة ادلول بلعب دور يف المتكني من النفاذ اإىل املعلومات من أأجل دمع البحث
التعلمي والإبداع .و أأكد عىل أأن قدرة ادلول ا ألعضاء عىل السامح هبذا النفاذ اعمتدت عىل منوها الاقتصادي ويف بعض احلالت
عىل دمع ادلول ا ألخرى .ذلكل ،أأكد الوفد عىل رضورة التعاون ادلويل من أأجل مشاركة املعلومات والبحث ودمع اقتصاد
ادلول النامية.
 .054ووافق وفد الربازيل عىل مبد أأ وجوب معل اللجنة عىل التوصل حللول معلية لتوفري ظروف مالمئة لضامن قيام
املكتبات ودور احملفوظات بتوفري النفاذ اإىل املواد التعلميية والبحثية .و أأشار اإىل أأن الهدف ا ألخري ميكن حتقيقه فقط اإذا قامت
ادلول ا ألعضاء بتقدمي تقييدات واس تثناءات اكفية لتسهيل نفاذ املكتبات للمواد والتعاون عرب احلدود مع املؤسسات ا ألخرى
مبا يف ذكل املؤسسات التجارية.
 .050و أأقر وفد الهند بيان وفد الربازيل ووافق عىل وضع مبادئ عليا كام فعل مع أأهداف الإمنائية ل أللفية و أأهداف التمنية
املس تدامة .و أأقر أأنه اكن من املهم أأن يمت حتليل ما اإذا اكنت القوانني الوطنية تسمح ابس تخدام فعال للمعاهدات والالزتامات
ادلولية لكنه أأكد عىل أأمهية وجود أأداة تنفيذ أأيامن غاب التعاون عرب احلدود.
 .052ووافق وفد جنوب أأفريقيا عىل املبد أأ الثاين اذلي أأكد عليه املستند  SCCR/26/8ووصفه بأأنه أأحد مفاتيح حتقيق
التمنية املس تدامة .وعرب عن وهجة النظر القائةل بأأن بيئة حق املؤلف احلالية مل تؤدي اإىل تعظمي النفاذ اإىل مواد التعمل .ودمع
الوفد املداخةل اليت قام هبا وفد كينيا املتعلقة بأأن وجود اإطار دويل سيساعد عىل التعاون وتبادل املعلومات عرب احلدود.
 .055و أأشار وفد كندا اإىل أأن املبادئ املقدمة حتت بند دمع البحث والتمنية البرشية يف الوثيقة  SCCR/26/8ذكرت دور
املكتبة ودور احملفوظات يف توفري النفاذ اإىل املعرفة واجملموعات وأأن املستند ،وفقا للمبادئ العامة ،قد أأاثر ادلور الهام
ألحصاب احلقوق يف ضامن النفاذ املس تدام للمصنفات املشموةل حبق املؤلف .وتساءل الوفد عام اإذا اكنت معلية التبادل عرب
احلدود قد متت دراس هتا فامي يتعلق هبذه املبادئ.

SCCR/28/3
28

 .056ومض وفد السودان صوته اإىل بياانت وفدي الربازيل والهند املتعلقة بأأنه جيب دراسة وظيفة املكتبات ودور
احملفوظات املتعلق ابلنفاذ واملصنفات املنشورة املشموةل حبقوق الطبع يف اإطار التمنية املس تدامة .و أأوحض أأن ادلول النامية
طالبت مبس توى أأعىل من التخطيط الاسرتاتيجي و أأشار اإىل أأن البحث العلمي اذلي أأجرته املتاحف الإثنولوجية قد أأفاد
مجيع الناس يف العامل وجيب حاميته من خالل تقييدات واس تثناءات يف ضوء اتفاقية  4110اليت تتعامل مع احملتوى اجلديد
ل إالعالم و أأشاكل التعبري اللفظي والثقايف.
 .057وعرب وفد مرص عن موافقته عىل املبادئ العامة اليت مت اإلقاء الضوء علهيا يف الوثيقة ودعا  SCCR/26/8اللجنة اإىل
مناقشة احللول الوطنية اليت تتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف .كام اقرتح
بتوزيع دراسة اس تقصائية يف الفرتة اليت تفصل بني اجللسات لتحديد احلقوق اليت توافق الوفود عىل حتويلها من مس توى
امحلاية الوطنية اإىل مس توى امحلاية ادلولية .عالوة عىل ذكل ،طالب الوفد اللجنة أأن تدرس بعناية حقوق املتاحف ولس امي
يف ادلول اليت مت غزوها أأو اليت شهدت عنف من قبل قراصنة.
 .058ووافق وفد اإندونيس يا عىل مبد أأ دمع البحث والتمنية البرشية و أأشار اإىل أأنه جيب أأن يدرس بصفة خاصة مسأأةل نفاذ
املس تخدمني اإىل املكتبات ودور احملفوظات .وطالب الوفد بتوضيح معىن املعرفة امجلعية ل ألمم والشعوب فامي يتعلق مببد أأ تب ي
تدابري وطنية وتساءل عام اإذا اكن التعريف مالمئا اإذا مت قرص املناقشات عىل الصكوك الوطنية .عالوة عىل ذكل ،طالب
الوفد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بتفسري كيفية قيام ادلول بتطوير أأنشطة دولية عىل أأساس ا ألطر القومية وحدها.
 .055واقرتح وفد أأسرتاليا قيام املنظامت غري احلكومية ابلسهام يف مناقشات املبادئ العامة.
 .061و أأوحض وفد الولايت املتحدة أأن املبد أأ الثالث حتت عنوان دمع البحث والتمنية البرشية اذلي يفيد بأأن الاس تثناءات
والتقييدات ميكن أأن تضع الإطار اذلي ميّكن املكتبات ودور احملفوظات من ااتحة املواد مبارشة أأو من خالل مكتبات
وس يطة ميكن أأن يشمل التبادلت ادلولية.
 .060ولحظ وفد اإيطاليا أأن املناقشات بشأأن التقييدات والاس تثناءات اكنت مقصورة عىل املصنفات املشموةل ابمحلاية
مبوجب حق املؤلف و أأن الرتاث التارخيي يف املتاحف والتحف ا ألثرية والإثنوغرافية اكن النفاذ اإلهيا متاحا جماان واكنت متوفرة
لالس تخدامات عرب احلدود مثل تبادل املصنفات بني املكتبات .ولفت الوفد انتباه اللجنة اإىل أأن املواد اخملتصة لكيا ابلبحث
العلمي مل تكن مشموةل ابمحلاية مبوجب حق املؤلف.
 .064و أأوحض وفد الإكوادور احلاجة اإىل تشجيع تبادل املعلومات بني املؤسسات مثل املكتبات ودور احملفوظات يف ادلول
ا ألقل تقدما مبا يكفل حتقيق التمنية البرشية .كام أأعلن تأأييده لالقرتاح اذلي قدمه وفد أأسرتاليا فامي يتعلق مبساهامت املنظامت
غري احلكومية.
 .060و أأعلن وفد اإندونيس يا تأأييده للحاجة اليت أأعرب عهنا وفد الربازيل ملناقشة اإماكنية النفاذ والتمنية املس تدامة .و أأشار اإىل
املبد أأ الثالث من اعامتد الإجراءات الوطنية واذلي تناول حامية املعارف التقليدية والثقافية مبا فهيا الرتاث العلمي .و أأفاد الوفد
بأأن هذين النوعني من القضااي يندرجان مضن اختصاص اللجنة احلكومية ادلولية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) و أأنه
يتعني انهتاج طرق خمتلفة عند مناقشة قانون امللكية الفكرية املعارص واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية فامي خيص حق
املؤلف ألفراد اجملمتع الضعاف .وفامي يتعلق بأليات املكتبات الوس يطة أأكد الوفد عىل احلاجة اإىل مناقشة هذه القضية عىل
املس توى ادلويل.

SCCR/28/3
29

 .062و أأعرب وفد تونس عن تأأييده للر أأي اذلي يفيد بأأن قرص املناقشات عىل الترشيعات احمللية لن يساعد املكتبات ودور
احملفوظات عىل حتقيق النفاذ و أأنه من الرضوري رؤية التقييدات والاس تثناءات يف ضوء اإطار مؤسيس من خالل أليات
للتبادل السلمي.
 .065و أأعلن وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء دمعه لدلور اذلي تضطلع به املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات
ا ألخرى يف مساندة البحث والتمنية البرشية وشدد عىل أأمهية تفهم صالحيهتم واهمهتم عند النظر اإلهيم بوصفهم مس تفيدين من
التقييدات والاس تثناءات .وفامي يتعلق مبجال البحث ،أأشار الوفد اإىل توجيه امجلاعة ا ألوروبية  EC/45/4110و أأوحض أأنه
تضمن اس تثناء اختياراي عىل نسخ املصنفات يسمح ابإاتحة حقوق اس تخدام املصنفات بغية التوضيح ألغراض التعلمي
والبحث العلمي فقط ،وميكن اس تخدااها طاملا متت الإشارة اإىل املصدر ما مل يصبح ذكل مس تحيال وإاىل احلد اذلي يربره
الغرض غري التجاري اذلي ينبغي حتقيقه .و أأوحض الوفد أأن الاحتاد ا ألورويب قام بتطبيق هذه الاس تثناءات ويف بعض
احلالت اكنت حمددة ابلرتخيص ألحصاب احلقوق أأو مت تمكلهتا به .ونص التوجيه عىل أأنه عند تطبيق التقييدات
والاس تثناءات يف هذا اجملال ينبغي حتديد الطبيعة غري التجارية للنشا ط املقصود من خالل ذكل النشا ط عىل هذا النحو ،يف
حني أأن الهيلك التنظميي والوسائل اليت أأسست للمخاوف مل يكوان حبجم العوامل يف هذا الصدد .وشدد الوفد عىل الصةل
بني ادلور اذلي تضطلع به املكتبات ودور احملفوظات يف دمع البحث ودورها يف حامية نظام حق املؤلف .و أأوحض وفد اإيطاليا
من خالل مداخلته بأأن القضااي اخملتلفة اليت حتتاج اإىل نقاش فامي يتعلق ابلبحث والتمنية البرشية مل تكن ابلرضورة لها عالقة
حبق املؤلف.
 .066ودعا الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لس تحداث مبد أأ التقييدات والاس تثناءات يف بيئة رمقية.
 .067و أأوحض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن تطور التقنيات الرمقية ّغري من طريقة اإنشاء املصنفات ونرشها وختزيهنا
وحفظها والنفاذ اإلهيا واس تخدااها و أأن املكتبات ودور احملفوظات اضطرت لتعديل ممارساهتا ل ي تمتكن من مواصةل
الاضطالع بأأدوارها .ولحظ الوفد أأن بعض املواد نشأأت يف أأشاكل رمقية وسامهت يف زايدة التوقعات بشأأن ا ألنساق اليت
يمت من خاللها النفاذ اإىل املضمون .و أأعرب الوفد عن ر أأي يفيد بأأن املبادئ الواردة يف الوثيقة SCCR/46/8أأدركت التأأثري
والتحدايت اليت تفرضها البيئة الرمقية اجلديدة.
 .068و أأيد وفد كينيا املبد أأ اذلي عرب عنه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأوحض أأن الإجامع يف هذا اجملال مكّن من وضع
تدابري دولية تسمح للمكتبات ودور احملفوظات مبشاركة املعلومات يف البيئة الرمقية.
 .065و أأعلن وفد ش ييل تأأييده للهدف اذلي مت بيانه فامي يتعلق بوضع التقييدات والاس تثناءات يف بيئة رمقية .و أأوحض الوفد
أأنه مت وضع الترشيع الش ييل اخلاص حبق املؤلف ليكفل التوازن احملايد بني ا ألحاكم اليت جتزي احلقوق وتكل اليت تضع
الاس تثناءات فامي يتعلق ابملصنفات التناظرية والرمقية .و أأوحض الوفد أأن احلقائق التكنولوجية اجلديدة تطلبت اإجراء بعض
التعديالت جلعل ا ألحاكم قابةل للتطبيق .وذكر أأنه ينبغي أأن تعظم البيئة املعلوماتية اس تخدام ا ألنساق والتكنولوجيات اخملتلفة
بدل من أأن تعوقها .و أأشار الوفد اإىل أأنه منذ عام  4100طورت ش ييل املكتبة الرمقية العامة لتيسري الإعارة عرب الإنرتنت
للمصنفات احملمية واملصنفات اليت يف املكل العام .وقد مكنت املكتبة ألف املس تخدمني الش يليني من النفاذ جماان اإىل
النصوص املوجودة يف نسق رمقي .ولكن واهجت الهيئة املسؤوةل عن تكل املنصة صعوابت يف منح الرتاخيص للنارشين اليت
احتاجت مناذج أأعامهلم املتباينة اإىل التفاوض بشأأن معايري الرتخيص البديةل .وشدد الوفد عىل أأن أأكرب حتدايت املكتبات
الرمقية العامة متثلت يف تاكليف تزنيل املواد الرمقية اليت يفرضها النارشون من خالل منصاهتم اخلاصة و أأنه اكنت هناك حاجة
ماسة اإىل صك دويل لتطوير اإدارة متوازنة لتدابري امحلاية التكنولوجية اليت مل تشلك عائقا أأمام أأهداف املكتبات ودور
احملفوظات.
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 .071و أأفاد وفد الربازيل بأأن املبد أأ العام للتقييدات والاس تثناءات يف البيئة الرمقية اكن شامال وميكن مراعاته عند مناقشة
أأحاكم حمددة يف ذكل اجملال.
 .070و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن موافقته عىل مبد أأ التقييدات والاس تثناءات يف البيئة الرمقية و أأيد املداخةل اليت قام هبا
وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وحدد الوفد حاجة املكتبات اإىل الرمقنة ألغراض احلفظ وإااتحة النفاذ اإىل املواد
للمؤسسات التعلميية والبحثية .وأأوحض الوفد أأن احلصول عىل ترصحي من صاحب حق املؤلف قبل أأي رمقنة اكن يس تغرق
وقتا طويال للغاية وملكفا بدرجة كبرية و أأن ختليص حق املؤلف اكن مزجعا نظرا للصعوابت امجلة يف تتبع مؤلفي ا ألعامل القدمية.
وظهرت مشالكت أأخرى يف التواصل مع النارشين بشأأن وجود جفوات يف اجملموعات املتوفرة ابملكتبات واليت ميكن أأن يتعذر
النفاذ اإلهيا ما مل يمت رمقنهتا .و أأكد الوفد أأنه اكن لبد من التوصل اإىل حل عىل املس توى ادلويل ل س امي من أأجل احلفاظ عىل
الرتاث الثقايف املرتبط مبصنفات مكتبات الإيداع القانوين واليت مت الترصحي لها ابإاتحة النفاذ اإىل مجموعاهتا ل ألجيال احلالية
والقادمة.
 .074و أأيد وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء املناقشات بشأأن مبد أأ التقييدات والاس تثناءات يف البيئة الرمقية و أأوحض
أأن تطبيقها مل يقترص عىل املكتبات ودور احملفوظات ولكن أأمكن متديده ليشمل نظام حق املؤلف بوجه عام .وطرح الوفد
سؤالا بشأأن ما اإذا اكنت هناك حاجة للرشو ط اخملتلفة عىل الاس تثناءات القامئة يف ضوء اختبار اخلطوات الثالثة و أأوحض
توقع املس تخدمني بشأأن املساواة بني املصنفات التناظرية والرمقية اليت أأاتحهتا التكنولوجيا الرمقية والربط الشامل .كام أأقر
الوفد ابإماكنية قدرة التقييدات والاس تثناءات عىل تيسري استبدال القنوات الطبيعية للتوزيع لفائدة الطرق الرمقية اجلديدة.
ومبعىن أأوسع ،أأكد الوفد أأن املناقشات تريم اإىل اإجياد توازن بني امحلاية الاكفية حلق املؤلف وبعض أأهداف وغاايت الس ياسة
العامة .وشدد عىل أأنه مل يتسن حتديد هذا التوازن عىل املس توى ادلويل نظرا ألنه كثريا ما قدمت أأهداف الساس ية بُعدا
وطنيا .وذكر الوفد أأن اختبار اخلطوات الثالثة قدم املعايري العامة اليت اكن ل بد من احرتااها مع السامح مبراعاة اخلصوصيات
والاحتياجات الوطنية عند وضع قرارات الس ياسة العامة.
 .070و أأوحض وفد اإيطاليا أأنه عىل الرمغ من وجود بعض املواد ابلفعل مضن املكل العام وعدم خضوعها لقيود عىل النقل عرب
احلدود ،اإل أأهنا ظلت مضن وس يط مادي واكن ل بد من تكبد نفقات حتويلها اإىل مواد رمقية .و ّبني الوفد أأن املكتبة الوطنية
الإيطالية أأطلقت مرشوع رمقنة يقوم عىل عقود مت اإبرااها مع مجموعة من الرشاكت واكنت هذه العقود عالية التلكفة و أأاثرت
قضية تقامس النفقات .و أأوحض الوفد أأن معلية الرمقنة مثلت عبئا اقتصاداي بغض النظر عام اإذا اكن املصنف ذو الصةل مشمول
حبامية حق املؤلف أأو يف املكل العام.
 .072ودعا الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لإبداء ر أأيه حول املبادئ العامة ا ألخرى الواردة يف الوثيقة
.SCCR/46/8
 .075و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل اجلزء ا ألخري من املبادئ وا ألهداف الواردة يف الوثيقة SCCR/46/8
اليت حتمل عنوان املبادئ العامة ا ألخرى .و أأوحض الوفد أأن لك مبد أأ متضمن يف ذكل اجلزء اكن عىل نفس القدر من ا ألمهية
اليت حظيت هبا املبادئ ا ألخرى ولكن مت اعتبارها شامةل ل ألهداف ا ألخرى أأو دامعة لها .ونص املبد أأ ا ألول الوارد حتت هذا
اجلزء عىل أأن الاس تثناءات والتقييدات ا ألخرى مبا فهيا اس تثناءات الاس تخدام العام قد تلعب أأيضا دورا هاما يف متكني
املكتبات ودور احملفوظات من الاضطالع بدورها يف تقدمي اخلدمات العامة .و أأقر الوفد أأن ادلول ا ألعضاء اس تخدمت
مجموعات خمتلفة من الاس تثناءات احملددة واس تثناءات عىل التطبيق العام .وكرر املبد أأ الثاين أأمهية التقييدات عىل املسؤولية
اليت نوقشت ابس تفاضة يف الوثيقة  .SCCR/46/0و أأقر املبد أأ الثالث بأأن أأحصاب احلق اضطلعوا بدور حامس يكفل النفاذ
املس تدام اإىل املصنفات احملمية حبق املؤلف سواء يف البدلان املتقدمة أأو النامية و أأنه ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء أأن تشجع
احللول التعاونية والابتاكرية بني لك أأحصاب املصلحة .وتعلق البند الرابع ابملتاحف .وفامي هل شأأن ابملبد أأ ا ألخري ،واذلي مشل
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ضامانت تكفل السلوك املسؤول من قبل مس تخديم املكتبات وتوفري اخلدمات اليت تقداها دور احملفوظات ،أأكد الوفد عىل
أأمهية التعليق اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء وعىل مساندة دورمه املهم.
 .076و أأبدى وفد الربازيل موافقته عىل املبد أأ الثالث بشأأن أأحصاب احلقوق كام فرسه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
ورحب ابملبادرات املشرتكة اجلديدة بشأأن حتسني نفاذ املكتبات ودور احملفوظات اإىل املصنفات.
 .077و أأقر وفد ش ييل الرشح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن أأس باب القيام بتجميع بعض املبادئ معا
ولكن أأعرب عن رغبته بأأن يمت التعامل معها عىل حنو مس تقل .و أأيد الوفد اإدراج أأحد املبادئ بشأأن املتاحف نظرا ألهنا
واهجت عقبات مماثةل لتكل اليت واهجت املكتبات ودور احملفوظات.
 .078و أأعرب وفد كندا عن موافقته عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد أأسرتاليا واذلي يفيد بأأنه ينبغي اإاتحة الفرصة ألحصاب
املصلحة لتقدمي مدخالت حمددة بشأأن تكل املوضوعات لتيسري التفامه بني الوفود والتوصل اإىل توافق يف الراء.
 .075و أأبدى وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء موافقته عىل املبد أأ ا ألول اذلي أأكد عليه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
واذلي يفيد بأأن بعض الاس تثناءات والتقييدات وا ألطر الوطنية ابس تثناء تكل املوهجة رصاحة اإىل املكتبات أأو دور
احملفوظات أأو املس تفيدين املامثلني ميكن أأن تبقى سارية وتساعد تكل املؤسسات عىل القيام بأأنشطهتا .و أأعلن الوفد تأأييده ألن
يعكس مبد أأ التقييدات والاس تثناءات لفائدة املتاحف قضااي احلفظ اليت نشأأت مع تكل الهيئات و أأوحض أأن التوجيه
 EC/29/2001أأعطى لدلول ا ألعضاء حرية تطبيق اس تثناء عىل حقوق النسخ اليت وضعهتااملكتبات املتاحة للجمهور أأو
املؤسسات التعلميية أأو املتاحف أأو دور احملفوظات ،ول تسعى لتحقيق فائدة جتارية أأو اقتصادية مبارشة أأو غري مبارشة.
و أأعرب الوفد عن تأأييده ملبد أأ تطوير حلول تعاونية ومبتكرة و أأوحض أأن الهيئات العامة وليس أأحصاب املصلحة ميكن أأن تكون
خري من يقوم بتعزيزها كام يتضح من التجربة الوطنية لدلول ا ألعضاء وعىل مس توى الاحتاد ا ألورويب .وطلب من وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية تقدمي مزيد من الرشح التفصييل ألمهية وجود ضامانت اكفية يف املناقشات.
 .081و أأشار وفد الإكوادور اإىل أأن بالده أأبدت اهامتما خاصا مبسأأةل املسؤوليات اليت ميكن اإس نادها للمكتبات.
 .080واكن رد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل طلب التوضيح املقدم من وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء مفاده
أأن املادة  018من القانون ا ألمري ي حلق املؤلف تقتيض تقدمي اإشعار بأأن املادة اكنت مشموةل حبامية حق املؤلف .و أأوحض
الوفد أأن القانون فرض أأيضا بعض الرشو ط بشأأن اس تخدام تدابري امحلاية التكنولوجية لضامن تقدمي املواد اإىل امجلهور
املس هتدف وإااتحهتا فقط ما دام هناك حاجة اإلهيا.
 .084ودعا الرئيس املنظامت غري احلكومية لعمل مداخالت حول مبادئ حمددة حمل نقاش وطلب عدم اخلوض يف
املناقشات العامة.
 .080و أأدىل ممثل الاحتاد ادلويل لرابطات ومؤسسات املكتبات بتعليقات فامي هل شأأن مببادئ اعامتد التدابري الوطنية ودمع
البحث والتمنية البرشية والبيئة الرمقية .ولحظ الاحتاد أأن املكتبات مل تمتكن من اقتناء لك املواد اليت اكنت حتتاج اإلهيا و أأن
تبادل املصنفات بني املؤسسات عىل أأسس غري جتارية اكن يمت بشلك متعارف عليه واكن يريم اإىل اإاتحة أأكرب قدر من النفاذ
اإىل املعلومات وتقدمي أأفضل خدمة ألرابب العمل .وكذكل أأوحض الاحتاد أأن النظام التعاوين ملشاركة املصادر اكن معروفا
عىل نطاق واسع بأأنه اس تعارة بني املكتبات للمواد املطبوعة وتبادل الواثئق بني املكتبات للمواد الرمقية .واكنت هذه وسائل
أأساس ية لضامن تنوع اجملموعات وثراهئا وحامية املصاحل املرشوعة ألحصاب احلقوق .و أأكد الاحتاد عىل أأن املشاركة ل ميكن أأن
تقترص عىل بعض املواد أأو هجات الإيداع الوطنية وحدها ولكن يوفر النفاذ اإىل املعارف الرتامكية لبدلان العامل وشعوبه كام ورد
ذكره يف املبد أأ .وبشأأن توفري نسخ من ا ألصناف الفردية اإىل املس تخدمني ا ألفراد ألغراض البحث أأو ادلراسة أأو لغرض خاص

SCCR/28/3
32

أخر ،أأوحض الاحتاد ادلويل لرابطات ومؤسسات املكتبات أأنه من غري العميل كام أأنه يعيق التدفق احلر للمعلومات اإذا اقتىض
ا ألمر رضورة احلصول عىل اإذن للك نسخة سواء اكنت املادة مودعة يف هجة اإيداع وطنية أأو أأجنبية .وبناء عليه اقرتح
الاحتاد رضورة التوصل اإىل حل عرب احلدود الوطنية .ونقل ممثل الاحتاد عن انئب رئيس املفوضية ا ألوروبية قوهل بأأنه اكنت
هناك حاجة لتعديل حق املؤلف ووضع اس تثناءات أأكرث جتانسا وذكل إلزاةل احلواجز املزجعة اليت تعرقل النفاذ اإىل املضمون
عرب احلدود عىل حساب الباحثني والرتاث الثقايف وحق الإنسان يف النفاذ اإىل املعرفة.
 .082و أأدىل ممثل الرابطة الكندية للمكتبات ببيان حول البيئة الرمقية والتأأثري اذلي مارس ته عىل التقييدات والاس تثناءات
لفائدة املكتبات .ولحظت الرابطة أأن الرتاخيص كثريا ما حالت دون مشاركة املعلومات عرب احلدود وبني املؤسسات
الوطنية ،حىت عندما تناول الطلب بني املكتبات املواد اليت مل تكن محمية حبق املؤلف أأو تكل اليت مل يعد لها حقوق مؤلف.
اثنيا ،أأوحض ممثل الرابطة أأن هناك تقادما كبريا يف املنصة والنسق يف البيئة الرمقية وينبغي عىل املكتبات ودور احملفوظات أأن
تكون قادرة عىل احلفاظ عىل الرتاث الإنساين قبل أأن يصبح غري متاح للنفاذ .و أأشار ممثل الرابطة اإىل القانون الكندي
لتحديث حق املؤلف واذلي قدم أأحاكما لفائدة املكتبات ودور احملفوظات حلفظ املواد قبل تقاداها يف عام  .4104كام أأوحض
املمثل أأيضا املشلكة اليت واهجت املكتبات مع تدابري امحلاية التكنولوجية مثل ا ألقفال الرمقية اليت مسحت ملال ي احملتوى
بتجاهل الاس تخدامات القانونية للمواد وجتاوز احلقوق القانونية الوطنية للمواطنني .و أأفاد بأأن هناك حاجة يف هذه اجملالت
اإىل اإطار دويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات.
 .085و أأشار ممثل مجعية أأمناء دور احملفوظات ا ألمريكيني اإىل مبد أأ اعامتد التدابري الوطنية وقدم مثالني من التجربة ا ألمريكية
ل ي يوحض أأن ذكل املبد أأ مل يكن ليصبح خيارا قابال للتطبيق دون تنس يق الاس تثناءات الوطنية من خالل صك دويل.
وذكر ممثل امجلعية مثال حول أأنظمة حقوق التأأليف والنرش غري املتجانسة يف الولايت ا ألمريكية ذات الس يادة فامي بعد
احلصول عىل الاس تقالل ،وخلص اإىل أأن تشجيع ادلول ا ألعضاء عىل اإقرار الاس تثناءات والتقييدات مضن قانوهنم الوط ي مل
يمتكن من توفري نفس القدر من الوضوح اذلي أأقرته الولايت املتحدة ا ألمريكية .وعربت مجعية أأمناء دور احملفوظات
ا ألمريكيني عن ر أأي مفاده أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية متتكل مجموعة من الاس تثناءات الأكرث مشولية اخلاصة بدور
احملفوظات واملكتبات لكهنا ل تزال غري اكفية لتلبية احتياجاهتا واحتياجات ابيق بدلان العامل .وشدد املمثل عىل أأن املكتبات
ودور احملفوظات واهجت عقبات تمتثل يف عدم القدرة عىل تطبيق حق املؤلف و أأن قانون حق املؤلف ينبغي أأن يوحض احلاجة
املاسة للتوافق مع البيئة املعلوماتية احلديثة وإال س تصبح غري مالمئة.
 .086و أأوحض ممثل مؤسسة اكريزما أأنه عند مناقشة مسأأةل املبادئ وا ألهداف والتقييدات والاس تثناءات والبيئة الرمقية اكن
من الالزم الانتباه اإىل أأن الوصول اإىل الإنرتنت يرتبط بتوفري البنية التحتية التكنولوجية ولكنه مسح أأيضا مبامرسة حقوق
الإنسان .ولحظت اكريزما أأن البيئة الرمقية وبعض ا ألحاكم التعاقدية شلكت حاجزا أخرا أأمام النفاذ اإىل املكتبات ودور
احملفوظات وميكهنا أأن تؤدي اإىل تفامق وضعها القانوين املزتعزع .و أأوحض املمثل أأن مكتبات عديدة يف كولومبيا اكن ميكهنا أأن
متتكل بياانت ولكهنا مل تكن لتوفرها ،ومن مث ل تنجح يف حامية النفاذ اإىل املعارف يف املس تقبل لفائدة ا ألجيال القادمة .و أأفاد
بأأنه حىت عندما قدمت املكتبات للمس تخدمني منصات النفاذ واحملتوى الرمقي فقد سامهت الرتاخيص التعاقدية يف تقليص
النفاذ عن بعد للمس تخدمني و أأرمغهتم عىل النفاذ للمواد من حواسيب املكتبات .و أأعربت اكريزما عن تأأييدها للتوصل اإىل حل
لضامن متكني املكتبات ودور احملفوظات ومس تخدمهيم من اس تخدام التكنولوجيا الرمقية من أأجل النفاذ بدون أأي تقييدات أأو
تدابري.
 .087و أأعلن ممثل التحاد اﻷمريكي الالتيني اليبيري لفناني اﻷداء تأأييده ملداخةل وفد اإيطاليا بشأأن املكل العام وتاكليف
رمقنة املصنفات .و أأعرب التحاد اﻷمريكي الالتيني اليبيري لفناني اﻷداء عن ر أأي يفيد بأأنه ينبغي أأن حتظى املكتبات ودور
احملفوظات مبعامةل خمتلفة نظرا ألهنا تؤدي وظائفا خمتلفة .ولحظ أأن دور احملفوظات مل تكن اهمتة سوى جبمع وحفظ البياانت
ومل تنخر ط يف معلية اإبداعية بيامن اخنرطت املكتبات يف اإعارة املواد .وفامي هل شأأن ابلإعارة الرمقية ،أأعرب املمثل عن قلقه من
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أأنه رمغ وجود تدابري الضامانت التكنولوجية اإل أأنه اكنت توجد أأكرث من  011صفحة تتناول كيفية اإلغاء حامية اإعارة رمقية
ابلإهناء املتعمد والليات الرضورية اليت ينبغي تعمميها من خالل ا ألسلوب الفريويس اذلي حقق نس با هائةل .وفامي يتعلق
ابملبادئ العامة الواردة يف الوثيقة  SCCR/46/8طلب املمثل توضيحا بشأأن مسؤوليات املكتبات ورش ط توافر حسن
النية.
 .088و أأوحض ممثل احتاد الصحفيني ادلويل أأن تعزيز الظروف اليت ميكن أأن يتطور من خاللها التأأليف املس تقل اكنت أأحد
الاعتبارات اليت ينبغي أأن ترثي لك املناقشات حول املبادئ املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات سواء اكنت وطنية أأو دولية.
و أأشار ممثل احتاد الصحفيني ادلويل اإىل أأنه ل ينبغي أأن يمت تفسري الاس تثناءات عىل أأهنا انتقاص من حق املؤلفني نظرا ألن
املدارس واملكتبات اكنت مؤسسات جديرة تريم اإىل توس يع الانتشار ورفع اجلودة .ومع ذكل شدد عىل أأن الاس تثناءات
بدون تعويض عادل أأدت اإىل تقلص جحم ا ألموال املتاحة للمؤلفني اذلين اعمتدوا بدورمه عىل احملسوبية أأو الرعاية التجارية
للنارشين أأو مرياهثم من الرثوة أأو متويل ا ألحباث مىت توفر ذكل .و أأوحض أأن املنح املوهجة للبحث يه وحدها اليت اكنت
متوافقة مع الإبداع املس تقل اذلي اكن رضوراي لتوس يع املعارف ونقلها عرب املكتبات و أأشار اإىل أأهنا اكنت حمدودة النطاق.
و أأوحض أأنه لو اكن مت توزيعها عىل نطاق واسع لعمتد املؤلف عىل مصادر ادلخل هذه و أأصبح جمال حرية التعبري عن الثقافة
حمدودا .وعاود املمثل احلديث عن تكل القضااي بأأسلوب الاقتصاديني قائال اإن الاس تثناءات بدون تعويض عادل اكنت نقال
قانونيا للقمية من املؤلفني أأو من مجموعة من الرشاكت يف الشامل العاملي اإىل أأخرى اس تأأثرت بتكل القمية من خالل توزيع
املصنفات اليت كتهبا أخرون و أأنتجوها وابعوا الإعالانت معها .و أأفاد بأأن احلل لحتياجات املكتبات واملؤسسات التعلميية
ميكن يف الرتخيص العادل ابإبرام التعاقدات ورحب ابلتقارير اليت قداها التحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق الستنساخ
يف هذا الشأأن .و أأقر املمثل بتعقيد قضية التعويض العادل ول س امي عند التعامل معها عرب الوسطاء .ويف اخلتام دعا الوفود اإىل
تقدمي تقارير اإىل احتاد الصحفيني ادلويل حول هذا املوضوع.
 .085و أأعلن ممثل مؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات تأأييده الشديد للحاجة اإىل تقييدات واس تثناءات لفائدة املكتبات
ودور احملفوظات لتوفري الس بل حلفظ املصنفات وتقدمي ادلمع للبحث والتمنية البرشية .و أأعرب عن موافقته الرصحية عىل
مبادئ اعامتد التدابري والتقييدات والاس تثناءات الوطنية اليت يمت تطبيقها يف البيئة الرمقية وشدد عىل رضورة أأن يكون
للمكتبات ودور احملفوظات يف لك أأحناء العامل اس تثناءات ل ي تضطلع بصالحياهتا املؤسس ية يف تنفيذ الس ياسات العامة اليت
تضعها احلكومات .و أأشار املمثل اإىل دراسة ادلكتور كروز وذكر أأن أأكرث من نصف بدلان العامل تفتقر اإىل اليقني القانوين يف
الاضطالع بأأنشطهتا الالزمة ألداء دورها ول س امي يف تداول املعلومات الرمقية .و أأوحض أأن حىت مع وجود هذه الاس تثناءات
اإل أأنه أأمكن هتميشها من خالل رشو ط التعاقد يف املوارد الرمقية املرخصة كام حدث يف املكتبة الربيطانية منذ عام .4104
و أأفاد املمثل بأأن اخلدمات املرخصة أأدت اإىل تراجع ملحوظ لفائدة املكتبات واخنفاض يف اإاتحة املعلومات للمس تخدمني
الهنائيني لفائدة املنح ادلراس ية والبحث .و أأوحض أأن بعض مقالت العلامء مل تكن متاحة أأو اكنت متاحة فقط مقابل أأسعار ل
ميكن حتملها لدلول النامية .و أأعرب املمثل عن ر أأي يفيد بأأن ا ألسلوب الوحيد لتحقيق النفاذ الرمقي بطريقة مالمئة ويف الوقت
املناسب متثلت يف اإرساء معيار دويل أأسايس مكّن املكتبات ودور احملفوظات من أأداء أأدوارها لفائدة الناس يف لك ماكن.
 .051و أأعرب ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ عن موافقته عىل النتيجة اليت خلصت اإلهيا مجموعة
جلنة مرشيف البنوك ا ألوروبية ووفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن الإطار القانوين ادلويل القامئ مسح لدلول ا ألعضاء ابإقرار
اس تثناءات وتقييدات مالمئة يف ترشيعهم الوط ي و أأنه اكنت هناك حاجة اإىل معلومات حمدثة وتبادل التجارب يف ذكل اجملال.
و أأكد املمثل عىل احلاجة اإىل مناقشة أليات التنفيذ ولحظ اعرتاف ادلول ا ألعضاء بقمية املعلومات يف املامرسات احلياتية
الواقعية اليت قداها أأحصاب املصلحة .وشدد الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ عىل أأنه اكن من الالزم
اإدراك ادلور احلامس للمؤلفني والنارشين ومنظامت الإدارة امجلاعية ومنظامت حقوق الاس تنساخ يف اإاتحة النفاذ املس تدام اإىل
امللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة والنامية عىل السواء .و أأوحض أأنه مل يتسن تلبية احلاجات ادليناميكية مجلاهري املس تخدمني
ابإاتحة النفاذ اجملاين اإىل املصنفات احملمية حبق املؤلف ولكن اكن هناك حمتية ألن تقوم عىل أأساس اتفاق يمت بني املؤلفني
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والنارشين املدعومني ابدارة احلقوق امجلاعية .ويف اخلتام أأعرب الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ عن
تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء لتحسني التدريب عىل مشاركة املعلومات من خالل
حلقات دراس ية عاملية وإاقلميية ووطنية.
 .050وذكر ممثل امجلعية ادلولية للنارشين أأن العديد من النارشين ا ألفارقة طوروا موادا عكست عىل حنو أأفضل متطلبات
املقررات ادلراس ية والإعارة عىل الصعيد احمليل ووفرت منصة للكتاب القاريني لتطوير مصنف قامئ عىل تكل املواد ومت تعممي
هذه املنصة يف وقت لحق عىل املس توى العاملي مما سامه يف اإقامة حوار أأفضل بني النارشين احملليني وادلولني .و أأشار املمثل
اإىل أأن العديد من ادلول اكنت تتجه صوب نقطة تش بع من حيث نس بة املُعري اإىل الكتاب بنرش اإصدارات أأرخص مل يكن
يمت اإعارهتا مكنتجات هنائية وبتعظمي جودة الكتب ،وابلتايل مساعدة ادلوةل يف الاحتفاظ ابلكتب وإادارهتا وتوزيعها .و أأوحض أأنه
أأمكن حتقيق هذه النتيجة نظرا لوجود قطاع حميل فاعل اكن يؤدي دور الوس يط يف معلية الإقراض و أأن تطوير الوساطة بدل
من النفاذ اإىل املعلومات من شأأنه أأن ميثل حتداي يف املس تقبل.
 .054و أأفاد ممثل جملس اسكتلندا للمحفوظات بأأنه اكنت هناك حاجة اإىل اسرتاتيجيات دولية لمتكني املكتبات ودور
احملفوظات من تسخري الابتاكر الرمقي يف حتسني البحث والتمنية البرشية ولضامن أأن تقدم التقييدات والاس تثناءات منافع
حقيقية داخل البيئة الرمقية .ولفت جملس اسكتلندا للمحفوظات انتباه اللجنة اإىل أأن املفوضية ا ألوروبية اعمتدت مبدئيا هنج
القانون غري امللزم حلل مشلكة املصنفات اليتمية من خالل وضع توصية غري ملزمة وتشجيع ادلول ا ألعضاء عىل وضع أليات
لتيسري النفاذ عرب الإنرتنت .ولحظ اجمللس الفشل الواحض للهنج الوط ي نظرا ألنه مل يقدم سوى فرصة حمدودة للنفاذ عرب
احلدود من خالل الإنرتنت ،وابلتايل أأدى اإىل تقويض نشا ط املكتبات ودور احملفوظات يف جمال املصنفات اليتمية وإاطالق
ادعاءات مجة ابنهتاك حق املؤلف عرب أأورواب .وتعاطيا مع ذكل الفشل ،اعمتد الاحتاد ا ألورويب التوجيه .EU/28/2012
وتكرر ذكر الهنج املعياري اجلديد يف لكامت انئب رئيس املفوضية ا ألوروبية املسؤول عن جدول ا ألعامل الرمقي اذلي طالب
ابإصالح واقعي حلق املؤلف بغية اإاتحة النفاذ عرب احلدود اإىل احملتوى املوجود عىل الإنرتنت من خالل اس تثناءات متجانسة
تعود ابلنفع عىل الباحثني واملعلمني ومؤسسات الرتاث الثقايف واملس تخدمني .ولحظ أأنه اكنت هناك حاجة للحلول عرب
الوطنية خارج أأورواب .و أأشار اإىل الرضورات اليت يقوم علهيا التوجيه  EU/28/2012مثل سد الفجوة املعرفية ادلولية
وتقليص تاكليف وخماطر تشغيل املكتبات ودور احملفوظات مبا يوفر النفاذ اإىل مجموعاهتم عرب احلدود وتعزيز الوعي متعدد
الثقافات وضامن حرية حركة املعلومات واملعرفة يف حميط ش بكة عاملية وكذكل أأكد عىل احلاجة اإىل اختاذ اإجراء دويل بشأأن
التحدايت املتعلقة حبق املؤلف اليت تواجه املكتبات ودور احملفوظات.
 .050و أأشار ممثل رابطة املكتبات الإيطالية اإىل مبد أأ التقييدات والاس تثناءات يف البيئة الرمقية وذكر أأن اجلامعات الإيطالية
ومراكز البحث اكنت تعمتد بشلك مزتايد عىل املوارد الرمقية اليت اكن يمت تنظمي النفاذ اإلهيا بتعاقدات مع النارشين .وعانت
املكتبات واملس تخدمون من تراجع مس متر يف الاس تخدامات ذات ا ألمهية الاجامتعية والاقتصادية للمصنفات احملمية حبق
املؤلف مما يعرقل خدماهتم ا ألساس ية .و أأشار املمثل اإىل أأن التوجيه  EC/9/69أأقر ابلفعل مبادئ املسؤولية والتقييدات
والاس تثناءات اليت تنطبق من خالل التعاقدات و أأنه عىل الرمغ من أأن التوجيه  EC/9/2001تغاىض عن القضية احملددة
اخلاصة ابلبيئة الرمقية لكن اللكمة اليت أأدىل هبا انئب رئيس املفوضية ا ألوروبية أأوحضت أأن انتشار التحايل عىل التقييدات
والاس تثناءات يف العرص العرص الرمقي وتأأثريه عىل املكتبات ومس تخدمهيا شلك مسأأةل خطرية احتاجت اإىل مواهجة مالمئة.
 .052و أأشار ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية اإىل مداخةل ممثل احتاد الصحفيني ادلويل و أأعرب عن ر أأيه بأأنه ينبغي
عىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأن تعيل قدر املؤلفني اذلين تقاضوا أأموالا نظري مصنفاهتم مثل كثري
من الكتاب الأاكدمييني .واكنت املكتبات تواجه أأزمة انمجة عن ارتفاع تاكليف الصحفيني واملنشورات الأاكدميية و أأوحض املمثل
أأن الرتاخيص املقيدة والتعاقدات وا ألقفال الرمقية وا ألسعار املرتفعة بدت مفيدة للمؤلفني والنارشين ولكهنا اكن ميكن أأن ترضمه
يف الهناية نظرا لتقليص رغبة الناس لستامثر ا ألموال يف هذه املؤسسات .و أأقر املمثل بأأن ليس لك البدلان قامت بتنفيذ
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تدابري وطنية وتسائل عن الكيفية اليت يتس ىن هبا لـ الويبو حل تكل املشلكة .واعرتضت املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا
املعرفية عىل التعليقات اليت أأدلت هبا وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية والاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء بشأأن اختبار
اخلطوات الثالثة وحماوةل تكل الوفود يف مفاوضات رشاكة احمليط الهادئ أأن جتعل الاختبار خيضع لتقايض خاص وتسمح
للمستمثرين والنارشين مبقاضاة وتغرمي البدلان عىل أأساس انهتااكهتا املزعومة .وفامي هل شأأن ابلس تثناءات يف البيئة الرمقية ينبغي
عىل اللجنة مراعاة املادة  7من معاهدة مراكش اليت تنص عىل أأن تقدمي اإصالحات فعاةل ملاكحفة الاحتيال عىل التدابري
التكنولوجية مثل ا ألقفال الرمقية ل ينبغي أأن حيول دون اس تفادة املس تفيدين من التقييدات والاس تثناءات .واكنت الصيغة
ا ألخرية أأفضل من املقرتحة يف الوثيقة SCCR /46/8بوصفها أأساسا ملناقشات اللجنة .واقرتح املمثل أأن يمت مناقشة
ممارسات ماكحفة املنافسني مثل التسعري املبالغ فيه واس تزناف احلقوق بوصفها جزء من املبادئ العامة ا ألخرى.
 .055و أأشار ممثل مركز الإنرتنت واجملمتع اإىل مبد أأ اعامتد الاس تثناءات الوطنية وأأفاد بأأنه مل يكن هناك سبيل للقيام برمقنة
اكمةل دون وجود صك قانوين دويل يضع املعايري ادلولية الصغرى اليت عززت قيام نظام للتبادل عرب احلدود .واكن من شأأنه
اإجياد بيئة دامعة لتيسري اعامتد التقييدات والاس تثناءات عىل الصعيد الوط ي .و أأعرب املمثل عن تقديره للهدف اذلي ورد
يف الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ورحب ابلبياانت اليت أأدىل هبا وفد كينيا وش ييل وجنوب أأفريقيا اليت
أأفادت بأأن الترشيع ادلويل من شأأنه أأن يقدم حال للمشالكت اليت تواجه املكتبات ودور احملفوظات يف ذكل اجملال.
 .056ولفت ممثل املعهد املعمتد ملهنيي املكتبات والإعالم انتباه اللجنة اإىل أأن مجعيات املكتبات ودور احملفوظات قدمت
دليال يف املستند  SCCR 27عىل خلل انمج عن ا ألحاكم املتفاوتة لتقييدات واس تثناءات حق املؤلف بني البدلان أأو عن
رشو ط الرتخيص لفائدة منتجات املعرفة الرمقية اليت اكن لها تأأثري يطغى عىل الاس تثناءات الوطنية .و أأشار ممثل املعهد املعمتد
ملهنيي املكتبات والإعالم اإىل أأن اململكة املتحدة فرضت ابلفعل ترشيعا مينع بنود التعاقدات من جتاهل الاس تثناءات وحث
اللجنة عىل اتباع الهنج الواقعي الوارد يف لكمة انئب رئيس املفوضية ا ألوروبية بشأأن اإصالح حق املؤلف بدل من مناقشة
املبادئ العامة.
 .057و أأقر ممثل مجعية املكتبات الربازيلية ابحلاجة ألن تقوم ادلول ا ألعضاء مبنظمة الويبو ابعامتد التقييدات والاس تثناءات
عىل املس توى الوط ي ولكنه أأفاد بأأنه ل ميكن حل مشلكة قيام املكتبات ابإاتحة النفاذ اإىل املعلومات اإل اإذا اكنت التدابري
الوطنية متجانسة بغية تيسري املشاركة ادلولية للمعرفة والثقافة عرب احلدود.
 .058و أأوحض ممثل اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب أأن قوانني حق املؤلف ينبغي أأن تقر
ابلصاحل العام وترصده يف دمع املؤسسات اليت حتتاج اإىل حمتوى والنارشين التجاريني وغري التجاريني اذلين يقدموا اخلدمات
لها .و أأفاد بأأن تلبية الصاحل العام يف العامل الإلكرتوين وإااتحة النفاذ ملزيد من الناس اإىل مزيد من احملتوى ومزيد من ا ألماكن اكن
املهمة ا ألساس ية للنارشين و أأنه مت اإجناز هذه املهمة من خالل الرتخيص .وشدد املمثل عىل أأن الرتخيص ّلّب طلب الزابئن
و أأمكن تفسريه بوصفه اس تثناء حقق أأهدافا اإضافية بشلك أأكرث كفاءة .و أأوحض أأنه اكن هناك فارق بني الإعارة بني املكتبات
وتكل اخلدمات اليت اكنت يف منافسة مع النارشين و أأحصاب الرتاخيص واكنت هناك رضورة لإجياد جتانس بني خمتلف
القنوات اليت ختدم التواصل الأاكدميي.
 .055و أأعلن اجمللس ادلويل للمحفوظات تأأييده لوضع اإطار دويل للتقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات يف
ضوء الاهامتم املزتايد من الناس ابلمتكن من النفاذ عرب احلدود النامج عن الزنعة الاس تعامرية والهجرات والتحسينات اليت
طر أأت عىل وسائل النقل .و أأعرب اجمللس ادلويل للمحفوظات عن أأمنياته بأأن يمت اإيضاح أأن دور احملفوظات احتفظت
مبصنفات فريدة مل يس بق نرشها واندرا ما اكن لها قمية جتارية واكن يمت النفاذ اإلهيا من خالل اإمداد الباحثني ا ألفراد بنسخ
مطبوعة أأو رمقية ألغراض غري جتارية .وعرب املمثل عن قلقه إازاء الصعوابت عرب احلدود املرتبطة ابملصنفات اليتمية و أأعاد
التأأكيد عىل أأن اعامتد تدابري وطنية مل يكن حال اكفيا.
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 .411و أأشار ممثل املنظمة عرب ا ألطلس ية حلوار املس هتلكني اإىل اعامتد التدابري الوطنية و أأوحض أأن وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية مل يمتكن من رشح كيف ومىت مت اس تخدام اختبار اخلطوات الثالثة يف س ياق اس تثناءات حق املؤلف .ولحظ
ممثل املنظمة عرب ا ألطلس ية حلوار املس هتلكني أأن تطبيق الاختبار اكن مقصورا عىل املؤلفني وعىل اس تثناء وحيد لتفاقية
برن ومل ميتد اإىل ملحقها للبدلان النامية أأو اإىل مراقبة املامرسات املانعة للمنافسة أأو اإىل التقييدات عىل أأساليب معاجلة
الانهتاك .وفامي هل شأأن ابلتقييدات والاس تثناءات يف البيئة الرمقية ينبغي أأن يتضمن املبد أأ بياان يوحض أأن ا ألدوات التكنولوجية
ل جيوز أأن تقوض الاس تثناءات أأو تعرقل بشلك مفر ط النفاذ اإىل املصنفات .وفامي يتعلق ابملبادئ العامة ،اعترب املمثل أأنه
من املفيد اس تخدام لغة تليب احلاجة اإىل مراقبة املامرسات املانعة للمنافسة مبا فهيا املغالة يف التسعري ولحظ أأن أأول مبد أأ بيع
اكن اس تثناء اهام من احلقوق احلرصية .واقرتح اإضافة مبد أأ أخر حتت عنوان حامية اجملال لفائدة الاس تثناءات ويريم اإىل
احليلوةل دون أأن تربم ادلول ا ألعضاء عقودا جتارية حتد من مرونة الاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة مكتبات.
 .410و أأفاد ممثل جمعية صناعة الحاسبات ا إللكترونية و أأجهزة التصال بأأن حتقيق مزيد من اليقني القانوين بشأأن ا ألدوار
اليت تضطلع هبا املكتبات ودور احملفوظات اكن أأولوية دلى اللجنة .و أأشار اإىل أأن اللجنة اس متعت اإىل أأمثةل لكيفية أأن قضااي
حق املؤلف حالت دون اس تخدامات يعتربها أأي خشص منصف ذات أأمهية اجامتعية و أأوحض أأن هناك حاجة لتحقيق جتانس
بني التطبيقات الوطنية حلق املؤلف لالس تفادة من مزااي عامل اإلكرتوين كبري بالحدود .و أأقر بأأنه اكنت هناك أراء متباينة حول
الإجراءات اليت ينبغي عىل اللجنة اختاذها ملواهجة ذكل التحدي وحث الوفود عىل اإجراء مناقشات مفتوحة ورصحية وقامئة
عىل احلقائق هبدف التوصل اإىل توافق يف الراء.
 .414و أأشار ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي ا ألفالم اإىل مبد أأ التقييدات والاس تثناءات يف البيئة الرمقية وقال اإن
التبادلت املفتوحة بني ادلول ا ألعضاء بشأأن أأفضل املامرسات اإىل جانب التعاون غري الرمسي بني اخلدمات املهنية ودور
احملفوظات واملوارد العامة ا ألخرى قدم أأفضل سبيل لتسهيل التحول اإىل النسق الرمقي .واعرتض ممثل الاحتاد ادلويل
مجلعيات منتجي ا ألفالم عىل وضع صك قانوين دويل يف ذكل اجملال عىل أأساس أأن من شأأنه أأن يتعارض مع القوانني الوطنية
السارية و أأن يلحق الرضر ابلسوق املشرتكة للرشااكت اخلاصة والعامة ويشلك عقبة أأمام مشاركة القطاعات املهنية ُوخيضع
الرتاث اإىل تأأثريات تعسفية .و أأفاد بأأن املعاهدات القامئة منحت ابلفعل املرونة الالزمة لدلول ا ألعضاء ومكنهتم من تطبيق
تقييدات واس تثناءات.
 .410و أأعلن ممثل مجعية صناعة برامج احلاسوب واملعلومات تأأييده لعامتد الاس تثناءات الوطنية عىل أأساس أأهنا عكست
بدقة التوارخي والثقافات والتقاليد والبيئات الرمقية اليت معلت فهيا املكتبات ودور احملفوظات واكنت منسجمة مع اختبار
اخلطوات الثالثة املعرتف به دوليا .وعارض ممثل مجعية صناعة برامج احلاسوب واملعلومات تطبيق صك دويل ملزم عىل
أأساس أأنه سيتجاهل ابلرضورة املرونة اليت حتتاهجا البدلان للتعامل مع الظروف احمللية.
 .412و أأعرب الرئيس عن امتنانه للمنظامت غري احلكومية وتقديره ملداخالهتا و أأعلن رفع اجللسة.
 .415وسعى وفد الربازيل للحصول عىل توضيح بشأأن جدول أأعامل اللجنة و أأسلوهبا يف مناقشة املوضوعات الـ  00الواردة
يف وثيقة العمل .SCCR/46/0
 .416ودعا الرئيس اللجنة للتعليق عىل موضوع حفظ املصنفات.
 .417وذكر وفد الربازيل أأن حفظ املصنفات اكن أأساسا للمهمة اليت تضطلع هبا دور احملفوظات واملكتبات و أأيد الوفد الر أأي
اذلي مفاده أأن تكل املؤسسات ينبغي أأن تكون قادرة عىل نسخ املصنفات دون احلاجة للحصول عىل تفويض من أأحصاب
احلقوق .ويتعني عىل املكتبات ودور احملفوظات أأن توظف التكنولوجيات اجلديدة من أأجل ضامن حفظ املصنفات وينبغي
حتديث ا ألحاكم الوطنية بشأأن حفظ املصنفات ل ي تراعي التقدم يف اجملال الرمقي .ولحظ الوفد أأن تدابري حفظ املصنفات

SCCR/28/3
37

واستبدالها ل ينبغي السامح هبا اإل لالس تخدامات غري الهادفة للرحب اليت تصب يف الصاحل العام للجمهور وللتمنية البرشية
بدون التعارض مع الاس تغالل العادي للمصنف .ولفت الوفد انتباه اللجنة اإىل أأن وفود الربازيل والهند و أأورجواي أأعدت نصا
موحدا للموضوعات من  0اإىل  00الواردة يف الوثيقة  SCCR/46/0واقرتح أأن يمت تبس يط الوثيقة ابإعداد نص أأويل وحيد
بدل من الاقرتاحات املتباينة اليت قدمهتا الوفود.
 .418ورحب الرئيس ابلعمل اذلي وصفه وفد الربازيل لتوحيد الاقرتاحات الواردة يف الوثيقة .SCCR/46/0
 .415و أأعرب وفد ش ييل عن موافقته عىل أأن حفظ املصنفات اكن أأحد املهام الرئيس ية للمكتبات ودور احملفوظات و أأنه اكن
من املهم وجود اس تثناء يسمح حبفظ املصنفات أأو استبدالها يف حاةل الفقدان أأو التلف .ودعا ادلول ا ألعضاء اليت وضعت
هذه الاس تثناءات ملناقش هتا و أأيد الاقرتاح املقدم من وفد الهند بشأأن حفظ املصنفات الوارد يف الوثيقة .SCCR/46/0
 .401و أأوحض وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء أأن التوجيه  EC/29/2001تضمن حكام مسح لدلول ا ألعضاء ابإدخال
تقييدات واس تثناءات عىل حق النسخ فامي يتعلق مبامرسات حمددة قامت هبا املكتبات أأو املتاحف العامة أأو دور احملفوظات
ومل تؤد اإىل منفعة جتارية مبارشة أأو غري مبارشة .و أأفاد بأأن الاس تثناءات عىل احلفظ العام للمصنفات اكنت اس تثناءات عىل
حق النسخ وابلتايل مل تسمح يف حد ذاهتا ابإاتحته .وينبغي عىل اللجنة مراعاة أأن هذا التوجيه مل يطبق عىل املامرسات اليت
حتدث يف س ياق التسلمي عرب الإنرتنت للمصنفات أأو التسجيالت الصوتية احملمية عند مراعاة أأنشطة الرمقنة يف س ياق
املتاحف ومؤسسات احلفاظ عىل الرتاث اليت اكنت تريم ابلتبعية اإىل اإاتحة احملتوى .و أأشار الوفد اإىل احلاجة لتوضيح احلقوق
عىل حنو مالمئ يف س ياق أأنشطة حفظ املصنفات و أأن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء اعمتدوا مذكرة تفامه بشأأن املصنفات
غري املتاحة يف السوق والرتاخيص امجلاعية لتيسري تكل العملية .و أأفاد الوفد بأأن الإطار القانوين لالحتاد ا ألورويب مل يذكر
تطبيق الاس تثناءات عىل املصنفات اليت مت نرشها أأو اإاتحهتا بشلك قانوين ،مع وجود الاس تثناء الوارد يف التوجيه
 EU/28/2012بشأأن التسجيالت الصوتية اليت مل يس بق نرشها أأو بهثا ،رشيطة كوهنا مصنفات يتمية واحلصول عىل ترصحي
مس بق من صاحب احلق لإاتحة النفاذ اإلهيا عىل نطاق عام .و أأوحض أأن معظم ادلول ا ألعضاء حالت دون تطبيق
الاس تثناءات عىل املصنفات غري املنشورة ولكنه لفت انتباه اللجنة اإىل أأن للمؤلفني حقوق كشف يف بعض البدلان متكهنم
من تقرير الكشف عن أأعامهلم أأو عدم الكشف عهنا.
 .400و أأكد وفد أأسرتاليا عىل احلاجة اإىل مناقشة أأمهية التعاون عرب احلدود بني املكتبات عند مناقشة موضوع حفظ
املصنفات.
 .404أأوحض وفد كندا أأن بالده اعمتدت تقييدات واس تثناءات تريم اإىل صيانة اجملموعات وإادارهتا ودعا اللجنة اإىل الاهامتم
ابدلور اذلي تضطلع به املتاحف يف معلية حفظ املصنفات.
 .400و أأعاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية القول بأأن التقييدات والاس تثناءات اليت متكن املكتبات ودور احملفوظات من
حفظ املصنفات اكنت حامسة لضامن النفاذ املس متر عىل نطاق عام اإىل املواد املنشورة وغري املنشورة .و أأوحض بأأن اس تثناءات
حفظ املصنفات وردت يف املادة  018من القانون الوط ي املع ي حبق املؤلف اذلي تضمن سداد كفاةل أأو وديعة مالية بغية
اس تخدام املصنف ألغراض البحث .وشدد الوفد عىل احلاجة اإىل وضع اس تثناءات مناس بة توحض أأن حفظ املصنفات يف
العرص الرمقي تضمن رمقنة املصنفات اليت نشأأت تناظرية واملصنفات اليت نشأأت رمقية.
 .402و أأكد وفد ا إلكوادور من جديد عىل احلاجة اإىل ترشيع دويل ينظم التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات بغية ضامن حفظ املصنفات غري الهادفة للرحب وإاعادة نسخها.
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 .405و أأفاد وفد الاحتاد الرويس بأأن ترشيعاته كفلت حفظ املصنفات ابإاتحة النفاذ الاكمل اإىل املكتبات ودور احملفوظات
رشيطة عدم نسخ املواد هبدف الرحب.
 .406وقدم الرئيس اإجيازا ابملناقشات اليت أأجرهتا اللجنة حول موضوع حفظ املصنفات .و أأوحض وجود توافق يف أراء الوفود
بشأأن رضورة أأن تسمح التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات بأأن تضطلع بدورها يف تقدمي اخلدمة العامة مبا
فهيا حفظ املصنفات .و أأدرك رضورة أأن تسمح تكل الاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات بنسخ املصنفات املنشورة
و أأفاد بوجود تباين يف الراء بشأأن تطبيقها عىل املصنفات غري املنشورة .وفامي هل شأأن ابملصنفات املنشورة ،أأوحض الرئيس
وجود تفامه مشرتك حيال أأن التقييدات والاس تثناءات مل تطبق ليس فقط عىل حفظ املصنفات ولكن أأيضا عىل استبدالها
يف ظروف حمددة و أأنه اكن من الالزم حتديد الك املبدئني بوضوح يف ترشيع وط ي .وكذكل أأكد عىل رضورة أأن تقدم تدابري
حفظ املصنفات اإجابة شافية بشأأن تقادم بعض الوسائط أأو ا ألنساق وتعرضها للزوال و أأن تيرس التحول اإىل ا ألنساق
اجلديدة.
 .407وطلب وفد الربازيل من الرئيس أأن يدرج يف خملص املوضوعات احلاجة اإىل مراعاة الكيفية اليت ميكن من خاللها
للتقييدات والاس تثناءات أأن تيرس التعاون عرب احلدود بني املكتبات بشأأن مسأأةل حفظ املصنفات.
 .408و أأفاد الرئيس بأأنه أأمكن الربط بني املسامهة القمية لوفد أأسرتاليا وعدد من املوضوعات املتباينة واقرتح القيام ابإعادة تقيمي
لها يف هناية املناقشات.
 .405و أأشار ممثل اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب اإىل نظام الرواق املع ّمد اذلي قدمته ورشة
الويبو وشدد عىل أأن أأحصاب احلقوق اضطلعوا بدور نشط يف حفظ الواثئق ويف اإاتحة املواد يف أأنساق حديثة.
 .441و أأفاد ممثل اجمللس ادلويل للمحفوظات بأأن من الرضوري أأن ميتد حفظ املصنفات اإىل املواد غري املنشورة من أأجل
احلفاظ عىل بقاء دور احملفوظات يف بيئة رمقية.
 .440و أأوحض الرئيس أأنه مل يمت استبعاد مسأأةل املصنفات غري املنشورة من جمال حفظ املصنفات ولكهنا احتاجت اإىل مزيد
من املناقشة للتوصل اإىل توافق يف الراء.
 .444و أأشار ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية اإىل أأن مدة املصنفات غري املنشورة اكنت يف بعض ادلول أأطول
بكثري من مدة املصنفات املنشورة.
 .440و أأعرب ممثل مجعية أأمناء دور احملفوظات ا ألمريكيني عن تأأييده للقلق اذلي أأبداه اجمللس ادلويل للمحفوظات بشأأن
استبعاد املصنفات غري املنشورة من جمال حفظ املصنفات و أأوحض أأن دور احملفوظات واهجت صعوابت كبرية يف نسخ املواد
عندما اكنت حمفوظة يف أأنساق اهجورة .وقدم ممثل مجعية أأمناء دور احملفوظات ا ألمريكيني مثال عىل احملفوظات دلى
اختصايص شهري يف عمل الوراثة اكنت مصنفاته حمفوظة يف أأكرث من  0211نوع خمتلف من امللفات وجنم عن ذكل تأأخري كبري
يف معلية النسخ.
 .442ودعا الرئيس الوفود اإىل تقدمي تعليقات حول املوضوع الثاين من الوثيقة SCCR /46/0بشأأن حق النسخ ومعل
النسخ الاحتياطية.
 .445و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن موضوع حق النسخ والنسخ الاحتياطية اكن وثيق الصةل بدور املكتبات يف توفري النفاذ
اإىل املعلومات واملعرفة .و أأدرك أأن التكنولوجيات اجلديدة خلقت فرصا للمكتبات ودور احملفوظات ألن توسع النفاذ ليشمل
املصنفات احملمية حبق املؤلف وشدد عىل أأن اليقني القانوين اكن رضوراي لضامن قدرة هذه املؤسسات عىل الاضطالع
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بدورها يف البيئة الرمقية .و أأوحض أأن عددا قليال من ادلول ا ألعضاء طورت أأنظمة وطنية أأخذت بعني الاعتبار التمنية
التكنولوجية وقال اإن من الرضوري أأن تتسق التقييدات والاس تثناءات مع الالزتامات ادلولية القامئة.
 .446و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه ميكن التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن فكرة أأن التقييدات والاس تثناءات
املعقوةل ينبغي أأن تضع اإطارا مي ّكن املكتبات ودور احملفوظات من أأن تقدم نسخا من املواد اإىل الباحثني واملس تخدمني
الخرين مبارشة أأو من خالل املكتبات الوس يطة .و أأعرب عن تأأييده للتعليق اذلي أأدىل به وفد الربازيل ومفاده أأن هذه
التقييدات والاس تثناءات ينبغي أأن تيرس تعممي املواد يف بيئة رمقية.
 .447و أأوحض وفد ش ييل أأن ترشيعه القامئ مل يسمح سوى بنسخ أأجزاء ضئيةل من املصنفات بدون اإشارة حمددة اإىل النسب
أأو احلصص .و أأفاد بأأن الهيئة اليت تدير املكتبات ودور احملفوظات وضعت حدا أأقىص لعدد الصفحات مل يكن اكفيا لتلبية
احتياجات بعض املس تخدمني وشدد عىل أأنه مل يكن هناك يقني قانوين فامي يتعلق بنسخ الصور الفوتوغرافية واخلرائط .وبناء
عىل ما تقدم ،اقرتح الوفد رضورة أأن تراعي الاس تثناءات ادلولية اإماكنية نسخ املصنفات الاكمةل وتوزيعها.
 .448وكرر وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء قوهل بأأن التوجيه  EC/29/2001تضمن اسثناءا اختياراي لفائدة حق
النسخ .و أأوحض أأن الاس تثناء مل يرش رصاحة اإىل حقوق النسخ ولكن مت اعامتده عىل نطاق واسع لفائدة أأغراض حفظ
املصنفات رشيطة أأن تكون املامرسات املتوقعة حمددة بدقة وغري هادفة للرحب .و أأشار املوضوع حمل النقاش اإىل أأنواع حمددة
من النسخ مثل تبادل النسخ بني املكتبات أأو توفري النسخ اإىل أأرابب العمل .و أأوحض أأن الإطار ا ألورويب حافظ عىل هنج
أأكرث انفتاحا وترك حرية الترصف دلوهل ا ألعضاء .واكن يمت النظر اإىل اثنني من املس تخدمني قدما نسخا اإىل املكتبات أأو اإىل
أأرابب العمل من ا ألفراد بوصفهام منفصلني متاما واكنت الرشو ط موحضة عىل حنو جيد لضامن الامتثال لختبار اخلطوات
الثالثة.
 .445و أأشار وفد المنسا اإىل اجلزء  21من قانون حق املؤلف اذلي تناول بوضوح اكفة املؤسسات اليت اكنت مفتوحة
للجمهور واليت قامت جبمع مصنفات .وقدمت الفقرة  7خيارين لنسخ املصنفات وتوزيعها ألغراض احلفظ أأو الاستبدال.
ومسح اخليار ا ألول بعمل نسخة وحيدة من أأي مصنف منشور أأو غري منشور عندما يكون املصنف ا ألصيل يف حيازة
مجموعة .واكن ذكل اخليار شائعا بوصفه نسخة للحفظ واكن يمت معلها بشلك اعتيادي عندما يكون املصنف غري متاحا
للجمهور ألس باب تتعلق ابلصيانة أأو ا ألمن أأو ألنه أأعري اإىل أأطراف اثلثة بغرض التوثيق .وكذكل اكن ميكن احتياج نسخ
احلفظ لفائدة أأصول رمقية احتياطية .و أأجاز املبد أأ الثاين معل نسخ عديدة من مصنف منشور رشيطة نفاد طبعات املصنف
أأو عدم توزيعه بعدد اكف من النسخ .واكن ذكل اخليار معروفا عىل نطاق واسع بوصفه نسخة للمحفوظات واكن خيدم
غرض السامح للجمهور ابلنفاذ اإىل املصنفات اليت نفدت طبعاهتا .و أأضاف الوفد أأنه ل جيوز احلصول عىل النسخ املرشوعة
ألغراض جتارية وميكن اإعارهتا أأو عرضها عىل حمطات معل حاسوبية.
 .401و أأشار وفد غواتاميل اإىل املادة  62من قانون حق املؤلف يف بالدمه واذلي نص عىل اإماكنية نسخ املصنفات ألغراض
غري هادفة للرحب اإذا اكنت جزء من مجموعة دامئة واكن الهدف من ذكل يريم اإىل حفظ تكل النسخة أأو استبدالها بنسخة
مماثةل عند فقدها أأو تلفها أأو صارت غري صاحلة لالس تخدام ،رشيطة أأن يكون من املس تحيل استبدالها يف ظل ظروف
معقوةل .و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل بشأأن احلاجة اإىل حتديد عدد النسخ اليت مت الترصحي للمكتبات
ودور احملفوظات بعملها لغرض النسخ وإاماكنية تغيري نسقها .و أأوحض أأن احلمك الوط ي اكن ل يطبق سوى عىل املصنفات
املنشورة.
 .400وذكر وفد كندا أأن ترشيع الوط ي مكّن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف من نسخ املواد املطبوعة وتوفري تكل
النسخ ألرابب العمل للمكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ا ألخرى كجزء من الإعارة بني املكتبات .و أأوحض الوفد أأن

SCCR/28/3
40

الاس تثناء مل ينطبق عىل مصنفات القصص أأو الشعر أأو ادلراما أأو املوس يقى واكن يتضمن ضامانت حتظر عىل الشخص
اذلي يطلب النسخة أأن يقوم بنقلها اإىل أأي خشص أخر أأو اس تخدااها لأكرث من مخسة أأايم معل من اترخي أأول اس تخدام.
 .404و أأوحض وفد فرنسا أأن نظام حق املؤلف يف بالدمه مل يسمح بنسخ املواد املوجودة يف املكتبات ودور احملفوظات اإل
ابإذن ومل يكن هناك مبد أأ أأو هدف أأوسع مرتبط حبق النسخ أأو معل نسخ احتياطية .و ّبني الوفد أأن مبد أأ حفظ املصنفات
مسح لبعض املؤسسات بعمل نسخ لس تخدااها ألغراض غري هادفة للرحب.
 .400و أأشار وفد السودان اإىل أأن الترشيع السوداين محلاية حق املؤلف اذلي مت حتديثه يف عام  4100نص عىل جواز نسخ
املصنفات يف حاةل التلف أأو ألغراض البحث العلمي أأو ا ألنشطة اليت تضطلع هبا املكتبات مبا فهيا الاس تخدام يف وسائل
الإعالم أأو يف احملام .ولحظ أأنه يف ضوء التقدم التكنولويج أأصبح من الرضوري تعزيز التعاون ادلويل بني ادلول ا ألعضاء
من أأجل تيسري النفاذ للمصنفات وتشجيع البحث العلمي يف اإطار حرية املعلومات .و أأوحض الوفد الصعوبة اليت واهجت مؤلفي
املواد احملفوظة يف احلصول عىل نسخ حديثة و أأشار اإىل أأنه ينبغي املوازنة بني اإاتحة املواد والتعويض املناسب ألحصاب
احلقوق.
 .402و أأكد وفد ا إلكوادور عىل أأن التقييدات والاس تثناءات اليت جتزي للمكتبات ودور احملفوظات القيام ابلنسخ ومعل نسخ
احتياطية اكنت ذات أأمهية حامسة يف تقدم البحث والتعلمي اذلين ميثالن جزء من الاحتياجات ا ألساس ية يف ادلول النامية.
 .405ودعا الرئيس الوفود ملناقشة ما اإذا اكن احلق يف نسخ املصنفات ومعل نسخ احتياطية منفصال عن مبد أأ حفظ
املصنفات ولتوضيح عالقته مع املفاهمي ا ألخرى مثل البحث أأو التعلمي أأو ادلراسات اخلاصة أأو الإعارة بني املكتبات .و أأوحض
أأن نسخ املصنفات اكن مرتبطا ابلضامانت اليت أأوحضها وفد كندا ولكنه قد يكون مرتبطا أأيضا ابملبد أأ العام دلمع البحث
والتمنية البرشية الوارد يف الوثيقة  .SCCR/46/8وبناء عليه ،حث اللجنة عىل وضع خطو ط فاصةل بني املبادئ اخملتلفة.
 .406و أأقر وفد الربازيل بأأن التقييدات عىل حق نسخ املصنفات ميكن أأن ترسي عىل العديد من املبادئ ا ألخرى .واقرتح
أأنه من املمكن التعامل مع حفظ املصنفات ونسخها بوصفهام مبد أأ أأول أأكرث مشول أأو أأن احلاجة اإىل تقييد عىل حق النسخ
ميكن مراعاهتا مضن لك موضوع عىل حدة .و أأوحض الوفد وجود توافق يف الراء فامي يتعلق بنسخ املصنفات لغرض غري جتاري.
 .407وطالب وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء الرئيس بأأن يوحض ما اإذا اكن يشري اإىل أأن احلق يف نسخ املصنفات اكن
ميكن حتليهل أأو عدم حتليهل مبوجب اس تثناء حمدد أأو ما اإذا اكن يرغب يف تصنيف احلق وفق أأحد الاس تخدامات عىل
افرتاض أأن الاس تثناءات عىل حقوق نسخ املصنفات اكنت تطبق بشلك أأسايس عىل اس تخدام أأو أخر.
 .408و أأوحض الرئيس أأنه اكن يشجع الاقرتاح الثاين اذلي ذكره وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ولحظ أأنه اكن ميكن
اإعادة تقيمي موقف الوفود بشأأن تكل املسأأةل بعد مناقشة لك املوضوعات ا ألحد عرش الواردة يف الوثيقة .SCCR/46/8
 .405ودعا الرئيس الوفود اإىل تقدمي تعليقات بشأأن موضوع الإيداع القانوين.
 .421و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل الوثيقة  SCCR/46/8وذكر أأن أأنظمة الإيداع القانوين ساعدت عىل
توفري الارتباطات الوطنية وهجود حفظ املصنفات ولس امي اإذا مشلت فئات كثرية من املصنفات يف أأنساق متعددة .و أأفاد بأأن
قانوهنم الوط ي احتوى عىل نصوص بشأأن اإيداعات املصنفات احملمية حبق املؤلف املنشورة يف مكتبة الكوجنرس و أأوحض أأن
أأنظمة الإيداع والتسجيل اكنت ممتزية .وكذكل أأكد عىل أأن أأنظمة الإيداع حول العامل واهجت التحدي اجلديد املتعلق ابإدارة
املصنفات الرمقية و أأعرب عن أأمهل برضورة التوصل اإىل تسوايت من خالل مشاركة ألفضل املامرسات بني الوفود.

SCCR/28/3
41

 .420و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده للهدف العام ل إاليداع القانوين اذلي طالب به الترشيع الربازييل .واكن من ر أأيه أأنه
يباح جلهة الإيداع القانوين املعينة أأن تقوم ،لغرض احلفظ والطلب ،بنسخ املصنفات احملمية حبق املؤلف أأو احملمية ابحلقوق
اجملاورة اليت مت دجمها أأو اإاتحهتا للجمهور.
 .424و أأوحض وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء أأن الإطار اذلي وضعه الاحتاد ا ألورويب مل يوفر أأحاكما قانونية حمددة
بشأأن ا إليداع القانوين و أأن للك دوةل عضو ترتيباهتا اخلاصة .و أأفاد بأأن املناقشات بشأأن الطبيعة الاختيارية أأو الإلزامية
ل إاليداع القانوين يف خمتلف ادلول ميكن أأن تثري نقا ط ذات أأمهية.
 .420و أأشار وفد ش ييل اإىل أأن ترشيعه بشأأن الاس تخدامات الصحفية فرض اإلزاما ابإرسال نسخ من اكفة املصنفات اليت مت
نرشها عىل حنو جتاري اإىل املكتبة الوطنية و أأعرب عن أأمهل ابإدراك الكيفية اليت مت من خاللها تطبيق مبادئ الإيداع القانوين
يف ادلول ا ألخرى.
 .422و أأوحض وفد المنسا بأأن الإيداع القانوين يف احمليط التقليدي مل يرث أأي قضااي ختص حق املؤلف .ومع ذكل ،أأقر الوفد
بظهور بعض املشالكت احملدودة اليت ختص حق املؤلف يف اإطار الإيداع القانوين للمصنفات الرمقية اذلي مت تقدميه مؤخرا
و أأن نسخ املصنفات ميكن أأن يكون رضوراي عىل أأساس احلاجة اإىل توفري مثل هذه املصنفات .و أأوحض أأن املكتبة الوطنية
المنساوية نسخت املصنفات اليت مت توفريها ولكن مل يكن لها احلق يف توزيعها .و أأشار الوفد اإىل أأن المنسا وضعت قاعدة
قانونية حلصاد الإنرتنت.
 .425و أأفاد وفد الاحتاد الرويس بأأن الإيداع القانوين مل يرتبط هنائيا حبق املؤلف يف س ياق حفظ املصنفات و أأوحض أأن نظام
الإيداع الرويس اكن يريم اإىل حفظ نسخ من املصنفات اليت أأنتجها مؤلفون ومؤسسات متباينة ونص عىل وجود هجة اإيداع
وطنية تقوم ابإاتحة هذه املصنفات للمس تخدمني .ودعا اللجنة اإىل مراعاة الصةل بني حق املؤلف والإيداع القانوين وشدد عىل
أأن ا ألخري مل يكن اإلزاميا مبوجب اتفاقية برن.
 .426و أأعرب وفد الهند عن تأأييده ملداخةل وفد الاحتاد الرويس و أأوحض أأن قانون املكتبات لعام  0552يف الهند أأابح
للمؤلفني اإيداع نسخة واحدة من منشوراهتم يف املكتبة الوطنية واحلصول عىل شهادة اإيداع قانوين .ودعا اللجنة اإىل مراعاة
نظام ا ألمم املتحدة ل إاليداع ابملكتبات.
 .427و أأعلن وفد فرنسا تأأييده ملطالبة وفد ش ييل بتبادل الراء بشأأن التنفيذ احملدد لنظام الإيداع القانوين الرمقي.
 .428و أأشار وفد تونس اإىل ادلراسة املقارنة اليت أأجرهتا اليونسكو بشأأن أأمهية الإيداع القانوين يف احلفاظ عىل الرتاث الثقايف
و أأكد عىل احلاجة اإىل المتيزي بني الإيداع القانوين اذلي نص عليه القانون والإيداع القانوين اذلي يمت تفسريه بوصفه اإدارة حلق
املؤلف اذلي ميكن أأن تكون أأمرا اختياراي أأو اإلزاميا .و أأوحض الوفد أأن الهدف من الإيداع القانوين يمتثل يف حفظ الرتاث
الوط ي و أأنه اكن من الرضوري حتري الصكوك اجلديدة اليت وفرهتا البيئة الرمقية ل إالبقاء عىل هذا الإيداع.
 .425و أأفاد وفد اإيطاليا برضورة أأن يضطلع النارشون بتنفيذ الإيداع القانوين وفقا للقانون الإيطايل و أأوحض أأنه ل توجد صةل
بني حق املؤلف والإيداع القانوين ألن ا ألخري اكن جمرد برهان عىل أأن املصنف مت اإنتاجه و أأنه اكن مصنفا أأصليا واحدا و أأنه
اكن من تأأليف مؤلف حمدد ولكن ل عالقة هل ابلعرتاف حبق املؤلف.
 .451و أأفاد وفد غواتاميل بأأن قانون حق املؤلف يف بالده اكن ل يراعي الإيداع القانوين.
 .450و أأوحض وفد فزنويال (مجهورية  -البوليفارية) أأن الإيداع القانوين اكن اإلزاميا مبوجب نظام حق املؤلف يف بالده و أأن
لك انرش اكن ملزما ابإرسال نسخ من املصنفات املنشورة اإىل املكتبة الوطنية لضامن حفظها وإااتحهتا للجمهور .و أأفاد بأأن
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الإيداع القانوين اكن مرتبطا حبق املؤلف ألنه تفادى احلاجة اإىل نسخ جديدة يف املس تقبل ووفر امحلاية للمؤلفني من انتحال
مصنفاهتم.
 .454و أأفاد وفد الإكوادور بأأن قانون حق املؤلف فرض عىل دور النرش الزتامات اإجبارية بشأأن الإيداع القانوين ل ي يتس ىن
لها حفظ املصنفات ولكن عىل أأن تسمح أأيضا ابلنفاذ اإىل احملتوايت املتوفرة يف املكتبات ودور احملفوظات .ومن حيث
املامرسة اكن النظام اختياراي للهيئات احلكومية وتضمن مشاركة املكتب الوط ي حلق املؤلف واملؤسسات الثقافية واملكتبات.
 .450و أأشار وفد الس نغال اإىل أأنه مل يكن هناك صةل يف ترشيعهم بني الإيداع القانوين وحق املؤلف .و أأوحض أأن بالدمه
جشعت املؤلفني عىل اإيداع مصنفاهتم دلى منظمة الإدارة امجلاعية من أأجل تيسري حامية حقوقهم ولكن هذا الإيداع مل يكن
رشطا ملنحهم امحلاية.
 .452ورصح وفد الاكمريون بأأنه قد مت تنظمي الإيداع القانوين من خالل سن قانون رمسي اكن هيدف اإىل تتبع املصنفات
العامة وليس هل عالقة حبق املؤلف.
 .455ووحض وفد الكونغو أأن نظام الإيداع القانوين الإجباري دلهيم اكن هيدف اإىل ضامن اس تدامة املصنفات يف ادلوةل لكنه
ليس هل عالقة بترشيعات حق املؤلف.
 .456و أأعرب وفد سويرسا عن موافقته عىل البياانت اليت أألقاها وفدي الكونغو وإايطاليا و أأكد عىل أأن اإتفاقية برن مل تضع أأية
رشو ط خاصة ابلإيداع القانوين.
 .457ورصح وفد المين بأأن قانون حق املؤلف اكن ميثل اإيداعا اختياراي ميثل دليال عىل امللكية لكنه ل يوفر أأي حامية .وقد
اقرتح أأن يصبح الإيداع القانوين من ا ألحاكم الإجبارية.
 .458و أأشار وفد السودان اإىل أأن قانون بالده حول الإيداع القانوين قد مت وضعه يف بداية ا ألمر فامي يتعلق بدور
احملفوظات وبصورة منفصةل عن قانون حق املؤلف .و أأوحض أأن جمال اختصاص قانون حق املؤلف قد مت التوسع فيه مبا يسمح
ومسح للنارشين بتقدمي مخس نسخ من لك مصنف منشور اإىل املكتبة الوطنية يف خالل شهر من اترخي النرش بغرض حامية
حق املؤلفني يف حالت الرسقات ا ألدبية أأو نرش نفس املطبوعة بصورة مزتامنة .و أأشار الوفد اإىل أأن الإيداع القانوين اكن
اإجباراي يف حالت املسودات والنصوص غري الكتب.
 .455ورصح وفد املكس يك بأأن دولته قد وضعت نظاما يسمى الإثبات الرسيع لهوية املؤلف واذلي مسح ابلتسجيل الاكمل
للمصنفات الفنية خالل يوم واحد بل من خالل برانمج أأرسع واذلي من خالهل يمت منح شهادات تسجيل ألفراد اجملمتع
الضعفاء خالل ساعة.
 .461و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن الاقرتاح اكن يقترص عىل التشجيع عىل تب ي قوانني و أأنظمة اإيداع
وطنية .و أأكد عىل أأن متطلبات الإيداع القانوين املتوافرة يف بدله ل تعترب رشطا من رشو ط حامية حق املؤلف.
 .460ورصح وفد نيجرياي بأأن ترشيعاته اخلاصة حبق املؤلف مل ترش اإىل الإيداع القانوين ولكن قامت بتحديد اجتاه داخل
جلنة حق املؤلف لتشجيع املؤلفني عىل اإيداع أأعامهلم يف املكتبة الوطنية .كام أأوحض أأن هذا الإيداع يمت عىل أأساس اختياري.
 .464و أأوحض ممثل الاحتاد ادلويل للنارشين أأن الإيداع القانوين من وهجة نظر النارشين مل يقم يف البداية ابإاثرة قضية حق
املؤلف ألن قانون حق املؤلف مل يعيق معلية تقدمي املصنفات الفنية اإىل املكتبات .و أأشار الاحتاد ادلويل للنارشين اإىل أأن
الإيداع القانوين ميكن أأن يكون نظاما اإجباراي مبوجب القانون أأو اختياراي و أأن نس بة الالزتام به ل تعمتد عىل الفارق ولكن
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عىل ثقة أأحصاب احلقوق يف قدرة املكتبات عىل حامية أأعامهلم .كام عرب عن وهجة نظرة املتعلقة بأأن البيئة الرمقية قد فرضت
حتدايت جديدة أأمام نظام الإيداع القانوين فامي يتلق بأأمن تكنولوجيا املعلومات والقدرة عىل تشغيل وقدرات املكتبات املتعلقة
يف التعامل مع املنتجات الرمقية اجلديدة عىل املدى البعيد ولحظ أأن ثقة النارشين يف نظام الإيداع القانوين اعمتدت أأيضا
عىل درجة امحلاية اليت يوفرها قانون حق املؤلف ملصاحلهم الاقتصادية .و أأكد ممثل الاحتاد أأن التعاون بني النارشين واملكتبات
اعمتد عىل س ياسة حظر النفاذ واليت وضعها النارشون واليت أأاثرت مسائل تتعلق حبق املؤلف مثل أخذ نسخة اإيداع قانوين
بغرض النفاذ عن بعد ،تسلمي املستندات ،التثقيف واحلفاظ عىل املصنفات .كام أأكد أأنه ل توجد حاجة اإىل التعامل مع
الإيداع القانوين بصورة منفصةل عن مسائل حق املؤلف وحذر اللجنة من أأن وجود قانون حق مؤلف مرتاخ تراخيا شديدا
سوف يرض ابللزتام به.
 .460و أأشار الرئيس اإىل توافق يف الر أأي حول أأمهية الإيداع القانوين و أألقى الضوء عىل ا ألس ئةل اليت تواجه اللجنة واليت
تمتثل يف ما اإذا اكن املبد أأ مرتبطا حبق املؤلف وإاىل أأي مدى جيب أأن تمت مناقش ته كتقييد أأو اس تثناء وط ي حلق املؤلف.
و أأكد الرئيس عىل أأنه ل يوجد متسع من الوقت لبدء مناقشات حول موضوع اإعارة املكتبات للكتب.
 .462و أأبلغ وفد الربازيل اللجنة أأنه اس تمكل جتميع املقرتحات النصية حول  00موضوعا من وفود الربازيل والإكوادور
واوروجواي ومن اجملموعة ا ألفريقية وتساءل عام اإذا اكن ميكن تقدميها حبيث يمت تضميهنا يف ورقة العمل SCCR/26/3
بغرض تداولها يف املناقشات املس تقبلية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .465واقرتح وفد ابراغواي تنظمي حلقات معل إاقلميية ملناقشة التحدايت اليت تواهجها املكتبات عىل املس توى الوط ي
والعالقة اليت وجدت بني التقييدات والاس تثناءات بشأأن حق املؤلف .وتسأأل عام اإذا اكن دلى ا ألمانة العامة معلومات أأولية
حول املوازنة الالزمة حللقات العمل هذه.
 .466ودعا رئيس اللجنة وفد الربازيل اإىل تقدمي مقرتحات نصية حول وثيقة العمل رمق SCCR/26/3
 .467و أأوضع وفد الربازيل أأن املقرتح عبارة عن نص مجمع قام بدمج اكفة املقرتحات املقدمة يف اجللسات السابقة من قبل
وفود الربازيل والاكوادور و أأوروجواي واجملموعة ا ألفريقية املتضمنة يف الوثيقة  .SCCR/26/3و أأوحض أأن مجع أأعامل
اجللسات السابقة اكن هيدف اإىل ترش يد املوقف وتسهيل مناقشات اللجنة.
 .468و أأكدت جلنة كينيا عىل أأن الفكرة من وراء املقرتح يه استبدال املقرتحات املقدمة من قبل اجملموعة ا ألفريقية ووفود
الربازيل والهند بنص واحد يقدم وهجة نظر أأوحض فامي يتعلق ابلقضااي حمل النقاش.
 .465وطالب وفد الياابن من وفد الربازيل توضيح العالقة بني اقرتاحه والفقرة رمق  05من وثيقة SCCR/27/REF/
.CONCLUSIONS
 .471و أأوحض وفد الربازيل أأنه مت التأأكيد عىل العديد من جمالت التفاق يف الثالثة نصوص املقرتحة من قبل وفود الاكوادور
والربازيل واوراجواي والهند واجملموعة ا ألفريقية وقد مت جتميع هذه النصوص و أأي تعليقات اإضافية يف وثيقة .SCCR/26/3
 .470و أأقر وفد الإكوادور تعليق وفد الربازيل و أأكد عىل أأن العمل اذلي أأجنزته وفود الربازيل والإكوادور و أأوروجواي والهند
واجملموعة ا ألفريقية اكن هيدف اإىل حتقيق التقدم يف جمال التقييدات والاس تثناءات.
 .474وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن قلقه إازاء أأن النص اجملمع قد ينتج عنه حذف بعض املقرتحات وطالب
اللجنة ابلسامح ببعض الوقت للمشاورات قبل قبول املقرتح.
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 .470و أأشار وفد الهند اإىل أأن حمتوى املقرتحات ا ألصلية واملوجود يف وثيقة  SCCR/26/3مل يمت تغيريه ولكن مت دجمه
ابس تخدام لغة سهةل.
 .472ورحب وفد جنوب أأفريقيا ابملقرتح املقدم من وفد الربازيل.
 .475عرب وفد كندا عن ر أأي مفاده أأن مرشوع املقرتح املقدم من وفد الربازيل مل يعكس بصورة اكفية تبادل أأفضل
املامرسات بني الوفود.
 .476وطالب وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء وفد الربازيل بتوضيح ما اإذا اكن مؤيدو النص قد حرصوا أأنفسهم يف
دمج وترش يد حمتوى وثيقة  SCCR/26/3وفقا ملا ر أأوه مناس با.
 .477و أأوحض وفد الربازيل أأن التعليق اذلي أأبداه وفد الاحتاد الاورويب اكن حصيحا و أأن وفود الربازيل و أأوراجواي
والإكوادور والهند واجملموعة ا ألفريقية قد حدد جمالت التوافق يف الر أأي خبصوص خمتلف املقرتحات وقام بتجميعها حبيث يمت
تقدمي مقرتح واحد يف لك موضوع.
 .478وقام رئيس اللجنة برفع اجللسة.

بند رمق  :6التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي الإعاقات
ا ألخرى.
 .475أأشارت ا ألمانة العامة اإىل وثيقة  SCCR/26/4 PROVوثيقة العمل املؤقتة من أأجل التوصل اإىل صك قانوين
دويل مالمئ (يف أأي صورة اكنت) بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص
ذوي الإعاقات ا ألخرى ،حتتوى عىل تعليقات واقرتاحات نصية .وقد أأوحضت أأن الوثيقة تضمنت جتميع للمقرتحات النصية
والتعليقات واملواد ا ألخرى املقدمة من قبل ادلول ا ألعضاء يف عدد من الاجامتعات .و أأوحضت ا ألمانة العامة أأن التعليقات
أأشارت اإىل املقرتحات النصية أأو عكست خربات وطنية ومت تقس ميها بني الوثيقة واملرفق بناء عىل رغبة ادلول ا ألعضاء .ومت
تقس مي وثيقة العمل اإىل س بعة أأقسام كبرية تضمنت موضوعات فرعية .كام أأشارت ا ألمانة العامة أأيضا اإىل وثيقة
 ، SCCR/27/8أأهداف ومبادئ التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث اليت قداها وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية يف الاجامتع السابق وعرضت أأربعة فئات من املبادئ وا ألهداف.
 .481و أأقر وفد الياابن ،متحداث نيابة عن اجملموعة ب ،بأأن وثيقة  SCCR/24/4 PROVقد تضمنت تعليقات ذات قمية
و أأهنا قدمت من قبل ادلول ا ألعضاء و أأنه جيب احلفاظ عىل نسقها من أأجل معل اللجنة املس تقبيل يف هذا اجملال .ورحب
ابلوثيقة  SCCR/27/8و أأشار اإىل ان حتديث املعلومات من قبل ا ألمانة العامة س يكون ذو فائدة للمناقشات.
 .480وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عن ر أأي مفاده أأن النطاق القانوين واملرونة املتوفرة من خالل الإطار
ادلويل احلايل حلق املؤلف اكن اكفيا ابلنس بة لاكفة ادلول ا ألعضاء لإعداد مسودة وتب ي وتنفيذ تقييدات واس تثناءات جادة يف
هذا اجملال .ودمع الوفد تبادل أأفضل املامرسات بني أأعضاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية لكهنا أأكدت عىل عدم رغبهتا يف
دراسة معل يؤدي اإىل اإخراج صك ملزم من الناحية القانونية عىل أأساس أأنه ليس هناك سبب منطقي اكيف وراء املوامئة بني
الاس تثناءات عىل مس توى العامل .كام أأكد عىل أأمهية احلفاظ عىل درجة من املرونة بني ادلول ا ألعضاء يف املنظمة العاملية
للملكية الفكرية نظرا لختالف ا ألنظمة القانونية والتقاليد دلهيم و أألقت الضوء عىل أأن اإصدار الرتاخيص لعب دورا هاما يف
العديد من ادلول ا ألعضاء اإىل جانب او بدل من تطبيق الاس تثناءات .و أأقر الوفد بعدم وجود توافق يف الر أأي بشأأن النتيجة
املطلوبة من معل اللجنة يف هذا اجملال لكنه أأكد عىل أأن ذكل ل جيب أأن مينع الوفود من اإجراء مناقشات جادة .وقد جشع
ادلول ا ألعضاء عىل حتديث وتب ي وتطبيق التقييدات والاس تثناءات عىل املس توى الوط ي مبا يتفق مع الإطار ادلويل احلايل.
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 .484ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن التقييدات والاس تثناءات يف هذا اجملال قد عكست هدفهيا املتعلقني
بدمع معلية اإثبات هوية املؤلف والإبداع وتعزيز اجنازات الطالب والباحثني .وجيب أأن تركز الوفود عىل التوصل اإىل أأرضية
مشرتكة حول أأهداف ومبادئ عالية املس توى والتعمل من بعضها البعض من خالل اختبار مجموعة من الاس تثناءات التعلميية
يف دول يف خمتلف أأحناء العامل .وجيب أأن تتوافر املرونة يف لك دوةل من أأجل تكييف التقييدات والاس تثناءات للتعامل مع
احتياجاهتا وفقا للبيئة القانونية والثقافية والاقتصادية السائدة يف لك مهنا .و أأقر الوفد برغبة بعض الوفود يف دراسة التقييدات
والاس تثناءات واليت مل تكن قارصة عىل الس ياق التعلميي وحذر من أأن اإاثرة قضااي خالفية مثل مسؤولية مزودي خدمات
الانرتنت أأو الصحة العامة يف خالل املناقشات سوف يكون مدمرا لعملية حتقيق تقدم ملحوظ.
 .480واحناز وفد الربازيل اإىل املداخةل اليت قام هبا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأكد عىل احلاجة اإىل الاحتفاظ هبذا
البند عىل جدول ا ألعامل.
 .482و أأشار وفد ش ييل اإىل أأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي
الإعاقة ا ألخرى اكنت هامة ابلنس بة للتمنية يف دول مثل ش ييل و أأكد عىل رضورة فهم تأأثري البيئة الرمقية عىل النفاذ اإىل
املعلومات.
 .485وفتح رئيس اللجنة الباب لطرح مداخالت من قبل املراقبني.
 .486وجشع ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية اللجنة عىل دراسة مد مزااي التقييدات والاس تثناءات اإىل جامعات
أأخرى من املعاقني مثل الصم ابس تخدام نفس املهنج اذلي مت تبنيه يف مفاوضات معاهدة مراكش لفائدة ا ألشخاص معايق
البرص .و أأوحضت املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية أأنه اكن من الرضوري تطوير معاهدة منفصةل لتحقيق هذا الهدف و أأنه
جيب تب ي صك قصري عىل غرار املقرتح املقدم من قبل وفود الربازيل والباراغواي والإكوادور.
 .487وذكر ممثل منظمة املعلومات الرمقية للمكتبات اللجنة بأأن ا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى مبا يف ذكل الصم قد مت
اس تثناؤمه من املفاوضات اليت أأدت اإىل التوصل اإىل معاهدة مراكش لفائدة ا ألشخاص معايق البرص وذوي اإعاقات أأخرى يف
قراءة املطبوعات ابلرمغ من الصعوابت البالغة يف التواصل اليت اكن علهيم مواهجهتا واعامتدمه الكبري عىل ا ألساليب التكنولوجية
مثل ترمجة احلوار أأو كتابة نص احلوار عىل الشاشة .و أأكدت منظمة املعلومات الرمقية للمكتبات اإىل ان النفاذ اإىل مواد قراءة
قد وصفت بدقة بأأهنا مسأأةل اإنسانية كذكل فاإن مسائل حق املؤلف الناش ئة عن معل نسخ ذات نسق ميكن النفاذ اإليه من
قبل الصم يه أأمر ذو طبيعة مماثةل .وقد اقرتحت أأن تقوم اللجنة بدراسة وضع توصيات أأو مبد أأ متفق عليه وتقدميه اإىل
امجلعيات العامة اليت قامت أأحاكم معاهدة مراكش بتطبيقها مع معل التغيريات الالزمة فقط ابلنس بة ل ألشخاص ذوي
الإعاقات ا ألخرى بغرض ضامن املساواة يف املعامةل.
 .488ولفت ممثل الاحتاد ادلويل للنارشين اإنتباه الوفود اإىل دراس ته اليت حتمل عنوان " املعرفة املتنامية" واليت متثل مجموعة
من املبادرات اليت قام هبا النارشون و أأحصاب املكتبات واكنت هتدف اإىل زايدة النفاذ اإىل الكتب واجملالت الرمقية يف أأفريقيا
وادلول النامية ا ألخرى.
 .485وقامت ا ألمانة العامة ابإبالغ اللجنة بأأهنا مس تعدة لإجراء دراسة ،برش ط توافر المتويل الالزم ،و أأهنا بصدد حتديد
املؤلفني املناس بني لإعداد دراسة حول تقاطع حق املؤلف مع اإعاقات أأخرى غري تكل اليت تؤثر عىل املكفوفني ومعايق البرص
والعاجزين عن قراءة املطبوعات .ورحبت ابقرتاحات الوفود و أأملت يف أأن تتيح ادلراسة يف ادلورة التاسعة والعرشين أأو
الثالثني للجنة ادلامئة حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وبينت أأن ادلراسة سوف تتكون من دراسة واسعة للمجالت اليت
تتقاطع فهيا قوانني املؤلف الوطنية يف خمتلف البدلان وسوف توحض العالقة بني حق املؤلف وقوانني الإعاقة سواء يف شلك
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أأحاكم عامة أأفادت ا ألشخاص ذوي الإعاقة أأو فامي يتعلق بأأمور حمددة مثل كتابة نص احلوار عىل الشاشة كام ذكرت منظمة
املعلومات الرمقية للمكتبات أنفا.
 .451وقام رئيس اللجنة بدعوة وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لتقدمي وثيقة  SCCR/27/8واملسامة أأهداف ومبادىء
الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث.
 .450و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأول موضوع يف وثيقة  ،SCCR/27/8وهو تب ي الاس تثناءات
والتقييدات الوطنية ،واذلي انعكس عىل أأهداف املكتب ا ألمري ي حلق املؤلف لتقدمي اإثبات هوية املؤلف والإبداع من
خالل تطبيق نظام مس تدام حلقوق املؤلفني ودمع اجنازات الطالب .وقد مت تقنني هذه املبادئ يف القوانني الوطنية من خالل
خليط من احلقوق اخلاصة ابملؤلفني والتقييدات والاس تثناءات اخلاصة حبق املؤلف .وفامي عدا قسم  017واذلي وفر اس تثناءا
عاما فامي يتعلق حبق املؤلف ،اكنت هناك اس تثناءات أأخرى تتعلق ابلس تخدام العادل واملتعلقة ابلتعلمي مبا يف ذكل قسم رمق
 001.0اذلي يتناول العروض وا ألداء يف حالت التدريس وهجا لوجه ،والقسم  001.4اذلي يتناول العروض وا ألداء يف
التعلمي عن بعد والقسم  018واذلي اكن يعترب الاس تثناء اخلاص ابملكتبات ونسخ دور احملفوظات .و أأشار الوفد اإىل املوضوع
الثاين يف الوثيقة  SCCR/27/8وهو دمع النفاذ اإىل مواد التعلمي والبحث من خالل خلق سوق جتاري انبض ابحلياة
واس تخدم مناذج ترخيص مبتكرة .و أأكدت عىل أأن وجود سوق جتاري انبض ابحلياة يعترب من العوامل الرضورية لنظام تعلميي
يعمل باكمل طاقته وركزت عىل الصعوابت اليت يواهجها هؤلء النارشون يف التأأقمل مع بيئة الانرتنت وهو ما أأدى اإىل تراجع
العائدات يف أأجزاء معينة من صناعة التعلمي .وقد ساعد الرتخيص عىل اإدارة قضااي معقدة متعلقة ابلإنرتنت متعددة السلطات
القضائية مبا أأعطى ل ألطراف مجموعة واحضة من احلقوق القابةل للتفاوض وبذكل متت الاس تجابة للمخاوف اليت عرب عهنا
املس تخدمني ورجال التعلمي واليت تتعلق بأأن تلكفة العمليات أأو عدم توافر املصنفات الفنية قد خيلق عائقا أأمام النفاذ اإلهيا.
و أأشار اإىل أأن انرشي املواد التعلميية اكنوا مدركني لرضورة تعديل ا ألسعار للتفرقة بني أأنواع املس تخدمني اخملتلفة و أأنه ميكن
وضع حزم خمتلفة تتكون من سامت قمية مضافة متنوعة يف الولايت املتحدة ا ألمريكية لتلبية احتياجات خمتلف املس تخدمني
واملؤسسات التعلميية .و أأوحض الوفد أأن هذه احلزم اكنت تعمتد اعامتدا مزتايدا عىل الرتاخيص الصغرية واليت مسحت اإىل
املس تخدمني بسداد قمية نوع النفاذ والاس تخدام اذلي يريدونه .و أأشار اإىل أأن هناك خطط تراخيص أأخرى مثل املصادر
التعلميية املفتوحة واليت متكن رجال التعلمي والطالب من النفاذ اإىل وختصيص وتعديل مواد تعلميية عالية اجلودة وجشعت دول
أأخرى عىل تبنهيا .وقامت بعض املنظامت احلكومية والهيئات احلكومية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية بتطوير س ياسات تتعلق
ابملصنفات احملمية حبقوق النرش .فقد طالبت لكية مساعدة اجملمتع وبرانمج منحة التدريب الوظيفي عىل سبيل املثال بأأن يمت
ترخيص املواد القابةل للحامية حبقوق النرش واليت يمت اإنتاهجا مبوجب املنح اليت تقداها وفقا لرخصة اإس ناد اإبداعي عامة حبيث
ميكن اس تخدام هذه املواد حبرية من قبل أأي خشص و ألي غرض .و أأشار الوفد اإىل املوضوع الثالث يف وثيقة SCCR/27/8
ويه دمع التقييدات والاس تثناءات املتعلقة ابلس تخدام يف بيئة تعلمي تعمتد عىل التكنولوجيا .و أأوحض أأن الهدف قد أأقر حقيقة
أأن املواد التعلميية قد مت تقدميها واستيعاهبا بطريقة خمتلفة جذراي منذ بدء اس تخدام الانرتنت .ورصح الوفد بأأن الولايت
املتحدة ا ألمريكية أأقرت ادلول املزتايد برسعة لالنرتنت يف جمال التعلمي وقامت بوضع قانون التعلمي التكنولويج وموامئة حق
املؤلف واليت مسحت أأحاكمه ابلنرش املرشو ط للمواد عىل اخلوادم الالكرتونية ومت اس تخدااها وفقا لليات الرتخيص لمتكني
ودمع أأنشطة التعمل عن بعد .و أأشار الوفد اإىل ازدهار وسائط تعلميية رمقية جديدة مثل اجلامعة املفتوحة وجامعة أي تيون و أأن
النارشين يتأأقلمون مع تغريات القرن الواحد والعرشين من خالل تقدمي مواد تعلميية ذات أأسعار معقوةل وقابةل للحمل وميكن
تكييفها لتناسب الطالب مبختلف أأساليهبم وقدراهتم التعلميية .و أأشار الوفد اإىل املوضوع الرابع يف وثيقة  SCCR/27/8وهو
املبادئ العامة ا ألخرى .و أأشار اإىل أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية قد تبنت اس تثناءات خاصة وعامة لمتكني مؤسسات التعلمي
والتدريس والبحث من تنفيذ اهام اخلدمة العامة اخلاصة هبا و أأشار اإىل أأن مثل هذه الاس تثناءات اكن جيب أأن تامت ى مع
الالزتامات ادلولية مبا يف ذكل اختبار اخلطوات الثالثة .وعرب الوفد عن ر أأيه املتعلق بأأنه ميكن لدلول ا ألعضاء أأن تقر
ابلتقييدات املفروضة عىل املسؤولية عن بعض أأنواع التعويضات املالية املطبقة عىل املؤسسات التعلميية والتدريس ية والبحثية
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اليت ل هتدف للرحب وعىل موظفهيا وممثلهيا عندما اكنت تعمل بنية سلمية ويه تعتقد أأو دلهيا أأس باب معقوةل لالعتقاد بأأهنا
ترصفت مبوجب قانون حق املؤلف .و أأشار الوفد اإىل قسم رمق  C2.512من البند رمق  07من قانون حق املؤلف ابلولايت
املتحدة ا ألمريكية واذلي نص عىل أأن املؤسسات التعلميية اليت ل هتدف للرحب وموظفهيا ومندوبهيا اذلين يعملون يف نطاق
وظيفهتم ل خيضعون اإىل تعويضات قانونية بسبب نسخ املصنفات أأو التسجيالت الهاتفية اإذا اعتقدوا أأو اكنت دلهيم أأس باب
معقوةل لالعتقاد بأأن معلهم اكن ميثل اس تخدام عادل وفقا للقسم رمق  017من ذات القانون .ورصح الوفد بأأنه وفقا للقسم رمق
 CD50410ل ميكن للمحام فرض بعض التعويضات يف حاةل اثبات مؤسسة تعلميية اهنا مل تكن تدرك ومل يكن دلهيا سبب
لالعتقاد بأأن معلها ميثل انهتاك حلظر التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية ()TPMS
 .454و أأشار ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية اإىل مبادئ عامة أأخرى يف الوثيقة  SCCR/27/8و أأشار اإىل أأنه
وفقا للتعديل احلادي عرش لدلس تور ا ألمري ي حمكت احملمكة العليا بأأن حكومات الولايت لختضع لتعويضات حقوق نرش
بسبب التعدي علهيا ،مبا مينع أأحصاب حق املؤلف من طلب تعويضات من اجلامعات واللكيات اليت تديرها ادلوةل .و أأوحض
ممثل املؤسسة أأن التقييدات املتعلقة بعائدات التعدي لختضع لختبار اخلطوات الثالثة ألن ا ألحاكم ذات الصةل يف اتفاقية
منظمة التجارة العاملية ظهرت يف اجلزء الثالث من اتفاقية تريبس حول اجلوانب الفكرية للملكية الفكرية وليس يف اجلزء الثاين
ومل تذكر التعويضات يف معاهدة برن .و أأشارت املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية اإىل مقرتح اجملموعة ا ألفريقية حول
التقييدات عىل التعويضات يف الس ياق التعلميي ودعت اللجنة اإىل مالحظة أأن الوضع القانوين للتقييد أأو الاس تثناء املتعلق
ابلتعويضات اكن خيتلف عن الوضع القانوين فامي يتعلق ابختبار اخلطوات الثالثة.

بند رمق  :2تب ي تقرير ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (يتبع)
 .450دعا الرئيس اللجنة لتب ي وثيقة  ،SCCR/27/9مسودة تقرير ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .452وقامت اللجنة بتب ي تقرير ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

بند  :8إاسهام اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف تطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية ذات
الصةل
 .455رصح الرئيس يف بيان كتايب أأن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة قد ابرشت أأنشطهتا اليت تامت ى مع
جدول أأعامل التمنية اخلاص ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية منذ اإصدار التقرير ا ألخري يف  .4100وقد أألقى الضوء بصفة
خاصة عىل القرار بعقد مؤمتر دبلومايس لتب ي نص معاهدة مراكش لتسهيل النفاذ اإىل املصنفات املنشورة من قبل ا ألشخاص
املكفوفني ومعايق البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعات .ومثل معاهدة بيكني السابقة حول العروض السمعية والبرصية
أأشارت معاهدة مراكش بصفة خاصة اإىل جدول أأعامل التمنية يف المتهيد واذلي تضمن البند التايل" :وإاذ نشري اإىل أأمهية
توصيات جدول أأعامل التمنية واذلي مت تبنيه يف عام  4117من قبل امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ،واذلي
هيدف اإىل ضامن أأن اعتبارات التمنية متثل جزءا ل يتجز أأ من معل املؤسسة" .وقد ركز تب ي هذه املعاهدة عىل أأن التقييدات
والاس تثناءات تامت ى مع توصيات جدول أأعامل التمنية رمق  05و  .07واس متر العمل عىل تطبيق هذه املعاهدة بتوقيع 81
عضو من أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل التفاقية وإاعالن أأول تصديق من جانب الهند يف
الاجامتع الثامن والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .456و أأشار وفد كينيا ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل أأن امجلعية العامة قد أأقرت يف عام  4101ألية للمساعدة
عىل تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية يف أأعامل املنظمة العاملية للملكية الفكرية .ولبد عىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة أأن تس متر ،وخاصة فامي يتعلق بأأنشطة وضع املعايري ،يف الإسهام يف جدول أأعامل التمنية وخاصة ابلنس بة
للتوصية رمق  05اليت تدعو اإىل أأن تصبح اكفة ا ألنشطة شامةل و أأن حيركها ا ألعضاء ،مع مراعاة خمتلف مس توايت التمنية
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والتوازن بني التلكفة واملزااي و أأن تصبح معلية تشاركية تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل و أأولوايت ادلول ا ألعضاء يف املنظمة
العاملية للملكية الفكرية ووهجات نظر أأحصاب املصلحة .و أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة اكن دلهيا موضوعات تعكس هذا التوازن،
لكن مل يكن يبدو أأن املناقشات تصب يف مصلحة اكفة ادلول ا ألعضاء .واكن من الرضوري النظر بعناية يف كيفية تناول
اللجنة للمناقشات وخاصة يف حاةل عدم توافر توازن فامي يتعلق ابلوزن والطريقة اليت جرت هبا املناقشات :ففي حني
اكتسبت بعض املوضوعات وزان كبريا ،بد أأ أأن بعض املوضوعات يمت تناولها بصورة عرضية .وجتسد ذكل يف أأثناء هذا اليوم
ففي الوقت نفسه اذلي عقدت فيه جلسة عامة مت عقد اجامتع إاقلميي تنس يقي مبا منع ادلول ا ألعضاء من املشاركة بفاعلية يف
أأحد موضوعات املناقشة .ومل يكن هناك ألية مماثةل يف أأول يومني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .فبيامن
رصحت مجموعة جدول أأعامل التمنية ( )DAGبأأن اكفة توصيات جدول أأعامل التمنية لبد من تعمميها عىل اكفة أأعامل املنظمة
العاملية للملكية الفكرية ،مل يمت تنفيذ ذكل .وجيب عىل ادلول ا ألعضاء وامجلعية العامة الرتكزي عىل رضورة اإحداث توازن و أأن
هذا التوازن جيب أأن ينعكس فامي يتعلق ابلنتاجئ وليس يف املوضوعات املطروحة حفسب .واس تنتج الوفد أأنه جيب اإعطاء
وزن و أأمهية متساوية لاكفة املوضوعات.
 .457ورصح وفد الهند بأأنه جيب ختصيص وقت مناسب لاكفة بنود جدول ا ألعامل ومض صوته للبيان الصادر عن وفد
كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية.
 .458ودمع وفد الربازيل بياانت وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية والهند .ولكن اكنت هناك خماوف بشأأن كيفية تناول
القضااي الهامة املتعلقة جبدول أأعامل التمنية يف اللجنة ويف املنظمة كلك .واكنت مشاركة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة مشاركة فعاةل يف معلية تنفيذ جدول أأعامل التمنية .ومن ا ألمثةل امللموسة عىل ذكل برانمج العمل حول
التقييدات والاس تثناءات والإشارة الواحضة اإىل جدول أأعامل التمنية يف معاهدة بيكني .اكن من املهم ان يمت تعممي منظور أأكرث
تركزيا عىل التمنية يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية .ويعترب جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
حول التقييدات والاس تثناءات من أأمه الإسهامات يف جدول أأعامل التمنية ألهنا أأسهمت بشلك مبارش وبشلك خاص يف
نظام امللكية الفكرية الأكرث توازان.ونبع العمل اذلي قامت به اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من قمية حق
املؤلف .وميكن حتقيق التوازن املطلوب يف نظام امللكية الفكرية من خالل تشجيع التمنية الثقافية مع الاعرتاف ابحلاجة اإىل
وضع تقييدات واس تثناءات يف اجملالت الرئيس ية مع ضامن أأل تؤثر هذه احلقوق سلبا عىل النفاذ اإىل املعرفة والثقافة من قبل
القطاعات الضعيفة من الساكن .وقد جشع الوفد ادلول ا ألعضاء عىل الاس مترار يف الالزتام بتطبيق جدول أأعامل التقييدات
والاس تثناءات.
 .455ودمع وفد اإندونيس يا بياانت وفود كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية والهند والربازيل فامي يتعلق بتخصيص الوقت .واقرتح
الوفد وضع بند مناقشة الاسهام يف جدول أأعامل التمنية أكول بند عىل جدول ا ألعامل.
 .011و أأقر وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) بيان وفد اإندونيس يا.
 .010واعتقد وفد الياابن ،نيابة عن اجملموعة ب ،أأن اعتبارات التمنية تشلك جزء ل يتجز أأ من معل املنظمة العاملية للملكية
الفكرية يف جمال حق املؤلف مبا يف ذكل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .أأما العمل اللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة املتعلق بوضع اتفاقية محلاية هيئات البث فقد أأسهم يف جدول أأعامل التمنية فامي يتعلق بوضع
املعايري وخباصة ابلنس بة للتوصية رمق  .05ومت اإجراء مفاوضات بصورة شامةل ودفعها ا ألعضاء مبا أأعطى الاهامتم الواجب
ملس توايت التمنية .ورصح الوفد بأأن العمل اذلي مت يف اللجنة فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات أأسهم أأيضا يف زايدة
التفامه مبا يتضمن التفامه حول ا ألمور املرنة حق املؤلف .وميكن الاس مترار يف تطبيق جدول أأعامل التمنية بصورة اإجيابية يف
أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
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بند  :5أأمور أأخرى
 .014مل تمت أأاثرة أأمور أأخرى.

النظر يف الاس تنتاجات
 .010قامت ا ألمانة العامة بتقدمي مستند  .SCCR/28/REF/CONCLUSIONSو أأشارت اإىل أأن املستند قد بد أأ
بقسم حول هيئات البث وانهتيى بتوصية مقدمة للجمعية العامة للمنظمة العاملية حلقوق امللكية الفكرية .و أأتبع ذكل قسم حول
التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات واذلي انهتيى أأيضا بتوصية مقرتحة اإىل امجلعية العامة للمنظمة العاملية
حلقوق امللكية الفكرية .ومت ختصيص أأقسام أأخرى للتقييدات والاس تثناءات اخلاصة مبؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص
ذوي الإعاقات ا ألخرى .واقرتح املستند الاحتفاظ هبذه الفقرات الثالثة عىل جدول أأعامل الاجامتع التايل للجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .عالوة عىل ذكل ،اكن هناك فقرة حول تطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية ذي الصةل ،واذلي
اكن حيتاج اإىل حترير بس يط يف السطر ا ألول حيث اكن جيب اإضافة عبارة "مبا يف ذكل تكل اليت مت تقدميها اإىل ا ألمانة العامة
بشلك كتايب" .وذكر اجلزء ا ألخري من املستند أأن ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة سوف
تنعقد يف الفرتة من  8اإىل  04ديسمرب  4102و أأن ختصيص الوقت س يكون مماثال لتخصيص الوقت يف هذا الاجامتع.
 .012وقام رئيس اللجنة بدعوة الوفود للتعليق عىل مسودة الاس تنتاجات عىل أأساس فقرة تلو ا ألخرى.
 .015وعرب وفد كينيا عن ر أأيه بأأنه مل يس تطع أأن يقوم بتب ي نسق مناقشة لك فقرة عىل حدة وميكن املوافقة عىل املستند
فقط يف هناية مناقشة الفقرات الس بعة عرش.
 .016و أأوحض وفد الهند أأن املناقشات املتعلقة مبستند  SCCR/28/REF/CONCLUSIONSقد مت تنفيذها ابلفعل
من خالل نسق املنسقني ا إلقلميني اإضافة اإىل ثالثة و أأن اللجنة جيب اإطالعها بصورة موجزة عىل نتاجئ هذه املناقشات يف
جلسة عامة ألس باب تتعلق ابلشفافية.
 .017و أأشار رئيس اللجنة اإىل قيام بعض املنسقني ا إلقلمييني بتقدمي أأفاكر لتحقيق تقدم مل يعكس املواقف الوطنية و أأوحض
ألغراض تتعلق ابلشفافية أأن مضمون املستند  SCCR/28/REF/CONCLUSIONSعكس التفاق اذلي مت التوصل
اإليه بني املنسقني ا إلقلمييني .و أأكد عىل أأنه سيمت اس تقبال التعليقات حول لك موضوع عىل أأساس مناقشة لك فقرة عىل حدة
مع عدم اختاذ أأي قرار حىت هناية مناقشة الفقرات الس بعة عرش.
 .018وقامت ا ألمانة العامة بقراءة الفقرة  0من املستند  SCCR/28/REF/CONCLUSIONSواليت أأشارت اإىل أأن
اللجنة قد اتبعت املناقشات حول املسائل املتعلقة بفئات املنصات وا ألنشطة اليت سيمت تضميهنا حتت موضوع ونطاق امحلاية
اليت س متنح لهيئات البث ابملعىن التقليدي ومت بدء مناقشات حول التعريفات.
 .015ودمع وفد الهند املقرتح املقدم من وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) ابإضافة اإشارة يف هناية الفقرة  0بأأن الاس تنتاج
يامتيش مع تفويض امجلعية العامة لعام .4117
 .001و أأوحض وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) أأن مقرتهحا يمتثل يف اإضافة عبارة "يامت ى مع تفويض امجلعية العامة لعام
 4117مبا يف ذكل املهنج اذلي يعمتد عىل اس تخدام الإشارات" اإىل هناية الفقرة .0
 .000ووافق وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عىل املقرتح املقدم من وفود اإيران (مجهورية – الإسالمية) ودمعه وفد
الهند.
 .004واحتفظ وفد كينيا حبق التعليق عىل الفقرة  0يف مرحةل لحقة من املناقشات املتعلقة ابلس تنتاجات.
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 .000وعارض رئيس اللجنة الهنج اذلي اتبعه وفد كينيا عىل أأساس أأن فتح مناقشات حول نفس الفقرة سوف يثري
مشالكت .وعرض أأن يكرر أأنه لن يمت التوصل اإىل اس تنتاجات حىت هناية املناقشات ودعا وفد كينيا عىل التعبري عن موقفه
حول الفقرة .0
 .002ووافق وفد كينيا عىل الإضافة اإىل النص اليت تقدم هبا وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) واقرتح اإضافة اإشارة اإىل
التفويض يف س ياق التقييدات والاس تثناءات عىل سبيل الاتساق.
 .005وقامت ا ألمانة العامة بقراءة الفقرة  4من املستند  SCCR/28/REF/CONCLUSIONSمشرية اإىل أأن
املناقشات قد اعمتدت عىل أأوراق معل فنية غري رمسية تتناول القضااي اليت مت طرهحا يف ادلورتني السابعة والعرشين والثامنة
والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة و أأنه مت جتميع التفسريات التقنية املقدمة من قبل أأحصاب املصلحة
فامي يتعلق ببعض القضااي اليت مت تناولها يف مناقشات غري رمسية متت أأثناء ادلورة يف مستند غري رمسي .و أأشارت ا ألمانة
العامة اإىل الفقرة  0من مستند  SCCR/28/REF/CONCLUSIONSواذلي أأشار اإىل أأن املناقشات قد أأسهمت يف
التقدم يف الفحوى املتعلق مبسودة املعاهدة املتعلقة بتحديث حامية هيئات البث ابملعىن التقليدي.
 .006وعرب وفد كينيا عن موافقته املبدئية عىل الفقرة  0برش ط وضع اإشارة اإىل تفويض امجلعية العامة لعام .4117
 .007وطالب وفد الاحتاد ا ألورويب بتوضيح يتعلق بعدم وجود أأي اإشارة اإىل التفويض يف الفقرة .0
 .008و أأوحض وفد كينيا أأن حمارض معاهدة البث اكنت حول حامية هيئات البث ابملعىن التقليدي وبذكل فقد قامت بتغطية
التفويض بعبارات عامة.
 .005ودمع وفد الربازيل الاقرتاح املقدم من وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ابإضافة اإشارة اإىل التفويض يف الفقرة 0
حىت يمت اإجياد توازن بني خمتلف املوضوعات.
 .041واقرتح وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) تغيري مصطلح "الفحوى" مبصطلح "مسائل" يف الفقرة 0
 .040وعرب وفد الاحتاد ا ألوريب وادلول ا ألعضاء به عن الر أأي القائل بوجوب وصف طبيعة املناقشات اليت قامت اللجنة
هبا يف هذا ا ألس بوع.
 .044واقرتح وفد الهند حبذف لكمة "جمدي" فامي يتعلق "ابلتقدم اذلي مت اإحرازه" .وبني الوفد أأن اللجنة مل تقم بتقدم جاد
فامي يتعلق بنص املعاهدة ولكهنا قامت مبناقشات جادة حول القضااي املتعلقة مبسودة املعاهدة.
 .040وعارض وفد الياابن احلذف املقرتح من قبل وفد الهند وعرب عن ر أأيه القائل بأأنه قد مت اإحراز تقدم جاد ألن توضيح
املسائل قد أأسهم يف تطور املفاوضات املتعلقة ابلنص.
 .042ودمع وفد امجلهورية التش يكية تعليق وفد الياابن واقرتاح الاحتاد ا ألورويب و أأكد عىل أأن الاقرتاح املقدم من وفد الهند
سوف ينتج عنه تكرار يف "مناقشات" العمل.
 .045و أأوحض وفد الهند أأن مقدمة الفقرة سوف تشري فقط اإىل أأن هناك مناقشات جادة مبا يؤدي اإىل جتنب تكرار اللكمة.
 .046واقرتح وفد أأسرتاليا ترك نص الفقرة  0كام هو والانتقال اإىل الفقرة .2
 .047و أأشار رئيس اللجنة اإىل أأنه نظرا لغياب تعليق أخر س تقوم ا ألمانة العامة بقراءة الفقرة التالية.
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 .048وقامت ا ألمانة العامة بقراءة الفقرة  2من الوثيقة  SCCR/28/REF/CONCLUSIONSواليت طالبهتا بتقدمي
حتديث دلراسة  4101حول السوق احلالية واجتاهات التكنولوجيا يف قطاع البث ،وثيقة  ،SCCR/19/2مع الرتكزي عىل
اس تخدام التكنولوجيا الرمقية من قبل هيئات البث املفتوح والبث عرب الاكبل ابملعىن التقليدي ،سواء اكنت عامة أأو جتارية،
مبا يتضمن ادلول النامية ،هبدف عرض نتاجئ ادلراسة وتوفري فرص لعقد مناقشات فنية يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .045واقرتح وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) اإضافة عبارة "تقيمي ا ألاثر عىل اكفة أأحصاب املصلحة" بعد لكمة "جتاري"
يف السطر الرابع من الفقرة  2ل إالشارة اإىل أأن دراسة التحديث جيب أأن تكون شامةل وتتضمن اكفة أأحصاب املصلحة واملؤلفني
والنفاذ اإىل املعرفة اليت تعترب ملكية عامة.
 .001وطالب رئيس اللجنة من وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) توضيح ما اإذا اكن اقرتاحه يشري اإىل ادلراسة أأم أأنه
اقرتاح جديد حول املوضوع العام املتعلق هبيئات البث.
 .000و أأوحض وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) أأن العبارة املقرتحة اكنت مبثابة دعوة لتحديث ادلراسة حول ا ألاثر املتعلقة
بأأحصاب املصلحة الخرين.
 .004وقامت ا ألمانة العامة بقراءة وثيقة  SCCR/28/REF/CONCLUSIONSواليت تشري اإىل أأن حامية هيئات
البث سوف يمت الاحتفاظ هبا عىل جدول أأعامل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .000وقامت ا ألمانة العامة بقراءة الفقرة  6من الوثيقة  SCCR/28/REF/CONCLUSIONSواليت أأشارت اإىل
موافقة اللجنة عىل املقرتحات التالية املقدمة اإىل امجلعية العامة السادسة وا ألربعني للمنظمة العاملية حلقوق امللكية الفكرية ويه:
( أأ) أأقرت املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف دورة  4102انعقاد مؤمتر دبلومايس يف عام  4106لتب ي معاهدة حول حامية
هيئات البث عىل أأن حتديد موعد وماكن املؤمتر يف اجامتع حتضريي للجنة و (ب) جيب أأن تتضمن خارطة الطريق اليت
سيمت اإتباعها ثالثة اجامتعات أأخرى للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأحدها يف ديسمرب  4102واثنني يف
 4105و أأنه يف دورة  4105س تكون امجلعية العامة مس تعدة ملراجعة التقدم اذلي قامت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة ابإحرازه.
 .002واقرتح وفد كينيا استبدال لكمة "اإقرار" بلكمة "دراسة" واستبدال " "4102بـ " "4105يف السطر ا ألول من
الفقرة .6
 .005ووافق وفد الهند عىل الاقرتاح املقدم من وفد كينيا واقرتح حذف الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة  6ألهنا مل ترش
بصورة حمددة اإىل حامية هيئات البث وإاضافهتا اإىل الفقرة  05أأو  .06ومل يوافق وفد الهند عىل حمتوى الفقرة الفرعية ( أأ) عىل
أأساس أأنه اكن من السابق ألوانه التقدم بتوصية اإىل امجلعية العامة بعقد اجامتع دبلومايس يف حني أأنه مل يمت عقد أأي مناقشات
للنص يف ادلورة السابعة والعرشين وادلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .واقرتح أأن
اللجنة س تكون مس تعدة بصورة أأفضل للتقدم بتوصيات يف  4105بعد القيام مبزيد من التقيمي و أأشارت اإىل ان قرار امجلعية
العامة يف  4100مل يفرض أأي الزتام عىل اللجنة بعقد مؤمتر دبلومايس.
 .006ووافق وفد جنوب أأفريقيا عىل استبدال التارخي املقرتح من قبل وفد كينيا ودمع اقرتاح وفد الهند حبذف الفقرة الفرعية
(ب) من الفقرة  6ووضعها يف الفقرة .06
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 .007ودمع وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) بياانت وفدي الهند وجنوب أأفريقيا واقرتح وضع الفقرة الفرعية (ب) يف
الفقرة  .05عالوة عىل ذكل ،اقرتح اإضافة عبارة "التقدم اذلي أأحرزته اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
وابلنس بة لعقد مؤمتر دبلومايس" يف أأعقاب  4105يف السطر ا ألول من الفقرة .6
 .008وعرب وفد امجلهورية التش يكية عن تفضيهل للعبارة ا ألصلية املقرتحة يف املسودة .وفامي يتعلق ابلفقرة الفرعية (ب) اكن
يفكر يف حذف اجلزء ا ألول وفقا لقرتاح وفد الهند واحلفاظ عىل بند املراجعة.
 .005ودمع وفد مالوي الاقرتاح املقدم من وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية فامي يتعلق ابلفقرة الفرعية ( أأ) واكن ر أأيه أأن
الفقرة الفرعية (ب) جيب أأن ترتك دون تغيري.
 .021وطالب وفد الهند ا ألمانة العامة بتوضيح الإشارة اإىل الاجامتعات الثالثة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة يف الفقرة الفرعية (ب).
 .020و أأوحضت ا ألمانة العامة أأن الفقرة الفرعية تشري اإىل الاجامتعات الثالثة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة واملقرر عقدها وفقا للمنط املعتاد وتعىن أأن حامية هيئات البث سوف يمت مناقش هتا يف هذه الاجامتعات بني
موضوعات أأخرى.
 .024وطالب وفد الهند رئيس اللجنة وا ألمانة العام بتوضيح ا ألس باب املنطقية وراء هذه الإشارة يف الفقرة .6
 .020و أأكد رئيس اللجنة عىل الإشارة الواحضة لعقد مزيد من الاجامتعات من قبل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة ل يعىن اس تثناء املوضوعات ا ألخرى من املناقشات املس تقبلية.
 .022ومض وفد الربازيل صوته يف التعبري عن اخملاوف اليت عرب عهنا وفد الهند اليت تتعلق بأأن الفقرة الفرعية (ب) لها تأأثري
حيد من مناقشات اللجنة يف الاجامتعات املس تقبلية و أأنه جيب وضعها يف فقرة أأخرى.
 .025و أأوحضت ا ألمانة العامة أأن وجود خارطة طريق تشري اإىل عقد اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
لجامتعات معينة ل حيد من جدول أأعامل هذه الاجامتعات ويرتك حرية الترصف ل ألعضاء يف حتديد الوقت الالزم خملتلف
القضااي .و أأشارت اإىل انه مت تب ي خارطة طريق مماثةل تشري اإىل عقد اجامتع للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
يف س ياق مفاوضات معاهدة مراكش.
 .026و أأبرز وفد الهند أأن مفاوضات معاهدة مراكش اكنت تعمتد اعامتدا كبريا عىل التوافق يف الر أأي و أأنه من أأجل جتنب
الارتباك اكن من الرضوري تكرار الإشارة اإىل الاجامتعات املس تقبلية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
ابلنس بة لاكفة املوضوعات ا ألخرى عىل جدول ا ألعامل أأو حذفها من الفقرة  6ووضعها يف هناية الوثيقة لتجنب التكرار.
 .027واقرتح رئيس اللجنة اإضافة عبارة "دون الإخالل مبناقشة املوضوعات ا ألخرى" يف الفقرة الفرعية (ب).
 .028واقرتح وفد اإندونيس يا نقل الفقرة الفرعية (ب) ووضعها حتت عنوان ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة.
 .025ودمع وفد ش ييل الاقرتاح بنقل الفقرة الفرعية ( )6حبيث تنطبق عىل اكفة موضوعات جدول ا ألعامل.
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 .051و أأوحض وفد امجلهورية التش يكية أأنه جيب حذف اجلزء ا ألول فقط من الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة  6ألن بند
املراجعة أأشار بوضوح اإىل هيئات البث وجيب تركه حتت هذه الفقرة .واقرتح حذف اجلزء ا ألول وفقا لالقرتاح اذلي تقدم به
وفد الهند.
 .050ودمع وفد سويرسا الاقرتاح املقدم من وفد امجلهورية التش يكية نيابة عن مجموعة جلنة مرشيف البنوك ا ألوروبية.
 .054و أأكد وفد الهند أأنه اكن من الرضوري حذف اجلزء ا ألول من الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة  6ووضعها يف الفقرة .06
وعرب عن مرونته لتقبل تعديل التارخي املقرتح من قبل اجملموعة ا ألفريقية لكنه أأشار اإىل أأن ذكل س يجعل اجلزء الثاين من
الفقرة الفرعية (ب) زائد عن احلاجة.
 .050ووافق وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء عىل الاقرتاح املقدم من وفد امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة
جلنة مرشيف البنوك ا ألوروبية و أأثىن عليه وفد سويرسا.
 .052وقامت ا ألمانة العامة بقراءة الفقرة  7من املستند  SCCR/28/REF/CONCLUSIONSواليت أأشارت اإىل أأنه
بناء عىل نتاجئ ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ومستندي SCCR/26/3
و SCCR/26/8فقد اتبعت اللجنة مناقشاهتا حول املوضوعات العامة أأي تب ي الاس تثناءات الوطنية ودمع البحث يف جمال
التمنية البرشية والتقييدات والاس تثناءات يف جمال البيئة الرمقية ابلضافة اإىل موضوعات خاصة تتعلق بأأحد عرش موضوعا مت
حتديدها يف ادلورات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ويه حامية احلقوق ،وحق الاس تنساخ
وحامية النسخ والإيداع القانوين.
 .055واقرتح وفد الهند اإضافة عبارة "مبا يتضمن الإطار القانوين حول التعاون حول التقييدات والاس تثناءات اخلاصة
ابملكتبات دور احملفوظات" بعد "الاس تثناءات الوطنية" يف السطر الثالث من الفقرة .7
 .056وطالب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مبزيد من الوقت لتدارس الاقرتاح املقدم من وفد الهند و أأوحض أأن لكامت
"التقييدات والاس تثناءات" يف السطر الرابع من الفقرة  7جيب أأن تشري بصفة خاصة اإىل املكتبات ودور احملفوظات.
 .057و أأكد وفد الهند عىل أأن تعبريه هو والوفود ا ألخرى عن احلاجة اإىل وجود اإطار للتعاون ادلويل جيب أأن يظهر يف
الاس تنتاجات.
 .058و أأوحضت ا ألمانة العامة أأن الفقرة  7ل متثل هجدا لضم اكفة العنارص اليت متت مناقش هتا حتت العناوين السابقة ولكهنا
تقوم فقط بعمل قامئة ابلعناوين اليت متت حتهتا املناقشات.
 .055و أأكد وفد الهند عىل أأن املبادئ العامة ا ألخرى قد زودت املناقشات ابملعلومات وجيب أأن تظهر يف الاس تنتاجات.
 .061ودمع وفد كينيا مقرتح وفد الهند واقرتح اإضافة عبارة "مبا يتضمن احلاجة اإىل اإطار دويل" يف هناية الفقرة  .5كام اقرتح
أأيضا اإضافة عبارة "اتبعت اللجنة مناقشاهتا املتعلقة بوضع صك أأو صكوك قانونية دولية سواء اكنت يف شلك قانون منوذيج
أأو توصيات مشرتكة أأو معاهدة أأو أأي شلك أخر بدءا ابملوضوعات العامة" يف بداية فقرة .7
 .060ووافق وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عىل اقرتاح وفد الهند ابإضافة اإشارة اإىل التعاون ادلويل اإىل الفقرة .7
 .064وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رضاه عن الإجابة اليت قدمهتا ا ألمانة العامة اإىل وفد الهند و أأعلن أأن
الاس تنتاجات جيب أأن تغطي فقط املبادئ العامة وجتنب الإطاةل الشديدة.
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 .060و أأيد وفد الربازيل الر أأي اذلي عربت عنه وفود الهند وكينيا اإيران (مجهورية – الإسالمية) بأأن الاس تنتاجات جيب أأن
تعكس أأن املناقشات اكنت تسرتشد مببد أأ التعاون ادلويل .ودمع الوفد رضورة تضمني اإشارة اإىل تفويض فامي يتعلق ابلتقييدات
والاس تثناءات و أأشار اإىل أأن الاس تنتاجات جيب أأن تشري أأيضا اإىل املقرتحات اجملمعة اليت تقوم عىل أأساس وثيقة
 SCCR/26/3وإاىل مناقش هتا يف ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .062وطالب وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء وفد كينيا بتوضيح لغة اقرتاحه وعرب عن قلقه من أأن الهنج اذلي اتبعه
وفد الهند قد يؤدي اإىل نفس املشالكت اليت مزيت مناقشات الاس تنتاجات اخلاصة ابدلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .065وقامت ا ألمانة العامة بقراءة الفقرة  7بعد اإعادة صياغهتا وفقا لقرتاح وفد كينيا .و أأشارت اإىل أأنه بناء عىل ادلورة
السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ووثيقيت  SCCR/26/3و SCCR/26/8فقد اتبعت
اللجنة مناقش هتا هبدف التوصل اإىل صك أأو صكوك قانونية دولية سواء اكنت يف شلك قانون منوذيج أأو توصيات مشرتكة
أأو معاهدة أأو أأي شلك أخر بدءا ابملوضوعات العامة أأي تب ي الاس تثناءات الوطنية ،اخل.
 .066وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عن ر أأيه القائل بأأن الفقرة اليت أأعيد صياغهتا قد أأشارت اإىل التفويض
اإشارة واحضة و أأنه من املفضل تب ي الإشارة العرضية الواردة يف الفقرة  .0وطالب بتوضيح من وفد الربازيل فامي يتعلق بعرض
املقرتح اجملمع حول وثيقة SCCR/26/3
 .067وذكر وفد الربازيل اللجنة أأن وفدها اإىل جانب وفود اوراجواي والإكوادور والهند واجملموعة ا ألفريقية قد مجع املقرتحات
املوجودة يف الوثيقة  SCCR/26/3يف نص موحد ملناقش هتا يف ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة وطالب بأأن تعكس الاس تنتاجات هذه احلقيقة.
 .068و أأكد رئيس اللجنة أأنه من الواحض من جسل الاجامتع أأن وفد الربازيل قد أأعلن أأن مؤيدي املقرتحات املوجودة يف
وثيقة  SCCR/26/3قد قاموا بعملية دمج للنص وطالبوا أأن يمت تسجيل ذكل حىت ميكن مناقشة هذه الفقرات يف ادلورة
التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .واقرتح بتب ي مصطلح " أأعلنت" وليس "اقرتحت" فامي يتعلق ابلنص
اجلديد.
 .065وعرب وفد الربازيل عن مرونته حول اللغة برش ط ان توحض أأن النص اجملمع سوف يمت استبداهل ابملقرتحات اليت
تضمنهتا وثيقة  SCCR/26/3من قبل .ورصح الوفد أأنه سوف يقدم بياان كتابيا للسجل وقد أأعلن يف البيان النتاجئ التالية
املتعلقة بعملية ادلمج:

دمج النصوص املقرتحة حاليا واملتوافرة يف وثيقة SCCR/27/REF/26/3
مقدم من قبل اجملموعة ا ألفريقية والربازيل والإكوادور والهند وا ألوراجواي ليحل حمل النص املقرتح واملقدم من قبل هذه
الوفود ابلنس بة للموضوعات ا ألحد عرش املوجودة يف الوثيقة :SCCR/26/3

املوضوع  :0حفظ املصنفات
 .0يباح للمكتبات ودور احملفوظات بنسخ املصنفات املنشورة وغري املنشورة أأو املواد احملمية حبقوق متعلقة هبا بغض
النظر عن نسقها وبدون ترصحي من ماكل حق املؤلف.
 .4النسخ اليت يمت معلها وفقا للفقرة ( )0ميكن اس تخدااها لتحل حمل املصنفات أأو املواد ا ألصلية احملفوظة أأو املستبدةل
ألغراض مثل التعلمي والبحث وحفظ الرتاث الثقايف ولالس تخدامات املسموح هبا وفقا لهذه الوثيقة/املعاهدة مبا يتفق مع
املامرسة املنصفة
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 .0يمت القيام ابلنسخ املذكور يف الفقرة ( )0ألغراض ل هتدف للرحب ،وللصاحل العام للجمهور وللتمنية البرشية بدون
التعارض مع الاس تغالل الطبيعي للمصنف أأو املساس بصورة غري منطقية ابملصاحل املرشوعة للمؤلف .وميكن ممارسة
هذا النشا ط يف املوقع أأو عن بعد.

املوضوع  :4حق النسخ وتأأمني النسخ
 .0يباح للمكتبة أأو دور احملفوظات نسخ أأو تقدميها ،بأأي أأسلوب ،أأي مصنفات ،أأو مواد مشموةل ابمحلاية ابحلقوق
اجملاورة ،واليت مت احلصول علهيا أأو النفاذ اإلهيا بصورة قانونية من قبل املكتبة أأو دور احملفوظات ،اإىل املس تخدمني أأو اإىل
مكتبة أأو دور حمفوظات أأخرى لتقدميها اإىل مس تخدمهيا ،ألغراض التعلمي ،ادلراسة اخلاصة ،البحث أأو تبادل الواثئق
بني املكتبات ،برش ط أأن تتفق الاس تخدامات مع املامرسة املنصفة وفقا للقانون الوط ي.
 .4يباح للمكتبات ودور احملفوظات نسخ وتوريد نسخة من مصنف أأو مادة مشموةل ابمحلاية ابحلقوق اجملاورة ،اإىل
مس تخدم مكتبة أأو دور حمفوظات ،يف أأي حاةل أأخرى حيث تسمح التقييدات والاس تثناءات يف الترشيعات الوطنية
للمس تخدم بعمل نسخة.

املوضوع  :0الإيداع القانوين
 .0ميكن لدلول ا ألعضاء  /ا ألطراف املتعاقدة أأن حتدد مكتبات أأو دور حمفوظات معينة أأو أأي مؤسسة أأخرى حبيث
تقوم ابلعمل كجهات اإيداع قانونية معينة حيث يمت اإيداع نسخة واحدة عىل ا ألقل من لك مصنف مت نرشه يف ادلوةل،
بغض النظر عن النسق ،والاحتفاظ هبا بصورة دامئة.
 .4تقوم هجة أأو هجات الإيداع القانونية املعينة بطلب اإيداع نسخ من املصنفات املنشورة املشموةل حبق املؤلف أأو
النسخ من املواد املنشورة املشموةل حبامية حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة.
 .0يباح جلهة أأو هجات الإيداع القانونية نسخ ،بغرض حفظ املصنفات ،واحملتوى املتاح للجمهور وطلب اإيداع نسخ من
مصنفات مشموةل حبقوق مؤلف أأو مصنفات مشموةل ابمحلاية حبقوق جماورة واليت نقلت للجمهور أأو اليت أأتيحت هل.

املوضوع  :2الإعارة دلى املكتبات
 .0يباح للمكتبات ودور احملفوظات اإعارة املصنفات املشموةل حبق املؤلف أأو املواد املشموةل حبامية احلقوق اجملاورة،
تكون املكتبات أأو دور احملفوظات قد اقتنهتا أأو نفذت اإلهيا عىل حنو قانوين؛ وذكل بغرض اإعارهتا اإىل مكتبات أأو دور
حمفوظات أأخرى،وإااتحهتا لحقا للمس تخدمني بأأية وس يةل اكنت ،مبا فهيا النقل الرمقي ،رشيطة أأن ميتثل هذا الاس تخدام
للمامرسات املنصفة ،كام حددهتا القوانني الوطنية.
 .4ابلرمغ من أأحاكم الفقرة ( )0جيوز ألي طرف متعاقد/دوةل عضو يكفل رصاحة حق الإعارة للجمهور أأن حتتفظ هبذا
احلق.

املوضوع  :5الاس ترياد املوازي
 .0يباح للمكتبات ودور احملفوظات رشاء وتوريد مصنفات منشورة قانونيا لإدماهجا يف مجموعاهتا يف احلالت اليت ل
ينص فهيا الطرف املتعاقد عىل الاستنفاد ادلويل حلق التوزيع عىل اإثر أأول معلية بيع أأو أأي نقل أخر مللكية املصنف.
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املوضوع  :6أأوجه الاس تخدام عرب احلدود
 .0عىل ادلول ا ألعضاء/ا ألطراف املتعاقدة أأن تنص عىل أأنه اإذا خضعت أأي نسخة من مصنف ،أأو مادة مشموةل
ابمحلاية اجملاورة ،يف اي نسق متوافر ،ألي تقييد أأو اس تثناء أأو وفقا لقوانيهنا الوطنية ،فاإن هذه النسخة ميكن توزيعها،
أأو اإعارهتا أأو اإاتحهتا من قبل مكتبة أأو دور حمفوظات اإىل مكتبة أأو دور حمفوظات أأخرى يف دوةل من ادلول ا ألعضاء.

املوضوع  :7مصنفات ا أليتام ،املصنفات املسرتجع واملسحوبة وغري املتاحة يف ا ألسواق
 .0يباح للمكتبات ودور احملفوظات أأن تنسخ أأو توفر للجمهور أأو أأي اس تخدام بأأي صورة اكنت ،ملصنف أأو مادة
مشموةل حبامية احلقوق اجملاورة ،اليت ل ميكن حتديد مؤلفها أأو ماكل حقوق أأخرى أأو حتديد ماكنه بعد القيام بعملية حبث
معقوةل.
 .4يقوم القانون الوط ي بتحديد ما اإذا اكنت بعض الاس تخدامات التجارية ملصنف ما ،أأو مادة مشموةل حبامية احلقوق
اجملاورة ،واملشار اإلهيا يف الفقرة ( )0ستتطلب دفع مقابل مايل.
 .0عىل ادلول ا ألعضاء/ا ألطراف املتعاقدة أأن تنص عىل أأنه اإذا قام املؤلف أأو صاحب أأي حق لحقا بتحديد هويته
للمكتبة أأو دور احملفوظات ،فاإنه س يحق هل أأن يطالب مبقابل مايل عادل لالس تخدام يف املس تقبل أأو يطلب اإهناء
الاس تخدام.
 .2ابس تثناء ما هو منصوص عليه يف القانون الوط ي أأو يف قرار حممكة متعلق مبصنف معني ،جيوز للمكتبات ودور
احملفوظات ان تنسخ وتوفر ،حسب الاقتضاء ،يف أأي نسق حلفظ املصنف ،بغرض البحث أأو أأي اس تخدام قانوين
أخر ،أأي مواد مشموةل حبامية حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة  ،واليت أأصبحت ل ميكن النفاذ اإلهيا ،ولكن اليت قد س بق
وقام املؤلف أأو أأحصاب احلقوق الخرين ابإبالغها أأو اإاتحهتا للجمهور من قبل.
 .5حيق ألي دوةل من ادلول ا ألعضاء/ا ألطراف املتعاقدة ،من خالل اإخطار يقدم للمدير العام للمنظمة العاملية حلقوق
امللكية الفكرية ،الإعالن عن أأهنا س تقوم بتطبيق أأحاكم الفقرة ( )0فقط فامي يتعلق ابس تخدامات معينة ،أأو أأهنا س تقرص
تطبيقها بأأي طريقة أأخرى ،أأو أأهنا لن تقوم بتطبيق هذه ا ألحاكم.

املوضوع  :8تقييدات عىل مسؤولية املكتبات ودور احلفظ
 .0ل يعترب أأمني مكتبة أأو أأمني دار حمفوظات اذلي يعمل يف نطاق واجباته مسؤول عن التعدي عىل حق املؤلف
عندما يصدر عنه الترصف املزعوم حبسن نية اعتقادا منه مبا ييل:
( أأ) عندما يمت اس تخدام املصنف ،املادة املشموةل حبامية احلقوق اجملاورة ،وفقا ملا هو مرصح يف نطاق التقييدات أأو
الاس تثناءات يف هذا الصك ،أأو بأأي طريقة غري حمظورة من خالل حق املؤلف أأو
(ب) عندما يكون املصنف ،املادة املشموةل حبامية احلقوق اجملاورة ،متثل ملكية عامة أأو ختضع لرتخيص حمتوى مفتوح.
 .4عندما تنص ادلوةل العضو/ادلوةل املتعاقدة عىل نظم اثنوية للمسؤولية ،سيمت/جيب اإعفاء املكتبات ودور احملفوظات
من املسؤولية عن أأعامل مس تخدمهيا.

املوضوع  :5تدابري امحلاية التكنولوجية
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 .0تقوم ادلول ا ألعضاء/ادلول املتعاقدة ابختاذ التدابري املالمئة ،وفقا للحاجة ،لضامن أأهنا عندما تقوم بتوفري حامية قانونية
اكفية واكفة س بل الإنصاف الفعاةل ضد التحايل عىل التدابري التكنولوجية الفعاةل ،فاإن هذه امحلاية ل متنع املكتبات ودور
احملفوظات من المتتع ابلتقييدات والاس تثناءات املنصوص علهيا يف هذا الصك/املعاهدة.

املوضوع  :01العقود
 .0تعد أأية أأحاكم تعاقدية تنص عىل اإعفاءات من تطبيق التقييدات والاس تثناءات اليت تبنهتا ادلول ا ألعضاء/ادلول
املتعاقدة وفقا ألحاكم هذا الصك/املعاهدة ،أأو حتظر أأو تقيد من ممارس هتا أأو المتتع هبا لغية.

املوضوع  :00حق ترمجة املصنفات
 .0حيق للمكتبات ودور احملفوظات ،ألغراض التعلمي أأو املنح ادلراس ية أأو البحث ،ترمجة املصنفات اليت مت احلصول
علهيا أأو النفاذ اإلهيا بطريقة قانونية ،يف أأي نسق ،عندما تكون تكل املصنفات غري متاحة بلغة ما رشيطة الإشارة اإىل
املصدر ،مبا يف ذكل امس املؤلف ،لكام اكن ذكل ممكنا.
 .071ووافق وفد جنوب أأفريقيا عىل اقرتاح وفد الهند ابإدراج اإشارة اإىل رضورة وجود تعاون دويل يف الفقرة  5ودمع اقرتاح
وفد كينيا املتعلق بتدبر التفويض املتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات .عالوة عىل ذكل ،دمع الوفد الاقرتاح املقدم من وفد
الربازيل فامي يتعلق ابلنص املدمج.
 .070واحناز وفد اإندونيس يا اإىل ادلمع اذلي عرب عنه وفد جنوب أأفريقيا ملقرتحات وفود الهند وكينيا والربازيل .وعرب عن ر أأيه
القائل بأأن الاس تنتاجات جيب أأن تكون تعبريا واقعيا عن مناقشات اللجنة.
 .074و أأوحضت ا ألمانة العامة أأن وثيقة  SCCR/28/REF/CONCLUSIONSمل تكن متثل تقرير الاجامتع .و أأوحضت
أأن ا ألمانة العامة س تقوم ابإعداد تقرير منفصل يقوم عىل أأساس معل نسخة مكتوبة مما ورد حرفيا خالل الإجراءات ويبني
التعليقات اليت قام هبا لك وفد حول لك موضوع وذكل يف هناية ادلورة وسيمت عرضه للمراجعة وإابداء التعليقات والتصويبات
ويمت اإقراره يف الاجامتع التايل.
 .070ودمع وفد أأوراجواي مقرتحات وفدي الهند وكينيا املتعلقة بتضمني اإشارات تتعلق ابحلاجة اإىل التعاون ادلويل
والتفويض يف الاس تنتاجات .عالوة عىل ذكل ،وافق الوفد عىل مقرتح وفد الربازيل ابستبدال نص وثيقة SCCR/26/3
واقرتح أأن يمت مناقشة لك موضوع بصورة منفصةل.
 .072ورحب رئيس اللجنة ابقرتاح وفد اوراجواي ابلسري وفقا ألسلوب مناقشة لك موضوع عىل حدة ودعا الوفود اإىل
التعليق عىل اقرتاح وفد الهند.
 .075وقامت ا ألمانة العامة بصياغة الفقرة  5حبيث تعكس اقرتاح وفد الهند ابإضافة عبارة " ويتضمن ذكل مناقشة الإطار
ادلويل للتعاون حول التقييدات والاس تثناءات خبصوص املكتبات ودور احملفوظات" بعد العبارة ا ألوىل.
 .076ودمع وفد كينيا بشدة اقرتاح وفد الربازيل عىل أأساس أأن جتميع املقرتحات اكن من الترصحيات الكربى للجنة ويس تحق
أأن يظهر يف الاس تنتاجات.
 .077وذكّر رئيس اللجنة الوفود ابملقرتحات اخلاصة بأأسلوب مناقشة لك موضوع عىل حدة.
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 .078وعرب وفد الياابن عن ر أأيه القائل بأأن اإدراج أأو استبدال املستند اجملمع اذلي أأعده مؤيدو نص وثيقة SCCR/26/3
ل ميكن أأن ينعكس يف الاس تنتاجات ألهنا مل تمت مناقش ته يف اجللسة العامة ومل تقره الوفود.
 .075و أأوحض وفد الهند أأن مبد أأ الإطار ادلويل للتعاون قد حصل عىل دمع العديد من الوفود ومتت مناقش ته يف س ياق تب ي
الاس تثناءات الوطنية .ولهذا السبب ر أأي الوفد رضورة ظهوره يف الفقرة  7من مسودة الاس تنتاجات لكن عرب الوفد عن
مرونته فامي يتعلق ابختيار الفقرة .عالوة عىل ذكل ،اقرتح حذف عناوين املوضوعات ا ألحد عرش من الفقرة  7عىل أأن يمت
وضع اإشارات بس يطة يف الوثيقة بدل مهنا .ودمع الوفد بيان وفد الربازيل واقرتح وضع اإشارة اإىل النص اذلي مت استبداهل يف
الفقرة  7اإىل جانب مبد أأ التعاون ادلويل.
 .081وعارض وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء اإدخال اإشارة اإىل احلاجة اإىل التعاون ادلويل يف الفقرة  5عىل أأساس
أأهنا متثل بياان انتقائيا ملناقشات اللجنة .وعرب عن أأنه يفضل وضع املبد أأ يف فقرة .7
 .080واقرتح وفد كندا اس تخدام أأسلوب أأقل حتديدا حىت يتحقق توافق الراء مثل الإشارة اإىل "اإطار" تعاون دويل بدل
من "الإطار" ادلويل للتعاون.
 .084و أأوحض وفد الربازيل أأن ادلول ا ألعضاء لها احلق يف دمج مقرتحاهتا يف نص موحد و أأكد عىل أأن النسخة املدجمة من
وثيقة  SCCR/26/3مل تتضمن أأي مقرتح جديد مل يرد يف النسخة ا ألصلية من هذا املستند .ووافق الوفد أأنه مل تعقد
مناقشات حول الوثيقة اليت متت مراجعهتا واكن يرغب ببساطة يف الإشارة اإىل أأن مؤيدي النص قاموا ابس تكامل املهمة اليت
مت الإعالن عهنا يف ادلورة السابقة وقدموا ما اس تمكلوه من معل يف هذا الاجامتع.
 .080و أأراد وفد كينيا تفرس معارضة وفد الياابن ملقرتح وفد الربازيل عىل أأساس أأن اجملموعة ب ووفد الاحتاد ا ألورويب
ودوهل ا ألعضاء مل يدمعوا دمج املقرتحات ألهنم مل يريدوا أأن تتأأثر تعليقاهتم .و أأوحض أأنه مت حتقيق تفامه عام يف ادلورة السابقة
يتعلق ابإماكنية معل مؤيدي النص املوحد عىل مقرتحاهتم برش ط أأل يقوموا ابملساس ابلتعليقات املقدمة من الوفود ا ألخرى
والواردة يف الوثيقة  .SCCR/26/3و أأشار الوفد اإىل أأنه مت احرتام هذا التفامه واذلي أأعطى مؤيدي النص املوحد احلق يف
القيام ابستبدال النص املقرتح .عالوة عىل ذكل ،عرب عن ر أأيه بأأن الإشارة اإىل التعاون ادلويل جيب أأن يمت تضميهنا يف الفقرة
 7كام اقرتح وفد الهند.
 .082ووافق وفد اإندونيس يا عىل املقرتحات املقدمة من وفدي الربازيل والهند و أأكد عىل أأن مبد أأ التعاون ادلويل جيب أأن
يمت وضعه حتت الفقرة  7حبيث تعكس املوقف الواقعي.
 .085وطالب وفد جنوب أأفريقيا من وفد الياابن توضيح ما اإذا اكن قد اعرتض عىل دمج واستبدال النص أأو ظهور اقرتاح
وفد الربازيل يف مسودة الاس تنتاجات.
 .086و أأوحض وفد الياابن أأنه مل يمتك من املوافقة عىل استبدال أأو اإضافة املقرتح املدمج للمستند بدون احلصول عىل فرصة
حتليل النص املدمج.
 .087وتساءل الوفد عام اإذا اكن حيق للوفد الاعرتاض عىل ما فعلته الوفود ا ألخرى مبقرتحاهتا ودمع الاقرتاح اخلاص بتضمني
تقيمي املقرتح املدمج يف جدول ا ألعامل اخلاص ابدلورة التالية حىت تمت مناقشة مزاايه.
 .088و أأوحض وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء أأنه مل يشكك يف أأحقية املؤيدين يف حسب مقرتحاهتم وتقدمي مقرتح
موحد لكنه تشكك يف احلاجة اإىل تضمني اإشارة اإىل أأن اس تكامل هذا العمل قد مت الإعالن عنه أأثناء هذه ادلورة .وفامي
يتعلق ابقرتاح وفد الهند ،أأشار اإىل أأن احلاجة اإىل اإطار للتعاون ادلويل اكن أأحد النقا ط العديدة اليت متت اإاثرهتا يف
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املناقشات حول تب ي تدابري وطنية و أأن رسدها مجيعا يف الاس تنتاجات لن يعكس قرار اللجنة ابلرتكزي عىل املبادئ
وا ألهداف العامة.
 .085ووافق وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عىل الاقرتاح املقدم من وفد الربازيل.
 .051واقرتح وفد سويرسا أأن جترى مزيد من املناقشات حول الاس تنتاجات بناء عىل التفامه العام بشأأن أأن تقرير هذه
اجللسة سوف يعكس بأأمانة لك مداخةل متت أأثناء اجللسة .وفامي يتعلق هبيئات البث ،اقرتح الوفد معل مسودة
لالس تنتاجات بصورة بس يطة لكن تعكس رغام عن ذكل البياانت اليت تقدمت هبا الوفود .وميكن حتقيق ذكل من خالل
اإضافة عبارة "يامت ى مع تفويض  4117مبا يتضمن الهنج اذلي يقوم عىل الإشارة" بعد "مناقشات" يف السطر الثاين من
الفقرة  7مبا يظهر نفس العبارات املس تخدمة يف الفقرة .0
 .050وشكر رئيس الوفد املرتمجني و أأعلن تعليق خدمات الرتمجة بسبب تأأخر الوقت.
 .054و أأكد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل أأن اكفة التعليقات اخلاصة املقدمة من الوفود سوف يمت تضميهنا يف التقرير
و أأن الوفود ل حتتاج اإىل القيام بناقشات خالفية حول الاس تنتاجات .وطالب الوفد من رئيس اللجنة دراسة اإعداد ملخص
مبسط لالس تنتاجات.
 .050و أأقر وفد الربازيل أأنه ل ميكن التوصل اإىل توافق يف الر أأي بشأأن اإدراج اإشارة اإىل النص اجملمع يف الاس تنتاجات
ورصح بأأن النص ميكن اإحلاقه ابلتقرير اخلاص هبذه ادلورة حبيث تقوم اكفة الوفود ابلتشاور بشأأنه.
 .052وطالب وفد الهند من رئيس اللجنة توضيح النظام ادلاخيل املطبق عىل الظروف اليت متت فهيا متابعة املناقشات
حىت بعد منتصف الليل يف أخر أأايم ادلورة.
 .055وعرب وفد اإيطاليا عن ر أأيه القائل بأأنه ل جيب الإشارة اإىل الإعالن عن وجود نص مجمع يف الاس تنتاجات.
 .056و أأقر وفد كندا بيان وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ودعا رئيس اللجنة اإىل اإعداد ملخص ابلس تنتاجات.
 .057ودمع وفد أأسرتاليا فكرة قيام رئيس اللجنة ابإعداد ملخص و أأكد عىل أأنه جيب أأن يعكس النتاجئ ا ألساس ية لدلورة
بدون أأن يتضمن تفاصيل أراء الوفود .وعرب عن تشككه يف أأن ماكن وضع العبارات اذلي حتاول بعض الوفود القيام به فامي
يتعلق مبسودة الاس تنتاجات سوف ينجم عنه أأي تأأثري كبري عىل مس تقبل مناقشات اللجنة .وعرب الوفد عن مرونته جتاه
الإشارة اإىل صك قانوين مالمئ رشيطة أأن ينعكس ذكل يف التفويض واقرتح الوفد أأن تذكر الاس تنتاجات أأن اللجنة قد
اتبعت مناقشاهتا حول املوضوعات العامة كام ظهر يف التقرير مع حذف أأي اإشارة ملوضوعات معينة .عالوة عىل ذكل ،اإقرتح
الوفد أأن الربازيل قد ركزت عىل دمج املقرتحات وتقدميها يف ادلورة التالية حبيث ميكن أأن تظهر يف صورة اقرتاح يف التقرير
التاسع والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .058ووافق وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عىل تب ي الصياغة ا ألصلية ملسودة الاس تنتاجات بدون أأي توصيات
و أأملوا أأن تقوم اكفة الوفود ابملثل من أأجل التوصل اإىل توافق.
 .055و أأكد وفد الربازيل عىل أأنه أأعلن بصورة جلية أأن املستند متاح للتشاور أأثناء تكل ادلورة و أأشار اإىل أأنه مل يطرح فقط
ألن اللجنة اختذت قرارا مبناقشة املبادئ الرئيس ية .و أأكد عىل أأن متت مشاركة املستند مع ا ألمانة العامة وبذكل فاإنه قد ميثل
جزء من تقرير هذه ادلورة .وفامي يتعلق مبداخةل وفد أأسرتاليا ،أأوحض أأن املقرتح اجملمع مل يطرح مكستند جديد لكنه اكن مبثابة
معلومات س تحل حمل املقرتحات املتضمنة يف املستند .SCCR/26/3
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 .211و أأشار وفد ش ييل اإىل أأن اس تنتاجات رئيس اللجنة لن تكون ملزمة لاكفة الوفود و أأكد عىل أأمهية الإشارة اإىل أأن
معلية التجميع قد مت اإهناؤها و أأن النص س يكون متاحا للجنة النصوص للتشاور يف ضوء اجلهود املبذوةل من الوفود املؤيدة
من أأجل اس تكامل املهمة.
 .210وقام رئيس اللجنة بقراءة الفقرة  8من املستند  SCCR/28/REF/CONCLUSIONSاليت أأفادت بأأن الوفود
قد قامت ابلإشارة اإىل موضوعات عامة وخاصة من مبادئ عامة أأخرى عندما مت فهمها كذكل.
 .214وعرب وفد كينيا عن ر أأيه القائل بأأن التقدم اذلي مت اإحرازه يف خمتلف املوضوعات قد تأأثر برتتيب مناقش هتا ودعا اللجنة
اإىل وضع أأولوايت للمناقشات اخلاصة ابلتقييدات والاس تثناءات خالل ادلورة التالية.
 .210ودمع وفد الياابن ،نيابة عن اجملموعة ب ،مداخةل وفد الاحتاد ا ألورويب ووافق عىل مسودة الاس تنتاجات دون اإجراء
أأي تعديل.
 .212وقام رئيس اللجنة بقراءة الفقرة  5من املستند  SCCR/28/REF/CONCLUSIONSاليت أأفادت بأأن
املناقشات قد أأسهمت يف حتسني التفامه حول املسائل اليت واهجهتا املكتبات ودور احملفوظات وخاصة يف البيئة الرمقية.
 .215واعرتض وفد كينيا عىل تب ي مسودة الاس تنتاجات بدون توصيات.
 .216و أأشار وفد الربازيل اإىل ادلراسات والعروض اليت اكن خمططا لتقدميها يف ادلورة التالية و أأشار اإىل أأنه مل جترى أأي
مناقشات حول هذه املسائل .وطالب الوفد بتوضيح حول التدابري املطبقة عىل املوضوعات اليت مل يمت اإجراء تصويب واقعي
لها ومل تقم ادلول ا ألعضاء ابملوافقة علهيا.
 .217و أأوحضت ا ألمانة العامة أأنه مت التفويض بتنفيذ دراسة الربوفيسور كينيث كروز و أأهنا س تصبح جاهزة يف ادلورة التالية.
و أأوحضت أأن ا ألمانة العامة سوف تقوم ابلرتتيب ل ي يقوم مؤلف ادلراسة بتقدميها يف ادلورة وفقا للمامرسات املتبعة .وفامي
يتعلق بأأي طلبات أأخرى خاصة ابلعروض أأو حلقات معل أأو ندوات ،أأوحضت ا ألمانة العامة أأن ا ألمر س يكون حمل تشاور
مع املنسقني حول ما اإذا اكن هناك أأي اتفاق يف هذه ا ألثناء وإال سيمت تأأجيل هذه ا ألمور ملناقش هتا يف ادلورة التالية للجنة.
 .218و أأشار وفد كينيا اإىل الفقرة  00من املستند  SCCR/28/REF/CONCLUSIONSوعرب عن ر أأيه القائل بأأنه
جيب اإضافة اإشارة اإىل التفويض لإتباع هنج متوازن بني اكفة املوضوعات.
 .215و أأقر رئيس اللجنة ل تس تطيع املوافقة عىل اس تنتاجاهتا و أأوحض أأن اس تنتاجات رئيس اللجنة سوف يمت اإعدادها عىل
أأساس مسودة الاس تنتاجات مع أأخذ املقرتحات الواقعية اليت تقدمت هبا الوفود يف احلس بان .كام أأوحض أأن اس تنتاجات
رئيس اللجنة لن تعكس الإسهامات الفردية اليت مل يتحقق التوافق يف الر أأي بشأأهنا و أأكد عىل أأنه لن يمت تقدمي أأية توصيات
اإىل امجلعية العامة .و أأكد رئيس اللجنة عىل تفهمه الإضافات واخملاوف اليت عربت عهنا الوفود لكنه أأوحض أأنه مل يدمع املنحى
الفردي غري املرن اذلي أأبدته بعض الوفود واذلي أأعاق التقدم يف خمتلف املوضوعات.
 .201وعرب وفد ابراغواي عن خيبة أأمةل إازاء غياب التوافق يف الراء حول الاس تنتاجات والتوصيات لكنه احناز اإىل ر أأي
رئيس اللجنة املتعلق بأأنه جرت مناقشات مفيدة حول حامية هيئات البث وحول التقييدات والاس تثناءات.
 .200ودعا وفد كينيا رئيس اللجنة اإىل أأن يضع يف الاعتبار الصعاب اليت متت جماهبهتا أأثناء اإعداد مسودة اس تنتاجات رئيس
اللجنة يف ادلورة السابقة وحثه ابإجالل بتب ي هنجا تقدميا .و أأشار اإىل أأن عدم القدرة عىل التوصل اإىل اس تنتاجات يف
ادلورتني السابقتني أأعطى للجنة الفرصة لتدبر رغبة الوفود يف الاس تعانة بأأنظمهتا الوطنية للتوصل اإىل تفامه وتعاون دويل.
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 .204وعرب وفد امجلهورية التش يكية عن خيبة أأمهل بسبب عدم قدرة اللجنة عىل املوافقة عىل اس تنتاجاهتا وعرب عن أأسفه
لعدم التوصل اإىل توافق يف الراء حول تقدمي توصيات اإىل امجلعية العامة .و أأشار اإىل أأن مجموعة جلنة مرشيف البنوك ا ألوروبية
قد قامت بتقدمي العديد من التنازلت من أأجل التقدم يف معلية عقد مؤمتر دبلومايس حول حامية هيئات البث وتبنت هنجا
بناء حول موضوع التقييدات والاس تثناءات .وعرب الوفد عن أأسفه ألن الهنج ا ألخري مل يقابل ابملثل من الوفود ا ألخرى.
 .200ومض وفد الياابن صوته اإىل الوفود ا ألخرى اليت عربت عن أأسفها بسبب غياب التوافق يف الراء إازاء الاس تنتاجات
والتوصيات .وابلرمغ من ذكل ،اعرتف بتحقيق تقدم جاد فامي يتعلق مبعاهدة حامية هيئات البث ور أأي أأن تبادل الراء بشأأن
التقييدات والاس تثناءات اكن مفيدا.
 .202و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن أأمهل يف أأن تقوم اللجنة ابختاذ هنج ذو منظور خمتلف يف ادلورة التالية.
 .205و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء اإىل أأن اللجنة قامت بتغطية موضوعات واسعة أأثناء تكل ادلورة .كام
أأوحض أأن تب ي املستندات الفنية حول موضوع حامية هيئات البث قد أأثبت فائدته يف حتقيق املزيد من الوضوح حول نطاق
تطبيق املعاهدة وقامئة احلقوق ،واللتان تعتربان خطواتن هامتان حنو التوصل اإىل عقد مؤمتر دبلومايس .وعرب الوفد عن
تقديره لرئيس اللجنة وللوفود ا ألخرى لتفهمهم بأأن هناك وهجات نظر خمتلفة ومناجه خمتلفة جتاه موضوع التقييدات
والاس تثناءات لكن ابلرمغ من ذكل اكن من املمكن التوصل اإىل أأرضية مشرتكة .وعرب الوفد عن أأسفه إازاء عدم متكن اللجنة
من التوصل اإىل اتفاق بشأأن اس تنتاجاهتا و أأكد عىل أأن وفده اكن ليقبل مسودة الرئيس دون أأي تعديالت .عالوة عىل ذكل،
اقرتح اإماكنية قبول اس تنتاجات الرئيس من البداية يف ضوء الصعوابت اليت واهجهتا اللجنة مؤخرا للتوفيق بني خمتلف
املواقف يف هناية اجللسات.
 .206ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن عدم القدرة عىل التوصل اإىل اتفاق بشأأن الاس تنتاجات يف ادلورتني
املاضيتني يلقي ابلشكوك حول الفائدة من اللجنة يف ضوء المك الهائل من العمل واملال اذلي مت استامثره يف تشكيلها.

فقرة  :01اختتام ادلورة

 .207عرب رئيس اللجنة عن شكره لنائب الرئيس لقيااها ابلتنس يق بني اجملموعات ا إلقلميية .كام عرب عن شكره ل ألمانة العامة
وقام ،بناء عىل مقرتح فزنويال (مجهورية  -البوليفارية) ،بدعوة اللجنة ملشاركته يف التعبري عن الشكر لنائب مدير عام املنظمة
العاملية للملكية الفكرية السفري تريفور الكرك لتكريس جل هجوده لوضع جدول أأعامل التمنية اخلاص ابملنظمة العاملية للملكية
الفكرية ولإتباع هنج متوازن جتاه امللكية الفكرية لصاحل ادلول النامية يف منظمة التجارة العاملية .وقد ساد التصفيق من اللجنة
للس يد الكرك.
 .208وقام رئيس اللجنة ابختتام ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
[ييل ذكل املرفق]
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ANNEXE/ANNEX
LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

I.

MEMBRES/MEMBERS

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
Sithembiso Jake MANZINI, Director, Department of Communication, Ministry of
Communications, Pretoria
Simon QOBO, Director, Department of Communication, Ministry of Communications, Pretoria
Pragashnie ADURTHY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

AFGHANISTAN
Abdul Karim MALIKYAR, Head, General Directorate of International Trade Department, Ministry
of Commerce and Industries, Kabul

ALLEMAGNE/GERMANY
Kai NITSCHKE, Desk Officer, Division for Copyright and Publishing Law, Federal Ministry of
Justice, Berlin
Silke VON LEWINSKI (Ms.), Head, Max-Planck Institute for Intellectual Property, Competition
and Tax Law, Munich
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ANGOLA
Alberto Samy GUIMARÃES, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ARGENTINE/ARGENTINA
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Counsellor, Permanent Mission, Ginebra

ARMÉNIE/ARMENIA
Kristine HAMBARYAN (Mrs.), Head, Copyright and Related Rights Department, Intellectual
Property Agency, Yerevan

AUSTRALIE/AUSTRALIA
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Andrew WALTER, Assistant Secretary, Commercial and Administrative Law Branch,
Attorney-General's Department, Canberra

AUTRICHE/AUSTRIA
Christian AUINGER, Civil Law Section, Copyright Department, Ministry of Justice, Vienna

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN
Elchin GULIYER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

BAHAMAS
Rhoda JACKSON (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BANGLADESH
Mohamed Nazrul ISLAM, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BARBADE/BARBADOS
Marion WILLIAMS (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva

BELGIQUE/BELGIUM
Gunther AELBRECHT, conseiller, Service de la propriété intellectuelle, Service public fédéral de
l’économie, des petites et moyennes entreprises (PME) et classes moyennes et énergie,
Bruxelles
Daria IZMAILOVA (Mme), attaché, Service de la propriété intellectuelle, Service public fédéral
de l’économie, des petites et moyennes entreprises (PME) et classes moyennes et énergie,
Bruxelles
Mathias KENDE, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

BÉNIN/BENIN
Charlemagne DEDEWANOU, Attaché, Mission permanente, Genève

BRÉSIL/BRAZIL
Mayara NASCIMENTO SANTOS LEAL (Mrs.), Deputy Head, Intellectual Property Division,
Ministry of External Relations, Brasilia
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Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Cleiton SCHENKEL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

CAMBODGE/CAMBODIA
VIN Laychour, Deputy Director General, Ministry of Culture and Fin Arts, Phnom Penh

CAMEROUN/CAMEROON
Irène-Mélanie GWENANG (Mme), chef de division, division des affaires juridiques, Ministère
des arts et de la culture, Yaoundé

CANADA
Catherine BEAUMONT (Ms.), Manager, International Negotiations, International Copyright
Policy and Co-operation, Canadian Heritage, Québec
Sophie GALARNEAU (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
Shelley ROWE (Ms.), Senior Project Leader, Copyright and Trademark Policy Directorate,
Industry Canada, Ottawa

CHILI/CHILE
Tatiana LARREDONDA (Ms.), Legal Adviser, Intellectual Property Department, Foreign Affairs,
Santiago
Marcela PAIVA (Ms.), Counselor, Permanent Mission, World Trade Organization (WTO),
Geneva

CHINE/CHINA
TANG Zhaozhi, Deputy Director General, Copyright Department, National Copyright
Administration of China (NCAC), Beijing
HU Ping (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, National Copyright Administration of
China (NCAC), Beijing
CHONG Lai Kuen, Assistant Director, Intellectual Property (Copyright), Hong Kong SAR,
People's Republic of China
SHI Yuefeng, Attaché, Permanent Mission, Geneva
WANG Yi (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA
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Juan José QUINTANA ARANGUREN, Embajador, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
Gabriel DUQUE, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Alberto Giancarlo MARCENARO JIMÉNEZ, Director General, Dirección Nacional de Derechos
de Autor, Ministerio del Interior, Bogotá D.C.
Carolina Patricia ROMERO ROMERO (Srta.), Subdirectora Técnica de Capacitación,
Investigación y Desarrollo, Cundinamarca, Bogotá, D.C.
Juan Camilo SARETZKI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
Catalina GAVIRIA (Sra.), Consejero Comercial, Misión Permanente, Ginebra

COMORES/COMOROS
Ali Houmadi MOHAMED (Mme), directeur de cabinet, direction général de l’Industrie, Ministère
de la production, de l’environnement de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat, Moroni
Mdoihoma MOUSTOIFA, chef, petites et moyennes entreprises (PME), direction générale de
l’industrie, Ministère de l’industrie, Moroni

CONGO
Maxime FOUTOU, directeur, droit d’auteur, Ministère de la culture et des arts, Brazzaville
Célestin TCHIBINDA, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

CÔTE D'IVOIRE
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

DANEMARK/DENMARK
Nicky Valbjørn TREBBIEN (Ms.), Chief adviser, Copyright Office, Ministry of Culture,
Copenhagen

ÉGYPTE/EGYPT
Mohamed Nour FARAHAT, Chief, Copyright Office, Cairo

EL SALVADOR
Martha Evelyn MENJIVAR CÓRTEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
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ÉQUATEUR/ECUADOR
Santiago CEVALLOS MENA, Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos,
Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual (IEPI), Quito
Juan Carlos CASTRILLON JARAMILLO, Ministro, Misión Permanente, Ginebra
Pablo ESCOBAR ULLUARI, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN
Carlos GUERVÓS MAÍLLO, Subdirector General de Propiedad Intelectual, Subdirección
General de Propiedad Intelectual, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid
Soria PAEZ (Srta.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Shira PERLMUTTER (Ms.), Chief Policy Officer and Director for International Affairs, United
States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
Michael SHAPIRO, Senior Counsel, Copyright, United States Patent and Trademark Office
(USPTO), United States Department of Commerce, Alexandria, Virginia
Todd REVES, Attorney-Advisor, Office of Policy and External Affairs, United States Patent and
Trademark Office (USPTO), Alexandria, Virginia
Benjamin GOLANT, Attorney Advisor, United States Patent and Trademark Office (USPTO),
United States Department of Commerce, Alexandria, Virginia
Molly STECH (Ms.), Counsel, Policy and International Affairs Division, United States Copyright
Office, Washington, D.C.
Nancy WEISS (Ms.), General Counsel, United States Institute of Museum and Library Services
(IMLS), Washington, D.C.
Karin L. FERRITER (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Natalia BUZOVA (Mrs.), Deputy Director, International Cooperation Department, Federal
Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow
Ivan BLIZNETS, Rector, Russian State Academy for Intellectual Property (RGAIS), Moscow
Grigoriy IVLIEV (Ms.), State Secretary, Deputy Minister, Ministry of Culture, Moscow
Stephen KUZMENKOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Ansen BOGATYREV, Attaché, Permanent Mission, Geneva
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FINLANDE/FINLAND
Jukka LIEDES, Director, Culture and Media Policy Division, Ministry of Education, Helsinki
Tuula LYBECK (Ms.), Director, Ministry of Education and Culture, Helsinki

FRANCE
Ludovic JULIÉ, chargé de mission, Bureau de la propriété intellectuelle, Ministère de la culture
et de la communication, Paris
Catherine SOUYRI-DESROSIER (Mme), rédactrice, sous-direction de l’audiovisuel extérieur et
des technologies de communication, Ministère des affaires étrangères et européennes, Paris
Olivier MARTIN, conseiller, affaires économiques et développement, Mission permanente,
Genève

GÉORGIE/GEORGIA
Ketevan KILADZE (Mrs.), International Affairs Officer, National Intellectual Property Center
(Sakpatenti), Tbilisi
Eka KIPIANI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GHANA
Alexander BEN-ACQUAAH, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GRÈCE/GREECE
Alexandros ALEXANDRIS, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Ioannis KATSARAS, Counsellor, Economic and Commercial Affairs, Ministry of Foreign Affairs,
Athens
Paraskevi NAKIOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
Aikaterini EKATO (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

GUATEMALA
Marcelo OVALLE PORRAS, Asesor, Registro Propiedad Intelectual, Guatemala
Flor de María GARCIA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra
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HONGRIE/HUNGARY
Peter LABODY, Head, Copyright Department, Hungarian Intellectual Property Office, Budapest
Peter MUNKACSI, Main Adviser to the Government, European Union Law Department,
Intellectual Property, Consumer Protection, Ministry of Public Administration and Justice,
Budapest
Kinga ZUGH (Ms.), Legal Officer, International Copyright Section, Hungarian Intellectual
Property Office, Budapest
Virág HALGAND DANI (Ms.), Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent
Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

INDE/INDIA
Nagabhushana REDDY, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Vivekanandan VILLANGADUPAKKAN, Chair, Nalsar University of Law, Hyderabad
Rejimon K. S., Director, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi
Nehaa CHAUDHARI (Ms.), Program Officer, Bangalore
Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Economic Division, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Triyono WIBOWO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Edi YUSUP, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to World Trade
Organization (WTO), Geneva
Nina Saraswati DJAJAPRAWIRA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission to World Trade
Organization (WTO), Geneva
Erik MANGAJAYA, Third Secretary, Permanent Mission to World Trade Organization (WTO),
Geneva
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Abbas BAGHERPOUR ARDEKANI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Seyed Hossein ARABNAJAFI, General Director, Legal Department, Islamic Republic of Iran
Broadcasting, Tehran
Shima POURMOHAMMADIMAHOUNAKI (Mrs.), Delegate, Islamic Republic of Iran
Broadcasting, Tehran
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Sajad SOLTANZADEH, Expert, International Legal Affairs Department, Ministry of Foreign
Affairs, Tehran
Somayeh AZADBEIGI (Mrs.), Legal Advisor, Legal and Intellectual Property Affairs, Ministry of
Culture and Islamic Guidance, Tehran
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Gholamreza RAFIEI, Adviser, Iran Broadcasting Organization, Ministry of Culture and Islamic
Guidance, Tehran
Ladan HEYDARI (Mrs.), General Director, Legal and Intellectual Property Affairs Office,
Ministry of Culture and Islamic Guidance, Tehran

IRLANDE/IRELAND
Brian WALSH, Executive Officer, Department of Jobs, Enterprise and Innovation, Intellectual
Property Unit, Dublin
Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN
Toru SATO, Director, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs, Tokyo
Ryoji SOGA, Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs,
Tokyo
Yoshito NAKAJIMA, Deputy Director, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs,
Tokyo
Katsura JINDA, Assistant Director, Promotion for Content Distribution Division, Information and
Communications Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Tokyo
Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Yoshiaki ISHIDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN
Azeez ALMASANDH, Copyright Officer, Department of National Library, Ministry of Culture,
Amman
Ghadeer EL-FAYEZ, Advisor, Permanent Mission, Geneva
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KENYA
Edward Kiplangat SIGEI, Chief Legal Counsel, Kenya Copyright Board, Office of the Attorney
General and Department of Justice, Nairobi
Hezekiel OIRA, Dean, Legal Advisor, School of Law, Nairobi
Timothy KALUMA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
LETTONIE/LATVIA
Rihards GULBIS, Head, Copyright Unit, Ministry of Culture, Riga
Liena RUBENE (Ms.), Legal Adviser, Ministry of Culture, Riga
Nurhana IKMAL (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

LIBYE/LIBYA
Naser ALZAROUG, Counsellor, Foreign Affairs and Cooperation, Permanent Mission, Geneva

LITUANIE/LITHUANIA
Nijole MATULEVICIENE (Mrs.), Head, Copyright Division, Ministry of Culture, Vilnius

LUXEMBOURG
Christiane DALEIDEN DISTEFANO (Mrs.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

MADAGASCAR
Haja Nirina RASOANAIVO (Mrs.), Conseillère, Permanent Mission, Geneva

MALAISIE/MALAYSIA
Nurhana IKMAL (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

MALAWI
Dora MAKWINJA (Mrs.), Acting Copyright Administrator, Copyright Society of Malawi
(COSOMA), Ministry of Tourism and Culture, Lilongwe

MAROC/MOROCCO
Meriam EDDAHBI (Mme), administrateur, Ministère de la communication, Rabat
Salah Eddine TAOUIS, conseiller, Mission permanente, Genève
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MAURITANIE/MAURITANIA
Mohamed Mouftah KHOUYA, chef de service des nations unies et des institutions spécialisées,
direction de la coopération internationale, Ministère des affaires étrangères et de la coopération,
Nouakchott
Mohamed BARKA, conseiller technique, affaires juridiques et coordonnateur de la cellule des
droits d'auteur et droits voisins, Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, Nouakchott

MEXIQUE/MEXICO
Jorge LOMÓNACO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra,
Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente,
Ginebra
Manuel GUERRA ZAMARRO, Director General, Instituto Nacional del Derecho de Autor
(INDAUTOR), México, D.F.
Beatriz HERNÁNDEZ NARVÁEZ (Srta.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra

MONACO
Gilles REALINI, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

NÉPAL/NEPAL
Lalita SILWAL (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

NIGÉRIA/NIGERIA
Afam EZEKUDE, Director General, Nigerian Copyright Commission (NCC), Abuja
Collins Osondu B. NWEKE, Chief Copyright Officer, Nigerian Copyright Commission (NCC),
Abuja
Michael AKPAN, Head, Regulatory Department, Nigerian Copyright Commission (NCC), Abuja

NORVÈGE/NORWAY
Constance URSIN (Ms.), Assistant Director General, Media Policy and Copyright, Ministry of
Cultural Affairs, Oslo

OMAN
Fatima AL-GHAZALI (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva
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PAKISTAN
Zamir AKRAM, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Aamar Aftab QURESHI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Fareha BUGTI (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PANAMA
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión
Permanente, Ginebra

PARAGUAY
Rodrigo Manuel IRAZUSTA ZARACHO, Director, Promoción de Industrias Creativas Folklore,
Asunción
Roberto RECALDE, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

PAYS-BAS/NETHERLANDS
Richard ROEMERS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PÉROU/PERU
Martín MOSCOSO, Consultor, Lima
Luis MAYAUTE VARGAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

PHILIPPINES
Maria Asunción INVENTOR (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND
Maciej DYDO, Deputy Director, Copyright Division, Department of Intellectual Property and
Media, Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw
Wojciech PIATKOWSKI, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Nuno Manuel DA SILVA GONÇALVES, Adviser, Secretary of State for Culture, Lisbon
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
HWANG Sohyun (Ms.), Deputy Director, Copyright Policy Division, Copyright Bureau of the
Ministry of Culture, Sports and Tourism, Sejong
KIM Soohong, Prosecutor, Seoul Central District Prosecutors Office, Ministry of Justice,
An-yang-si
OH Ahrum (Ms.), Assistant Director, Culture and Trade Team, Copyright Bureau, Ministry of
Culture, Sports and Tourism, Seoul
JARAM Ju (Mrs.), Researcher, Seoul
KIM Shi-Hyeong, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Igor MOLDOVAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

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

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
Doreen ANTHONY RWABUTAZA (Mrs.), Chief Executive Officer and Copyright Administrator,
Copyright Society of Tanzania (COSOTA), Industry and Trade, Dar es Salaam

ROUMANIE/ROMANIA
Cristian Nicolae FLORESCU, Legal Adviser, Copyright Office, Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Neil COLLETT, Head, International Copyright Law, Intellectual Property Office, Newport
Rhian DOLEMAN (Ms.), Senior Policy Advisor, Newport
Antoinette GRAVES (Ms.), Head of Orphan Works, Broadcasting and Film Policies, Newport
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Robin STOUT, Deputy Director, Copyright Policy, UK Intellectual Property Office, Newport
Grega KUMER, Senior Policy IP Advisor, Permanent Mission, Geneva

SAINT-KITTS-ET-NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS
Nicola ST. CATHERINE (Ms.), Assistant Registrar, Intellectual Property Office, Ministry of
Justice and Legal Affairs, Basseterre

SÉNÉGAL/SENEGAL
Abdoul Aziz DIENG, conseiller technique, Ministre de la culture et du patrimoine, Dakar
Ndèye Fatou LO (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève

SERBIE/SERBIA
Vladimir MARIC, Assistant Director, Sector for Copyright and Related Rights and International
Cooperation, Belgrade

SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Jakub SLOVÁK, Legal Adviser, Copyright Unit Media, Audiovisual and Copyright Department,
Ministry of Culture, Bratislava

SLOVÉNIE/SLOVENIA
Petra BOŠKIN (Ms.), Secretary, Slovenian Intellectual Property Office, Ljubljana

SOUDAN/SUDAN
EL-Bashier SAHAL, Secretary-General, Ministry of Culture, Protection of Copyright and Related
Rights and Literary and Artistic Works Council, Khartoum
Mustafa ABDELHAFIZ, Technical Director, Technical Department, Ministry of Science and
Telecommunication, Khartoum

SRI LANKA
Ravinatha ARYASINHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Dilrukshi DIAS WICKRAMASINGHE (Ms.), Additional Solicitor General, Attorney General’s
Department, Colombo
DIlini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
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SUÈDE/SWEDEN
Henry OLSSON, Special Government Adviser, Division for Intellectual Property and Transport
Law, Ministry of Justice, Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND
Lena LEUENBERGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Sabrina KONRAD (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
Alexandra GRAZIOLl (Mme), conseillère juridique, Propriété intellectuelle, département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), Genève

THAÏLANDE/THAILAND
Sudhket BORIBOONSRI, Senior Legal Officer, Copyright Protection Section, Copyright Office,
Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi
Nusara KANJANAKUL (Ms.), Head of Copyright Protection Section, Copyright Office, the
Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi

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

TUNISIE/TUNISIA
Youssef BEN BRAHIM, directeur général, organisme Tunisien des droits d'auteur et des droits
voisins, Tunis
Raja YOUSFI (Mme), conseillère, Mission permanent, Genève

TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN
Ata ANNANIYAZOV, Deputy Chairman, State Service on Intellectual Property, Ministry of
Economy and Development, Ashgabat

TURQUIE/TURKEY
Fatos ALTUNC (Mrs.), Copyright Expert, Directorate General for Copyright, Ministry of Culture
and Tourism, Ankara
Olcay HAYTA, Copyright Expert, Directorate General for Copyright, Ministry of Culture and
Tourism, Ankara
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UKRAINE
Mykola KOVINYA, Chairman, State Intellectual Property Service, Kyiv

URUGUAY
Juan BARBOZA, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

VIET NAM
VU Ngoc Hoan, Acting Director General, Copyright Office, Ministry of Culture, Sports and
Tourism, Hanoi

YÉMEN/YEMEN
Abdullah Mohammed BADDAH, Director General, Works and Intellectual Property Department,
Ministry of Culture, Sana’a
Hussein AL-ASHWAL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ZAMBIE/ZAMBIA
KENNETH MUSAMVU, Registrar, Copyright Administration, Information and Broadcasting
Services, Lusaka

ZIMBABWE
Rhoda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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II.

OBSERVATEURS/OBSERVERS

III.

DÉLÉGATIONS MEMBRES SPÉCIALES/SPECIAL MEMBER DELEGATIONS

UNION EUROPÉENNE (UE)*/EUROPEAN UNION (EU)*
Agata Anna GERBA (Ms.), Policy Officer, Copyright Unit, Directorate-General for Internal
Market and Services, European Commission, Brussels
Giorgio MONGIAT, Policy Officer, Copyright Office, Brussels
Olivier HALL-ALLEN, First Counsellor, Geneva

IV.

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme,
Geneva

ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC
COOPERATION (OIC)
Halim GRABUS, premier secrétaire, Genève

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)/INTERNATIONAL LABOUR
ORGANIZATION (ILO)
John MYERS, Industry Specialist, Media and Culture Sector, Sectoral Activities Department,
Geneva

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Hannu WAGER, Counselor, Intellectual Property Division, 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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UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
Georges Rémi NAMEKONG, Senior Economist, Permanent Mission, Geneva

UNION DES RADIODIFFUSIONS DES ÉTATS ARABES (ASBU)/ARAB STATES
BROADCASTING UNION (ASBU)
Nabil KHAIRAT, Chief, Sports and Media Rights Office, Tunis

V.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Agence pour la protection des programmes (APP)
Didier ADDA, conseil en propriété industrielle, Paris
Alliance Panafricaine des Auteurs et Compositeurs de Musique (PACSA)/Pan-African
Composers and Songwriters Alliance (PACSA)
Sam MBENDE, President, Bruxelles
Alianza de Radiodifusores Iberoamericanos para la Propiedad Intelectual (ARIPI)
Cristina AMADO PINTO (Ms.), Miembro, Zurich
José Manuel BRAVO, Miembro, Madrid
Fernando CONTRERAS, Miembro, San José
Carlos CORRALES, Miembro, San José
Jorge MARTINEZ DE LEÓN, Miembro, Bogotá
Fernando VILLANUEVA, Member, Guatemala
Asociación Argentina de Intérpretes (AADI)
Martin MARIZCURRENA ORONOZ, Consultor de Asuntos Internacionales, Relaciones
Internacionales, Buenos Aires
Association de l’industrie de l’informatique et de la communication (CCIA)/Computer &
Communications Industry Association (CCIA)
Nick ASHTON-HART, Representative, Geneva
Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO-ARTIS)/Association of
European Performers' Organizations (AEPO-ARTIS)
Xavier BLANC, General Secretary, Brussels
Association des télévisions commerciales européennes (ACT)/Association of Commercial
Television in Europe (ACT)
Emilie ANTHONIS (Mrs.), Advisor, European Union Affairs, Brussels
Lodovico BENUVENUL, Mediasey Group, Brussels
Asociación Internacional de radiodifusión (AIR)/International Association of Broadcasting (IAB)
Héctor Oscar AMENGUAL, Director General, Montevideo
Jorge BACA-ÁLVAREZ, Miembro, Montevideo
Carla BRITTO (Mrs.), Coordinador, Montevideo
Isabella GIRAO (Mrs.), Miembro, Montevideo
Alexandre JOBIM, Presidente, Montevideo
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Javier MARQUEZ, Miembro, Montevideo
Nicolás NOVOA, Miembro, Montevideo
Edmundo REBORA, Miembro, Montevideo
Alberto SÁENZ AZCÁRRAGA, Miembro, Montevideo
Juan Fernando UJUETA, Miembro, Montevideo
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Thomas WIDMER, Observer, Zurich
Sanna WOLK (Mrs.), Co-Chair of Special Committee, Zurich
Association internationale pour le développement de la propriété intellectuelle
(ADALPI)/International Society for the Development of Intellectual Property (ADALPI)
Kurt KEMPER, Founder Member, Geneva
Brigitte LINDNER (Ms.), Chair, Geneva
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)/International Literary and Artistic
Association (ALAI)
Victor NABHAN, President, Paris
Association mondiale des journaux (AMJ)/World Association of Newspapers (WAN)
Holger ROSENDAL, Head of Legal Department, Copenhagen
Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA)
Joergen BLOMQVIST, Expert, Copenhagen
Centre de recherche et d'information sur le droit d'auteur (CRIC)/Copyright Research and
Information Center (CRIC)
Shinichi UEHARA, Member, Graduate School of Kokushikan University, Tokyo
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Programme Manager, Geneva
Sean FLYNN, Expert Advisor, Geneva
Alejandro MATSUNO REMIGIO, Programme Assistant, Geneva
Pedro ROFFE, Senior Associate, Geneva
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF)
Elena KOLOKOLOVA (Ms.), Representative, Geneva
Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP)
Barbara STRATTON (Ms.), International Spokesperson, Libraries and Archives Copyright
Alliance, London
Civil Society Coalition (CSC)
Susan ISIKO-STRBA (Mrs.), CSC Fellow, Geneva
Olaf MITTELSTAEDT, Fellow, Geneva
Confédération internationale des éditeurs de musique (CIEM)/International Confederation of
Music Publishers (ICMP)
Coco CARMONA (Ms.), Head, Legal and Regulatory Affairs, Brussels
Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)/International
Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)
Gadi ORON, Director, Legal and Public Affairs, Paris
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Marie-Anne FERRY-FALL (Mme), chef, Société des auteurs dans les arts graphiques et
plastiques (ADAGP), Paris
Conseil international des archives (CIA)/International Council on Archives (ICA)
Tim PADFIELD, Representative, Wiltshire
Conseil international des Auteurs de Musique (CIAM)/International Council of Music
Authors (CIAM)
Lorenzo FERRERO, President, Milan
Conseil de coordination des associations d'archives audiovisuelles (CCAAA)/Co-ordinating
Council of Audiovisual Archives Associations (CCAAA)
Timothy BROOKS, President, Greenwich
European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)
Gerald LEITNER, Chair, E-books Task Force of EBLIDA, Vienna
European Digital Rights (EDRI)
Ville OKSANEN, Helsinki
Electronic Information for Libraries (eIFL.net)
Inta MIKLŪNA (Ms.), Riga
Teresa HACKETT (Ms.), Programme Manager, Rome
Barbara SZCZEPANSKA (Ms.), Warsaw
European Visual Artists (EVA)
Carola STREUL (Mrs.), General Secretary, Brussels
Viye DIBA, Artist, Dakar
Thierry FEUZ, Artist, Geneva
Théodore ONDIGUI ONANA, Artist, Yaoundé
Fédération européenne des sociétés de gestion collective de producteurs pour la copie privée
audiovisuelle (EUROCOPYA)
Nicole LA BOUVERIE (Mme), Paris
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/Ibero-LatinAmerican Federation of Performers (FILAIE)
Luis COBOS, Presidente, Madrid
Miguel PÉREZ SOLÍS, Asesor JurÍdico de la Presidencia, Madrid
Paloma LOPEZ (Sra.), Miembro del Comité Jurídico, Departamento JurÍdico, Madrid
José Luis SEVILLANO, Presidente del Comité Técnico, Madrid
Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels
Scott MARTIN, Legal Advisor, Brussels
Fédération internationale des acteurs (FIA)/International Federation of Actors (FIA)
Bjørn HØBERG-PETERSEN (Ms.), Senior Legal Adviser, Copenhagen

SCCR/28/3
Annex 20

Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques
(FIAB)/International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Stuart HAMILTON, Deputy Secretary General, The Hague
Ellen BROAD (Ms.), Manager, Digital Projects and Policy, The Hague
Patricia HEPWORTH (Ms.), Executive Officer, Den Haag
Cristiana GONZALEZ (Ms.), Expert, The Hague
Ben WHITE, Head of Policy, The Hague
Victoria OWEN (Ms.), Chair, Copyright and other Legal Matters Committee, The Hague
Winston TABB, Sheridan Dean of University Libraries and Museums, Johns Hopkins University,
The Hague
Simonenetta VEZZOSO (Mrs.), Consultant, Italian Library Association, Rome
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/
International Federation of Film Producers Associations (FIAPF)
Bertrand MOULLIER, Senior Adviser, International Policy, Paris
Fédération internationale des journalistes (FIJ)/International Federation of Journalists (IFJ)
Michael HOLDERNESS, Expert, Brussels
Fédération internationale des musiciens (FIM)/International Federation of Musicians (FIM)
Benoit MACHUEL, General Secretary, Paris
Ravi KOTTARAKARA, Expert, Paris
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)/
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)
Rainer JUST, President of IFRRO and CEO of VG WORT, Munich
Paolo AGOGLIA, Director, Legal Office, Brussels
Raffaella CELENTANO (Mrs.), Director, Olaf Section, Brussels
Kevin FITZGERALD, Chief Executive, Brussels
ROY KAUFMAN, Managing Director, New Ventures, Brussels
Anita HUSS (Mrs.), General Counsel and Deputy Secretary General, Brussels
Magdalena IRAIZOZ (Mrs.), General Manager, Brussels
Mats LINDBERG, Managing Director of BUS, Stockholm
Antje SORENSEN (Mrs.), International Department at CCC, Danvers, Massachusetts
Olav STOKKMO, Chief Executive and Secretary General, Brussels
George ZANNOS, Legal Advisor of OSDEL, Athens
Groupement international des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux
(STM)/International Group of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM)
Carlo SCOLLO LAVIZZARI, Attorney, Basel
André MYBURGH, Attorney, Basel
Independent Film & Television Alliance (IFTA)
Eric CADY, Senior Counsel, Los Angeles
International Authors Forum (IAF)
Maureen DUFFY (Ms.), Author, London
Katie WEBB (Ms.), London
Barbara HAYES (Mrs.), Secretary, London
Samuel MAKORE, Author, London
Ullises TAVARES, Author, London
International Council of Museums (ICOM)
Peter STUDER, Representative, Rüschlikon
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Karisma Foundation
Amalia TOLEDO HERNÁNDEZ (Ms.), Project Coordinator, Bogotá
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
James LOVE, Director, Washington, D.C.
Thirukumaran BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva
Manon RESS (Ms.), Director of Information Society Projects, Washington, DC
Anelise ROSA (Ms.), Intern, Geneva
Max-Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (MPI)
Kaya KÖKLÜ, Senior Research Fellow, Munich
Motion Picture Association (MPA)
Christopher MARCICH, President and Managing Director, Brussels
Katharina HEIRSEMENZEL (Ms.), Copyright Policy Counsel, Brussels
North American Broadcasters Association (NABA)
Erica REDLER (Ms.), Legal Consultant, Ottawa
David FARES, Senior Vice President, Government Relations, 21st Century Fox, New York, New
York
Bradley SILVER, Senior Counsel, Intellectual Property, Time Warner, New York, New York
Benjamin KING, Director, Government Relations, New York
Scottish Council on Archives (SCA)
Ronan DEAZLEY, Policy Adviser, Copyright Office, Glasgow
Sports Rights Owners Coalition (SROC)
HAN Seong Sin, Head, Marketing Legal Services, European Football Union, Nyon
Society of American Archivists (SAA)
William MAHER, Professor, Urbana, Illinois
Software & Information Industry Association (SIIA)
Mark MACCARTHY, Vice President, Public Policy, Washington, D.C.
The Japan Commercial Broadcasters Association (JBA)
Akihiro HORI, Member, Legal & Business Affairs, TV Programming Division, Tokyo
Broadcasting System Television, Inc., Tokyo
Hidetoshi KATO, Member, Programming Division, IPR Management,
TV Tokyo Corporation, Tokyo
Seijiro YANAGIDA, Deputy Senior Advisor, Rights & Contracts Management, Programming
Division, Nippon Television Network Corporation, Tokyo
TransAtlantic Consumer Dialogue (TACD)
David HAMMERSTEIN, Advocate, Valencia
Union européenne de radio-télévision (UER)/European Broadcasting Union (EBU)
Heijo RUIJSENAARS, Head, Intellectual Property Department, Geneva
Peter Cyriel GEOTHALS, Judicial Counsellor, Geneva
Tom RIVERS, Consultant, Geneva
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Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva
Joseph BORGHINO, Policy Director, Geneva
Dougal THOMSON, Director, Communications and Programmes, Geneva
Brain WAFAWAROWA, Director, Pretoria
Union mondiale des aveugles (WBU)/World Blind Union (WBU)
Maryanne DIAMOND (Mrs.), Chair, Right to Read Committee, Melbourne
Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU)/Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU)
Premila MANVI (Ms.), Legal Officer, Kuala Lumpur
Suranga JAYALATH, Group Director, Colombo
Bülent HÜSNÜ ORHUN, Lawyer, Ankara
Haruyuki ICHINOHASHI, Copyright & Contracts Division, Tokyo
Osman PALA, Lawyer, Ankara
Union Network International - Media and Entertainment (UNI-MEI)
Johannes STUDINGER, Head, Nyon
Hanna HARVIMA (Mrs.), Policy Officer, Nyon
Writers & Directors Worldwide (W&DW)
Yves NILLY, President, Fontenay Sous-Bois
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VI.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Martín MOSCOSO (Pérou/Peru)

Vice-président/Vice-Chair:

Alexandra GRAZIOLl (Mrs.) (Suisse/Switzerland)

Secrétaire/Secretary:

Michele WOODS (Mrs.) (OMPI/WIPO)

VII.

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
Michele WOODS (Mme/Mrs.), directrice, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des
industries de la création /Director, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries
Sector
Carole CROELLA (Mme/Mrs.), 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/Mrs.), 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
Rafael FERRAZ VAZQUEZ, 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

