
 

 

A 

SCCR/30/6 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015سبمترب  14التارخي: 

 
 
 

 ق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة الدائمة املعنية حب
 

 الثالثنيالدورة 
 2015 يوليو 3اإىل  29جنيف، من 

 
 

 تقريرالمشروع 

عدادمن  مانة اإ  الأ

  



SCCR/30/6 
2 

 

لهيا يف هذه الوثيقة "ابللجنة ادلامئة"( جلس هتا واحلقوق اجملاورة )وي   ق املللفاملعنية حب ادلامئةعقدت اللجنة  .1 شار اإ
ىل  يونيو 29يف جنيف يف الفرتة من  ثالثنيال   .2015يوليو  3اإ

يف الويبو و/أأو أأعضاء احتاد برن محلاية املصنفات الأدبية والفنية الاجامتع:   الأعضاءوقد حرض ممثلو ادلول التالية  .2
 جزر الهباماانيا واململكة العربية السعودية والأرجنتني وأأرمينيا واسرتاليا والمنسا و أأفغانس تان، وجنوب أأفريقيا واجلزائر وأأمل

و والرأأس الأخرض والاكمريون وكندا وتش ييل صوالبارابدوس وبيالروس وبلجياك وبواتن وبوتسواان والربازيل وبوركينا فا
املتحدة الأمريكية والاحتاد الرويس الولايت اس بانيا و منرك والإكوادور و انغو وساحل العاج وكواب وادلو والصني وكولومبيا والك

يران )مجهورية واتاميل وغينيا وهندوراس واجملر والهند واندونيس يا و نسا والغابون وجورجيا واليوانن وغوفنلندا وفر   -اإ
يرلندا الإسالمية( واملكس يك وموانكو ونيبال  وانيا ومالزياي ومالوي واملغربليتوالياابن والأردن وكينيا ولتفيا وليبيا و  واإ

واي وهولندا وبريو والفلبني وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي ومجهورية ادلومينياكن غونيجرياي وعامن وابكس تان وابرا
والس نغال ورصبيا وس نغافورة  الرسويلوالكريس ومجهورية التش يك ومجهورية تزنانيا املتحدة واململكة املتحدة ورواندا 

واي والمين وغلناك والسويد وسويرسا و اتيالند وترينيداد وتوابغو وتونس وتركيا وأأوكرانيا وأأور لسودان ورسيوسلوفاكيا وا
 (. 90وزامبيا )

 يف الاجامتع بصفته عضو.  الأورويبوشارك الاحتاد  .3

تعاون الإساليم التالية يف  الاجامتع بصفة مراقب: الاحتاد الأفريقي ومنظمة ال ادلولية وشاركت املنظامت احلكومية  .4
 . (4) ومركز اجلنوب ومنظمة التجارة العاملية

 و (AIPA)الاحتاد الأفريقي للملكية الفكرية وشاركت املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب:  .5
واحتاد ، (PPAAAكرية )احتاد هيئات البث الأيبريية الأمريكية من أأجل امللكية الف، و (PAAالواكةل الفرنس ية محلاية الربامج )
ذاعة ) مجعية الإدارة امجلاعية ادلولية  (،PPAA) وامجلعية الأرجنتينية لفناين الأداء (،PBAأ س يا واحمليط الهادئ لالإ
  ق املللف، اجمللس الربيطاين حل( PIAمجعية التلفزة التجارية يف أأورواب )(، POAIGPللمصنفات السمعية والبرصية )

(BII املعهد الكندي ،)ق املللفحل  (IIA( الاحتاد الكندي للمكتبات ،)ILP ،) املركز املعين حبقوق امللكية الفكرية
(، املركز املعين ابدلراسات ادلولية IEEIPحل ق املللف ) ،رابطة أأورواب الوسطى والرشقية(MAAPAF)والصناعية 

املعهد املعمتد ملهنيي املكتبات والإعالم و   (،IIAPMوغرفة التجارة والصناعة لالحتاد الرويس )(، IEAAAللملكية الفكرية )
(IALAA) ،( وائتالف اجملمتع املدينIAI،) ( اندي ذوي الاحتياجات اخلاصة يف منطقة بريفزياIAASPA ،) مركز

وملسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات (، APAAD، احتاد ديزي )(IPAI)البحث الإعالم يف جمال ح ق املللف
(IAML.FIe) ،والاحت( اد الأورويب للمكفوفنيEBA)( املكتب الأورويب للمكتبات ،EBL املكتب الأورويب مجلعيات ،)

ورابطة الفنانني  (،ELSA Internationalالاحتاد الأورويب لطلبة احلقوق )(، EBLAAPاملكتبات والإعالم والتوثي ق )
املشرتكة للنسخ السمعي البرصي  والاحتاد الأورويب مجلعيات الإدارة (،EVPالأوروبيني للفنون املرئية )

والاحتاد الأيبريي الالتيين (، MAM EE FSIامللسسة الأوروبية للربجميات اجملانية ) (،EAPGIGADP) الشخيص
ذاعة )، (PAAAAوامجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية ) (،MALPAEالأمرييك لفناين الأداء )  (،APBوامجلعية ادلولية لالإ

الاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى ، و(AIAAA) املركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة (،APMيل للمللفني )واملنتدى ادلو
(AIFA) ،والاحتاد ادلويل مجلعيات املللفني وامللحنني (IAAPI) اجمللس ادلويل لفناين اجلرافيك والفنون التشكيلية ،

والاحتاد ادلويل مجلعيات ( ، IFJ، الاحتاد ادلويل للصحفيني )(AIP(، اجمللس ادلويل للمحفوظات )IAPOAوالتصوير )
والاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية  (،MAPAMوالاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي الأفالم ) (،AMLPاملكتبات ومعاهدها )
ين يف جمال العلوم واجملموعة ادلولية للنارش (، IFPIالاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات ) (،AMPPGحبقوق الاس تنساخ )
والرابطة ادلولية (، IPA) امجلعية ادلولية للنارشين(، PLPAوامجلعية ادلولية الأدبية والفنية ) (،AAF) والتكنولوجيا والطب
يكولوجيا املعرفية )، و (AVM) للفيديو ادلويل (، والاحتادPAPLAA) لتمنية امللكية الفكرية ، (IEAامللسسة ادلولية لالإ
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 ومجعية ،(FAPمجعية قطاع الأفالم السيامنئية )، و (FAA) الرضييب والقانون واملنافسة الفكرية للملكية نكبال ماكس ومعهد
منظمة مجعيات رشاكت التصالت السلكية والالسلكية بأأمرياك الالتينية ، (SPBP) الشاملية لأمرياك البث هيئات

(AEAPL )الربانمج املعين بعداةل املعلومات وامللكية الف ،( كريةAAJAA) ، و( جملس اسكتلندا للمحفوظاتAIP)،  امجلعية
 واملعلومات احلاسوب برامج صناعة ومجعية ،(APPومجعية أأمناء احملفوظات الأمريكيني )(، SPAالربتغالية للمللفني )

(SIIA)،  و( مجعية الياابن لهيئات البث التجاريةJBP)، الرتفيهو  الإعالم وسائل فرع - ادلولية الاحتادات وش بكة (ASA-
FEA)، للصحافة العاملية وامجلعية (NPS)،  و( املنظمة العاملية للكتاب واخملرجنيNDAN) (63 .) 

 : افتتاح ادلورة 1البند 
نية حب ق املللف واحلقوق للجنة ادلامئة املع الثالثني   افتتح املدير العام ادلورة ورحب جبميع الوفود املشاركة يف ادلورة .6

ولحظ أأن معل اللجنة اكن يسري ببطء لكن وفقا ير موجز حمدث عن وضع تداعيات الأعامل السابقة. وقدم تقر  اجملاورة
بأأن  الأعضاءللمعايري ادلولية فرمبا يكون تطوره رسيعا. وفامي يتعل ق مبعاهدة بكني املعنية ابلأداء السمعي البرصي، أأبلغ ادلول 

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص  مبعاهدةالتصدي ق السابع أأىت من تش ييل. وفامي يتعل ق  مراكش لتيسري النفاذ اإ
ىل أأن هناك مثانية دول اعضاء قد صدقت  عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات، فقد أأشار اإ املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

تقرير اللجنة ادلامئة املعنية . ورصح بأأن الأس بوعأأثناء هذا  اليشءعىل املعاهدة وهناك دوةل اتسعة من املتوقع أأن تقوم بنفس 
جراء أ خر يتعل ق مبجموعيت املسائل الرئيسة املطروحة عىل مائدة   ق املللفحب واحلقوق اجملاورة سوف تشلك الأساس لأي اإ

واكن املوضوع الأول هو البند الأول املطروح منذ فرتة طويةل واملتعل ق هبيئات البث وهو جمال . الأس بوعاملناقشات أأثناء هذا 
اذلي   ق املللفأأمهية اقتصادية وثقافية مطروحة بصورة يومية. وقد اكن ذكل أ خر عنرص من عنارص الإطار الشامل حلذو 

ىل أأن العديد من التفاهامت فكرية قد مت دفعها أأثناء املناقشات السابقة وخاصة يف  مت حتديثه من أأجل البيئة الرمقية. وأأشار اإ
ن النطاق الشامل للمعاهدة املقرتحة وتقييداهتا املتعلقة   ق املللفة حباجللسات الأخرية للجنة ادلامئة املعني واحلقوق اجملاورة. اإ

ىل تفويض امجلعية العامة لكن  ابلقرصنة عىل الإشارة اكنت واحضة واكنت التكنولوجيا من الاعتبارات الرئيسة. ومتت الإشارة اإ
 الأعضاءن هناك هدف مشرتك ابلر م من اتباع ادلول مرت س بع س نوات منذ ذكل احلني وجيب أأخذ ذكل يف احلس بان. واك

ابلنجاح يف مناقشاهتا من أأجل حتقي ق  الأعضاءلطرق خمتلفة لتحقي ق الهدف املشرتك. وعرب املدير العام عن متنياته لدلول 
عداد و   ق املللفالتقدم بشأأن املسأأةل. وفامي يتعل ق ابلس تثناءات والتقييدات قامت اللجنة ادلامئة املعنية حب احلقوق اجملاورة ابإ

دراس تني. الأوىل اكنت دراسة أأعدها بروفيسور كينيث كروز واليت متت مراجعهتا وحتديهثا حبيث قامت بتجميع وحتليل 
 188وعددها  الأعضاءوالتقييدات والاس تثناءات املتعلقة ابملكتبات ودور احلفظ من اكفة ادلول   ق املللفالقوانني املتعلقة حب

عدادها اكانت  ح ق املللفراسة الثانية فاكنت دراسة حول تقييدات واس تثناءات دوةل. أأما ادل اخلاصة ابملتاحف وقام ابإ
 وجويبولت. 

 نتخاب الرئيس وانئبيه : ا2البند 
ىل البند الثاين عىل جدول الأعامل وهو انتخاب الرئيس وانئبيه. ودعا وفد الأرجنتني، اذلي   .7 أأشار املدير العام اإ

لقاء اللكمة. يتحدث ابمس مجم  وعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب، لإ

وقام وفد الأرجنتني، متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب، برتش يح الس يد مارتن موسكوسو من  .8
  ق املللفنية حبدوةل البريو والس يد سانتياجو ش يفالوس من وفد الإكوادور ملنصيب رئيس وانئب رئيس اللجنة ادلامئة املع 

يف سري اجللسة بسالسة وللمساعدة عىل تركزي املناقشات عىل القضااي  الإسهامعىل التوايل، من أأجل اجملاورة واحلقوق 
 املوضوعية. 

لقاء لكمة.  .9  ودعا املدير العام وفد رومانيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطي ق لإ
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الاقرتاح اذلي طرحه وفد الأرجنتني،   ابلنيابة عن مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطي ق،وأأيد وفد رومانيا، متحداث .10
 متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب. 

لقاء اللكمة وأأعلن أأن رئيس  .11 ىل أأنه ليس هناك وفود أأخرى ترغب يف اإ  ق اللجنة ادلامئة املعنية حبوأأشار املدير العام اإ
كوادور اكن  املللف واحلقوق اجملاورة اكن الس يد مارتن موسكوسو من وفد البريو والس يد سانتياجو ش يفالوس من وفد الإ

ىل تسمل رئاسة اللجنة ادلامئة املعنية حب  واحلقوق اجملاورة.   ق املللفانئب الرئيس. ودعا الرئيس اإ

اللجنة ادلامئة املعنية ملسائل املعقدة اليت تواهجها ورحب الرئيس ابلوفود وشكرها عىل الثقة اليت وضعوها فامي يتعل ق اب .12
يف العمل عىل  الأعضاءوقد واف ق املنسقون الإقلمييون وممثلو اجملموعات عىل اس مترار ادلول  واحلقوق اجملاورة.  ق املللفحب

وق اجملاورة. وس تعمتد واحلق  ق املللفاكفة املوضوعات يف مسودة جدول الأعامل للجلسة الثالثني للجنة ادلامئة املعنية حب
املناقشات عىل اجللسة السابقة والواثئ ق والاقرتاحات املقدمة للجلسة الثالثني. ووفقا ملا متت املطالبة به أ نفا، فقد قامت 

الأمانة بتنظمي جلسة معلومات، ودعت خرباء فنيني من ادلول النامية وادلول الأقل منوا. واكن الهدف من جلسة املعلومات 
 . الأعضاءائل معينة أأاثرهتا ادلول مل مع بعض املسائل الفنية وتوضيح مسهو التعا

 : تبين جدول أأعامل اجللسة الثالثني 3البند 
ىل بند ا .13   ق املللفللجنة ادلامئة املعنية حبعىل جدول الأعامل، وهو تبين جدول أأعامل اجللسة الثالثني  3نتقل الرئيس اإ

. ولعدم وجود تعليقات عىل جدول الأعامل املقرتح، قام الرئيس SCCR/30/1 provواحلقوق اجملاورة كام ورد يف الوثيقة 
 ابعامتد جدول الأعامل. 

 : اعامتد املنظامت غري احلكومية اجلديدة  4البند 
ىل بند  .14 عىل جدول الأعامل، واخلاص ابعامتد املنظامت غري احلكومية. وقد حصلوا عىل طلب جديد  4انتقل الرئيس اإ

. ولعدم وجود  ق املللفواكن عبارة عن طلب من امجلعية الفنلندية حل SCCR/30/4 املتضمن يف الوثيقةابلعامتد و 
ىل اللجنة ادلامئة املعنية حب  ق املللفاعرتاضات، رحب الرئيس ابمجلعية الفنلندية حل  واحلقوق اجملاورة.   ق املللفاإ

ح ق واحلقوق اجملاورة حول   ق املللفاملعنية حب : تبين تقرير اجللسة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة5البند 
 واحلقوق اجملاورة املللف

ىل بند   .15  ق عىل جدول الأعامل، واملتعل ق بتبين تقرير اجللسة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب 5انتقل الرئيس اإ
 واحلقوق اجملاورة. ولعدم وجود تعليقات، قام الرئيس ابعامتد التقرير.  املللف

 ياانت افتتاحية ب 
لقاء منسقي اجملموعات البياانت.  .16  افتتح الرئيس اللكامت لإ

عطاء أأمهية وهنأأ وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام.  .17 واس مترت اجملموعة يف اإ
تس متر يف كوهنا ذات  ليةسلوم  الويبو، تتحمل منظمة ملكية فكرية متخصصةوبوصفها ملفاوضات معاهدة حامية هيئات البث. 

ومن أأجل احلفاظ عىل هذه الأمهية لبد من أأن تس متر صةل داخل البيئة املتطورة للعامل احلقيقي، بسبب التطور التكنولويج. 
ىل أأصوات العامل احلقيقي والاس تجابة لطلبات التمنية يف خمتلف اجملالت مبا يف ذكل أأنشطة وضع  الويبو يف الاس امتع اإ

املعايري، بصورة مناس بة ويف الوقت املناسب. ومل يشكك أأحد يف القمية الاقتصادية الهامة لهيئات البث. واكنت القمية يه 
حدى املطالب اليت اكنت الويبو مطالبة ابلرد علهيا. ويف هذا الصدد، اكن عىل ادلول  التوصل اإىل حل، يناسب  الأعضاءاإ

عىل أأمهيهتا اذلاتية بدون ترك حلولها لتبىل قبل دخولها حزي التنفيذ. وميكن لدلول البيئة احلالية من خالل دراس هتا بناء 
  ق املللففقط أأن تواف ق يف هناية املطاف عىل احللول العملية والواقعية واحلفاظ عىل صةل اللجنة ادلامئة املعنية حب الأعضاء
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ىل العرض التوضيحي لدلراسة احملدثة وجلسة املعلومات اليت يعقدها خرباء  واحلقوق اجملاورة ومنظمة الويبو. وتطلع الوفد اإ
فنية للموضوعات املطروحة للنقاش. وقد عرب عن اعتقاده بأأن تكل املامرسات ميكن أأن تعم ق بصورة أأكرب اجلوانب ال حول 

مسية يف فهمهم لبعض املسائل الفنية، اليت نشأأت يف املناقشات غري الرمسية من خالل اس تخدام أأوراق معل فنية غري ر 
يف تشكيل أأساس ملزيد من  الإسهامواحلقوق اجملاورة واليت يس تطيعون من خاللها    ق املللفاجللسة الأخرية للجنة املعنية حب

العمل القانوين املتعل ق ابملعاهدة. وجيب أأن نأأخذ يف احلس بان أأن املرحةل اخلطرة يه مرحةل الفهم الفين للموضوعات والفهم 
أأي ممارسة داخل اللجنة هذه احلقيقة يف الرتكزي بصورة جيدة عىل وذلكل، جيب تكون نص املعاهدة.  القانوين للغة، واليت

من تكل املامرسات الفنية لتسهيل معلية املفاوضات اخلاصة  واحلقوق اجملاورة من أأجل حتقي ق أأقيص مزية  ق املللفاملعنية حب
ىل أأساابملعاهدة.    ق املللفس توافقي ابلنس بة لأعاملها التالية يف اللجنة املعنية حبوتوقعت اجملموعة أأهنا ميكهنا التوصل اإ

واحلقوق اجملاورة. واكن العرض التوضيحي اذلي قدمه بروفيسور كينيث كروز واملناقشات املكثفة اليت جرت يف اجللسة 
ىل مرجعيات معلوماتية  الأعضاءالسابقة قد أأعطت مفاتيح للسري قدما. وأأظهرت أأن ادلول  من أأجل تبين حتتاج اإ

الاس تثناءات والتقييدات اليت تتعل ق ابملسائل. وميكن معاجلة الاس تثناءات والتقييدات بصورة ميكن أأن متثل مرجعية 
لهيا وسهةل ابلنس بة للمس تخدمني. وميكن أأن يلدي املزيد من تبادل  معلوماتية لواضعي الس ياسات بصورة سهل النفاذ اإ

ات والأحاكم الهنائية امجلاعية خلف الكواليس واملتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات اخلاصة اخلربات الوطنية مبا يف ذكل العملي
ثراء فهم اللجنة ادلامئة املعنية حب ىل اإ واحلقوق اجملاورة ويساعد عىل حتقي ق نتاجئ غري ملموسة.   ق املللفابملكتبات ودور احلفظ اإ

واحلقوق اجملاورة ميكهنا أأن تقوم مبزيد من ادلراسة للأهداف  املللف  قوأأخريا، أأكد الوفد عىل أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب
ىل  املبادئو   أأرضيةاخلاصة ابلس تثناءات والتقييدات وفقا لقرتاحات وفد الولايت املتحدة الأمريكية هبدف التوصل اإ

 مشرتكة. وقام بتقدمي مسامهة بناء. 

الوسطى والبلطي ق، الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام وشكر  مجموعة بدلان أأوروابوهنأأ وفد رومانيا، متحداث ابمس  .18
الأمانة عىل أأعاملها التحضريية الهامة. ورصح الوفد بأأن اجللسة بدت واعدة كام أأنه اكن هبا حتدايت يف نفس الوقت. واكن 

يضاحية معلوماتية حول البث الرمقي وادلراسات احملدثة حول هيئات البث والتقييدات  دلهيم وقت لسامع عروض اإ
والاس تثناءات واليت ستساعدها عىل امليض قدما. واكن ذكل ميثل أأولوية كربى للمجموعة. وقد حققت املناقشات تقدما 

لهيئات بسبب الأوراق غري الرمسية اليت مت تقدميها. وقد أأصبحت الربامج الإعالمية اجلديدة مبثابة أ لية مشرتكة لتوفري الإشارة 
ذا مل يمت تضمني أأحاكم حامية حدي  البث يف القرن الواحد ىل والعرشين وسوف تكون فرصة ضائعة اإ ثة واكفية. وتطلع الوفد اإ

حراز دمع مهنج يأأخذ يف احلس بان التقدم الفين اذلي مت  ه فامي يتعل ق بأأنظمة البث حىت ال ن. وفامي يتعل ق ابلتقييدات اإ
ىل أأن تكون بناءة  ىل اس تعداد اجملموعة اإ  ق وتس تغل الوقت أأفضل اس تغالل يف اللجنة ادلامئة املعنية حبوالاس تثناءات أأشار اإ

واحلقوق اجملاورة. وعربت عن تقديره لدلراسة احملدثة اليت قام هبا بروفيسور كينيث كروز حول التقييدات  املللف
جراء نقاش حول هذا املوضوع. وسوف يتيرس التقدم يف  هذه والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ وتوقع اإ

ذا اس تطاعت اللجنة ادلامئة املعنية حب واحلقوق اجملاورة املوافقة عىل الأهداف املشرتكة. وتود اجملموعة   ق املللفاملوضوعات اإ
. وجيب تطبي ق الأعضاءتبادل أأفضل املامرسات برشط أأن تكون املشاركة يف العمل املعياري ل يمتتع بدمع عدد كبري من ادلول 

التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابمللسسات التعلميية وامللسسات البحثية والأشخاص ذوي نفس املهنج عىل موضوع 
 الإعاقة. 

مانة عىل العمل الشاق اذلي  .19 ورحب وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، ابلرئيس وعرب عن تقديره للأ
عداد للجنة ادلامئة املعنية حب اجملاورة. وليس جديدا أأن نعرف أأن العمل املعياري ابلويبو يواجه  واحلقوق  ق املللفقامت به لالإ

ىل اتفاق حول السري للأمام يف اجللسة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب  ق أأزمة كام ظهر يف الفشل يف التوصل اإ
ن الويبو منظمة تسري وفقا لدلول  املللف  ومسلوليةثقة  الأعضاءت ق ادلول وهو ما وضع عىل عا الأعضاءواحلقوق اجملاورة. اإ

ىل  اذلي مت يف اللجنة العمل معرفة التوجه الالزم من خالل للعمل من أأجل مصلحة اكفة أأحصاب املصلحة اذلين يتطلعون اإ
واحلقوق اجملاورة. وبغض النظر عن الإصاابت التنافس ية فاإن اجملموعة ل تعتقد أأنه من املمكن   ق املللفادلامئة املعنية حب

ىل التو  ىل س بل وأأحاكم يف اللجنة ادلامئة املعنية حب أأرضيةصل اإ ىل   ق املللفمشرتكة للتوصل اإ واحلقوق اجملاورة. وتطلع الوفد اإ
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عداد توهجات واحضة ومناقشات حول امللمتر ادلبلومايس   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حب واحلقوق اجملاورة اليت قامت ابإ
. وتطلع اإىل الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة 2007امتىش مع تفويض امجلعية العامة يف عام خيتص حبامية هيئات البث واليت ت

ابملكتبات ودور احلفظ والاس تثناءات والتقييدات اخلاصة مبلسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي الإعاقة. وتطلع الوفد 
ىل  نشاءاإ ه بيامن اكن العمل يسري عىل قدم وساق حول اجلوانب أأدوات قانونية لهذه املوضوعات الثالثة. وقد عمل الوفد أأن اإ

الأخرى، اس متر العمل اذلي ل يقل عنه خطورة واذلي يتعل ق ابلس تثناءات والتقييدات يف كونه عرضة لعدم القدرة عىل 
الثالثة.  اختاذ قرار حامس أأو الزتام واحض حنو حتقي ق نتاجئ فعاةل. وطالب بتخصيص وقت متساوي لاكفة بنود جدول الأعامل

حول اكفة ادلول  ح ق املللفورحب الوفد بدراسة الربوفيسور كينيث كروز واليت تضمنت معلومات حول اجتاهات 
وعرب عن أأمهل يف أأن يكون لدلراسة احملدثة أأثرا عىل معهل وتوفري فهم هام ابلنس بة لالحتياجات والفجوات  الأعضاء

ىل عقد مناقشات وعرض ادلراسة املتعلقة ابس تثناءات  والاس تثناءات اخلاصة ابملوقف احلايل. كام تطلع اخلاصة  ح ق املللفاإ
ىل   ق املللفابملتاحف بسبب القمية اليت ميكن ان تضيفها لعمل اللجنة ادلامئة املعنية حب واحلقوق اجملاورة. وتطلع الوفد اإ

عرب الوفد عن أأمهل يف أأن تساعد املعلومات العروض التوضيحية واملناقشات املتعلقة ابلجتاهات التكنولوجية يف جمال البث. و 
اليت مت اكتساهبا من خالل املامرسات عىل مد املناقشات حول هيئات البث ابملعلومات الالزمة. وأأخريا، اكن الوفد مدراك بأأن 

ن ة العامة واكن مواحلقوق اجملاورة الثالثني اكنت متثل الاجامتع الوحيد قبل امجلعي  ق املللفجلسة اللجنة ادلامئة املعنية حب
ىل امجلعية   ق املللفاملهم أأن يمت توضيح كيفية سري اللجنة ادلامئة املعنية حب واحلقوق اجملاورة قدما من خالل توصيات تقدم اإ

 العامة. 

 الأعضاءوعرب الرئيس عن شكره لوفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية عىل لكمته الهامة. كام أأبلغ ادلول  .20
 بأأهنم عىل وشك البدء يف جلسات معلومات بسبب قيود الوقت املفروضة عىل املتحدثني وقام بتعلي ق البياانت العامة. 

 : حامية هيئات البث6البند 
عىل جدول الأعامل: وهو حامية هيئات البث. وقام بتلخيص املناقشات اليت جرت يف  6قام الرئيس ابفتتاح بند  .21

واحلقوق اجملاورة حول أأسس واثئ ق العمل واملالحظات الفنية   ق املللفلجنة ادلامئة املعنية حباجللسة التاسعة والعرشين ل 
جراء دراسة حمدثة حول السوق احلالية  الأعضاءعىل الأوراق غري الرمسية. وأأثناء تكل املناقشات، طالبت ادلول  اإ

املدير العام لتقدمي مدير اجللسة املبجل ودعوة  والاجتاهات التكنولوجية يف قسم البث. ودعا الرئيس الس يدة أ ن لري انئب
 املشاركني يف الندوة لالنضامم جللسة املعلومات. 

جياز بسبب وجود جلسة نقاش اكمةل أأماهمم. كام رحبت باكفة الوفود  .22 ورصحت انئب املدير العام أأهنا ستتحدث ابإ
الرئيس بتوضيح أأس باب اختيار عقد جلسة  وخاصة الوفود اجلديدة لأن املناقشات ميكن أأن تكون ساحقة. كام طالبت

 معلومات وقامت بتقدمي أأول متحدث يف هذا اليوم. 

تش.اإس.  .23  وقام الرئيس بتقدمي الس يد دانيال كناب اذلي قام بتقدمي دراسة اجتاهات البث يف ملسسة أ ي.اإ

ة الس يدة ش يدا بولي وقامت انئبة املدير العام بتقدمي الس يد جون س ميسون اذلي أأدار جلسة املعلومات مبشارك .24
املدير التنفيذي لش بكة اتصالت الاكرييب احملدودة والس يد جورج تومايس انئب الرئيس واملدير التنفيذي للرشكة القابضة 

انلزي ريبيلو دا سا، املدير القانوين للمرشوعات والتصالت ادلولية أأ لش باكت البث الأفريقية يف لندن وغاان والس يدة 
 يفزيون العاملي يف الربازيل والس يد أأفنيندرا موهان رئيس ش بكة زي. والالزتام ابلتل 

ىل أأن هناك رسائل ل حتمل أأسامء تأأيت من الفري ق حول  .25 وشكرت انئب املدير العام للفري ق يف اجللسة وأأشارت اإ
ىل الوصول اإىل ىل تأ لك صناعة البث، وحقيقة احلياة يف بيئة رمقية واحلاجة اإ  حاةل احلياد جتاه هتديد القرصنة ايل يلدي اإ

 التكنولوجيا والربامج. 
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 البياانت الافتتاحية 
ىل البياانت الافتتاحية ودعا وفد الأرجنتني، متحداث ابلنيابة عن مجموعة  .26 بدلان أأمرياك رصح الرئيس بأأهنم س يعودون اإ

لقاء لكمة.   الالتينية والاكرييب، لإ

ن أأمرياك الالتينية والاكرييب، الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام بدلاوهنأأ وفد الأرجنتني، متحداث ابلنيابة عن مجموعة  .27
وأأكد عىل رغبة اجملموعة يف العمل بصورة بناءة. وتضمن جدول الأعامل بنود هتم اجملموعة مبا يف ذكل حامية هيئات البث 

ابمللسسات التعلميية والبحثية  والاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ والاس تثناءات والتقييدات اخلاصة
وعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن تس تطيع التعامل مع املسائل بصورة متوازنة، مع أأخذ والأشخاص ذوي الإعاقات. 

وفامي يتعل ق مبسأأةل الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة املعنية يف احلس بان.  الأعضاءالاهامتمات والأولوايت اخلاصة باكفة ادلول 
ات ودور احلفظ، فقد أأولت اهامتما ابلعمل اذلي مت حىت ال ن وعربت عن شكرها عىل التقرير اذلي أأعده بروفيسور ابملكتب

وقام ابلبناء عىل املعلومات املتضمنة  2014و 2008كينيث كروز واذلي قام بتحديث ادلراسات السابقة اليت جرت يف عايم 
والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ عندما يتعل ق الأمر بتقدمي  يف دراس تني. وأأكدت عىل ادلور الهام لالس تثناءات

واحلقوق   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حبخدمات املكتبات وتوفري املعلومات الأمر اذلي س يكون مفيدا ابلنس بة لعمل 
اصة ابملكتبات ودور احلفظ اجملاورة. وسوف يدمع الوفد عقد مناقشة مفتوحة ورصحية حول التقييدات والاس تثناءات اخل

من أأجل مساعدهتا عىل التوصل اإىل حلول فعاةل للمشالكت اليت تلثر عىل املكتبات ودور احلفظ عىل مس توى العامل. وقد 
واجملموعة  وأأورغواياكنت اجملموعة هممتة بصفة خاصة ابملناقشات املتعلقة ابلقرتاح اذلي قدمته وفود الربازيل والإكوادور 

والهند حول هذه املسائل بعيهنا. وأأكدت اجملموعة عىل احلاجة لالس مترار يف املناقشات حول هيئات البث وحتديث  الأفريقية
حاميهتا. وعربت عن أأملها يف أأن يمت ذكل بناء عىل وهجات النظر اليت مت التعبري عهنا وانتظرت ابهامتم مناقشة اخلرباء. لقد مر 

يداع مستندات التصدي ق أأثناء العام عىل معاهدة مراكش مبا  عامان منذ توقيع معاهدة مراكش وقامت ابراغواي والأرجنتني ابإ
جراءاهتا ادلاخلية 2014يف عام  اليشءاللتني فع نفس  وأأورغواييامتىش مع السلفادور  . وقامت املكس يك ملخرا ابس تكامل اإ

صدي ق يف الأايم القادمة. وهذا يعىن أأن أأكرث من املتعلقة ابملوافقة عىل املعاهدة وعربت عن املها يف أأن تقدم مستندات الت
جاميل عدد التصديقات قد أأىت من ادلول  مبجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وسوف يس مترون يف  الأعضاءنصف اإ

يل   تصدي ق املطلوبة قبل أأن تدخل املعاهدة حزي النفاذ.  20العمل للوصول اإ

مانة. وأأكد الوفد عىل أأنه سيس متر يف وهنأأ وفد الصني الرئيس وانئب الرئيس  .28 عىل انتخاهبام وعرب عن شكره للأ
املشاركة الفعاةل ودمع اجللسات البناءة. كام عرب عن أأمهل يف أأن تشارك اكفة الوفود بروح بناءة ومرنة يف املناقشات حبيث 

ىل تواف ق يف الرأأي حول مواد جدول الأعامل الهامة من أأجل جعل اجلل   سة ممثرة. ميكهنا التوصل اإ

ورصح وفد ابكس تان، متحداث ابمس مجموعة دول أ س يا واحمليط الهادي، بأأنه شعر ابلرسور عندما وجد الرئيس يرأأس  .29
ىل تفامه واحلقوق اجملاورة وع  ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حب رب عن تقديره خلربة الرئيس، والعمل اجلاد وادلؤوب للوصول اإ

عداد الواثئ ق والرتتيبات الأخرى ذات الصةل من متبادل، واذلي أأفاد كثريا مع  لهم. وأأشاد ابلأمانة بسبب معلها اجلاد أأثناء اإ
 ق واحلقوق اجملاورة. لقد اكنت اللجنة ادلامئة املعنية حب  ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حبأأجل سري العمل بصورة سلسة يف 

ويه  الأعضاءسائل الثالثة ذات الأمهية اخلطرية ابلنس بة لاكفة ادلول واحلقوق اجملاورة عنرصا هاما يف التعامل مع امل  املللف
حامية هيئات البحث، والتقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ والتقييدات والاس تثناءات اخلاصة 

بيامن جند أأن الثالثة  ابمللسسات العلمية والبحثية، والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وذلكل اكن من احملبط أأن نرى أأنه
، فاإهنم مع الأسف مل يظهروا نفس مس توى الالزتام والفهم اذلي يامتىش مع ح ق املللفمسائل غاية يف الامهية ابلنس بة دلور 

ن مشولية الفهم املتبادل ابلنس بة للك الأعضاءوالاقتصادية يف خمتلف ادلول  جامتعيةالأمهية اليت تعمتد عىل احلقائ ق الا . اإ
حرازمن الأولوايت اكنت رضورية من أأجل أأولوية  التقدم. ومن منطل ق هذه الروح، اكنت اجملموعة ملزتمة ابملشاركة البناءة  اإ

يف التفاوض بشأأن نتاجئ مقبوةل ابلنس بة للطرفني ابلنس بة للقضااي الثالثة. وفامي يتعل ق ابلبث، دمع الوفد اس تكامل معاهدة 
لتوفري امحلاية بناء عىل مهنج يعمتد عىل الإشارة  2007ىل تفويض امجلعية العامة يف متوازنة حول حامية هيئات البث، بناء ع
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عربت اجملموعة عن اعتقادها بأأهنا اكنت ذات أأمهية لهيئات البث ابملعىن التقليدي. وفامي يتعل ق ابلتقييدات والاس تثناءات 
اكنت هناك بعض الأفاكر املتشعبة حول كيفية التعامل  كربى ابلنس بة للتمنية الفردية وامجلاعية للجمعيات. وابلر م من ذكل،

مع التقييدات والاس تثناءات. لقد اكن لها دورا هاما تلعبه يف احلصول عىل احل ق يف التعلمي واليت اكن يعي ق حتقيقه يف العديد 
بتبادل اخلربات الوطنية اليت تتعل ق  من ادلول النامية نقص النفاذ للتعلمي ذو الصةل واملواد البحثية. وبيامن اكن من املفيد القيام

ىل دوران سري اللجنة ادلامئة املعنية حب واحلقوق   ق املللفابلتقييدات والاس تثناءات اكن من امللسف أأن ذكل قد أأدى اإ
ن الاس مترار يف تبادل أأفضل . 2014اجملاورة يف دوائر ابلنس بة للمسائل الثالثة وعدم اختاذ قرار يف امجلعية العامة يف  اإ

 الأعضاءواحلقوق اجملاورة وميكن لاكفة ادلول   ق املللفملامرسات واخلربات الوطنية قد أأسهم يف معل اللجنة ادلامئة املعنية حبا
املشاركة فامي يتعل ق ابلقضااي الثالثة بناء عىل املناقشات السابقة واملدخالت اجلديدة حبيث يكون دلهيا يف املس تقبل نص 

واحلقوق اجملاورة الساب ق مع املعاهدات عربت   ق املللفناء عىل جناح اللجنة ادلامئة املعنية حبوب يناقشونه ويعملون عليه. 
جيابية وتقدم ملموس  اجملموعة عن اعتقادها بأأهنا ميكهنا حتقي ق تقدم يف هذه املسائل يف القريب. وتطلع الوفد اإىل حتقي ق نتاجئ اإ

 يف اجللسة. 

مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق، الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام.  وهنأأ وفد رومانيا، متحداث ابلنيابة عن .30
هنا عىل اس تعداد للمشاركة الإجيابية يف البحث عن حلول وسط حول املسائل املوضوعية أأ وتعهدت اللجنة ابلتعاون البناء و 

 ادلولية اخلاصة حبامية هيئات البث وأأكدت واكن من املهم بصورة خاصة القيام بتطبي ق املعايري. ح ق املللفاملتعلقة حبامية 
ىل تعزيز العمل اذلي يمت القيام به داخل  واحلقوق اجملاورة واملتعل ق   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حباجملموعة عىل احلاجة اإ

من اختاذ قرار  مبسودة املعاهدة. واكنت اجملموعة يف حاجة للقيام بذكل حبيث تكون يف موقف يف املس تقبل القريب ميكهنا
دماجه  ن البث هو أ خر عنرص مت اإ حول عقد ملمتر دبلومايس لس تكامل املعاهدة. وكام رصح املدير العام يف بداية اجللسة، فاإ

من أأجل السامح لها ابلمتتع بنظام يامتىش مع الاحتياجات احلالية. واكنت اجملموعة أأماهما هممة   ق املللفيف امحلاية ادلولية حل
ىل أأفضل طريقة ممكنة للسري للأمام والسامح لها ابلوفاء ابحتياجات هيئات البث مع ضامن أأهنا صعبة واكن  علهيا أأن تتوصل اإ

تامتىش مع متطلبات العامل املعارص. وذلكل فقد أأقرت ابلتحول التكنولويج اذلي حيدث يف بداية القرن الواحد والعرشين 
ضامن توفري امحلاية يف جمال البث الكبيل والبث املزتامن. وعربت اجملموعة عن وأأكدت أأن دلهيا أ لية فعاةل ومعارصة تسمح لها ب

ذا جعلت ذكل أأحد الأولوايت يف الاجامتعات  أأهنا س تجد نفسها يف املس تقبل القريب يف موقف ميكهنا من القيام بذكل فقط اإ
 واحلقوق اجملاورة.   ق املللفاملس تقبلية للجنة ادلامئة املعنية حب

الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام. واكن من املوثوق فيه أأن الزتاهمام  الأعضاءحتاد الأورويب ودو  وهنأأ وفد الا .31
ىل عقد مناقشات بناءة والنجاح يف حتقي ق النتاجئ   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حبوخربتهيام سوف تقود  واحلقوق اجملاورة اإ

قامة اجللسة الثالثني للجنة ملصلحة النظام العاملي للملكية الفكرية. كام مانة عىل الإعدادات السلسة لإ  عرب عن شكره للأ
واحلقوق اجملاورة أأن تعمل جاهدة من أأجل   ق املللفواحلقوق اجملاورة. ولبد للجنة ادلامئة املعنية حب  ق املللفادلامئة املعنية حب

ت والأهداف القابةل للتحقي ق املدرجة يف لك بند من الاس تغالل الأمثل للوقت واملوارد وهو ما يتطلب وضوحا بشأأن الغااي
بنود جدول الأعامل. وقد شارك الوفد بصورة فاعةل يف املناقشات املتعلقة مبعاهدة حامية هيئات البث. واكنت هذه املناقشات 

املسأأةل واليت اكنت ذات أأمهية كبرية وعرب الوفد عن اس تعداده لالس مترار يف العمل بصورة بناءة دلفع العمل املتعل ق هبذه 
ىل تواف ق كبري يف الرأأي حىت يمت منح امحلاية، حبيث  معقدة وهبا أأمور فنية يف بعض الأحيان. واكنت هناك حاجة للتوصل اإ

ميكن للمعاهدة أأن توفر امحلاية الاكفية والفعاةل لهيئات البث. ويف أأثناء حماوةل التوصل ملثل هذا التواف ق يف الرأأي، اكن جيب 
هدف الوفد هو اس تكامل املعاهدة وهو أأمر هادف نظرا للحقائ ق التكنولوجية واحتياجات هيئات البث يف القرن أأن يبقى 

الواحد والعرشين. وابلنس بة لبند جدول الأعامل املتعل ق ابلس تثناءات والتقييدات عرب الوفد عن اعتقاده بأأن التوصل اإىل 
كام عرب عن اعتقاده بأأن الفهم الأكيد ملا ف املتعلقة ابملناقشات اليت تعقد. عمتد عىل وضوح التوجه والأهداي طريقة للسري قدما 

ليه نتاجئ املناقشات هو رشط مس ب ق لتجنب خماطر اإضاعة اللجنة ادلامئة املعنية حب ليه وما جيب أأن تصل اإ  ق ميكن أأن تصل اإ
  ق املللفللجنة ادلامئة املعنية حب 2014يف واحلقوق اجملاورة للوقت واملوارد دون طائل. ومل تقدم امجلعية العامة  املللف

ىل فهم كيفية السري قدما بشأأن  واحلقوق اجملاورة تفويضا جديدا يتعل ق ابملكتبات ودور احلفظ. واكن الوفد يف حاجة اإ



SCCR/30/6 
9 

 

بد . وعرب عن اعتقاده بأأنه لالأعضاءامللسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى بصورة مقبوةل لدلول 
من أأن تكون هناك طريقة هادفة للسري قدما يف هذه اجملالت ابلر م من اخلالفات املوجودة من خالل مناقشات ممثرة يمت 

حتديدها بوضوح ويواف ق علهيا امجليع. ورأأي الوفد أأنه جيب البحث عن جمال يف احلدود املرتامية واملرنة لالإطار القانوين ادلويل 
خالل وضع املزيد من الواثئ ق القانونية امللزمة وهو توجه ل حيبذه. وعرب الوفد عن رغبته يف  وليس من  ق املللفاحلايل حل

املشاركة بصورة بناءة وملموسة يف املناقشات. واقرتح القيام بذكل عىل أأساس تبادل أأفضل املامرسات. وكام ظهر يف 
عدادها بروفيسور كينيث املناقشات الرائعة اليت تناولت ادلراسة احملدثة املتعلقة ابملكتبا ت ودور احلفظ حول العامل واليت قام ابإ

واحلقوق اجملاورة أأن تدمعه. ويساعد تبادل   ق املللفكروز، فقد رأأي الوفد أأن هذا املهنج لبد عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب
مل املتبادل وحتديد املواضع اليت يف اجملالت اليت تتبين التع الأعضاءأأفضل املامرسات يف توضيح احللول يف خمتلف ادلول 

يكون فهيا التعاون ادلويل فعال يف ظل الإطار ادلويل احلايل. وفامي يتعل ق ابلعمل املس تقبيل، أأيد الوفد العمل عىل تنفيذ 
 وتطبي ق املعاهدات احلالية. 

اذلي حتدث ابلنيابة عن وهنأأ وفد املكس يك الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام. وصادق عىل بيان وفد الأرجنتني،  .32
ابريل ابملوافقة عىل معاهدة  13مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأكد عىل جملس الش يوخ املكس ييك قد قام يف 

مراكش واليت س تجعل من السهل عىل الأشخاص معايق البرص وذوي الإعاقات الأخرى يف قراءة املطبوعات الاطالع عىل 
مام حنو تطوير جممتع متاكمل مع سهوةل النفاذ للتعلمي واملعلومات وسوف النصوص املطبوعة.  تدفعهم احلكومة املكس يكية للأ

املتضمنة يف اتفاقية الأمم املتحدة  ملبادئوالثقافة لأكرث من مليون خشص من معايق البرص يف املكس يك. وأأكد عىل الزتامه اب
املكس يكية مبلء وثيقة التصدي ق مع الويبو، ويه خطوة  حلقوق الأشخاص ذوي الإعاقات. وابختصار، س تقوم احلكومة

أأخرى للأمام يف املنطقة واجملمتع ادلويل حنو ضامن التنفيذ الرسيع ملعاهدة مراكش. وأأكد الوفد عىل الأمهية اليت يولهيا لعمل 
واحلقوق اجملاورة   ق املللفة املعنية حبواحلقوق اجملاورة لأهنم رشعوا لأول مرة يف اللجنة ادلامئ  ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حب

، وهو ما سوف الإنسانحقوق  مبادئو  ح ق املللفيف املفاوضات املتعلقة مبعاهدة اس تطاعت حتق ق التوازن بني حامية 
 جيلب مزااي ملموسة جملموعة معينة يف جممتعاته. وأأعلن الزتامه الاكمل هبذا الهدف. 

لطلبات من احلضور وأأنه س يطلب من املنسقني الإقلمييني ابلبدء يف مناقشة ورصح الرئيس بأأنه ل يوجد املزيد من ا .33
مع الوضع يف الاعتبار أأهنا أ خر  الأس بوعواحلقوق اجملاورة أأثناء   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حبطريقة اختتام مناقشات 

ىل امجلعية العامة تعكس املوقف اذلي جلسة قبل امجلعية العامة القادمة ومن أأجل الاس تعداد لإرسال رساةل معينة ورص حية اإ
ىل البدء يف هذه النقاشات.   يواهجونه يف املوضوعات املطروحة أأماهمم. ودعا املنسقني الإقلمييني اإ

ىل عدد الفعاليات اجلانبية اليت س تعقد هذه الليةل وأأكدت عىل أأنه سيمت البدء يف اليوم التايل يف بند  .34 وأأشارت الأمانة اإ
 ول الأعامل واملتعل ق حبامية هيئات البث. من بنود جد 6

 وأأغل ق الرئيس اجللسة  .35

 : حامية هيئات البث )يتبع( 6البند 
من بنود جدول الأعامل: وهو حامية هيئات البث. ورصح بأأهنم سيبدؤون ببياانت  6أأعاد الرئيس فتح البند رمق  .36

لالهامتم أأن تعكس هذه البياانت الانطباعات اليت اكنت اليت تدعو  الأمورالوفود فامي يتعل ق هبذا املوضوع. وسوف يكون من 
دلهيم فامي يتعل ق ابدلراسات وجلسة املعلومات. وبعد هذا الوقت اكن ينوي مناقشة ردود أأفعاهلم الأولية فامي يتعل ق مبراجعة 

الغرض من تبادل وهجات ادلراسة نتيجة ملا مسعوه من خمتلف املناط ق املمثةل يف اليوم الساب ق من خالل هيئات البث. واكن 
واحلقوق اجملاورة   ق املللفللجنة ادلامئة املعنية حبالنظر هو السامح هلم بتلخيص موقفهم فامي يتعل ق ابلعتبارات السابقة 

 للوثيقة ادلولية املقرتحة حول هذا املوضوع.  ساس يةالعامة والأهداف الأ  ملبادئواخلاصة اب
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ن اجملموعة ابء، عىل أأمهية حتديث الإطار ادلويل اخلاص ابمحلاية الفعاةل لهيئات وأأكد وفد الياابن، متحداث ابلنيابة ع .37
واذلي يناسب تكل البيئة املتطورة يوميا. ويف ظل وهجة نظره، عرب البث يف العرص الرمقي، وخاصة يف الوقت املناسب، 

لومات. واكنت تكل املامرسات مفيدة للغاية يف حتديث ادلراسة ويف جلسة املع أأسهمواالوفد عن شكره للخرباء الفنيني اذلين 
هلم لرفع مس توى فهمهم الفين لجتاهات البيئة اليت يتواجدون هبا يف الوقت احلايل وفهم ما جيب عليه القيام به. وس تكون هممة 

 اجللسة. ومن أأجل حتقي ق واحلقوق اجملاورة القيام بزايدة فهمهم للجوانب املتعلقة مبا مسعوه يف  ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حب
وفعاةل للأمام. ويف  ةهذا الغرض، س تكون املناقشات املس مترة املتعلقة بأأوراق العمل غري الرمسية الفنية مبثابة دفعة براجامتي

نفس الوقت، فاإن عقد مناقشات غري رمسية س يكون مفيدا أأيضا. ورصحت اجملموعة بأأنه جيب التأأكيد عىل أأهنام وصلوا ملرحةل 
لهيا جيب  علهيم فهيا دراسة الأفاكر املطروحة عىل طاوةل املناقشات غري الرمسية لأن احللول الوسط اليت ميكن التوصل اإ

ىل ما يتعل ق بتقدمي توصية حممتةل للجمعية العامة، عرب الوفد  ىل تواف ق مس تقبيل يف الرأأي. وابلنتقال اإ سوف جتعلهم يصلون اإ
جيابية للأمام. وسوف ميثل ذكل قوة دافعة ملزيد من عن أأمهل يف أأن يس تطيعوا التفاق بشأأهن ا من أأجل السري بصورة اإ

اذلي أأعطته امجلعية العامة من أأجل عقد ملمتر دبلومايس يف أأقرب فرصة ممكنة، مع  2007املفاوضات اليت تامتىش مع تفويض 
نشائه. وتعهدت اجملموعة ابلس مترار يف  املشاركة يف أأي فعاليات تسهم يف التوصل وضع الأساس الصلب اذلي قاموا ابلفعل ابإ

ىل نتاجئ هادفة ويف الوقت املناسب لتحقي ق امحلاية الفعاةل لهيئات البث يف العرص الرمقي.   اإ

ات املطروحة عىل الطاوةل مثل لإسهامورحب وفد ابكس تان، متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أأس يا واحمليط الهادي، اب .38
عطاء فهم أأفضل للمواقف. وأأيد الوفد تطوير معاهدة  أأسهمتعقدت يف اليوم الساب ق واليت  جلسة املناقشات الفنية اليت يف اإ

 ق للجنة ادلامئة املعنية حبدولية محلاية هيئات البث وفقا للتفويض، واذلي متت املوافقة عليه يف اجللسة الثانية والعرشين 
لوفد التفاق اذلي يعمتد عىل املهنج اخلاص ابلبث الكبيل والبث . وأأيد ا2012واحلقوق اجملاورة ومت التأأكيد عليه يف  املللف

املزتامن ابملعىن التقليدي. وقد تعهد الوفد ابلعمل عىل اجناز نص متوازن يتناول العديد من الاهامتمات والأولوايت اخلاصة 
دخال أأي مس توايت حامية جديدة، بت  يسري حتقي ق التوازن باكفة أأحصاب املصلحة. وس يقوم التفويض الأصيل، بدون اإ

املطلوب بني حقوق وواجبات هيئات البث. وسوف يس متر الوفد يف املشاركة يف اكفة املشاورات هبدف حتقي ق تواف ق يف 
 الرأأي حول املسائل العالقة. 

 ورصح وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، بأأن موقفه املتعل ق حبامية هيئات البث قد ظهر يف الساب ق يف .39
ىل نتاجئ معلية وفعاةل وتامتىش مع تفويض  . وعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن 2007البيان الافتتايح. كام أأكد عىل أأنه يريد التوصل اإ

 واحلقوق اجملاورة من املوافقة عىل السري قدما حنو وضع معاهدة محلاية هيئات البث.   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حب

 ق بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق، بأأنه عىل اللجنة ادلامئة املعنية حبابلنيابة عن مجموعة ورصح وفد رومانيا، متحداث  .40
واحلقوق اجملاورة أأن تقوم بلك ما يف وسعها من أأجل اس تكامل العمل، حبيث تسمح بتبين معاهدة حول حامية هيئات  املللف

ىل تواف ق يف الرأأي حول هذا الأمر قد البث يف املس تقبل القريب. ويف ظل املرحةل املتقدمة للمناقشات، فاإ  ن التوصل اإ
أأصبح من أأولوايت اجملموعة. وقد اتبعت اجملموعة ابهامتم كبري املناقشات مع اخلرباء الفنيني والعرض التوضيحي لدلراسة احملدثة 

رية اليت حدثت حول السوق احلايل والاجتاهات التكنولوجية يف قطاع البث. واكن هناك أأدةل واحضة عىل التطورات الكب
وذلكل رأأى أأنه من احلمتي ان حتظي هيئات البث حبامية اكفية وحديثة يف ظل املتطلبات التكنولوجية للقرن  2007منذ عام 

واكن هناك تواف ق عريض يف الرأأي بشأأن وجود معاهدة ترضب جبذورها يف املهنج اذلي يعمتد عىل الواحد والعرشين. 
خالل اجللسات السابقة اللجنة  الأعضاءنية غري الرمسية اليت مت تقدميها للرئيس وادلول وقد ساعدت الأوراق الف الإشارة. 

واحلقوق اجملاورة عىل التقدم يف حتديد جمالت التفاق. ويف هذه اللحظة شعر الوفد بأأنه ميكن   ق املللفادلامئة املعنية حب
واحلقوق اجملاورة من تقدمي   ق املللفجنة ادلامئة املعنية حبالاس تفادة من الاجنازات السابقة وعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن الل 

 توصية للجمعية العامة بعقد ملمتر دبلومايس يمت تنظميه يف ماكن عقد الاجامتع القادم. 
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بأأن معاهدة هيئات البث تعترب من الأولوايت القصوى  . ولزال  الأعضاءورصح وفد الاحتاد الأورويب ودو   .41
 ق اللجنة ادلامئة املعنية حبامل مع العمل املتعل ق مبختلف املسائل الفنية اليت متت مناقش هتا يف اجامتعات الزتامه قواي ابلتع

ومران لكنه سريكز املناقشات عىل احلقوق اليت يبدو  ف يتبع الوفد مهنجا منفتحا وبناء  واحلقوق اجملاورة السابقة. وسو  املللف
و اكنوا يعطون أأمهية كربى للجوانب الأخرى مثل حامية البث الرمقي فامي وراء البث أأنه يوجد اتفاق بشأأهنا بني الوفود. حىت ل

املزتامن، فاإهنم س يقومون بتعمي ق املناقشات وتغطية العنارص الأخرى يف وثيقة العمل. ويف هذا الصدد، شعر الوفد ابلمتنان 
وعرب عن حول الاجتاهات الفنية يف قطاع البث. عىل جلسة املعلومات املفيدة اليت عقدها اخلرباء الفنيني لعرض دراسة 

اعتقاده بأأن املسائل اليت طرحت يف املناقشات وخاصة تكل اليت تتعل ق ابس تخدام تكنولوجيا جديدة من قبل هيئات البث 
جوب واحلقوق اجملاورة املتعل ق ابلنص. وعرب الوفد عن اقتناعه بو   ق املللفسوف تظهر يف معل اللجنة ادلامئة املعنية حب

ىل نتيجة تتعل ق بتوفري حامية اكفية  ىل تواف ق عريض يف الرأأي حول العنارص الرئيسة يف املعاهدة، من أأجل التوصل اإ التوصل اإ
  ق املللفوأأثناء حماوةل التوصل اإىل تواف ق يف الرأأي، جيب أأن يكون الهدف الأمسى ابلنس بة للجنة ادلامئة املعنية حبوفعاةل. 

صل ملعاهدة، هادفة نظرا للحقائ ق التكنولوجية واحتياجات هيئات البث يف القرن الواحد والعرشين. واحلقوق اجملاورة هو التو 
واكن هذا هو سبب اعتقاد الوفد القوي بأأن البث اذلي يمت عرب الوسائل التقليدية ووسائل الانرتنت يس تح ق حامية دولية 

 ع معليات البث أأو بعد الانهتاء من البث. ضد أأعامل القرصنة عندما حتدث أأعامل القرصنة بصورة مزتامنة م

يران )مجهورية وأأيد وفد  .42 بيان وفد ابكس تان، اذلي حتدث ابمس مجموعة دول أ س يا واحمليط الهادي.  الإسالمية( -اإ
ىل بياانته السابقة حول حامية هيئات البث أأكد عىل عدد من املسائل. أأول، أأعطى الوفد أأمهية كبرية لس مترار  وابلإشارة اإ

لعمل عىل موضوع امحلاية اليت تعمتد عىل الإشارة لهيئات البث ابملعىن التقليدي، مبا يامتىش مع تفويض امجلعية العامة يف ا
شارة البث.  2007 اثنيا، عرب الوفد عن اعتقاده بأأنه جيب عىل اخلاص ابلإطار القانوين محلاية هيئات البث ضد القرصنة عىل اإ

نشاءواحلقوق اجملاورة  ملللف ق االلجنة ادلامئة املعنية حب مس توى اثين من امحلاية لهيئات البث من خالل الإطار القانوين  اإ
املقرتح وأأنه ل جيب احلد من نفاذ اجملمتع للمعرفة واملعلومات من أأجل حتقي ق التوازن يف املعاهدة من أأجل مصلحة أأحصاب 

مبد امحلاية لتشمل حمتوى الإشارة والبث عرب المكبيوتر والانرتنت  احلقوق، وهيئات البث واجملمتع بصفة عامة. اثلثا، فامي يتعل ق
ضافية  ح ق املللفمنح بأأن يلدي اكن وجه القل ق الأسايس يتعل ق  ىل زايدة التلكفة ويلثر  واحلقوق اجملاورة أأو أأي حقوق اإ اإ

ن الطرق املمكنة اجلديدة لتقدمي احملتو  ىل هيئات البث يف ادلول النامية. اإ ى من خالل ش باكت المكبيوتر وأأهجزة عىل النفاذ اإ
الهاتف احملمول ميثل أأمال كبريا يف سد الفجوة املعرفية والرمقية. وذلكل، اكن من املهم حتديد كيفية ومىت يمت تطبي ق حقوق 

ىل تقيمي أأثر خمتلف العنارص يف املعاهدة امل قرتحة عىل امللكية الفكرية فامي يتعل ق ابلبث. ويف هذا الس ياق، اكنت هناك حاجة اإ
اكن من الرضوري أأيضا النظر يف أأثر املواد املقرتحة عىل املس تخدمني وامللدين النطاق العام، والنفاذ للمعرفة وحرية التعبري. 

عداد نص أأثناء اجللسات السابقة بناء عىل أأوراق العمل الفنية  جيايب يف املفاوضات املتعلقة ابإ واملللفني. وقد مت حتقي ق تقدم اإ
عىل جمال امحلاية يف املعاهدة املقرتحة واحلقوق املمنوحة لهيئات البث وعىل  أأساس يةة. وقد ركزت املناقشات بصفة غري الرمسي

شارة البث اليت تس ب ق البث، البث والنقل عرب الانرتنت،  املسائل الفنية، مثل نوع البث اذلي سيمت حاميته مبا يف ذكل اإ
ريفات واملفاهمي. وجيب الاس مترار يف املناقشات من أأجل حل املسائل املتبقية. واحلقوق اليت س متنح وفقا لنوع النقل والتع

خامسا، اكن هناك تفامه عام يتعل ق بأأن املعاهدة متثل رضورة وهناك تواف ق عام يف الرأأي بشأأن رضورة كون املعاهدة يف املقام 
شارة البث. وجيب أأن تعمل اللجنة ادلامئة املعن  واحلقوق اجملاورة بصورة جامعية عىل   ق املللفية حبالأول معاهدة تعمتد عىل اإ

التوصل اإىل طري ق للأمام مع حل املسائل املتشعبة. وختاما، عرب الوفد عن اعتقاده بأأنه يف هذه املرحةل يوجد حاجة للتوصل 
ىل اتفاق مشرتك حول الأهداف، ونطاق وهدف امحلاية من وراء معاهدة البث املقرتحة حبيث يمت السري قدم  ا وفقا ذلكل. اإ

وعرب الوفد عن وهنأأ وفد مجهورية كوراي الشعبية الرئيس وانئب الرئيس وشكر الأمانة عىل تنظمي هذا الاجامتع الهام.  .43
واحلقوق اجملاورة   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حبيف مناقشات  الإرساعاعتقاده بأأنه قد حان الوقت ليس فقط لالس مترار بل 

لبث ابملعىن التقليدي مع جعل تطبي ق مهنج يعمتد عىل الإشارة من الأولوايت. ومنذ تبين معاهدة روما حول حامية هيئات ا
، مل يمت حتدث حامية هيئات البث مبا يعكس البيئة املتعلقة ابحلقوق. ومل يمت تكييفها لتناسب العرص الرمقي. وقد 1961يف 

وخاصة البث من خالل الانرتنت. وقد اكتسبت خدمات التليفزيون  اجتاحت التكنولوجيا اجلديدة احلياة اليومية وغريهتا،
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عرب الانرتنت شعبية كبرية، والتح ق هبا عدد خضم من املشاركني بلغ مخس تعداد الساكن يف كوراي. وأأكد الوفد عىل رغبته يف 
، تقوم اللجنة الأعضاءليقات ادلول فامي يتعل ق ابمحلاية الاكفية لهيئات البث. وبناء عىل تع  الأعضاءالعمل والتعاون مع ادلول 

سلمية حبيث يمت مد أأثر الفهم املشرتك املتعل ق حبامية هيئات البث  أأرضيةواحلقوق اجملاورة بتقدمي   ق املللفادلامئة املعنية حب

 بصورة فعاةل. 

. كام عرب عن شكره وأأيد وفد نيجرياي البيان الافتتايح للمجموعة الأفريقية وهنأأ الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام .44
ىل اجلهود املبذوةل يف اجللسة   ق املللفللجنة ادلامئة املعنية حبلأمانة لعملها ادلؤوب ودمعها  واحلقوق اجملاورة. كام أأشار اإ

ية واحلقوق اجملاورة دلفع املناقشات املتعلقة ببند جدول الأعامل اخلاص حبام  ق املللفالتاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب
وقد مسحت مناقشات الهيئات لأعضاء الوفود مبزيد من املرونة يف املشاركة مع بعضها البعض يف املسائل هيئات البث. 

واحلقوق اجملاورة املتعل ق بتحديث   ق املللفاملوضوعية اليت تمت دراس هتا. كام رحب أأيضا بقرار اللجنة ادلامئة املعنية حب
لفري ق يثة وتطورات تتعل ق مبجال البث وخاصة من خالل العروض التوضيحية الفنية ادلراسات السابقة لتقدمي معلومات حد

جيب املبالغة يف أأمهية جلسات املعلومات. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن اجللسات من خالل وجود وهجات  ول. اخلرباء
 حتقي ق تفامه كبري بشأأهنا يف اجللسات غري نظر أأفضل، ومنظور يعمتد عىل حقائ ق من التقدم حنو البناء عىل اجملالت اليت مت

وختاما، أأكد الوفد عىل الزتامه املس متر ابلتطوير البناء لبند جدول الأعامل الرمسية ويف تبس يط ال راء املتعلقة ابملسائل العالقة. 
ت البث من خالل نطاق مع الأخذ يف الاعتبار أأنه هناك حاجة اإىل وجود مهنج معيل وبراجاميت لصياغة امحلاية اخلاصة هبيئا

 . 2007تفويض امجلعية العامة الصادر يف 

وفامي يتعل ق حبامية هيئات البث، عرب عن اعتقاده بأأن تعمي ق وهنأأ وفد الياابن الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام.  .45
عاهدة. ولأن الوفد يرغب فهمهم املشرتك للقضااي الهامة اكن رشطا أأساس يا من رشوط عقد امللمتر ادلبلومايس اخلاص بتبين امل

من خالل مناقشات اجللسة اختاذ خطوات  الأعضاءيف تبين املعاهدة يف أأقرب فرصة، فقد عرب عن أأمهل يف أأن تقوم ادلول 
ىل تفامه مشرتك حول بعض  حنو تبين هذه املعاهدة الهامة. واكنت املناقشات يف اجللسة السابقة قد مكنهتا من التوصل اإ

مل يبد أأن هناك دوةل واحدة تعرتض عىل استبعاد امحلاية واحلقوق اليت سيمت منحها. عالوة عىل ذكل،  القضااي مثل موضوع
البث اذلي أأصهل الانرتنت من موضوع امحلاية. ويف مثل هذه الظروف، جيب قياهمم مبزيد من املناقشات املفصةل للتوسع يف 

علومات اليت عقدت يف اليوم الساب ق مفيدة يف فهم بعض القضااي نطاق هذا التفامه املشرتك. وهبذا املعىن، اكنت جلسة امل
الكربى املتعلقة بتشغيل هيئات البث وتلكد أأيضا عىل أأمهية ورضورة حامية هيئات البث يف ظل وجود حالت عديدة من 

ىل العمل املتعل ق ابحالت القرصنة. وعىل هذا الأساس،  لنص يف املس تقبل عرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ميكنه الانتقال اإ
 القريب. واكن الوفد مس تعدا للمشاركة يف العمل يف اجللسة بطريقة بناءة. 

ىل اس مترار العمل  .46 وهنأأ وفد الولايت املتحدة الأمريكية الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام ورصح مبدى تطلعه اإ
مانة عىل تنظمي جلسة معلومات يف  عداد التقرير احملدث حول حتت قيادهتام. وعرب الوفد عن شكره للأ اليوم الساب ق وعىل اإ

وقد متت الاس تفادة من الاس امتع اإىل الاس تخدامات اخملتلفة للتكنولوجيا الرمقية يف املناط ق اخملتلفة من أأنشطة صناعة البث. 
ن العروض التوضيحية اخلاصة ابلأنشطة واخلربات الفعلية لعدد كرب من هيئات البث سوف تساعد عىل لقاء الضوء  العامل. اإ اإ

حراز. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه قد مت الأعضاءعىل الس ياق الفعيل ملناقشات ادلول  تقدم هادف يف الاجامتع الأخري  اإ
لتوضيح وتعمي ق فهمهم املتبادل للمفاهمي الهامة املتعلقة مبعاهدة البث املقرتحة ويف تقليص نطاق  2014اذلي عقد يف ديسمرب 

ىل نتيجة ميكهنا أأن جتتذب تواف ق عام يف الرأأي حول نص و امحلاية املناسب.  قد عرب الوفد عن الزتامه ابمليض قدما والوصول اإ
هادف ومس هتدف. واس متر الوفد يف الاعتقاد بأأن أأفضل فرصة للقيام بذكل يه من خالل الرتكزي عىل ح ق واحد حيمي 

ضايف ملا يذاع. هيئات البث من أأي أأعامق قرصنة من خالل أأي برانمج بدون خل ق مس ت ضايف من امحلاية يف مس توى اإ  وى اإ

ىل تبين وثيقة جديدة محلاية هيئات البث. وعىل مدى  .47 عاما اكنت  16وأأكد وفد الاحتاد الرويس عىل أأمهية واحلاجة اإ
مه ما يف الأمر واحلقوق اجملاورة تناقش هذا الأمر وتنظر يف الأمر وحتق ق نتاجئ جيدة. واكن أأ   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حب
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أأهنم اكن دلهيم تصور ملعاهدة ميكهنم طرهحا يف ملمتر دبلومايس وعرب الوفد عن أأمهل يف عقد امللمتر ادلبلومايس. وعرب الوفد 
عداد الواثئ ق وعىل املناقشات اليت جرت يف اليوم الساب ق. ومنذ  مانة عىل اإ عاما عندما بدأأت اللجنة ادلامئة  16عن شكره للأ

واحلقوق اجملاورة يف العمل عىل موضوع حامية هيئات البث مت حتقي ق قفزة خضمة كام تغري التلفاز. وتفهم  املللف  قاملعنية حب
ىل تعليقات حول التفويض  الوفد أأن هناك فرصة جيب اس تغاللها وجيب تصممي حامية عىل أأساس جديد. وقد اس متع الوفد اإ

ونتيجة لأمهية املوضوع وأأمهية ما قرروه بشأأن هيئات البث، يعتقد  وهو غري صاحل حاليا. 2006اذلي حصلوا عليه يف عام 
جراء حامس وميكهنم أأن يقترصوا عىل البث التقليدي، والاس مترار يف املناقشات بناء عىل الاجنازات  الوفد أأهنم ميكهنم اختاذ اإ

شارة البث ولك ما هو مرتبط هبا.  ايت اجلديدة ميكن تضمني أأشاكل ويف نفس الوقت ونظرا للتحداليت حققوها يف حامية اإ
جديدة من البث من خالل تعريفات وتوهجات جديدة من أأجل امحلاية املس تقبلية. وأأكد الوفد عىل أأن الأمر الرئييس هو 

معا، عىل أأساس  أأجنزوهحتقي ق نتاجئ وأأنه ميكهنم حتقي ق نتاجئ معا وميكهنم التوصل حللول وصل فقط من خالل العمل اذلي 
أأجنزوها معا. ويف نفس الوقت، امتكل الوفد مهنجا مران يف تناول اكفة املسائل واكن مس تعدا بأأن يقوم، من أأجل اليت  الأمور

لهيا معا. واكن ذكل ملصلحة التبين الرسيع للمعاهدة ولصياغة مناجه مشرتكة. وقد اكنوا  حتقي ق نتاجئ، بدمع أأي قرارات يتوصلوا اإ
ماكنيةلية لنص املعاهدة املس تقبلية. وقد أأنبأأ هذا الاعتقاد ابحامتلت جيدة يف موقف يسمح هلم ابلقيام مبناقشات فع  لعقد  واإ

 ملمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب جدا. 

حرازبأأنه ملزتم ومرن ومس تعد لالس مترار يف ورصح وفد تش ييل  .48 تقدم يف املناقشات أأثناء اجللسة. وعرب عن  اإ
واحلقوق اجملاورة جيب أأن يس متر لتحقي ق نتاجئ   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حبيف اعتقاده بأأن العمل القمي اذلي مت اجنازه 

حقيقية. وابلنس بة لهذا البند من بنود جدول الأعامل اذلي طرح يف اجللسات السابقة فقد واهجهتم مصاعب حول نقاط 
جود اخلرباء أأثناء اجللسة. كام عرب عن أأمهل يف يف املناقشات مثل التعريفات واملفاهمي ونطاق امحلاية. ورحب الوفد بو  أأساس ية

ىل تفاهامت معينة حبيث ميكهنم التوصل اإىل حلول مشرتكة ومقبوةل لاكفة ادلول  وفامي . الأعضاءأأن يساعدومه يف التوصل اإ
عىل  املطبقة ح ق املللفيتعل ق هبذا التفامه، لحظ أأن هناك حاجة ملناقشة بعض جوانب املعاهدة واليت جتاوزت مسأأةل 

شارة البث. وقد مت العثور عىل ذكل يف واثئ ق أأخرى وطنية ودولية  هيئات البث واذلهاب اإىل جمالت أأخرى للحامية مثل اإ
لكهنا اكنت خارج نطاق حامية الويبو. ويف الهناية، عرب الوفد عن اعتقاده بأأن أأي وثيقة تتناول هذا املوضوع جيب أأن تكون 

دارهتا الويبو، وبعبارة أأخرى جيب أأن تكون هناك مرونة رضورية حبيث ميكن  متسقة مع املعاهدات الأخرى اليت تقوم ابإ
 التأأقمل مع الثورة التكنولوجية اجلديدة.  الأعضاءلدلول 

وأأيد وفد بيالروس بيان وفد رومانيا، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق، وعرب عن  .49
ىل  عزمه للقيام باكفة اجلهود ىل الوصول اإ الالزمة للتوصل للوثيقة ادلولية حول حامية هيئات البث. وهو أأمر ميكن أأن يلدي اإ

واحلقوق اجملاورة حينئذ الرتكزي عىل املوضوعات   ق املللفللجنة ادلامئة املعنية حبمرحةل الاس تعداد للملمتر ادلبلومايس وميكن 
جللسة املعلومات واليت أأكدت أأن املعاهدة اجلديدة جيب أأن تعكس الأخرى اليت ل تقل أأمهية. وعرب الوفد عن تقديره 

 خصوصيات املناط ق واحامتلت التكيف مع التغريات ادلامئة يف هذا اجملال. 

وهنأأ وفد اندونيس يا الرئيس وشكر الأمانة. وأأيد الوفد البيان اذلي أألقاه وفد ابكس تان، اذلي حتدث ابلنيابة عن  .50
شارة البث محلاية مجموعة دول أأس يا واحمليط  الهادي. ورصح الوفد بأأن هناك قمية كبرية وراء وجود معاهدة تقوم عىل أأساس اإ

واذلي  2007هيئات البث وذلكل أأيد اجلهود الرامية لتطوير معاهدة دولية محلاية هيئات البث وفقا لتفويض امجلعية العامة يف 
واحلقوق اجملاورة وأأكد عىل ذكل فامي بعد يف   ق املللفامئة املعنية حبللجنة ادلمتت املوافقة عليه يف اجللسة الثانية والعرشين 

. واكن الوفد مس تعدا للمشاركة بفاعلية يف حماوةل التوصل لتفاق بناء عىل املهنج 2012امجلعية العامة احلادية والأربعني يف عام 
شارة البث ابلنس بة لهيئات البث ابملعىن التقليدي.  عداد نص اذلي يقوم عىل أأساس اإ وجيب أأن يكون العمل املتعل ق ابإ

ن حتقي ق التوازن بني احلقوق  ضافة أأي مس توايت من امحلاية. اإ  لياتسلووامل املعاهدة متسقا مع التفويض الأويل بدون اإ
ات الرضورية للغاية. ويف الهناية، قام الوفد ابلتأأكيد عىل املشاركة النشطة يف املناقش الأموراخلاصة هبيئات البث اكن من 

ىل تواف ق يف الرأأي.   هبدف التوصل اإ
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وهنأأ وفد الهند الرئيس وانئب الرئيس ولحظ أأن جلسة املعلومات اكنت فرصة جيدة، حيث قامت هيئات بث  .51
خمتلفة ذات طبائع خمتلفة ابحلضور وعرض وهجات نظرها. ومن أأوجه القل ق اليت برزت اكنت تتعل ق بأأن القرصنة حتدث قبل 

هذا الس ياق، عرب الوفد عن اعتقاده بأأن أأي معاهدة تتعل ق حبامية هيئات البث جيب أأن تلكد عىل البث وبعد البث. ويف 
شارة البث وسوف يكون ذكل مامتش يا مع تفويض امجلعية العامة يف  . واكن الوفد مران 2007الزتاهما ابملهنج اذلي يعمتد عىل اإ

بيوتر املقدمة من هيئات البث وكذكل احلقوق واحملتوى اذلي غري املرخص لإشارة عرب ش باكت المك بارش يف دمع منع البث امل 
تبثه. وقد قام الوفد بتقدمي اقرتاحاته الأخرية وأأكد عىل موقفه املتعل ق بعدم مد التفويض ليتضمن أأي عنارص تتضمن البث عرب 

طار معاهدة البث املقرتحة. كام عارض أأيضا أأي حماوةل للحصول عىل تفويض  ش بكة الانرتنت أأو البث املبارش مبوجب اإ
عادة  عادة  الإرسالابإ عرب أأي وسائل أأخرى لأن هذه الأنشطة ل تعترب بث ابملعىن الإرسال عرب ش باكت المكبيوتر أأو اإ

التقليدي. واكنت عىل أأحاكم التفاقية ان توفر حامية لهيئات البث ابلنس بة ملا يمت بثه ووسائل البث التقليدي والبث الكبيل 
تع ابحلقوق بقدر امتالكها ورشااها   من ماكل ح ق املللف احلقوق اجملاورة. وجيب أأن يتضمن جمال التفاقية لمتكيهنا من المت 
عادة الإرسالامحلاية من  عادة الإرسال غري املرخص لالإشارات احلية عرب ش باكت المكبيوتر أأو  اإ عرب أأي وس يةل رمقية أأخرى  اإ

م بتنفيذ هذا الأمر، جيب أأن يكون احملتوى مملواك لهيئة البث سواء اكنت هجة أأو وس يةل رمقية عرب الانرتنت. ومن أأجل القيا
ىل  ضايف من امحلاية اإ عداد احملتوى أأو مولكة ابس تخدامه. وابلر م من ذكل، ل ميكن منح مس توى اإ البث يه اجلهة اليت تقوم ابإ

نحها حقوق يف الوسائل الأخرى بدون وجود هيئات البث فامي يتعل ق ابحملتوى اذلي ميتلكون ترخيصا لبثه فقط. ول جيب م 
وحقوق ماكل احل ق. وفامي يتعل ق ابلبث  ساس يةالأ  ح ق املللفعقد من ماكل احل ق، لأن أأي خطوة مماثةل سوف تعارض 

من أأجل حامية احلقوق من املطالبة املزتامن للمحتوى بأأنساق أأخرى، جيب أأن تمتكن هيئة البث من حتصل عىل سبب 
اس تخدام غري مرخص للمحتوى يف هذه  أأييف حاةل لسبب املطالبة كهنم احلصول عىل ح ق مفتوح صاحب احل ق، ول مي

ويف احلالت اليت حتصل فهيا هيئة البث فقط عىل حقوق أأمقار صناعية فاإن بث الوسائل اليت ختتلف فهيا الرتاخيص. 
عطاء طرف اثلث حقوق بث عرب الانرت  نت، فاإن هيئة البث ميكهنا احلصول عىل ح ق الإشارة ابملعىن التقليدي حيث ل يمت اإ

عادة الإرسالمنع  ورأأي الوفد أأنه ل جيب السامح حبقوق ما بعد التثبيت مبوجب التفاقية املقرتحة وجيب أأن غري املرخص.  اإ
يغطي نطاق امحلاية حامية الإشارة فقط وابلر م من ذكل ميكن السامح بعمل تثبيت ذلكل. وميكن أأن تقدم املعاهدة 

الأحداث اجلارية واليت تس تخدم فقط عن  ابلإبالغس تثناءات لالس تخدامات الشخصية واس تخدامات اخلرباء فامي يتعل ق ا
ن الهند تعترب موطن  بغرض التعلمي والبحث وتثبيت البث من خالل وسائل داخل مرافقها ولبهثا اخلاص. ويف اخلتام، فاإ

ية واليت تبلغ من التنوع ما ل تبلغه يف أأي ماكن أ خر يف العامل وذلكل العديد من هيئات النطاق العريض وهيئات البث القو 
ن الوفد دليه أأحصاب مصلحة رئيس يني. ويف نفس الوقت، أأكد الوفد عىل أأن حمتوى ماكل    نفس الأمهية.  ح ق املللففاإ

ىل موقف يوجد فيه واكنوا يف حاجة اإىل حتقي ق توازن حبيث يمت جعل احل ق ح ق حمظور بناء عىل عقد ول ميكن أأن ي لدي اإ
 احمللية والعاملية.  ابلقيودح ق حممتل ميكن أأن خيل ق مشلكة قانونية كبرية فامي يتعل ق 

ورصح الرئيس أأنه فامي يتعل ق ابملنظامت غري احلكومية فليس هناك وقت اكيف للتأأكيد عىل املواقف الواحضة، اليت مت  .52
واحلقوق اجملاورة. وقد عرب الرئيس عن سعادته لأنه   ق املللفمئة املعنية حبللجنة ادلاالتعبري عهنا بقوة يف اجللسات السابقة 

ىل املساهامت الإجيابية من خمتلف  رأأى نوع من التواف ق يف الرأأي يف هذه املرحةل من املناقشات املتعلقة ابملوضوع. وأأشار اإ
أأخذت يف احلس بان التطورات اجلديدة والعروض املناط ق وادلول واليت مت الترصحي هبا بصورة واحضة ملناقش هتا وفهمها واليت 
واحلقوق اجملاورة بوجوب توضيح نطاق   ق املللفالتوضيحية الفنية كذكل. وقد أأبلغت امجلعية العامة اللجنة ادلامئة املعنية حب
ىل  ابلإضافةو يف اجللسة السابقة. الأشاكل البيانيةامحلاية، وأأهداف املعاهدة وهدف امحلاية وقد متت دراسة ذكل مبساعدة  اإ

واحلقوق اجملاورة   ق املللفذكل اكن هناك ادلمع املقدم من قبل ادلراسة وجلسة املعلومات. وتعترب اللجنة ادلامئة املعنية حب
ىل أأن  اكنت  الأشاكل البيانيةملتقى ميكهنم فيه تلخيص املالحظات اليت مت اس تنتاهجا خبصوص املوضوعات الثالثة. وأأشار اإ

ىل تواف ق يف اإ مل تكن متثل أأهداف أأو مبثابة أأدوات و جنازات. فقد اكنت مفيدة يف حتفزي النقاش لكن حان الوقت للتوصل اإ
ليه حول نطاق موضوع امحلاية، الرأأي.  ودعا الرئيس الوفود لعرض وهجات نظرها فامي يتعل ق ابلتواف ق يف الرأأي اذلي توصلوا اإ
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واحلقوق   ق املللفحماوةل وفهم املوقف املشرتك للجنة ادلامئة املعنية حبونطاق امحلاية وأأهداف املعاهدة. واكن الرتكزي عىل 
 . الأموراجملاورة حول هذه 

عىل أأنه قد حان الوقت للسري قدما واختتام املناقشات حول الأشاكل  الأعضاءوواف ق الاحتاد الأورويب ودو   .53
د أأن املناقشات اليت جرت يف اليوم الساب ق وادلراسة البيانية والانتقال للعمل عىل النص. ويف هذا اخلصوص، فقد وجد الوف

التكنولوجية اجلديدة وليس البث التقليدي حفسب  ساليبمثرية لالهامتم ومفيدة. وقد اس تخدمت هيئات البث عدد من الأ 
أأحناء  تكنولوجية جديدة مثل البث التليفزيوين عرب الانرتنت والبث عرب الانرتنت وأأن ذكل حيدث يف اكفة أأساليبولكن 

العامل حىت لو مل يكن حيدث يف بعض ادلول يف هذا الوقت، من املتوقع أأن حيدث قريبا. واكنت الوفود ترغب ومس تعدة 
واحلقوق اجملاورة القيام ابلس تجابة لحتياجات   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حب ال ملوضوع الإرسال وذلكل جيب عىللالنتق

اك نوعني من القرصنة أأحدها متعل ق ابلأهجزة والثاين حيدث عرب الانرتنت. وحيدث النوع وخطط هيئات البث. وظهر أأن هن
الثاين يف معليات البث املزتامن. وميكن تنظمي معلية القرصنة أأيضا، من خالل مواقع خمالفة عىل الانرتنت تقوم بنرش روابط 

ع النفاذ للوسائل التكنولوجية ميكن لأي خشص أأن يكون للربامج اليت تبهثا هيئات البث. وقد أأكد الس يد دانيال كناب أأنه م
هجة بث. وجيب أأخذ ذكل يف احلس بان عند العمل عىل حتديد تعريف لهيئة البث حبيث يتضح ما يريدون تغطيته ويتضح 

ل تكنولوجية جديدة،  أأساليباملس تفيدون من املعاهدة. ويف اخلتام فاإهنم يف حاجة محلاية هيئات البث. ويف ظل وجود 
واحلقوق اجملاورة أأن تقدم معاهدة غري حديثة لأن ذكل لن يأأيت جبديد ابلنس بة محلاية   ق املللفميكن للجنة ادلامئة املعنية حب

ن حامية الإرسال املزتامن عرب الانرتنت للربامج اليت يمت بهثا وخدمات حمطات التليفزيون عرب المكبيوتر  هيئات البث.  اإ
وأأشار الوفد اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية ورصح بأأن ية رضورية. اخلاصة هبيئات البث يه حام

واحلقوق   ق املللفالعديد من الوفود يدمعونه. كام اقرتح يف املرحةل الأوىل من املناقشات وجوب قيام اللجنة ادلامئة املعنية حب
عادة اإ  عادة الإرسال حل ق اإ رسال يمت عىل أأساس اجملاورة ابلرتكزي عىل اإ عادة اإ رسال مزتامن واإ عادة اإ رسال البث اذلي يتضمن اإ

التأأجيل بناء عىل معلية التثبيت. وللسري قدما اكن علهيم البدء يف حماوةل العمل عىل تكل الأجزاء من النص اليت ميكهنم 
ىل تواف ق يف الرأأي بشأأهنا. ويف هذا الصدد، س يكون من املفيد يف املناقشات  أأن ينتقلوا من النقاشات املتعلقة التوصل اإ

 ابلرسوم البيانية اىل مناقشات تتعل ق ابلنص. 

ىل اهنم قد تلقوا من وفد الهند نقاط حمددة للنقاش فامي يتعل ق مبا يعترب نطاق حامية وما ميكن أأن ميثل  .54 وأأشار الرئيس اإ
شارات البث محلاية الإشارة من خالل أأي ىل عقد  طريقة لفهم املهنج اذلي يعمتد عىل اإ وس يةل. وميكن أأن يقود ذكل اإ

. وأأشار الأمورمناقشات حول الهدف من املعاهدة وموضوع امحلاية وجمال امحلاية. وقد مسعوا بعض اخليارات املتعلقة هبذه 
ىل بعض اخليارات املتعلقة ابملعاهدة واقرتح أأنه س يكون من املمتع أأن يعمل موقف الوفود حول هذه املسائل من أأج ل الرئيس اإ

ىل تواف ق يف الرأأي.   التوصل اإ

ىل أأكرث  .55 يف العروض التوضيحية واملتعلقة ابملناقشات  انتباههاليت لفتت  الأموروأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
وعرب  اجلارية. أأول، مسعوا مجيعا عن زايدة اس تخدام التكنولوجيا الرمقية حول العامل واس تخدام التكنولوجيا الرمقية عرب الأثري

واحلقوق   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حبالانرتنت مبا يف ذكل البث املزتامن وعدد من الطرق الأخرى اخملتلفة. وقد مسعت 
اجملاورة أأن هناك تنوع كبري من قطر ل خر ومن منطقة لأخرى لكن من الواحض أأن زايدة اس تخدام التكنولوجيا الرمقية 

حىت لو اكنت الطبيعة اخلاصة به أأو التوقيت اخلاص به خمتلف. وواف ق الوفد عىل أأن مبختلف الطرق اكن يف لك ماكن 
ىل اس تكشاف هذه املسائل بصورة أأكرب والتعامل معها بطريقة ما، حىت يضمنوا أأهنم ل يتحدثون عن معاهدة  هناك حاجة اإ

ىل بعض املسائل اليت أأاثرت  لف ق املل غري مسايرة للتطور قبل تبنهيا. كام اس متتعت اللجنة ادلامئة املعنية حب واحلقوق اجملاورة اإ
. أأما النقطة الرئيسة الأخرى فقد اكنت وصف اخملاوف املتعلقة انشئتساؤلت حول كيفية تعريف هيئة البث، وهو مفهوم 

ري واذلي ابلقرصنة. وبدا أأن القرصنة حتدث ابس تخدام الإرسال عرب الانرتنت من قبل هجات البث، عالوة عىل البث عرب الأث
أأاثر أأيضا تساؤل حول كيفية ضامن أأن أأي لغة يمت التفاق علهيا لن ترتك ثغرات ويقوم القراصنة احملمتلون ابس تغالل أأن البث 

عرب الأثري محمي لكن تدف ق املادة السمعية والبرصية لنفس البث عرب الانرتنت غري محمي. أأما الأجزاء الأخرى من النقاش حول 
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مرتبطة عن كثب حبامية احملتوى. مثل املناقشات عىل سبيل املثال املتعلقة مببيعات الأقراص املدجمة القرصنة فقد اكنت 
املوضوع املناسب لهذه املعاهدة. وميكن تناول جزء كبري من خماوف متثل  املقرصنة. واكنت هذه اخملاوف حقيقية لكهنا قد ل

شارة البث.  القرصنة عىل هجات البث من خالل مهنج يقوم بصورة حمضة  عىل أأساس حامية اإ

مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق، أأن تفكريه يف اليوم الساب ق اكن   ورصح وفد رومانيا، متحداث ابلنيابة عن .56
ىل أأن تقوم  غفال التكنولوجيا احلالية. فادلول حماطة ابلوسائل التكنولوجية اجلديدة وهناك حاجة اإ يتعل ق عدم القدرة عىل اإ

حبامية هجات البث بغض النظر عن الوسائل اليت يس تخدموهنا. واكن من الواحض أأنه لبد من حامية البث الكبيل القوانني 
ىل البث التقليدي وجيب ماكحفة القرصنة عىل أأي وس يةل اكنت وهمام اكنت الوسائل التكنولوجية املس تخدمة.  ابلإضافة اإ

ش به املزتامن والإرسال غري املتغري لإشارة بث، والإرسال عند الطلب  وجيب عىل الوفد تأأييد حامية البث املزتامن والإرسال
رسال واسع النطاق فامي يتعل ق مبوضوع امحلاية ومن أأجل السري قدما أأيد الوفد نص  عادة اإ لإشارة بث. وميكن أأن يدمع ح ق اإ

عداده حبيث ميكهنم العمل عليه.   مدمج يمت اإ

ء بأأنه من أأجل جتنب الارتباك جيب أأن يقوموا ابلفصل بني البث ورصح وفد الياابن متحداث ابمس اجملموعة اب .57
التقليدي أأو البث الكبيل والنقل عرب وسائل سلكية أأو لسلكية والإرسال الأويل اذلي ينبع من الانرتنت. وتقوم اكفة هيئات 

ئات البث يف القرن البث بعملية بث تقليدي وجيب أأن يكون ذكل أأساس أأي مناقشات أأخرى. ومن انحية أأخرى، تقوم هي 
يف املناقشات يه  ساس يةالواحد والعرشين ابس تخدام خمتلف أأنواع الإرسال من خالل الانرتنت وجيب أأن تكون النقطة الأ 

 كيفية التعامل مع أأنواع الإرسال هذه. 

ىل أأن مفهوم البث قد تطور مبرور الوق .58 ت ورصح وفد جنوب أأفريقيا بأأن العروض التوضيحية قد أأشارت بوضوح اإ
وأأن مصطلح بث يف القرن الواحد والعرشين مل يعد مقصورا عىل الإرسال عرب الأثري لكنه يتضمن الإرسال السليك، والبث 

 الأعضاءالكبيل والإرسال عرب الانرتنت. ومن املشالكت اليت اكنت تتعل ق ابلتعامل يف املايض مع التعريفات يه أأن ادلول 
اللواحئ اخلاصة ابلبث والبث الكبيل بطرق خمتلفة. اكن بعضها يركز عىل طريقة تقدمي اكنت تتعامل يف قوانيهنا الوطنية مع 

رسال سليك. وهناك دول أأخرى مثل جنوب أأفريقيا  اخلدمة وقام بتعريف البث عىل أأنه بث عرب الأثري وأأن البث الكبيل هو اإ
ناء عىل نشاط البث بدل من الوس يةل قامت يف العقد الأخري مبحاوةل تعريف البث بصورة تكنولوجية أأكرث حيادية ب 

املس تخدمة، وهو ما أأدى اإىل ظهور تعريفات للبث تتضمن البث الكبيل والش باكت اليت تس تخدم بروتوكول الانرتنت مثل 
بث التليفزيون عرب الانرتنت. وأأيد الوفد وجود تعريف حمايد تكنولوجيا للبث يف املعاهدة حبيث يتضمن البث الكبيل 

عام يريدون أأن جيدوه يف معاهدة عاملية، ذهب  س ئلواخرى املس تخدمة من قبل هجات البث التقليدية. وعندما والوسائل الأ 
أأعضاء فري ق ممثيل هجات البث أأبعد من اجملال املقصود للمعاهدة وحتدثوا عن التثبيت والنسخ واليت تتعل ق حبقوق هجات 

ىل الغرض وما يه املشلكة اليت . وعند تنالأعضاءالبث اليت مل تعرتف هبا اكفة ادلول  اول النطاق، اكن من املفيد العودة اإ
شارة غري قانونية أأو مرخصة لهيئة  تنوي املعاهدة املقرتحة حلها؟ واكنت املشلكة تتعل ق ابلعرتاض غري القانوين والسطو عىل اإ

ىل امجلهور املس هتدف من أأجل مكسب جتاري رسال مزتامن أأو ش به مزتامن اإ مبارش أأو غري مبارش. واكن  بث والقيام ابإ
العالج هو جترمي معلية السطو أأو القرصنة عىل الإشارة مع اخلضوع لبعض التقييدات مثل اس تخدام اقتباسات قصرية لإعداد 

التقارير عىل الأحداث اجلارية ولأغراض التعلمي والبحث العلمي وهكذا. واس متر الوفد يف تأأييد تفويض امجلعية العامة لعام 
شارة البث وليس احملتوى ل  2007 عطاء هجات البث نطاق حمدود من احلقوق، املتعلقة ابإ تطبي ق مهنج يعمتد عىل الإشارة مع اإ

ن التثبيت والنسخ تعترب أأمشل من املهنج اذلي يعمتد عىل الإشارة لكهنام مرتبطان حبقوق احملتوى  شارة البث. اإ اذلي حتمهل اإ
ورصح الوفد بأأنه عىل ثقة بأأن خربة . الأعضاءوالقوانني احمللية يف بعض ادلول وهو يدخل يف نطاق بعض املعاهدات الأخرى 

ىل تفامه مشرتك الأس بوعالرئيس واخلربة السابقة يف هذا اجملال سوف تساعدمه عىل حتقي ق تقدم أأثناء هذا  ، حنو التوصل اإ
ىل توصيات لتقدميه ىل التوصل اإ عداد مللمتر لأحاكم معاهد حامية هيئات البث وسوف يلدي ذكل اإ ىل امجلعية العامة لالإ ا اإ

 .2016دبلومايس يف 
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وهنأأ وفد الأرجنتني، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، الرئيس وانئب الرئيس  عىل  .59
اجملاورة حول حتديث  واحلقوق  ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حبانتخاهبام. وأأعطى الوفد أأمهية كربى للمناقشات اليت جرت يف 

حامية هيئات البث. ومن خالل وهجة النظر تكل، جيب أأن توفر املعاهدة املس تقبلية امحلاية جلهات البث التقليدية ومشغيل 
من ذكل فقد أأكدت عىل أأن الإنرتنت جيب أأن  وابلر معن الانرتنت.  الناشئالبث الكبيل وجيب أأن تس تثين الإرسال 

س ياق البث ش به املزتامن عندما يمت ذكل لحتياجات فنية بسبب فروق التوقيت يف نفس  حتصل عىل بعض امحلاية يف
 القطر. 

دراج هجات البث التقليدية وهجات البث الكبيل من وفد جنوب  .60 ىل أأهنم قد تلقوا تعليقات حول اإ وأأشار الرئيس اإ
ىل تطبي ق تعريف للبث يكون أأفريقيا مع مالحظة أأن املعاجلة اخملتلفة يف اللواحئ اليت اكنت مطبقة يف ال  ساب ق تلكد احلاجة اإ

حول هذه املسأأةل. وذكر بعض اخليارات اخملتلفة املتاحة حمايد من الناحية التكنولوجية. ودعا الرئيس الوفود اإىل طرح أ رااها 
ابحلقوق اليت جيب منحها  واحلقوق اجملاورة والاقرتاحات اخملتلفة اليت قدمت فامي يتعل ق  ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حبأأمام 

 وكيفية التعامل مع اخملاوف الرئيس ية دلى هجات البث اليت تتعل ق بتجنب النفاذ غري املرخص. 

عادة انتخابه وأأكد عىل بيان وفد مجهورية جنوب أأفريقيا فامي يتعل ق ابلبث. ومتر كينيا خالل  .61 وهنأأ وفد كينيا الرئيس عىل اإ
ىل  تطبي ق مهنج حمايد من الناحية التكنولوجية. واكنت تضع يف حس باهنا الطرق اخملتلفة اليت معلية جهرة رمقية واكنت تتطلع اإ

اكنت هيئات البث تقوم هبا بنرش أأعاملها. وأأكد الوفد عىل احلاجة اإىل الالزتام مبهنج يعمتد عىل الإشارة وتطلع لعقد ملمتر 
 .2016دبلومايس يف عام 

ملعىن التقليدي وأأهنم ليسوا يف موقف يسمح بتوفري امحلاية جلهات البث ورصح وفد تش ييل بأأن البث جيب أأن يفهم اب .62
 الكبيل أأو أأي أأنواع من هيئات البث غري التقليدية. 

ىل  الأعضاءوأأشار وفد الاحتاد الأورويب ودو   .63 ات اخملتلفة لوفود الهند ورومانيا، اذلي حتدث ابلنيابة عن الإسهاماإ
طي ق، ووفد مجهورية جنوب أأفريقيا والأرجنتني، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبل 

أأمرياك الالتينية والاكرييب، وكينيا. ويبدو أأن فكرة حامية الإشارة احلية لهيئات البث اليت ترسل عرب أأي وس يةل سواء اكنت 
 يتعل ق مبسأأةل البث الكبيل واف ق الوفد عىل أأنه جيب املشرتكة. وفامي رضيةترسل عرب وسائل تقليدية أأو عرب الانرتنت يه الأ 

ىل تواف ق يف الرأأي  أأسلوبحامية البث الكبيل وأأنه ميثل  رسال الربامج. وقد مت التوصل من خالل املناقشات اإ خمتلف يف اإ
الاعرتاض والإرسال  التقليدية أأو عرب الانرتنت وأأن احلقوق اليت س متنح حتمي ساليبيتعل ق حبامية الإشارة احلية من خالل الأ 

ذا اكن هذا هو الفهم الصحيح.   املزتامن لالإشارة عرب أأي وس يةل. وتساءل الوفد عام اإ

 فهام دقيقا.  الأعضاءوأأكد الرئيس أأن الفهم اذلي عرب عنه الاحتاد الأورويب ودو   .64

يطاليا عىل بيان وفد الاحتاد الأورويب ودو   .65 ىل املادة الأعضاءوصادق وفد اإ من التفاق املتعل ق  14. وأأشار اإ
ىل هيئات البث وأأن لها احل ق يف حظر عدد من الأنشطة ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية  واليت أأشارت اإ

رسال التثبيت  عادة اإ ىل التثبيت ونسخ التثبيت واإ ذا متت بدون ترخيص مهنا. كام أأشار اإ ىل التواصل مع امجلهور.  ابلإضافةاإ اإ
ن  احامتل حامية البث عرب الانرتنت اكنت متوقعة يف املادة من خالل تعريف التواصل مع امجلهور. واكن من املتوقع وذلكل فاإ

من التفاق املتعل ق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من  14أأن يتضمن التواصل مع امجلهور فكرة الإاتحة للجمهور. ونصت املادة 
ماكنية حامية ا لبث عرب الانرتنت. وفامي يتعل ق مبسأأةل الرتخيص احلرصي للمحظورات، فميكهنا أأن حقوق امللكية الفكرية عىل اإ

من التفاق املتعل ق ابجلوانب املتصةل  14توفر حلول للمشالكت اليت يتعاملون معها يف املعاهدات احلالية. ورصحت املادة 
ذا متت بدون احلصول عىل  ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية بأأن هيئات البث يكون لها ح ق حظر عدد من الأنشطة اإ

ن ح ق احلظر، كنتيجة لعدم الرتخيص، اكنت متوقعة ويعىن ذكل أأهنا مل تكن حقوق حرصية.  ترخيص مهنا كام تشري املادة. اإ
ىل أأن الهيئة جيب أأن تمتتع حب ق الرتخيص أأو احلظر. وقد مت اس تخدام هاتني اللكمتني ابلتبادل لكهنام  وأأشارت معاهدة روما اإ
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ذا اكنت تتضمن تصور حامية البث عرب اك ىل نفس الأمر وهو احلقوق احلرصية. وفامي يتعل ق حبقوق النسخ، فاإ نتا تشريا اإ
ن النسخ يعترب جزء رضوري من العملية. وذلكل، تتطلب العملية  ذا اكنت املادة أأو احملتوى عىل الانرتنت فاإ نه اإ الانرتنت، فاإ

 ف هبذين احلقني عندما يتعل ق الأمر ابلبث. حامية التثبيت أأو النسخ. وجيب الاعرتا

 ابلإضافةوشكر وفد الصني الأمانة عىل اجلهود اليت بذلهتا من أأجل دفع بند جدول الأعامل املتعل ق حبامية هيئات البث  .66
ىل اجلهود اليت قامت هبا الوفود الأخرى. كام رحب الوفد جبلسة املعلومات اليت عقدت يف اليوم الساب ق وتفهم أأن ا للجنة اإ

جيب أأن تأأخذ يف حس باهنا بصورة اكمةل التغريات التكنولوجية والتغريات التجارية. وأأيد تطبي ق املعاهدة عىل البث التقليدي 
دراج البث املزتامن يف املعاهدة اكن رضوراي ومعقول. وجيب  مبا يف ذكل البث الكبيل. وعرب الوفد عن اعتقاده أأيضا بأأن اإ

دراج البث عند الطلب يف  ىل موقف الوفود اإ املعاهدة. وفامي يتعل ق ابلبث ش به املزتامن عرب الوفد عن رغبته يف الاس امتع اإ
الأخرى للتوصل حلل ميكن أأن يكون مقبول لاكفة الأطراف من أأجل حتقي ق تقدم موضوعي خبصوص بند جدول الأعامل 

 املطروح للنقاش. 

ىل بيان الاحتاد الأورويب ودو   .67 . وللتوضيح فاإن موقف الوفد هو أأنه جيب أأن تعمتد عضاءالأ وأأشار وفد الهند اإ
عادة الإرسال غري املرخص والإرسال عرب  معاهدة هيئات البث والبث الكبيل عىل البث التقليدي وليس احملتوى وجيب منع اإ

رسال املادة اليت مت عادة اإ و اإ جيايب لإرسال اإ  بهثا عرب ش باكت الانرتنت. وابلر م من ذكل، ل جيب أأن يكون هناك ح ق اإ
جباري مضن املعاهدة. وجيب أأن تكون هناك اس تثناءات  ش بكة المكبيوتر. ول جيب أأن يكون هناك ح ق تثبيت اإ

يطاليا املتعل ق حب ق احلظر وح ق الرتخيص وأأهنام يس تخدمان ابلتبادل. ومل  ىل بيان وفد اإ لس تخدامات امجلهور. وأأشار الوفد اإ
ن ضابط الأمن   احل ق يف منع خشص ل حيمل حتقي ق خشصية، لكن ليس   احل ق يف الرتخيص  يكن هذا الأمر واحضا. اإ

جراءات ضد  ن الرتخيص يعىن أأن هيئة البث يه مقدمة احملتوى. وجيب أأن يكون هناك وضوح لأن اختاذ اإ لشخص. اإ
ص ابلأمر، فاإن ذكل ل القرصنة   أأمهية كربى ابلنس بة لهيئات البث ابملعىن التقليدي. وعندما يتعل ق الأمر ابحل ق يف الرتخي

نه س يكون دلهيا ترصحي ابلقيام بذكل. وقد أأعطى  ذا اكن هناك ترخيص فاإ يتعل ق جبهة البث لكنه يتعل ق ابلعقد. ويف العقد اإ
احدهام لهيئة البث وال خر لرشكة انرتنت. وهام ينصان عىل الوفد مثال بلعبة الكريكيت يف الهند حيث يوجد عقدين معوميني 

ىل هيئة بث بدون ترخيص ميكن جلهة البث حاميهتا. وليس الوضع  حقني خمتلفني ذا متت القرصنة عىل الإشارة املقدمة اإ واإ
كذكل ابلنس بة لالإرسال عرب الانرتنت. فهناك أأثنني من أأحصاب املصلحة املهمني، هيئة البث وماكل احملتوى وأأحياان ما 

 يكوانن هجة واحدة. 

ىل أأن أأحد الأس ئةل ا .68 عادة وأأشار الرئيس اإ جيايب لالإرسال واإ ذا اكن ميكن أأن يكون هناك ح ق اإ ملطروحة هو ما اإ
 الإرسال عرب ش باكت المكبيوتر. 

ورد وفد الهند بأأهنم عندما اكنوا يتحدثون بشأأن تفويض هيئات البث فاإهنم اكنوا يتحدثون عن مهنج يعمتد عىل  .69
ون تفويض خمتلف، وهو ل يتعل ق ابلإشارة. وغالبا ما يمت الإشارة. وعندما اكنوا يتحدثون عن الانرتنت، فاإن ذكل ميكن أأن يك

عطاء عقود منفصةل ابلنس بة لالإرسال عرب الانرتنت. وذلكل، فاإهنم اكنوا يتحدثون عن مسأأةل هيئات البث من خالل تكل  اإ
ن صاحب  ن املوضوع ل يتعل ق ابلتكنولوجيا أأو تعقيداهتا يف املس تقبل لكنه يتعل ق ابحلقوق. اإ احل ق الرئيس والأصيل املعايري. اإ

 احملتوى. وجيب حتقي ق التوازن بني ذكل وبني العمل الرشعي جلهات البث.  ُمنشئابلنس بة للحقوق هو 

جابة عىل بعض الأس ئةل املتعلقة ابلتواف ق يف الرأأي، فقد رأأى مع وفود  .70 وهنأأ وفد الربازيل الرئيس عىل انتخابه. ولالإ
وب أأفريقيا والعديد من الوفود الأخرى أأن النطاق الضي ق للحامية هو أأفضل طري ق الولايت املتحدة الأمريكية ومجهورية جن

للسري للأمام. كام رأأي أأيضا أأنه جيب أأن يأأخذ خماوف ماليك احملتوى يف الوسائل الأخرى يف احلس بان واليت عربت عهنا بعض 
ىل أأن ادلول  ىل التوصل لتعريف حمايد تكنولوجيا للبث جيب أأن هتدف اإ  الأعضاءالوفود. وأأيد الوفد التقيمي اذلي يشري اإ

مثل وفد تش ييل والعديد اليت عربت عهنا  الأعضاءوميكن أأن يكون ذكل مفتاحا حلل املشالكت التنظميية لعدد من ادلول 
 من الوفود الأخرى. 
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ازيل عىل أأن وفد الهند عىل توضيح موقفه. واتف ق مع وفدي الهند والرب  الأعضاءوشكر وفد الاحتاد الأورويب ودو   .71
لقد املعاهدة ل تتعل ق ابحملتوى. واكنت املعاهدة تتعل ق ابحملتوى ولكهنا تتعل ق ابلإشارة. ولكهنا مل تكن معاهدة تتناول احملتوى. 

شارة هيئات البث. وفهم أأن وفد الهند قد واف ق عىل حامية الإشارة احلية. ول  جتمعوا هناك من أأجل التوصل ملعاهدة محلاية اإ
أأن املعاهدة قد قررت أأن هيئات البث جيب أأن يكون دلهيا عقود مع حاميل احلقوق ليك يكون دلهيا القدرة عىل  يعىن ذكل

ذا اكنت هيئة البث  والسلالاس تخدام احملتوى عرب الانرتنت عىل سبيل املثال. وقد واف ق الوفد عىل هذا املهنج.  هنا هو اإ
تقوم ابلإرسال املزتامن لنفس احملتوى، ونفس الربانمج، ونفس الإشارة  تقوم ابلإرسال عرب وسائل تقليدية ويف نفس الوقت

رسالها بصورة مزتامنة  شارة بث مبارش عرب الانرتنت لكن لأنه يمت اإ عرب الإنرتنت، فعندئذ فاإن ذكل س يعترب بثا مبارشا. ويه اإ
رسالها عرب وسائل تقليدية فيجب حاميهتا يه أأيضا. ول يع ىل الإشارة اليت يمت اإ ذا اإ منحوا حامية لهيئات البث ىن ذكل أأهنم اإ

س يكون دلهيا احل ق يف اس تخدام حمتوى حاميل احلقوق ووضعه عىل الانرتنت. ويعترب هذا الأمر منفصال وينظمه العقد. 
هو عندما يكون دلهيم احل ق، فهل تمت حامية الإرسال املزتامن عرب الانرتنت؟ ورأأى الوفد أأنه جيب حاميته. ورأأى  والسلال

أأن العديد من الوفود رصحت بأأنه جيب أأن تكون هناك حامية لالإشارة املبارشة وجيب توفري هذه امحلاية بغض النظر عن 
ذا اكن ميكن اعتبار هذا املهنج  مشرتكة. وطالب الوفد بتوضيح ملوقفه  أأرضيةالوس يةل املس تخدمة. وسأأل وفد الهند عام اإ

 ابلإرسال غري املرخص عرب ش باكت المكبيوتر.  املتعل ق ابحلقوق الإجيابية والسلبية اخلاصة

عادة الإرسال عرب الانرتنت من  .72 ن أأحد أأنواع القرصنة هو الإرسال واإ وأأكد وفد الهند عىل أأنه فامي يتعل ق ابلقرصنة، فاإ
ذا حتدثت املعاهدة رغام عن ذكل عن ح ق  خالل طرف أ خر وميكن وقف ذكل مبوجب املعاهدة. وخالل منع هذه القرصنة فاإ

رسال عرب الانرتنت فاإن ذكل خيرج عن نطاق املهنج التقليدي اذلي يقوم عىل أأساس الإشارة. وما حدث يف السوق أأو يف الإ 
 املواقف احلقيقية فقد خرج عن نطاق املعاهدة. وينبغي أأن تقوم املعاهدة ابس تخدام مهنج يعمتد عىل الإشارة. 

بل وفد الهند لأنه ميكن أأن ميثل طريقا لس تكامل املناقشات ودعا الرئيس الوفود للتفكري يف العرض املطروح من ق  .73
عادة الإرسال عرب ش باكت  حول وسائل البث. وقد اكن يقرتح التفكري يف طرق معينة للحد من الإرسال غري املرخص واإ

ذا اعترب  المكبيوتر. وميكن أأن يأأخذ ذكل صورة احل ق يف احلظر لكن ميكن أأن تكون تكل طريقة للتغلب عىل هذه العقبة. واإ
رسالها عرب أأي وس يةل. ىل   أأن هذا الاقرتاح مفيدا فاإن املبدأأ س يقول أأنه جيب حامية الإشارة املبارشة اليت يمت اإ وأأشار الرئيس اإ

جيابيني ينبغي العمل  بياانت وفدي مجهورية جنوب أأفريقيا والربازيل فامي يتعل ق بتعريف البث احملايد تكنولوجيا. وهناك أأمرين اإ
ليه من خالل هذه املناقشات. علهيام   للحصول عىل التواف ق يف الرأأي اذلي يمت التوصل اإ

يران )مجهورية ورصح وفد  .74 أأنه يرغب يف توضيح املواقف، وخاصة الترصحي اذلي قام به وفد الاحتاد  الإسالمية( -اإ
تفويض امجلعية العامة. كام أأيد أأيضا البث . وقد دمع الوفد دامئا امحلاية اليت تعمتد عىل الإشارة وفقا ل الأعضاءالأورويب ودو  

التقليدي ومل يكن دليه مشالك ابلنس بة للبث الكبيل. وابلر م من ذكل، اكن دليه بعض املشالك ابلنس بة ملنح حقوق حرصية 
ىل معاهدة يف املس تقبل القر  ىل بيان وفد الربازيل املتعل ق بأأنه من أأجل التوصل اإ يب فاإهنم جلهات البث يف املعاهدة. وأأشار اإ

ىل نطاق ضي ق للمعاهدة. ودمع الوفد املعاهدة اليت تغطي الإشارة عىل الانرتنت. وابس تخدام الوسائل الأخرى أأيد  حيتاجون اإ
ىل اجلهات التقليدية. كام قام بتأأييد الإرسال   املبارش لالإشارة. الوفد هذه الإشارات برشط أأن تنمتي هذه الإشارات اإ

ىل  .75 ذا متت حامية  الوفود أأنوأأشار الرئيس اإ اكنت مرنة وأأنه اكن أأكرث تفاؤل حول التفامه املشرتك حول املسائل. واإ
وقد حيمل ذكل مفتاح الإشارة املبارشة عرب أأي وس يةل فاإن ذكل ل ينفي أأهنا متتد اإىل حقوق الرتخيص ابلنس بة لأي وس يةل. 

جناز ه دف هجات البث اليت تتعامل مع أأنشطة القرصنة التعريف احملايد تكنولوجيا حلل مشالكت البث الكبيل. وميكهنم اإ
عطااهم حامية  عطااهم الفرصة محلاية السلسةل باكملها ل يتضمن اخملتلفة بدون اإ ن اإ جلزء من السلسةل. وابلر م من ذكل فاإ
ة اكن علهيا أأن تكون حريصة للغاية يف طريقالرئيس اذلي عربت عنه الوفود هو أأهنا اخلوف حقوق الرتخيص. واكن وجه 

 تعبريها عن ذكل من أأجل التعامل مع هذه اخملاوف املرشوعة. 
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ورصح وفد تش ييل بأأنه يشعر ابلمتنان عىل اخليارات اليت عربت عهنا الوفود، وخاصة تكل اليت قدمت عروض  .76
ذا اكن البث مفتوح للجمهور. اكن يف حاجة لإ  جراء توضيحية شامةل. ورأأى الوفد أأن حامية هيئات البث جيب منحها فقط اإ

نه لن يفكر يف  ذا اكنت الإشارة غري متوافرة ول ميكن تلقهيا بدون فك تشفري وبدون كبل، فاإ نقاش حول الوس يةل املس تخدمة اإ
 حاميهتا من خالل املعاهدة. 

 وجشع الرئيس الوفود عىل التفكري يف ح ق حظر التدخل غري املرخص.  .77

ىل تعليق الأعضاءوأأشار وفد الاحتاد الأورويب ودو   .78 لهيئات البث أأو  ات الرئيس حول التعريف احملايد تكنولوجيااإ
جياد صيغة  جياد طريقة من أأجل اإ املس تفيد. وقد واف ق عىل التعريف وبأأنه لبد من أأن يتضمن البث والبث الكبيل وأأنه جيب اإ

ن جيب أأن يكونوا ويف الوقت نفسه اك تتضمن ما هو مقبول ابلنس بة لوفد الربازيل ووفد مجهورية جنوب أأفريقيا أأيضا. 
حريصني فامي يتعل ق أأهنم يعرفون أأنه ابلر م من أأهنم يريدون املس تفيدين من املعاهدة أأن يكونوا مه هجات البث والبث الكبيل 
ن الأمر مل يكن متاحا ابلنس بة لاكفة املس تفيدين بسبب سهوةل املشاركة يف معلية البث. واقرتح الوفد أأن يمت  التقليدي، فاإ

ىل الهيئات والأشخاص اذلين ل يريدون تغطيهتم يف املقام الأول. الرتكزي عىل   املس تفيدين الصحيحني ول يمت مد نطاق امحلاية اإ

ىل تواف ق يف الرأأي حول مس توى حامية الإشارة املبارشة اليت يمت  .79 ذا اكن قد مت التوصل اإ وخلص الرئيس مسأأةل ما اإ
رسالها عرب أأي وس يةل يف هذه املرحةل.   اإ

ىل بعض التفسري. ومن أأجل  الأعضاءد الاحتاد الأورويب ودو  وأأشار وف .80 ىل أأن عبارة "الإشارة املبارشة" حتتاج اإ اإ
شارة يمت نقلها من خالل الوسائل التقليدية.  هنا اكنوا يقصدون اإ تقدمي التفسري، عندما اكنوا يتحدثون حول الإشارة املبارشة فاإ

شارة ويف  رضيةفعىل سبيل املثال وعرب الش باكت الأ  رسال مزتامن من خالل الانرتنت. وهناك اإ نفس الوقت يكون هناك اإ
رسالها من خالل وسائل تقليدية يف نفس الوقت بصورة مزتامنة ويمت عرض نفس الربانمج من خالل ش باكت المكبيوتر  يمت اإ

التقنيتني اخملتلفتني للقيام  عرب الانرتنت. وهذا أأمر جيب حاميته مبوجب املعاهدة. فعندما تقوم هيئة البث ابس تخدام هاتني
ن  ن الأمر يتعل ق حبامية الإشارة. اإ هنا تعتربان فقط تقنيتان خمتلفتان لنفس الإرسال ويف الك احلالتني فاإ بنفس الإرسال فاإ

وجوب حامية الك نوعي الإرسال سواء املزتامن أأو املتطاب ق يعىن أأنه ل يوجد جفوات يف حامية الإشارة، وذلكل فعندما يقوم 
نه لن يهترب من ط لأنه قام فقط ابعرتاض الإرسال عرب ش بكة المكبيوتر. وهذا هو  ليةسلوامل رف اثلث ابعرتاض الإرسال فاإ

رسالها عرب الوسائل  املقصود ابلإشارة املبارشة. وأأكد الوفد عىل أأنه يريد أأن يرى تضمن املعاهدة محلاية الإشارة اليت يمت اإ
نرتنت. التقليدية وبصورة مزتامنة عرب أأي   وس يةل مبا يف ذكل الإ

ذا اكن هناك تواف ق يف  .81 واقرتح الرئيس أأنه بناء عىل املزيد من املداخالت اليت قام هبا وفد الهند فاإهنم س يدرسون ما اإ
ذا اكن جيب حامية الإشارة حىت لو مت بهثا من خالل أأي وسائل. وقد أأعطى هذا الأمر فرصة جلهة البث ملنع  الرأأي بشأأن ما اإ

ىل أأن هناك بعض اخملاوف دلى هجات البث عرب الأثري والبث التدخل  أأو النفاذ غري املرخص لهذا البث. وأأشار الرئيس اإ
ىل  الكبيل. واكنت هناك اقرتاحات مثرية لالهامتم تتعل ق ابلتعريف احملايد تكنولوجيا واذلي قد يساعد عىل حل املسأأةل. وأأشار اإ

درا ىل بياانت وفد رومانيا، اذلي حتدث ابلنيابة عن مساهامت عدد من الوفود لتقيمي تبعات اإ ج البث الكبيل. كام أأشار اإ
مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق، فامي يتعل ق بطبيعة املعاهدة واحلاجة لإبراهما. وقد أأيد وفد الياابن، متحداث ابلنيابة عن 

لتواف ق يف الرأأي فامي يتعل ق بأأن الإشارة جيب أأن تمت اجملموعة ابء، احلاجة لتناول موضوع القرصنة. وقام بتلخيص مس توايت ا
حاميهتا خالل بهثا عرب أأي وس يةل لتوفري فرصة لهيئات البث التقليدي ملنع أأو حظر التدخل أأو النفاذ غري املرخص لالإرسال. 

 وأأكد عىل أأن هناك قدر من التواف ق يف الرأأي حول هذه النقطة. 

وفري نوع من امحلاية لالإشارة. وقد أأكد عىل مس توى امحلاية اليت جيب أأن ورصح وفد تش ييل بأأنه واف ق عىل وجوب ت .82
شارة البث لكنه مل يدمع توفري امحلاية لاكفة الوسائل.   يمت منحها لالإشارة. ودمع التواف ق يف الرأأي حول حامية اإ
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ىل بيانه الساب ق اذلي قد يكون مبثابة موقفه الث .83 ابت والهنايئ مع أأخذ وشكر الرئيس وفد تش ييل عىل بيانه وأأشار اإ
 املناقشات الأخرى يف الاعتبار. 

لهيا يف احلس بان.  .84  وأأكد وفد تش ييل عىل أأنه مس تعد للتفكري يف موقفه مع أأخذ الأفاكر اليت اس متع اإ

لقاء البياانت من قبل املنظامت غري احلكومية.  .85  وفتح الرئيس ابب اإ

ات البث قد متس حبقوق أأحصاب املصلحة و/أأو ( بأأن هجCRIC) ح ق املللفورصح ممثل مركز أأحباث ومعلومات  .86
يف معاهدة  1العقود. وعىل املس توى ادلويل فقد بدأأ تطبي ق نظام احلقوق اجملاورة من خالل معاهدة روما. وقد نصت املادة 

ات الأدبية اخلاصة ابملللف ح ق املللفروما عىل "امحلاية املمنوحة من خالل املعاهدة لن متس ولن تلثر بأأي طريقة عىل حامية 
ذا مت بث فيمل ورغب طرف اثلث يف اس تخدام جزء من هذا الفيمل عىل صفحته الشخصية من خالل اس تخدام  والفنية". فاإ
نه ل يس تطيع اس تخداهما بدون احلصول  شارات بث حىت لو حصل عىل ترصحي من هجة البث عىل اس تخدام الإشارة فاإ اإ

ن حامية فيمل معني من خالل اخلاصة ابلفيمل ح ق املللفعىل ترخيص من حامل  يعترب ح ق مس تقل وليس    ح ق املللف. اإ
عالقة ابحلقوق اجملاورة. ول ميكن أأن متس حقوق هجات البث أأي حقوق حلامل احلقوق بغض النظر عن العقد املربم بني 

القرصنة من  هجات البث وحامل هذه احلقوق. ومن هجة أأخرى، ميكن جلهات البث أأن تساعد يف حرب حامل احلقوق ضد
خالل تأأييد حامل احلقوق من خالل حقوقهم. وقد نص دليل معاهدة روما اذلي نرشته الويبو عىل "بدون سلطة التحمك يف 

اكن اس تخدام املواد اليت يمت بهثا واليت وضعهتا الهيئة اليت ل ميكن منحها للملدين وللمللفني، فلن تصل اإىل مجهور كبري كام 
عطاالتصور  واكنت هذه يه الطبيعة الرضورية حلقوق هجات البث واحلقوق اجملاورة. ء الترصحي للامدة اليت مت بهثا". عندما مت اإ

عادة عرض حدث راييض عىل سبيل املثال ل ح ق املللفومع ذكل فليس لك احملتوى اذلي يبث محمي من خالل  ن اإ . اإ
عيف غالبية البدلان.  ح ق املللفحتميه  ادة العرض املقرصن ملبارايت كأس العامل بصورة قانونية من ومل تمتكن الفيفا من وقف اإ

عطاء هجات البث حقوق تتعل ق ابلبث الثابت، فلن يكون دلى الفيفا وهجات البث  ذا مل يمت اإ خالل حقوق هجات البث. واإ
عادة عرض مباراة كرة قدم بعد تثبي ت بهثا. أأي وس يةل لوقف طرف اثلث من الاس تخدام غري املرخص لبعض املشاهد أأو اإ

بث اثبت حىت لو اتفقوا مع بعضهم يف العقد بأأن يمت منع الاس تخدام الثانوي غري املرخص لطرف اثلث فاإهنم وبدون احل ق يف 
 لن يكون دلهيم حقوق قانونية حتمهيم ضد القرصنة. 

ىل حلقة النقاش ورصح بأأهنا متثل جانب و KEIوأأشار ممثل امللسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ) .87 . الأموراحد من ( اإ
فهناك مللفني وملدين هلم مصلحة يف نتيجة احلوار. وهناك رشاكت انرتنت قام بتجرحيها أأحد اخلرباء يف الويبو وأأشخاص جيب 

وهجات أأخرى. واكن هناك مس هتلكون ومل يمت متثيل هذه  اجامتعيةعىل هجات البث ان تتواطأأ ضدها وخدمات ش باكت 
الب به هو جعل املعاهدة نت طريقة ابسسة لإدارة هذا اجملال لأن ما اكنت هجات البث تطالأصوات يف حلقة النقاش. وقد اك

نرتنت. فهم مل يكونوا هيمتون ابلبث التقليدي للجمهور كام أأشار وفد تش ييل، حيث يوجد حمطات راديو وتليفزيون ختتص ابلإ 
وأأمور مت خلقها أأو تقدميها عرب الانرتنت. ومل تس نح  تقوم بتوفريه للجميع. لقد اكنوا يصفون أأمورا مثل الفيديو عند الطلب

واحلقوق اجملاورة.   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حبنرتنت خملاطبة اذلين تأأثروا ابلنظام اجلديد لالإ  الفرصة لأي من الأشخاص
ذا اس متروا يف وضع املعاهدة عىل جدول الأعامل ملدة    ق املللفة املعنية حبس نة قادمة، فيجب عىل اللجنة ادلامئ 16واإ

واحلقوق اجملاورة توفري املزيد من الفرص لأحصاب املصلحة يف هذه العملية وليس فقط خماوف الأغنياء اذلين ميتلكون قنوات 
 التليفزيون والبث الكبيل. 

يضاح فامي يتعل ق ابلصياغة اخل الاحتادوهنأأ ممثل  .88 اصة مبا اكن الأورويب لطلبة احلقوق الرئيس وشكر الأمانة. وطالب ابإ
ذا اكن قد مت تضمني الإرسال من خالل  قد مت تضمني البث عرب الانرتنت لالإشارة اليت تبث عرب الوسائل التقليدية أأو ما اإ

 هيئات البث عرب الإنرتنت فقط. وتساءل عام اكن ستمت حامية بث هيئة الإذاعة الربيطانية عرب الانرتنت فقط. 
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جاابت خمتلفة لهذا وأأجاب الرئيس بأأن هناك اقرتاحات  .89 نصية خمتلفة قامت بتقدميها وفود خمتلفة وقد طرحت حلول واإ
ىل تواف ق يف الرأأي عىل موضوع امحلاية اذلي س تقوم املعاهدة بتغطيته. ومن لسلاال  . لقد اكنوا حياولون بصفة خاصة التوصل اإ

جاابت ملموسة بصورة أأكرب عىل هذا  ىل اإ  د اخملتلفة أأثناء ظهرية هذا اليوم. من الوفو  لسلاال املرحج أأن يتوصلوا اإ

( واذلي ميثل ماليني املس هتلكني يف أأورواب TACDورصح ممثل منتدى حوار املس هتلكني عرب الأطليس ) .90
والولايت املتحدة الأمريكية وعرب عن خماوف تتعل ق بأأن النطاق العريض لالقرتاح وتأأثريه احلقيقي عىل الانرتنت والاس تخدام 

جياد نقاش  الرمقي اكن مقلقا جياد قدر اكرب من التوازن يف الاقرتاح واإ ىل اإ للعديد من املس هتلكني واملواطنني. وهناك حاجة اإ
عىل سبيل املثال بصدد  الأعضاءدميقراطي. واكن هناك نقاشات دميقراطية كثرية يف القاعة فقد اكن الاحتاد الأورويب ودو  

نه وتدور املناقش  ق املللفالقيام بعملية اإصالح حل ات واملشاورات العامة والتقارير يف الربملان الأورويب. وابلر م من ذكل، فاإ
يدفعوهنا بقوة، فمل يكن هناك تشاور مفتوح  الأعضاءابلنس بة ملسأأةل املعاهدة اليت اكن وفد الاحتاد الأورويب ودو  

تخاهبم بصورة دميقراطية. وقد اكن ذكل ينقص للمواطنني. ومل تكن هناك أأي نقاشات بني ممثلني الربملان الأورويب اذلين مت ان 
عادة الاس تخدام خالل فرتة املسأأةل اليت اكن لها نطاق تأأثري عريض.  ن النية لتضمني البث عرب الانرتنت والبث الكبيل مع اإ اإ

 ة. طويةل من الزمن عىل الانرتنت، ميكن أأن تلثر بصورة سلبية عىل احلقوق الرمقية وح ق النفاذ للمعلومات والثقاف

نتاجقد قام برتوجي صناعة و الاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي الأفالم أأن الاحتاد ورصح ممثل  .91 الأفالم واملواد السمعية  اإ
تأأثري واحلقوق اجملاورة   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حبالبرصية يف أأحناء العامل وذلكل تفهم أأمهية املناقشات اليت جتري يف 

وقد حاول أأعضاؤه احلفاظ عىل عالقات تعاون . بداعنت حتاول التغلب عىل التحدايت املتعلقة ابلإ عندما اك نتاجوحدات الإ 
مع هجات البث بناء عىل املصلحة املشرتكة املتعلقة بتقدمي مواد عالية اجلودة للجمهور. وقد شاركت هجات البث يف بعض 

نتاهجادلول يف  . نتاجوتشاركوا يف خماطر الإ  نتاجماليا يف الإ  أأسهموامعينة و  ا الأصيل. وقد اكن دلهيم حقوق توزيع غري حرصيةاإ
ىل اعامتد الطرفني عىل بعضهام البعض يف بعض الأحيان  ن العالقة بني هذين القطبني لالقتصاد املسموع واملريئ اكن يشري اإ اإ

شارة البث أأيضا. وأأضاف الواكان يعانيان من أ اثر القرصنة.  دراج اإ وفد ثالثة تعليقات. أأول، يف واكن من الصواب أأن يمت اإ
ذا مل تقم اللجنة ادلامئة املعنية حب ءضو  واحلقوق   ق املللفاملناقشات اجلارية قد تكون املعاهدة ل جتاري الزمن منذ خروهجا اإ

ن اثنيا، مل يكن من الرضوري ماجملاورة  مبد نطاق امحلاية ليشمل اكفة الوسائل التكنولوجية املس تخدمة يف بث الإشارات. 
ىل احلقوق احلرصية اليت تطب ق عىل احملتوى نفسه. وسوف يلدي ذكل  ىل الإشارات أأن يمت النظر اإ أأجل توفري امحلاية الفعاةل اإ
ىل اخللط بني حقوق املنتجني وحقوق هجات البث. ومن انحية أأخرى، فاإن هذا اخللط قد يرض مبنتجي احملتوى لأن غالبيهتم  اإ

ذا اكن دلى هجات البث وسائل البث. اثلثا، من احملرومني يف عالقاهتم جبهات  ل ميكن أأن يكون هناك معايري مزدوجة. فاإ
شاراهتم وحامية القمية الاقتصادية اكن من الرضوري أأن تنص املعاهدة عىل الاحرتام الاكمل حلقوق  قانونية لضامن سالمة اإ

ىل أأن أأعضاءه يف بعض امل  ناط ق قد مت التعامل معهم بطريقة الفرسان من قبل املنتجني يف اكفة أأحناء العامل. وأأشار الوفد اإ
ىل زايدة التلكفة بصورة غري مقبوةل ابلنس بة للمنتجني.   بعض هجات البث وأأهنم مل حيرتموا العقود أأو حقوقهم وهو ما أأدى اإ

 مسأأةل عىل الأعضاءالرئيس عىل انتخابه. ورصح بأأنه معل مع ادلول  مجلعية الأرجنتينية لفناين الأداءوهنأأ ممثل ا .92
شارات البث واعتقد أأن هناك حاجة اإىل وجود نقاش جوهري يعكس اكفة املسائل. واكن هناك تقدم يف اللجنة ادلامئة  اإ

عاما خبصوص  16الرتكزي عىل احلقوق. وقد جرت املناقشات ملدة واكنوا حياولون واحلقوق اجملاورة   ق املللفاملعنية حب
يف الس نوات اليت ختللت هذه الفرتة واكن عىل اخلرباء يف هذا  ثريةحدثت تغريات ك  املوضوع ول يوجد تعبري واحد فقط. فقد

ىل توازن  اجملال مساعدهتم عىل فهم الصعوابت املتضمنة يف حامية الإشارة بصورة أأفضل والتغلب علهيا. واكن علهيم التوصل اإ
واحلقوق اجملاورة. وقد حان  ح ق املللفة تفيد واكن جيب أأن تقوم املعاهدة عىل امحلاية اليت تتوفر من قبل معاهدة دولي

ىل أأهنم يف  ىل اس تنتاجات. ولبد علهيم حماوةل حل اكفة املشالكت من خالل حلول فنية. وقد أأشار ذكل اإ الوقت للتوصل اإ
ىل القوانني اليت حتمهيم من انتقال امللكية. واكنت هناك نيات خم  ىل معاهدة بنفس القدر اذلي حيتاجون فيه اإ تلفة. واكن حاجة اإ

ىل معاهدة حتدد ما هو ممكن وماهناك أأانس يقبلون أأو يرفضون املعاهدة  هو  لكن اكن جيب عىل لك مهنم أأن يقتنع ابحلاجة اإ
غري ممكن. لقد اكن الأمر يتعل ق ابلإشارة واحملتوى. واكنت اللكمتني الرئيس تني هام الإشارة واحملتوى. سواء أأاكنت احلقوق 
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جيابية أأم سلبية، جي رسال الإشارة من قبل املعاهدة يف ب الترصحي هبا. اإ وجيب أأن تمت تغطية أأي نوع من أأنواع القرصنة أأو اإ
 والتفاقية.  املبادئالشلك اذلي حيددونه. وجيب أأن يكون دلهيم تعريفا واحضا حبيث يمت ابتاكر طريقة لوضع بيان 

ىل  ابلإضافةدوةل يف أأمرياك الالتينية  23بأأنه يغطي  ءالاحتاد الأيبريي الالتيين الأمرييك لفناين الأداورصح ممثل  .93 اإ
س بانيا والربتغال. واكنت ولية امجلعية العامة تتعل ق مباكحفة القرصنة لكن ماذا عن احملتوى والإشارة؟ لقد اكن ذكل هو لب  اإ

ىل تعريف مثايل جلهات البث لأن هجة البحث س تكون  واكن جيب أأن يكون  احلقوق.صاحبة املشلكة. لقد اكنوا يف حاجة اإ
جلهة  لسلوم دلهيم تعريف مناسب جلهة البث مث ميكن أأن يتغري شلك التصال تغريا كبريا. واكنت هناك حاجة لوضع تعريف 

دارة العقود ول  احلظ أأن غالبية العقود اليت تتضمن ملدين ل يمت احرتاهما يف غالبية  سوءالبث لأهنا يه اجلهة اليت س تقوم ابإ
رسوم ح ق املللف نتيجة توصيلها للجمهور. ووفقا ملعاهدة روما فاإن الك هجات البث وامللدين ل حيصلون عىل احلالت لأهنم 

قد حصلوا عىل حقوق. وبدل من ذكل، متتع امللدون فقط حب ق معارضهتم حبيث يكون الرش قد وقع واكن من الصعب 
جات وجود تعريف مناسب. كام اكن هناك خطر يتعل ق تصويبه بعد ذكل. اكن حيب احلذر واكنت هناك حاجة اإىل دمع احتيا

ذا قاموا بتقوية وضع هجة البث  ىل موقف تكون فيه اكفة الكتب جزء من النطاق العام. واإ بأأن اجملمتع الفريويس قد يلدي اإ
 فاإهنم سيتجنبون هذه املشلكة. 

رئيس عىل انتخابه. ورصح بأأنه ميثل ال احتاد هيئات البث الأيبريية الأمريكية من أأجل امللكية الفكريةوهنأأ ممثل  .94
س بانياهيئات البث يف أأمرياك الالتينية  نشاؤه يف العام الساب ق. وقد اكنت جلسة النقاش مرضية للغاية لأهنم  واإ والربتغال ومت اإ

رسالها بناء عىل ذ ىل مل يكونوا جمرد هجات انقةل للمحتوى. اكن هناك الكثري من الاستامثرات لضامن جتميع الربامج واإ كل اإ
امجلهور. لقد اكنت هناك سلسةل اكمةل للقمية يف معلية البث واكن جيب دراسة هذه السلسةل باكملها كام أأكد عدد من الوفود. 

اليت عارضت املعاهدة  الأعضاءكام رحب ممثل الاحتاد التواف ق يف الرأأي اذلي ظهر بني أأعضاء الوفود اذلين ميثلون ادلول 
دي الهند والربازيل قد تبنا موقفا مران وهو ما دعاه لالعتقاد بأأهنم قد حيققن نتاجئ جيدة بعد أأن وفوبدا لس نوات عديدة. 

 عام. كام فهم أأنه خالل هذه الفرتة الزمنية فقد يكون هناك خلط بشأأن بعض التفاصيل.  15مرور 

كام أأكد عىل أأمهية  ورصح ممثل احتاد البث دلول أ س يا واحمليط الهندي أأن هناك مناقشات عديدة يف بعض ادلول .95
البث املزتامن والبث عىل الانرتنت يف منطقة أ س يا واحمليط الهادي. وقد قامت غالبية ادلول ابس تخدام البث املزتامن كجزء 
جبارية طالب هبا  ىل أأكرب عدد من املشاهدين يف دوهلم. ومل تكن خدمة اختيارية لكهنا أأصبحت خدمة اإ من وليهتا للوصول اإ

دراج البث املزتامن حتت نطاق حامية التفاقية.  امجلهور من هجة  البث. لقد اكن من اخلطري اإ

الرئيس وانئب الرئيس عىل تعييهنام. وعرب عن تقديره لتحديث ادلراسة  مجعية الياابن لهيئات البث التجاريةوهنأأ ممثل  .96
وفد الياابن، اذلي حتدث ابلنيابة وأأيد اقرتاح قة. وحللقة النقاش لأهنام ساعداه عىل فهم الوقائع الفنية وتأأثري القرصنة يف لك منط

أأن تقرر  الأعضاء. ومبوجب هذه املادة ميكن للك دوةل من ادلول SCCR/27/2مكرر من وثيقة  6عن اجملموعة ابء، املادة 
ذا اكنت س تقوم بذكل فاإىل أأي مدى.  ذا اكنت س تقوم بتوفري امحلاية لإشارات البث عرب ش باكت المكبيوتر واإ عالوة عىل ما اإ

فقد مت منح امحلاية من خالل العالج الوطين بناء عىل مبدأأ املعامةل ابملثل. وسوف يوفر ذكل حل مرن ومتوازن ذكل، 
قبو . لقد اكن دلهيم نص واحد يف الوثيقة  الأعضاءس يعطي جمال للتوصل اإىل حل وسط ميكن لأي دوةل من ادلول 

SCCR/27/2ق املللفحول حامية هيئات البث. وقد قامت اللجنة ادلامئة املعنية حب ، وثيقة العمل املنقحة للمعاهدة  
واحلقوق اجملاورة بتطوير مناقشات بناء عىل وثيقة العمل وأأوراق املناقشات غري الرمسية وبناء عىل وصول املناقشات ملرحةل 

 أأرسع ما ميكن. النضج فاإهنا جيب أأن متيض حنو املرحةل التالية لوضع معاهدة من خالل ملمتر دويل ب

سهاماهتا يف هذا املوضوع بعينه. ومل تتف ق الوفود عىل اقرتاح نص معني  .97 وشكر الرئيس املنظامت غري احلكومية عىل اإ
واكنوا ل يزالون يس متعون اإىل خمتلف وهجات النظر. واكنت هناك مناقشات حول أأمهية توضيح التعريفات. وذكر الرئيس 

النقطة مس تخدما الرسوم البيانية. كام اقرتح أأن حياولوا ويفكروا يف مهنج يقوم عىل أأساس بعض املناقشات اليت تتعل ق هبذه 
ىل املعاهدات ادلولية الأخرى الإشارة من خالل تعريف هيئات البث لأن ذكل س يوحض التفامه املشرتك.  كام أأشار أأيضا اإ
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رسال احملتوى أأو ال  بث.  وفتح الرئيس الباب لتقدمي املساهامت اليت حيث مل يمت تعريف هيئات البث لكن مت تعريف أأنشطة اإ
ات اليت مت تقدميها الإسهامتتعل ق بتعريفات هيئات البث أأو املس تفيدين من املعاهدة املقرتحة. كام طالب الأمانة بقراءة بعض 

 فامي يتعل ق بتعريف هيئات البث من أأجل البدء يف املناقشات. 

 الرمسية اليت حتمل عنوان املفاهمي واليت قدمت ثالثة تعريفات خمتلفة من الورقة غري 2وأأشارت الأمانة اإىل صفحة  .98
املادة  27/6، البديل ابء من الوثيقة Rev 27/2، ووثيقة 5، البديل أأ للامدة SCCR/27/2 Revلهيئات البث من الوثيقة 

اكنت هامة يف توفري تعريف ملاهية  وبناء عىل هذه التعريفات، قاموا بتحديد عدد من املفاهمي يف املرحةل الأوىل، واليت. 2
وتضمنت هذه املعايري ات البث، واليت ميكن للوفود دراس هتا عن القيام ابلرشح واختاذ قرار بشأأن التعريف املناسب. هيئ

لية الشخص اذلي قام ابملبادرة والأنشطة املتضمنة أأو اليت مت القيام هبا من قبل هيئة البث. وقد مت تعريف املعايري بوصفها مع 
أأما اثلث عنرص يف املعايري اليت مت حتديد أأهنا تلعب دورا معل حزمة، أأو جتميع أأو جدوةل أأو رمبا مزج اكفة هذه العنارص. 

التحريرية القانونية لهيئة البث سواء اكنت  املسلوليةاملتضمنة، مثل  املسلوليةخطريا يف تعريف هيئة البث فقد اكنت نطاق 
رسال، توصيل الإشارة، أأول بث ورمبا البث الكبيل أأو مزجي من اكفة هذه العنارص اليت تعرف الإ  مسلوليةتبدأأ، أأو تتحمل 
ذا اكن جيب أأن يكون  مسلوليةمس توى ونطاق  هيئة البث. أأما العنرص الأخري، واذلي مت أأخذه يف الاعتبار فقد اكن ما اإ

ذا اكن جيب تقدمي تعريف مشرتك أأم منفصل يف هذا تعريفا مشرتاك أأم منفصال لهيئة البث عرب الأثري والبث الكبيل وما اإ 
 الصدد. 

ىل تعريف مناسب لهيئة  الأعضاءورصح وفد الاحتاد الأورويب ودو   .99 بأأن أأفاكره الأولية اكنت تتعل ق بأأن التوصل اإ
برام معاهدة روما واملعاهدات الأخرى حيث البث يعترب أأصعب جزء يف صياغة املعاهدة.  يتضح اجلهة ولقد تغري الكثري منذ اإ

تعرف ما يه هيئات البث التقليدية لكن اكن من  ل تزالاليت يمت التحدث عهنا عند احلديث عن هيئات البث. لقد اكنت 
ول جيب أأن جتيب حول . أ خرينالصعب حاليا تعريفها بسبب الاحامتلت اخملتلفة للبث حاليا من خالل كياانت قانونية وأأفراد 

ن عنارص التعريف املذكورة مثل مبادرات كيفية تعريف هيئات البث بص برانمج احلزم، أأو التجميع أأو اجلدوةل ورة مناس بة. اإ
القانونية والتحريرية اكنت عنارص هامة للغاية وجيب أأن تكون جزء من التعريف. وابلر م من ذكل، ليس هناك  واملسلولية

ام ابلتعريف لأن دلهيا أأيضا مبادرات برانمج احلزم و تعريف اكيف لهيئات البث. وميكن لهيئات البث عرب الانرتنت الالزت 
القانونية/التحريرية لكهنا اتفقت مجيعا عىل أأن املعاهدة ل جيب أأن تغطي هيئات البث عرب  واملسلوليةالتجميع و اجلدوةل 

ذا اتفقوا عىل أأهنم يريدون تغطية هيئات البث التقليدي ىل املزيد. واإ ة وهيئات البث عرب الانرتنت. واكن علهيم التوصل اإ
ىل تقنية البث لتصبح منصبة عىل الهيئة فقط. واكنت هذه هممة صعبة  ن الأمر يتطلب أأن يمت تضيي ق الإشارة اإ الانرتنت فاإ

ىل الإشارة أأيضا اإىل خضوع الهيئة للواحئ. لقد تغريت الأزمنة كثريا حبيث أأصبح الأمر أأصعب مما  للغاية. ورمبا يكونوا يف حاجة اإ
 عاما عندما بدأأت املناقشات.  15ن اكن عليه م

ىل الرمس البياين وخمتلف املقرتحات  .100 وواف ق الرئيس عىل أأن املهمة صعبة لكن اكن علهيم بذل اجلهد والوقت. وأأشار اإ
اليت مت تقدميها. ورصح بأأهنم فهموا أأنه حيتاجون للوضوح ومل يكن يف النية تضمني التعريف لهيئات منفردة للبث عرب 

 الانرتنت. 

ىل  .101 وأأيد وفد الربازيل وهجات نظر الرئيس القائةل بأأنه جيب أأخذ دور الهيئات التنظميية يف احلس بان. واشار النص اإ
القانونية والتحريرية لالإرسال. واكنت لك تكل الأنشطة  ليةسلوامل الأنشطة اليت تتضمن أأنشطة احلزم والتجميع واجلدوةل ومزج 

اذلي طرحه الوفد هو هل يمت القيام هبذه الأنشطة يف اكفة البدلان  لسلاال واكن جزء من البث الكبيل و/أأو هيئات البث. 
ذا اكنت هذه الأنشطة تمت من خالل رشاكت خمتلفة مفن س يكون املس تفيد من املعاهدة  طاملا أأهنا من قبل نفس الرشكة. واإ

 تس تخدم نص يتضمن "الإضافة" وليس "الاختيار". 

ولون تبادل وهجات النظر فامي خيتص بوضع تعريف وجيب أأن يأأخذوا يف احلس بان وأأكد الرئيس عىل أأهنم اكنوا حيا .102
املس تفيدين من املعاهدة. وقد اكن ذكل ميثل مسأأةل مفتوحة ودعا الرئيس الوفود ومنظامت اجملمتع املدين للتفكري فهيا. واكن من 
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الأنشطة بني خمتلف الرشاكت مفا تأأثري ذكل  املمكن من خالل الأعامل املتخصصة أأو الأعامل اجلوهرية أأن يمت تقس مي بعض
ذا مت اعتبارمه مس تفيدين من املعاهدة. كام طالب الرئيس أأيضا  فنية من الس يد  مبشاراكتعىل التعريف وما يه تبعات ذكل اإ

 دانيال كناب حول هذه النقطة. 

يطاليا بيان وفد الاحتاد الأورويب ودو   .103 هة البث عالمات فارقة جل بحث عن يف أأنه قد ينبغي ال  الأعضاءوأأيد وفد اإ
بني أأنشطهتا. ويف اجلدول، فاإن اجلزء الأول من التعريف اكن يصف الهيئة أأما اجلزء الثاين فقد اكن يتعامل مع النشاط، سواء 

واكنت املشلكة احلقيقية تمتثل يف العثور عىل عالمات فارقة بني هجات البث عرب الأثري وهجات البث البث أأو الإرسال.  
وقد طرح فكرة مفادها أأنه لكبيل وهجات البث عرب الانرتنت. واكنت هذه يه العالمات الفارقة الوحيدة اليت يبحثون عهنا. ا

ميكن التوصل اإىل حل يف مجموعة التعريفات اخلاصة هبيئات البث واملادة اليت يمت بهثا، والإشارة يف وثيقة العمل من ديسمرب 
اذلي يقوم مببادرة معل حزم، واجلدوةل والتجميع ات البث س يكون اكلتايل "الكيان القانوين وهذا يعىن أأن تعريف هيئاملايض. 

القانونية والتحريرية" من التعريف الثالث للبث  ليةسلوامل وبرجمة احملتوى الرضورية اليت يفرضها أأحصاب احلقوق وتقوم بتحمل 
شارة البث".وت أأو عىل سبيل املثال "للبث الأول للصور أأو الصوت أأو الصور والص وهبذه  متثيل ذكل املتضمن يف اإ

رسال  شارة بث. أأما التعريف الثاين فقد اكن ينص عىل أأن "الإذاعة تعين اإ رسال اإ الطريقة، اكن من الواحض أأن البث يعىن اإ
فهم الإذاعة مجموعة من الإشارات الالكرتونية بصورة لسلكية مع محل برانمج معني من خالل اس تثناء امجلهور العام. ولن ت 

رسال مثل هذه اجملموعة من الإشارات عرب ش باكت المكبيوتر".  شارة البث والإذاعة عىل أأهنا تتضمن اإ واكن من الواحض أأن اإ
ذا تناولوا تعريف الإشارة الوارد يف الصفحة الأخرية من  أأمرين خمتلفني عن البث عرب ش باكت الانرتنت. ويف اخلتام، فاإ

ذاعة أأو بث كبيل." وهبذه الطريقة،  الوثيقة، فاإن الإشارة تعىن رسال اإ "موجة انقةل يمت توليدها بصورة الكرتونية وتس تطيع اإ
شارة البث تتضمن اكن دلهيم تعريف واحض لأ  شارة بث وأأن اإ رسال اإ نه يرتبط بثالثة تعريفات لتوضيح أأن هيئة البث تقوم ابإ

يتضمن الإرسال عرب ش باكت المكبيوتر. وقد جعل مزج هذه فقط البث عرب الأثري أأو البث الكبيل وأأن البث عرب الأثري ل 
 العنارص الثالثة من املمكن حتديد الفارق بني املادة اليت يمت بهثا عرب الأثري واملادة اليت يمت بهثا عرب الانرتنت. 

يطاليا عىل اقرتاحه اذلي مل يأأخذ يف احلس بان التعريفات املقرتحة لهيئة .104 البث حفسب  وعرب الرئيس عن شكره لوفد اإ
ذاعة والتعريف املقرتح لالإشارة. واكن الغرض من ذكل توضيح ماهية هيئة البث  لكنه تناول أأيضا التعريفات املقرتحة لالإ

ىل البيئة التنظميية. وقد اس تح ق ذكل تعليقات  بنفس الطريقة اليت تبذل هبا هجود من قبل هجات أأخرى مبا يويح بأأهنا تشري اإ
ضافية تتضمن تبعات موضو  امحلاية. مسأأةل أأو موضوع ع امحلاية واليت اكن علهيم متيزيها لأهنم يتحدثون عن املس تفيدين، وليس اإ

ويتضمن التواف ق يف الرأأي املذكور أ نفا الإرسال بغض النظر عن الوسائل اخملتلفة اليت قد تس تخدم. وقد اكن ذكل اقرتاحا 
ىل التأأكيد عىل أأنه يتعل ق ب  تعريف هيئات البث واكن علهيم أأن يأأخذوا يف احلس بان التعريفات ملحوظا لكن اكنت هناك حاجة اإ

 الأخرى مث يقومون بتحليل تبعات الاقرتاح عىل موضوع امحلاية اذلي قد يمت تناو  بصورة منفصةل. 

ورصح وفد الياابن، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، أأنه فامي يتعل ق بتعريف هيئات البث، فقد فهم امجليع أأن  .105
قد جعلت هيئات البث التقليدية التطورات التكنولوجية أأن املس تفيد من املعاهدة يه هيئات البث التقليدية. وابلر م من 

تس تخدم وسائل جديدة مثل البث املزتامن فقد رأأى أأن تعريف هيئة البث نفسها مل يتغري يف اترخي البث الطويل. ومن 
ن الكياانت اليت تقوم اب لبث التقليدي يه هيئات البث ابملفهوم التقليدي. وذلكل، اكن من املهم أأن تكون انحية املفاهمي، فاإ

ذا قاموا مبناقشة اكفة الوسائل التكنولوجية معا فاإن ذكل قد يتسبب يف حدوث ارتباك.  حمايدة من الناحية التكنولوجية لكن اإ
ىل فئات أأحداها البث  ساليبفالبد من أأن يقوموا بتقس مي الأ  التقليدي والأخرى يه البث اخملتلف عن البث التكنولوجية اإ

التقليدي. وهذه طريقة تمتزي ابلكفاءة للسري قدما. وقد يكون من الأفضل البدء بتعريف البث واملوجود ابلفعل يف معاهدات 
 حالية أأي معاهدة فناين الأداء والفونوغرامات للمنظمة العاملية للملكية الفكرية. 

ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، بأأن أ راءه مل تكن خمتلفة كثريا عن اجلزء الأخري من بيان ورصح وفد نيجرياي، متحداث  .106
وفد الياابن، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء. لقد قام الوفد ابلبحث يف املقاييس ورأأى أأهنم جيب أأن حيرصوا عىل أأل 
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 عن املواد اليت يمت بهثا. ول ميكن التعامل معها عىل يتسببوا يف حدوث خلط من خالل تعريف هيئات البث بصورة منفصةل
أأهنا حرصية بصورة متبادةل لأن الأنشطة قامت بتعريف من يشاركون يف هذه الأنشطة. وجيب تعريف هيئة البث مع الإشارة 

ىل التعريفات الواردة يف واثئ ق سابقة ميكننا مالحظة أأن هناك ىل النشاط نفسه وهو البث. وعند النظر اإ حذف متعمد  اإ
وقد بأأن تعريف البث عرب الأثري والبث الكبيل اكن أأكرث أأمهية. لتعريف هيئات البث يف املعاهدات السابقة، مما يشري اإىل 

يكون من املفيد أأن ننظر يف حماوةل تعريف النشاط نفسه قبل حماوةل حتديد من يقوم به. ول يعىن ذكل أأن العنارص اليت 
 ق نقطة بداية لتعريف هيئات البث ل جيب أأن تلخذ يف احلس بان لكن جيب علهيا يف البداية أأن قاموا بتعريفها من أأجل خل

تعرف مبصطلحات واحضة ماهية البث يف س ياق املعاهدة. وسوف يساعدها ذكل عىل ضامن أأهنم مل يقوموا بصورة غري ذكية 
جياز فقد اكن الوفد يقرتح أأنه عىل الوفود أأن مبد نطاق التعريفات مبا جيعل أأحاكم املعاهدات السابقة غري قابةل للتط  بي ق. وابإ

 تسري يف اجتاه تعريف البث كنشاط قبل ربطه مبن يقومون مبامرسة هذا النشاط. 

وعرب الرئيس عن شكره لوفد نيجراي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، واقرتح دراسة أأس باب عدم قيام  .107
 هيئات البث وقامت بدل من ذكل بتعريف البث.  الواثئ ق ادلولية السابقة بتعريف

ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأن مفهوم البث يف الاحتاد الرويس اكن يغطي ترشيعني وهام القانون املدين وال خر  .108
يتعل ق ابملعلومات العامة. فقد اكنت هناك هجات بث تقوم بتوزيع املعلومات عىل سوق امجلاهري مبا يف ذكل املنتجات اليت 

عدادها رشاكت  نتاجتقوم ابإ مثل الربامج احلوارية، واملسلسالت، واملسلسالت الطويةل أأو الربامج الأخرى لكن هجات البث  اإ
مل تأأخذ مبادرة توزيع تكل املنتجات. واكن هناك تفرقة بني مشغل وس يةل التصال وهجة البث. فالشخص اذلي يقوم بتشغيل 

. ويف الإذاعة أأو التليفزيون اكن مثل هللء الأشخاص نتاجيا ابجلانب الفين لتوزيع الإ معلية التصال يف الرابط اكن خشصا معن 
ىل هجات البث بصفة عامة  نه عند الإشارة اإ معنيني بنطاق فين غاية يف التعقيد، يتضمن توزيع الإشارة. وابلر م من ذكل، فاإ

ىل جانب احمل  ىل اجلانب الفين لكنه يشري أأيضا اإ واكن هناك عدد من .  ق املللفتوى اذلي يتعل ق حبفاإن ذكل ل يشري فقط اإ
القرارات القضائية اليت تتعل ق حبامية موضوعات البث. واكن جيب اس تخدام مصطلح البث عندما يتعل ق بربامج الإذاعة 

ن ح ق املللفوالتليفزيون عن دراسة الأش ياء اليت حتمهيا  تقس مي  واحلقوق اجملاورة. لقد اكنوا يتحدثون ببساطة عن البث. اإ
ىل تعقيد املوقف. ولكام مت تقس ميه لكام زاد املوقف تعقيدا. واقرتح الوفد الرتكزي عىل  ىل مكوانت خمتلفة أأدى اإ هذا املفهوم اإ
مفهوم واحد وهو البث مع عدم حماوةل تعريف هجة البث ابلنس بة للك جمال لكن جيب تعريفها ابلنس بة ملوضوع احلقوق 

ىل الوسائل الفنية املس تخدمة يف البث. وقد النظر عىل حدا مث  بث كلك يف هذا الس ياقالنظر لل وبذكل جيب اجملاورة.  اإ
ىل أأن هذا املهنج سوف يبسط املسأأةل. أأ   شار الوفد اإ

ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأنه ميكن اختاذ نقطة بداية من خالل التوفي ق بني أأي تعريف مع الغرض  .109
ذا اكن هناك سترشف التعريف املس تقبل بنفس القدر اذلي تسترشف فيه املعاهدة املس تقبل. احملدد للمعاهدة وينبغي أأن ي  واإ

ىل الساب ق فاإن اكفة التعريفات جيب أأن تامتىش مع التعريفات اليت مدت الويبو ابملعلومات يف الساب ق. وقد قام  عنرص يشري اإ
لأفريقية. وقد اكنت هناك تعريفات ابلفعل يف معاهدة فناين بطرح هذه النقطة وفد نيجرياي اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا

)ت( 2)ح( ومعاهدة بكني املادة 3)ح( ومعاهدة روما املادة  2الأداء والفونوغرامات للمنظمة العاملية للملكية الفكرية املادة 
هذه التعريفات يف احلس بان.  وميكهنم أأيضا الاعامتد عىل التعريفات الواردة يف معاهدة بروكس يل للسواتل. وجيب أأخذ اكفة
جمالني عريضني بصفة  ليةسلوم وأأراد الوفد الرتكزي عىل الكيان القانوين. وينبغي عىل الكيان أأن يأأخذ بزمام املبادرة ويتحمل 

ىل امجلهور. أأما مسأأةل اس تقبال امجلهور فقد ورد يف التعريفات السابقة  وينبغي احلفاظ ع شارة البث اإ رسال اإ لهيا. خاصة، أأولها اإ
وعرب الأثري وأأيضا هجات البث عرب السواتل بقدر  رضيةأأما الوسائل الالسلكية فينبغي أأن تأأخذ يف احلس بان هجات البث الأ 

رسال الإشارات لس تقبالها املبارش من قبل امجلهور. وفامي يتعل ق بتعريف هيئات البث، فقد اتف ق الوفد يف هذه  قياهما ابإ
حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء بأأنه من املفيد البدء يف وضع تعريف لهيئات البث ومعرفة كيف املرحةل مع وفد الياابن اذلي 

ىل البياانت املتعلقة مبختلف الأنظمة التنظميية اخلاصة هبيئات البث عرب الأثري وهيئات  ستسري تكل املناقشات. وأأشار الوفد اإ
الولايت املتحدة الأمريكية واقرتح الوفد أأن يمت دراس هتا بصورة ويصدق هذا الأمر عىل البث الكبيل عىل املس توى الوطين. 
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ورمبا ينبغي أأن يغطي التعريف مقديم خدمة السواتل حىت يتوصلوا اإىل سبب جيعلهم ميزجوا بيهنا يف مرحةل لحقة. منفصةل 
رسال الإشارات بصورة مبارشة للجمهور لس تقبال امجلهور لها. وفامي يتعل ق بن طاق أأنشطة معينة ترتبط بتعريف بقدر قياهمم ابإ

ذا اكن املفهوم املنفصل  هيئات البث، وجد الوفد أأن هناك أأمر هام للغاية وهو جتميع الربانمج وجدوةل الربانمج. وتساءل عام اإ
ضافية ابلر م من أأنه ل يرى ذكل. وعندما مت تقس مي الرمس البياين اإىل معل حزم وجتميع وجدوةل  لعمل احلزم يضيف أأي قمية اإ
ن التفرقة بني الربانمج والإشارة مبوجب معاهدة بروكس يل للسواتل اكنت  ومجموعة من العنارص املنفصةل أأصبح الأمر مرباك. اإ

 تفرقة هامة وجيب أأخذها يف احلس بان يف أأي تعريف لهيئات البث. 

قة يف هذه املرحةل لأهنم ل وعرب الرئيس عن شكره لوفد الولايت املتحدة الأمريكية واقرتح أأل يقوموا بتغيري الوثي .110
ىل نتيجة هنائية.   يعملون علهيا للوصول اإ

ىل بياين وفد نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، ووفد الاحتاد الرويس فامي يتعل ق  .111 وأأشار وفد كينيا اإ
 ح ق املللفدراسة عدد من قوانني وعند تقس ميه فاإن ذكل يلدي اإىل حدوث ارتباك. وقام الوفد بابلتعامل مع تعريف واحد. 

الوطنية ومل يقم العديد مهنا بتعريف هيئات البث. واكن من الأسهل العمل فامي يتعل ق مبا يرتبط ابلبث مع أأخذ مفهوم الإشارة 
ىل النظر اإىل  ىل مسأأةل الهجرة الرمقية مكثال عىل أأس باب احلاجة اإ  بصورة حمايدة الأموريف احلس بان أأيضا. وأأشار الوفد اإ

 تغريت.  الأمورتكنولوجيا لأن 

ىل الأوراق غري الرمسية اليت حتمل عنوان "املفاهمي" و "التعريفات" ورصحت بأأهنا اكن دلهيا اقرتاح  .112 وأأشارت الأمانة اإ
)د( و)ذ(. 2املادة  SCCR/27/6من ورقة "املفاهمي" غري الرمسية من وثيقة  3يتعل ق بتعريف للبث واذلي ورد يف صفحة 

حتت البديل ابء اذلي قام بتعريف البث الكبيل. أأما الطريقة الأخرى  SCCR/27/2 Revاح أ خر يف الوثيقة وقد ورد اقرت 
 SCCR/27/2للتعامل مع البث فقد اكنت من خالل تعريفات املواد اليت يمت بهثا واليت وردت يف اقرتاحني وردا يف وثيقة 

Rev  ووثيقة  5البديل أأ، املادةSCCR/27/2 Rev  ويف الصفحة الأخرى اكنت هناك مجموعة من 5ابء املادة  البديل .
معاهدة فناين الأداء )ح( من 2)ت( من معاهدة بكني، واملادة 2التعريفات احلالية واردة يف معاهدات دولية حالية مثل املادة 

 )ح( من معاهدة روما.  3واملادة  والفونوغرامات للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

 س بفتح ابب تقدمي التعليقات املتعلقة بتعريف البث يف س ياق موضوع امحلاية. وقام الرئي .113

ىل أأنه ل يوجد تعريف للبث يف الوثيقة  .114 البديل ابء، لكن هناك تعريف  SCCR/27/2 Revوأأشار وفد الياابن اإ
 . واقرتح تعديل هذا الرمس البياين. 5للبث يف البديل ابء يف املادة 

ىل أأن تعريف الإشارة الوارد يف وثيقة  الأعضاءويب ودو  أأشار وفد الاحتاد الأور .115 البديل ابء  SCCR/27/2 Revاإ
، يرتبط بتعريف البث الكبيل. وبدأأ ابلبث عرب الوسائل الالسلكية وأأنه ل جيب فهم هذا البث عىل أأنه يتضمن أأنواع 5للامدة 

ة جنبا اإىل جنب ليقوم أأحدهام بتعريف البث عرب الأثري البث اليت تمت عرب ش باكت المكبيوتر. وقد معل التعريفان يف الوثيق
وال خر لتعريف البث الكبيل. وهذين التعريفني يعتربان تعريفني جيدين ولبد من دراس هتام. وأأيد الوفد بياين وفد الياابن، 

الذلان يتعلقان بأأنه رمبا يكون  اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، ووفد نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية،
ىل تقنية البث لفهم البث عرب الأثري والبث الكبيل.  كام أأيد أأيضا وفد الولايت املتحدة الأمريكية يف أأهنم من الأيرس الإشارة اإ

ىل تعريف الب ث جيب أأن يس تخدموا تعريفات البث اليت تامتىش مع تعريفات البث الواردة يف املعاهدات الأخرى. وأأشار اإ
 . 5البديل ابء املادة   Rev 27/2الوارد يف الوثيقة 

 من الوثيقة.  5وطالب الرئيس بقيام الأمانة بقراءة التعريف الوارد يف البديل ابء، مادة  .116

ورصحت الأمانة بأأن البث يعين "الإرسال عرب وسائل لسلكية بغرض اس تقبال امجلهور لأصوات أأو صور أأو صور  .117
رسال هذه وأأصوات أأو ما ميثهل ذكل" ن الإرسال الالسليك لالإشارات املشفرة هو بث يمت  الأمور. واإ عرب السواتل يعترب بثا. اإ
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توفري وسائل فك الشفرة فهيا للجمهور من خالل هيئة البث أأو مبوافقهتا. ولن يفهم البث عىل أأنه يتضمن الإرسال عرب 
 ش باكت المكبيوتر."

دراج الإرسال عرب ش باكت ورصح الرئيس بأأن هناك بعض الاختالفات يف ال  .118 تعريفات مبا يف ذكل ما يتعل ق ابإ
الانرتنت وثالثة فروق طفيفة أأخرى. ورصح بأأن أأحدها اكن التعريف والثاين اكن نطاق امحلاية. واكن هناك ترامك للتواف ق يف 

يف منع النفاذ غري  لكن بطريقة معينة، من خالل احل قالرأأي حول امحلاية اليت جيب منحها بغض النظر عن وس يةل الإرسال 
املرخص أأو التدخل غري املرخص يف الإرسال. اكنت هناك تعريفات سابقة مس تخدمة من قبل املعاهدات ادلولية واليت تتعل ق 
هبيئات البث. واكن من الرضوري تعريف هيئة البث والبث كنشاط. وجيب أأن يأأخذوا يف احلس بان أأنه يف التعريف ميكهنم 

أأو املس تفيد خمتلف عن موضوع امحلاية واذلي ميكن أأن يتضمن الإرسال عرب وسائل أأخرى عند  التفاق بشأأن أأن النشاط
ىل تعريف خيتلف عن تعريفات املعاهدات السابقة. واقرتح عىل  ذا اكنوا حيتاجون اإ طلب امحلاية. وجيب علهيم التفكري فامي اإ

ىل تواف ق يف  الرأأي.  الوفود دراسة الأس ئةل مث تبادل وهجات النظر للتوصل اإ

ىل مناقشة التعريفات املتعلقة مبوضوع امحلاية وتعريف هجة البث ومعلية  .119 ورصحت انئب املدير العام بأأهنا اس متعت اإ
ذا اكن ذكل يعىن الانرتنت وأأشارت اإىل  البث. واكنت هممتة بأأهنم استبعدوا الإرسال عرب ش باكت المكبيوتر. وتساءلت عام اإ

ذا اكن ذكل حصيحا فيجب تذكر لتوزيع  ساس يةحلقة النقاش اليت رأأي املشاركون فهيا أأن الانرتنت س تكون الوس يةل الأ  أأنه اإ
ىل البث عرب الانرتنت والتحميل من خالل الانرتنت. ومن التعريفات مواد بهثم يف املس تقبل القريب.  وقد انتقل العديد مهنم اإ

ن هجات  املفيدة اليت متت مناقش هتا التعريف املتعل ق بأأن هجات البث خمتلفة عن ماليك الوسائل وعن ماليك قنوات التوزيع. اإ
خشص يقوم ابلستامثر يف احملتوى الأصيل و/أأو ماكل احل ق، ماكل ح ق  البث هوهجة صاحب البث تستمثر يف احملتوى. 

ىل أأهنا مل تكن طرفا يف النقاش باكمهل لكهنا رصحت بأأنه وقت هام ابلنس بة للحمتوى محمي حبقوق مللف.  معاهدة وأأشارت اإ
ىل اس تنتاجات ممثرة ومفيدة  17لأهنا ظلت عىل جدول الأعامل طيةل  عاما. وعربت عن أأملها يف أأن يمت التحرك حنو التوصل اإ

 ابلنس بة للجميع. 

وشكر الوفود عىل عىل جدول الأعامل واذلي يتعل ق حبامية هيئات البث.  6وواصل الرئيس احلديث حول البند  .120
شات املفيدة اليت جرت يف اليوم الساب ق اذلي اكن خال  تواف ق يف الرأأي حول توفري امحلاية تبادل وهجات النظر واملناق 

لالإشارة عرب اي وس يةل حبيث يكون لهيئة البث احل ق يف منع أأو احلد من أأو حظر اي نفاذ أأو تدخل غري مرخص. واكن 
املناقشات اليت جرت يف اليوم الساب ق حول ذكل بغض النظر عن الوس يةل اليت يمت بث الإشارة من خاللها. وخلص الرئيس 

ىل تعريف لهيئات البث أأم أأنه من الأفضل تعريف التعريفات.  ذا اكنت الوفود ل تزال تعتقد أأهنا يف حاجة اإ وتساءل عام اإ
ذا اكن جيب حتديهثا أأم ل. النشاط وهو البث.  ىل املعاهدات ادلولية السابقة اليت عرفت البث وتساءل عام اإ  وأأشار اإ

بأأنه سامه يف املناقشات املتعلقة مبوضوع اليوم الساب ق وأأهنم جيب أأن  الأعضاءورصح وفد الاحتاد الأورويب ودو   .121
يعمتدوا عىل تعريف البث املوجود يف املعاهدات احلالية. ويوجد هبذه التعريفات عنارص واحضة معينة، مثل الإرسال 

 Rev 27/2ات اليت اعمتدت عىل ذكل، مثل التعريفات الواردة يف الوثيقة الالسليك لكن مل يمت تضمني السواتل. أأما التعريف
ىل  5وخاصة البديل ابء للامدة  وتعريفات البث عرب الأثري والبث الكبيل يه التعريفات اليت ميكن الاعامتد علهيا للتوصل اإ

ىل تعريف مناسب تعريف للبث عرب الأثري والبث الكبيل. وقد ساعدت تعريفات البث عرب الأثري والبث ا لكبيل يف التوصل اإ
وس يكون من الصعب وجود معاهدة دون تعريف املس تفيدين مهنا. ولأهنم لهيئات البث عرب الأثري وهيئات البث الكبيل. 

ىل النشاط، يف س ياق البث عرب  ىل الإشارة اإ اكن دلهيم هنج يتعل ق مبن س يكون املس تفيدون من املعاهدة، اكنوا يف حاجة اإ
ىل تعريف لهيئة البث عرب الأثري وهيئة البث الكبيل ورمبا تعريف الأثري وال  بث الكبيل، لكن ذكل ل يعىن أأهنم ل حيتاجون اإ

لهيا ابلبديل ابء للامدة  يطاليا. ورصح بأأن التعريفات الواردة يف اجلدول واملشار اإ اكنت أأقرب ملا يريد  5الإشارة كام ذكره وفد اإ
 أأن يكون عليه الأمر. 
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يس عىل أأن تعريف النشاط س يكون مفيدا لفهم من س يكون املس تفيد من املعاهدة. حىت لو حققت وضوحا وأأكد الرئ  .122
ىل تعريف الإشارة اذلي ورد يف الرمس  ىل تعريف لهيئة البث. وأأشار اإ بشأأن تعريف البث فاإن ذكل ل يعىن أأهنم ل حيتاجون اإ

 البياين أأيضا. 

عادة انتخا .123 ىل تعريف لهيئات البث. وقد معلت معاهدة وهنأأ وفد اسرتاليا الرئيس عىل اإ به. ومل ير أأن هناك حاجة اإ
روما بصورة جيدة دون وجود هذا التعريف. وأأشار اإىل وضع تعريف للبث عىل أأساس التعريفات املوجودة ابلفعل يف 

يمت التعامل مع مسأأةل معاهدة بكني و معاهدة فناين الأداء والفونوغرامات للمنظمة العاملية للملكية الفكرية. واقرتح أأن 
 ش باكت المكبيوتر يف موضع أ خر من املعاهدة. 

ذا أأرادوا  .124 تباعوهنأأ وفد الرصب الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام. وفامي يتعل ق بتعريف هيئة البث، فاإ نظام قانوين  اإ
بث يه الكيان اذلي يقدم خدمات ويربطوا بني تعريف هيئة البث وبني الأنشطة اليت تمت حتهتا، اكن يكفي القول بأأن هيئة ال 

ضافيا ملا  ن الظروف احلالية تتطلب توضيحا اإ ضافة أأي تفسري للتعريف. وابلر م من ذكل، فاإ ىل اإ البث. وليست هناك حاجة اإ
رسال املعلومات وهكذا. أأما التعريف الثاين اذلي تضمن اإ هيئة البث املتعلقة جبمع املعلومات، و  لياتسلومب يمت بثه فامي يتعل ق 

 وليات هيئة البث فيعترب أأحد احللول. سل م 

ىل هيئة البث عىل أأهنا وأأكد الرئيس عىل املوقف املطروح  .125 ذا اس تطاعوا تعريف نشاط البث عند الإشارة اإ هو أأنه اإ
الكيان اذلي يوفر خدمة البث فهل س يكون ذكل اكفيا لتوضيح التعريف. وميكن أأن تكون نقطة البداية يه التعريف اذلي 

ىل أأىت من امل ضافية ميكن تضميهنا يف مثل هذه التعريفات فميكهنم التوصل اإ ذا اكن دلهيم عنارص اإ عاهدات ادلولية احلالية واإ
 تواف ق يف الرأأي بشأأن هذا التضمني. 

ورصح وفد الاحتاد الرويس انه س يكون من الصواب أأل يمت تعريف هجة البث لأن مفهوم هجة البث ختتلف  .126
اد الرويس، قامت القوانني اخملتلفة بتقدمي تفسريات خمتلفة ملفهوم هجة البث وقد أأدى ذكل اإىل ابختالف البدلان. ففي الاحت

واتف ق الوفد مع وفد اسرتاليا اذلي ذكرمه بأأن معاهد روما مل تذكر أأو الارتباك. واقرتح أأل تقوم املعاهدة بتعريف هجة البث. 
رسا ل الإشارة، اكن هذا أأمرا هاما من وهجة نظر ماكحفة القرصنة وذلكل حتدد هجة البث عىل الإطالق. وفامي يتعل ق ابلبث، واإ

فاإن وجود تعريف س يكون تعريفا رئيس يا يف املعاهدة. واكن من املهم عدم ادلخول يف مناقشات ل طائل من ورااها حول 
 تعريف هجة البث أأو هيئات البث نفسها. 

تعريف لهيئات البث أأمر خمتلف عن وضوح املس تفيدين ورصح الرئيس بأأن علهيم أأن يأأخذوا يف احلس بان أأن وجود  .127
ىل توضيح املس تفيدين من املعاهدة.  الأعضاءمن املعاهدة. واكنت النقطة اليت أأاثرها الاحتاد الأورويب ودو   يه احلاجة اإ

ذا اكن من الرضوري وجود تعريف لهي  لسلاال واكن هذا هو املفتاح. ولتحقي ق ذكل، فقد اكن  ئات البث أأم املطروح هو ما اإ
 ل. 

ىل  .128 ىل توضيح املس تفيدين من املعاهدة. وعند الرجوع اإ وأأكد وفد الربازيل عىل أأنه دمع البيان العام املتعل ق ابحلاجة اإ
معاهدات الويبو اليت ذكرت أأيضا هيئات البث، اكنت تذكر هيئات البث يف س ياق أأن تكل الهيئات يه مس تخدمة للنظام. 

واحلقوق اجملاورة تدور حول احامتلية جعلهم مس تفيدين من املعاهدة   ق املللفادلامئة املعنية حب واكنت املناقشات يف اللجنة
 ويتطلب ذكل درجة عالية من الوضوح حول املس تفيدين ابملقارنة مبعاهدات الويبو. 

ىل نشاط البث أأو تعريف .129 ذا اكن التعريف الأكرث دقة للبث قد أأشار اإ  هيئات البث.  وسأأل الرئيس وفد الربازيل عام اإ

ورصح وفد الربازيل بأأنه يلمن بأأن املعاهدة سوف تقدم تعريفا حمايدا تكنولوجيا للبث من أأجل احتواء اكفة ادلول  .130
اليت يوجد هبا أأنظمة قانونية متباينة. وعندما يتعل ق الأمر برضورة تعريف هيئات البث، اس مترت يف نقاش ذكل بصورة 
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يت تتعل ق جبلب تعريف من معاهدة أأخرى ملس تخدم واس تخدام هذا التعريف ملس تفيد من داخلية. وأأكد الوفد عىل خماوفه ال
 معاهدة أأخرى. 

ىل تعريف واحض للغاية لعملية البث. وفامي يتعل ق ابلقوانني ادلولية فقد  .131 ورصح وفد كينيا بأأنه من احلمتي بأأن يتوصلوا اإ
والبث الكبيل، وتعريف البث يف القانون اكن تعريفا فنيا. ومن تعامل قانون ح ق املللف مع مسأأةل ما خيو  البث عرب الأثري 

ىل تعريف واحض للغاية ملا يس تتبعه البث من أأجل تيسري معرفة املس تفيدين من املعاهدة.   أأجل السري قدما، اكنوا يف حاجة اإ

لوجيا اذلي قدمه يف فريقيا املزيد من املعلومات حول التعريف احملايد تكنو أأ وطالب الرئيس من وفد مجهورية جنوب  .132
 اليوم الساب ق. 

ىل تعريفات  .133  ت الترشيعات احمللية قامنه يفتتعل ق بأأ اكنت ورصح وفد مجهورية جنوب أأفريقيا أأن املشلكة يف التوصل اإ
تضمن التعريف البث الكبيل والبعض ال خر قام  الأعضاءبتعريف البث بطرق خمتلفة. ويف بعض ادلول من ادلول  العديد

ويف بعض الولايت القضائية ادلولية فاإن املهنج املتعل ق ابلوسائل السلكية  يتعل ق ابلبث السليك والالسليك فقط. بتعريفها فامي
ىل التعريف يف مجهورية فامي خيتص ابلبث الكبيل قد مت التعامل معه من خالل أأنظمة قانونية خمتلفة متاما.  وأأشار الوفد اإ

بصورة خمتلفة حبيث يكون من الأفضل وجود تعريف  الأعضاءولوجيا أأيضا يف ادلول جنوب أأفريقيا. كام يمت التعامل مع التكن
ىل البث عرب الأثري والبث الكبيل وميكنه أأن يتضمن اكفة ادلول مثل الربازيل وتش ييل اليت يوجد هبا مناجه تنظميية  ينظر اإ

 خمتلفة خاصة ابلبث الكبيل. 

ىل ما مت التفاق عليه يف املعاهدات ورصح الرئيس بأأن الطريقة لتسوية اخلالفات يف  .134 املعاجلة الوطنية ميكن أأن تشري اإ
ضافات لأغراض املعاهدة. واكنت هناك اقرتاحات أأيضا بأأن يكون هناك تعريف منفصل خاص  ادلولية السابقة ويتطلب اإ

 للبث عرب الأثري والبث الكبيل من أأجل التعامل مع اخملاوف الأخرى. 

وقام بدراسة التعريفات الوطنية اخلاصة هيئات البث عرب الأثري ئب الرئيس وشكر الأمانة. وهنأأ وفد كندا الرئيس وان .135
ىل  ىل النظر اإ وهيئات البث الكبيل يف ترشيعها الوطين والتعريفات املوجودة ابلفعل يف املعاهدات الأخرى. واكنوا يف حاجة اإ

ما علهيم أأن حيددوه يف مرحةل يكون دلهيم فهيا املزيد من  العالقة بني الأحاكم املتعلقة ابلتعريف وحتديد املس تفيدين وهو
ىل العالقة بني أأول حمكني. واكن  ىل النظر اإ املعلومات. وقد ذكروا الأحاكم املتعلقة ابملعاجلة الوطنية لكهنم اكنوا يف حاجة اإ

ىل السلطة ذكل بسبب الأمهية اليت يولهيا الوفد لضامن  املمنوحة هلم من خالل قوانني أأن أأطر ترشيعاهتا اخملتلفة تشري اإ
ىل امجلهور، وخاصة عند منح تراخيص البث العام.   دولهتم، من أأجل توفري خدمات اإ

ىل تعريف أأسايس لنشاط البث، مع توافر فرصة استيعاب ذكل من خالل  .136 ورصح الرئيس بأأنه يبدو أأهنم يف حاجة اإ
يل. واكنت هناك بعض املزيات ملعاجلة اخلالفات يف املهنج احملايد تكنولوجيا أأو من خالل تعريف منفصل للبث الكب

الترشيعات الوطنية فامي يتعل ق ابلتعريفات من خالل البدء من خالل التعريفات املوجودة يف املعاهدات ادلولية احلالية مبا يف 
وميكن أأن ذكل معاهدة بكني. وعندئذ س يكون من السهل التوصل اإىل صورة واحضة تتعل ق ابملس تفيدين من املعاهدة. 

يتضح املس تفيدون من املعاهدة من خالل تعريف هيئة البث أأو وجود أأحاكم تنص عىل املس تفيدين من املعاهدة. همام اكن 
تعريف هيئة البث، فهناك اختالف يف نطاق امحلاية اذلي ميكن اختاذ قرار بشأأنه ابلنس بة للمعاهدة املقرتحة لأهنم لو أأخذوا 

لية تتعل ق ابلإرسال الالسليك عىل سبيل املثال فعلهيم أأن يكونوا واحضني للغاية من أأنه ل بتعريف النشاط من معاهدة دو 
 يعين أأن موضوع امحلاية مقترص عىل الإرسال الالسليك. 

جياز عن املناقشة املتعلقة  .137 أأمهية التناس ق مع تعريفات املعاهدات احلالية مثل وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابإ
ىل معاهدة رو ىل احلاجة اإ ما و معاهدة فناين الأداء والفونوغرامات للمنظمة العاملية للملكية الفكرية. وقد أأشار عدد من الوفود اإ

ىل  الاحتفاظ بعدد من التعريفات مفتوحة حىت تسري املناقشات وتكتسب وضوحا أأكرث. وقد اتف ق مع هذه البياانت وأأشار اإ
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ن الاحتفاظ بتعريف البث عىل الطاوةل قد تفضيهل لالحتفاظ بتعريفات هيئة البث وال  بث يف مداولت العمل اخلاصة هبم. اإ
 يوفر فرصة عندما تصبح املناقشات أأكرث وضوحا للعثور عىل انفراجه للمتيزي بني أأنشطة معينة مت الرتكزي علهيا يف املعاهدة. 

اط وكيفية التعامل مع مسأأةل البث ورصح الرئيس أأن هناك مناقشات جيدة حول املسائل املتعلقة بتعريف البث كنش .138
ن الأمر اذلي مل يبت فيه واملتعل ق ابلرمس البياين اخلاص ابملفاهمي اكن تعريف الإشارة. وطلب الكبيل وتعريف هيئة البث.  اإ

 من الأمانة قراءة التعريف اخلاص ابلإشارة. 

ىل تعريفني من الأوراق غري الرمسية واحلقوق   ق املللفوقامت الأمانة بلفت انتباه اللجنة ادلامئة املعنية حب .139 اجملاورة اإ
نص عىل أأن"  5البديل أأ للامدة  SCCR/27/2 Revمن "املفاهمي". أأول، التعريف املأأخوذ من الوثيقة  2الواردة يف صفحة 

لكرتونيا يتكون من أأصوات أأو صور أأو أأصوات وصور أأو أأشاكل من ذكل سواء اكنت مشفرة أأم  الإشارة تعين انقل مودل اإ
وقد نص عىل أأن "الإشارة يه انقل  5البديل )أأ( للامدة  SCCR/27/2 Revل". أأما التعريف الثاين فقد ورد يف الوثيقة 

رسال بث عرب الأثري أأو بث كبيل". وبناء عىل هذين التعريفني، يف صفحة  لكرتونيا وقادر عىل اإ يف اجلانب الأمين يف  1مودل اإ
شارة. وقد اتف ق العمود اخلاص ابلإشارة اكن هناك عد د من العنارص اليت مت حتديدها عند اس تكامل تعريف ما جيب اعتباره اإ

التعريفان عىل طبيعة الإشارة واليت جيب أأن تكون انقل مودل الكرتونيا. وفامي يتعل ق مبعىن الإشارة هناك عدد من العنارص 
رسال   الأثري أأو بث كبيل. اثنيا، موضوع النقل، سواء بث عرباخملتلفة اليت جيب أأخذها يف الاعتبار. أأول، القدرة عىل اإ

يتكون من أأصوات أأو صور أأو أأصوات وصور عرب أأشاكل ذكل. وهناك احامتل ادلمج بني هذين املعيارين أأي القدرة عىل 
رسال أأصوات أأو صور أأو أأصوات وصور عرب أأشاكل ذكل. ويف الهناية ففي تعريف الإشارة فاإن معايري التشفري أأو عدم  اإ

ىل أأن هناك تعريف "لالإشارة" ورد يف معاهدة بروكسل، أأ د تشفري ميكن وجو  خذها يف احلس بان. كام أأشارت الأمانة أأيضا اإ
 ( واذلي نص عىل أأن" الإشارة يه انقل مودل الكرتونيا وقادر عىل نقل الربامج". i) 1املادة 

ىل أأنه بيامن ي .140 قومون ابلرتكزي عىل تعريف البث عرب الأثري وفتح الرئيس ابب التعليقات حول تعريف الإشارة. وأأشار اإ
اكن من املهم دراسة كيفية امليض قدما يف املوضوع. وليس من املعقول الاس مترار يف املناقشات املتعلقة ابلأحاكم الأخرى أأو 

ىل تفامه مشرتك. واكنت الأمانة تع د ملخص اجملالت الأخرى لأن تكل تعترب الأساس يات اليت ميكن من خاللها التوصل اإ
ىل أ راء املنسقني الإقلمييني حول حاةل  للرئيس مفصال املوضوعات. ورصح الرئيس بأأنه سوف يكون من املمتع الاس امتع اإ

 العمل ورؤيهتم اخلاصة بكيفية امليض قدما يف املوضوع والقرارات اليت ميكن اختاذها يف امجلعية العامة حول هذا املوضوع الهام. 

بأأنه فامي يتعل ق مبوضوع تعريف الإشارة، فاإن هناك عنارص معينة لتعريف  الأعضاءودو  ورصح الاحتاد الأورويب  .141
ذا تطلب الأمر، اكنت متضمنة أأيضا يف تعريف البث يف املعاهدات احلالية.  ويف تعريف معاهدة بكني اكنت هناك الإشارة، اإ

ىل اس تقبال امجلهور للأصوات أأو الصور أأو الصور والأصوات أأو أأش شارة اإ اكل ذكل. وجيب أأن يدرج هذا اجلزء من اإ
ذا أأرادوا وضع تعريف لالإشارة.  . وقد 5وقد ظهر ذكل عىل سبيل املثال يف البديل أأ يف املادة التعريف يف تعريف الإشارة اإ

رسال موضوع النقاش. وأأخريا، جيب أأل حياولوا  اكنت هناك بعض املسائل الفنية اليت جيب أأن تتكون من أأو تس تطيع اإ
خراج العديد من التعريفات للبث الكبيل عىل سبيل املثال. اكن من الاكيف أأن تكون هناك تعريفات للبث عرب الأثري والبث  اإ

الكبيل وهيئات البث والإشارة. واكن من املرحج أأهنم ل حيتاجون اإىل وجود تعريفات للبث عرب الأثري والبث الكبيل والربامج 
 والإشارة. 

ئل أأخرى تتعل ق ابملس تفيدين ومدة امحلاية واحلاجة اإىل وجود تقييدات واس تثناءات. ورصح الرئيس أأن هناك مسا .142
جراءات امحلاية التكنولوجية  دارة احلقوق   (TPMs)واكنت هناك أأيضا موضوعات متعلقة ابس تخدام اإ . (RMIs)ومعلومات اإ
ىل توضيح املس تفيدين من املعاه ىل املناقشات املتعلقة ابحلاجة اإ ىل الوسائل التكنولوجية وأأشار الرئيس اإ دة مع الإشارة اإ

ىل البيئة التنظميية. وابلر م من ذكل، ل تزال هناك مسائل عالقة تتعل ق  اجلديدة. واكنت هناك مقرتحات تتعل ق ابلإشارة اإ
 بأأنشطة البث. 
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لأورويب ودو  وأأيد وفد رومانيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق، بيان وفد الاحتاد ا .143
. ولأن املسودة ادلقيقة قد تعاملت مع هيئات البث فقد اعتقد الوفد أأنه من املهم وجود تعريف للمس تفيد. وفامي الأعضاء

يتعل ق بتعريف هيئة البث ميكهنم الاس تفادة من التعريفات الواردة يف املعاهدات السابقة. وابلر م من ذكل، اكن هناك ليزال 
 م به فامي يتعل ق بتعريف املس تفيدين. معل همم جيب القيا

ىل تعريف لهيئة البث لأنه من املمكن أأن يكون هناك فقط  .144 ورصح الرئيس بأأهنم انقشوا فكرة أأهنم ليسوا يف حاجة اإ
يضاح ماهية  ىل اإ تعريف لنشاط البث. حىت يف هذه احلاةل، لو مل يكن هناك تعريف لهيئة البث فاإهنم اكنوا حيتاجون اإ

 ملعاهدة. املس تفيد من ا

والبث الكبيل عرب الأثري بأأن ملحوظاته املتعلقة بتعريف أأنشطة البث  الأعضاءورصح وفد الاحتاد الأورويب ودو   .145
ىل تعريف لهيئات البث عرب الأثري وهيئات البث الكبيل تعترب الطري ق لتعريف  من خالل تكل التعريفات والتوصل اإ

لنس بة للمعاهدة. وقد واف ق مع اكفة الوفود بأأنه اقرتح أأن يبدأأ بتعريف البث املس تفيدين. واكن هذا هو الأمر الرضوري اب
ىل تعريف هيئات البث. مث يمت عقد نقاش حول املس تفيدين.   لكهنم جيب أأن ينطلقوا من هذا التعريف اإ

اط اذلي يعىن النش واقرتح الرئيس أأن هناك حاجة اإىل العمل وفقا لتفامه مشرتك عىل البدء بتعريف البث، وهو ما .146
ذا اكن ممكنا.  يمت التعامل معه وفقا ملوضوع البث، من خالل تعريف مس تقل أأو منفصل أأو من خالل خيار حمايد تكنولوجيا اإ
ذا وافقوا عىل أأهنم حيتاجون اإىل توضيح من مه املس تفيدين من املعاهدة. واكنت هذه يه  مث يقومون بتعريف هيئات البث اإ

. وأأكد الرئيس عىل أأهنم عقدوا عدة اجامتعات لتبادل وهجات النظر اليت تتعل ق ابلتعريفات. تباعهااإ خارطة الطري ق اليت جيب 
كام أأكد عىل أأن وضوح املس تفيدين من املعاهدة يعترب أأمرا أأساس يا ابلنس بة للعمل املس تقبيل حول هذا املوضوع. كام أأكد 

ىل املرحةل  التالية حيث يقومون بتضيي ق اخليارات يف حماوةل للتوصل عىل عدد من اخليارات اليت مت توفريها واقرتح الانتقال اإ
ىل لتبادل الأفاكر فامي يتعل ق ابملوضوعات اليت يناقشوهنا او وهجات نظرمه حول كيفية  ىل تواف ق يف الرأأي. ودعا الوفود اإ اإ

 السري قدما. 

، عىل أأهنم عقدوا مناقشات وواف ق وفد رومانيا، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق .147
جيابية ومفيدة ومشجعة. ومن أأجل المتكن من الاس مترار يف التقدم ترى اجملموعة أأنه اكن من الرضوري يف هذه املرحةل  اإ

ىل مناقشة تتعل ق ابلنص. ومن وهجة نظر الوفد، جيب أأن يمت تعممي هذا النص، ودجمه يف نص يتضمن  الانتقال اإ
لهيا خالل معلهم دلمع وضع خارطة طري ق واحضة تسري حنو عقد ملمتر دبلومايس يف العامني الاس تنتاجات اليت مت التوص ل اإ

القادمني. وأأكد الوفد عىل أأنه اكن الوقت املناسب لتحديث الإطار القانوين ادلويل من خالل منح حامية اكفية وحديثة اإىل 
 هيئات البث. 

حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق. وقد ودمع وفد الاحتاد الرويس بيان وفد رومانيا، اذلي  .148
ىل العمل بصورة مبارشة عىل نص املعاهدة. ومنذ مخسة س نوات اكن دلهيم نص  قام من قبل بطرح اقرتاح حول احلاجة اإ

دبلومايس اكن  للمعاهدة. وقد اكتسبت ال ن أأحاكما جديدة وقد مت الكثري من العمل بشأأهنا. ومن أأجل الاقرتاب من ملمتر
من املهم وجود حفص للك مرحةل عىل حدا للأفاكر املتضمنة يف النص. وبناء عىل هذا النص املدمج سيس تطيعون من 

حول تعريفات معينة. وسوف واحلقوق اجملاورة   ق املللفالتوصل اإىل حل للمشالكت اليت أأثريت يف اللجنة ادلامئة املعنية حب
 ق تباع أأي طري ق أ خر فس يعقد معل اللجنة ادلامئة املعنية حباإ أأفضل عىل املشالكت أأما  يساعدمه النص عىل التغلب بصورة

عداده من أأجل اجللسة القادمة عىل أأساس  املللف واحلقوق اجملاورة. واكن الوفد يليد العمل عىل نص مدمج تقوم الأمانة ابإ
 املناقشات. 

ىل بيانه الافتتايح اذلي عرب فيه عن أأمهل يف أأن  وأأشار وفد الياابن، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، .149 اإ
جيابية للأمام. ويف هذا الصدد، جيب حتويل التقدم الفين يف اللجنة ادلامئة املعنية حب   ق املللفيس تطيعوا حتقي ق قفزة اإ
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دارة املناقشا ىل أأهدافهم. وقد قام الرئيس ابإ ىل مثل هذه القفزة اليت جتعلهم يصلون اإ ت الفنية بطريقة حكمية واحلقوق اجملاورة اإ
رشاداته احلكمية للموافقة عىل طري ق يدفعهم للأمام يف ظل القفزة الإجيابية  وهمنية للغاية وسعت اجملموعة اإىل احلصول عىل اإ

 اليت حققوها يف اجللسة. 

البلطي ق. وأأيد وفد رصبيا البيان اذلي قدمه وفد رومانيا، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى و  .150
وابلنس بة ملسأأةل من مه املس تفيدين من املعاهدة، اكن تعريف هيئات البث يف الاقرتاح غامضا. ويف رصبيا، عىل هيئة البث 

هنا اكنت  أأن حتصل عىل ترخيصها من ادلوةل ولبد علهيا أأن تفي ببعض متطلبات الأهداف. ومن وهجة نظر التعريف، فاإ
ات قانونية مث ميكهنا عند ذكل بتقدمي أأنشطة البث وفقا للقانون. ومن أأجل توضيح من مه الكيان القانوين اليت أأوفت مبتطلب
ىل من مه ليسوا مبس تفيدين من املعاهدة. القامئ ابلبث عرب اإ املس تفيدون من املعاهدة، ميكهنم  تباع املنط ق اذلي يشري اإ

ميداي بالاير وميكنه أأن يكون هجة بث فقط  وهو عبارة عن خشص يس تخدم برانمج ميكروسوفتالانرتنت عىل سبيل املثال 
ىل القول بدقة أأن املس تفيدين من املعاهدة يه  ابس تخدام التكنولوجيا، ليس هو املس تفيد املس هتدف. لقد اكنوا يف حاجة اإ

 فقط الهيئات القانونية اليت تقدم خدمات البث. 

يران  .151 دث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق، ، بيان وفد رومانيا، اذلي حت(سالميةالإ  -)مجهوريةوأأيد وفد اإ
اليت قالت أأنه مل يمت عقد مناقشات تتعل ق ابلنص حول مسودة املعاهدة. ومل يكن هناك تواف ق يف الرأأي حول بعض املفاهمي 

ون اإىل خارطة وأأيد الوفد فكرة أأهنم حيتاجمثل الأهداف، والنطاق احملدد وموضوع امحلاية يف املعاهدة املقرتحة.  ساس يةالأ 
ن عقد ملمتر دبلومايس يف خالل العامني القادمني قبل حل وهجات النظر الباقية اخملتلفة وقبل  طري ق لالإرساع يف املهمة. اإ

ىل تواف ق يف الرأأي حول املفاهمي الأ  اكن أأمرا سابقا لأوانه. واكن موقف الوفد هو أأهنم سوف يتفقون بشأأن  ساس يةالتوصل اإ
بشأأن عتقدون أأنه من الساب ق لأوانه التحدث بشأأن واختاذ قرار فامي يتعل ق بتوقيت امللمتر ادلبلومايس خارطة الطري ق لكهنم ي 

 ابملعاهدة. 

حراز ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه يشعر ابلرسور بسبب التقدم اذلي مت  .152 ىل اإ ه ويشعر أأهنم توصلوا اإ
ا. وقد شاهدوا بعض التواف ق حول عدد من القضااي مبا يف ذكل زايدة كثري من الوضوح حول املوضوعات اليت اكنوا يناقشوهن

ىل العمل حول النص س يكون مفيدا من أأجل التفكري فامي قاموا ابجنازه. ابملهنج اذلي اقرتحه الوفد. الاهامتم  ن الانتقال اإ اإ
ل امللموس من خالل اعرتاض ساس املزيد من العمأأ وسيسعد الرئيس أأن يأأخذ زمام املبادرة يف صياغة النص لأنه س يوفر 

وسوف يكون ذكل مادة املوضوع أأو موضوع يقوم بتطبيقه فقط عىل املوضوعات اليت انقشها موضوعيا خالل هذه الفرتة. 
امحلاية واحلقوق اليت يمت منحها وبعض التعريفات. ويف الوقت نفسه، بيامن هناك بعض اخلالف اذلي يبدأأ يف الظهور يف عدد 

ىل ترك اخليارات مفتوحة يف أأي يشءفمل يقم أأحد ابللزتام بأأي  الأعضاءول من مواقف بعض ادل . وقد تكون هناك حاجة اإ
وابلنس بة للموضوعات الأخرى اليت مل تمت مناقشة موضوعية بشأأهنا خالل اجللسات ل هناك جمال للمفاوضات. حبيث يظنص 

ىل نص مقبول خالل عات القادمة. القليةل السابقة، فيجب وضعها عىل جدول الأعامل اخلاص ابلجامت ذا اس تطاعوا التوصل اإ واإ
 ص مقبول، فعند هذه النقطة س يكونوناجللس تني القادمتني، وليس نص هنايئ لأنه س تظل هناك عبارات بني أأقواس، لكن ن

ذا اكن النص انجض بصورة اكفية لعقد ملمتر دبلومايس يف العامني  القادمني واذلي يف موقف ميكهنم من اختاذ قرار بشأأن ما اإ
 ميكن أأن ينجح وميكهنم من حتقي ق نتيجة. 

وقد مت حتقي ق للوفود اليت عربت عن رضاها ابملناقشات أأثناء اجللسة.  الأعضاءوانضم وفد الاحتاد الأورويب ودو   .153
ىل  تقدم واحض وخاصة حول فهم خمتلف املواقف. أأمه ما يف الأمر هو فهم مواقف لك الوفود وما اذلي يقصدونه عند الإشارة اإ

ىل أأخذ املناقشات ملناقش هتا مع دو  البث التقليدي والبث املزتامن واجملالت الأخرى.  والقيام  الأعضاءواكن الوفد حيتاج اإ
وفد الولايت املتحدة ابملراجعة احلريصة ملا متت مناقش ته. وس يكون من املفيد مراجعة املناقشات يف النص وكام اقرتح 

كل عىل الأحاكم اليت متت مناقش هتا يف اجللسة. واكنت هناك أأحاكم تتعل ق ابملعاهدة واليت مل يتناولهنا س يقترص ذالأمريكية 
مثل مدة امحلاية والالزتامات املتعلقة ابلتدابري التكنولوجية. وأأيد الوفد بيان وفد رومانيا، اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان 
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ىل خا رطة طري ق واحضة لالس مترار يف معلهم الرايم اإىل حتقي ق هدف عقد ملمتر أأورواب الوسطى والبلطي ق، أأهنم حيتاجون اإ
 دبلومايس يف خالل العامني القادمني. 

وهنأأ وفد الهند الرئيس عىل تعيينه. ورصح بأأنه قبل التحرك قدما حنو عقد مفاوضات تتعل ق ابلنص واليت اقرتهحا وفد  .154
يران )مجهورية  يضاحات كبرية.  ووفد الولايت املتحدة الإسالمية( -اإ ىل اإ  الأمريكية اكنوا يف حاجة اإ

وعرب وفد مجهورية جنوب أأفريقيا عن شكره لوفد رومانيا، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى  .155
ن وجود خارطة طري ق واحضة توفر فرصة توحض وتدمج والبلطي ق، عىل اقرتاحه ورصح بأأنه اكن اقرتاحا يس تح ق الاهامتم.  اإ

ت النظر حول خمتلف املسائل واملناقشات املوضوعية. اكنت املناقشات اليت تقوم عىل أأساس النص مفيدة وجعلهتم وهجا
 يقرتبون خطوة من هدفهم. 

وأأكد وفد الياابن، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عىل أأنه يواف ق عىل السري قدما يف اجتاه املفاوضات املتعلقة  .156
 ابلنص. 

مجموعة رياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، موقف وفد رومانيا، اذلي حتدث ابلنيابة عن وأأيد وفد نيج .157
ىل عقد مناقشات تتعل ق ابلنص ووضع خطة معل واحضة. وأأكد عىل احلاجة اإىل  بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق يف دعوته اإ

عطاء أأمهية خاصة لبعض اجملالت ا طار زمين ملموس واإ ليت ينبغي تناولها، وأأهداف خاصة ينبغي حتقيقها، خالل هذا توفري اإ
الإطار الزمين. وابلنس بة للمجالت اليت جيب علهيم القيام فهيا بتحراكت مناس بة فقد اكنوا يف حاجة اإىل حتديد هذه اجملالت 

ماكانت التوصل يف نطاق املناقشات حبيث ميكهنم يف املس تقبل القريب الب اسرتاتيجيةوالبدء يف وضعها بصورة  دء يف رؤية اإ
ىل توصيات ملموسة للملمتر ادلبلومايس.   اإ

ىل بيان وفد نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة  .158 وأأيد وفد كينيا الوفود السابقة اليت أألقت لكامهتا. وأأضاف اإ
 ح وفد الولايت املتحدة الأمريكية. الأفريقية، أأن هناك جمالت تواف ق وميكن للرئيس أأن يأأخذ زمام املبادرة يف النص كام اقرت 

 وأأيد وفد الس نغال املوقف اذلي عرب عنه وفدي نيجرياي اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، وكينيا.  .159

ىل نقطة حيث قاموا بتبادل بعض ال   .160 راء وتلقوا أأفاكرا جيدة حول اكفة املسائل الرئيس ية ورصح الرئيس بأأهنم وصلوا اإ
ل نطاق امحلاية وموضوع امحلاية واحلقوق املمنوحة والتعريفات. وقد مت التعبري عىل بعضها بطريقة للسامح هلم اليت ذكروها مث

وميكهنم الاس مترار يف تكل لقد اكنت جتربة مفيدة. الأخرى بشأأن هذه املسائل.  الأعضاءمبحاوةل استيعاب خماوف ادلول 
واكنوا  لأهنم حيتاجون لبعض الإيضاحات بشأأن أأساس يات املعاهدة. اجلهود لكن قد يكون من الساب ق لأوانه القيام بذكل

ىل التفكري يف املناقشات املتعلقة ابلنص مبا يغطي فقط ما متت مناقش ته أأثناء تبادل وهجات النظر يف هذه  حيتاجون ال ن اإ
عداد وث اجللسة بدل من املوضوعات املتبقية.  ذا مت واكن الرئيس يرغب يف القيام جبهود من أأجل اإ يقة تعمتد عىل النص اإ

ىل تواف ق يف الرأأي حول ذكل. واكنت هناك حاجة لوجود خارطة طري ق واحضة. وسوف يبدأأ ذكل مبناقشة لكيفية  التوصل اإ
الاس تعانة مبا قاموا مبناقش ته مبا يف ذكل أأساس يات املعاهدة، ومعىن نطاق املعاهدة واحلقوق والتعريفات. وميكهنم عند ذكل 

ضافة املوضو  عداد خارطة طري ق جيب عات الباقية. اإ ىل نتيجة وهذه النتيجة، كام رصح أأ ومن أأجل اإ ن تقودمه تكل املناقشات اإ
وفد نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، اكن جيب أأن تلدي اإىل همةل زمنية ملموسة حبيث ل يقوموا 

حاجة اإىل همةل زمنية للعمل عىل عقد ملمتر دبلومايس خالل واكنوا يف ابلتحدث عن املوضوع ملدة عرش س نوات أأخرى. 
المتهيدية يف حماوةل استيعاب خمتلف وهجات النظر ول يعىن ذكل أأنه قد  هالعامني القادمني. وأأوحض الرئيس أأن هذه اكنت أ رائ

ىل عدد من املسائل العالقة واليت ميكن أأن تظهر يف الوثيقة اخلا صة ابلنص واليت اكنت مفتوحة مت حل اكفة املسائل. وأأشار اإ
ىل القيام بعقد مزيد من املناقشات  قلمييني واجملموعات اإ أأمام مزيد من التعليقات والاقرتاحات. ودعا الرئيس املنسقني الإ

 لالقرتاح. 
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 رفع اجللسة. وقام الرئيس ب .161

 : التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ 7البند 

من بنود جدول الأعامل، وهو التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات  7يف مناقشة بند  رحب الرئيس ابلوفود .162
ىل أأنه اكن دليه مسأأةل تثري الاهامتم واليت أأطلقت جلسات تبادل وهجات النظر ومت مناقش هتا خالل  ودور احلفظ. وأأشار اإ

اورة. وطلب من الوفود اس تخدام وقهتم المثني بطريقة متكهنم واحلقوق اجمل  ق املللفة حباجللس تني السابقتني للجنة ادلامئة املعني
من فهم مواقف بعضهم البعض من أأجل التوصل اإىل طرق لستيعاب التوقعات واخملاوف املرشوعة اليت دلى خمتلف 

ملكتبات ودور مبهمة اخلدمة العامة واليت تقوم هبا ا الامتثال حتقي قوقد تضمن ذكل التعاون عىل الأطراف جتاه هذه املسأأةل. 
 ق . وتطلبت هممة اخلدمة العامة حتقي ق تقدم كبري يف مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبالأعضاءاحلفظ ملصلحة اكفة ادلول 

حبيث يكون لك مواطنهيم مس تفيدين.  الأعضاءواحلقوق اجملاورة من أأجل حتليل الطريقة املثىل للتعاون مع ادلول  املللف
جليدة للسري قدما الاس مترار يف املناقشات بناء عىل حسن النية والأدةل املوضوعية بطريقة بناءة واقرتح أأنه من الطرق ا

ضافة وهجات النظر الفنية فامي يتعل ق مبختلف العنارص املتضمنة يف النقاش.  وجيب أأن تعمتد الاس تنتاجات اليت يمت التوصل واإ
لهيا عىل التواف ق يف الرأأي وهذا يعىن التعامل مع اكفة ىل مناقشة املوضوع  اإ خماوف مجيع الأطراف. واكنت هناك حاجة اإ

ىل تفاهامت مشرتكة حول بدون الإحياء بأأكرث من أأن ذكل ليس غال نقطة بداية  بطريقة مناس بة من أأجل رؤية والتوصل اإ
مرتفعة املس توى توجه املناقشات. ويف اجللسة السابقة، قاموا بتحديث دراسة الربوفيسور كينيث كروز اذلي قدم وهجة نظر 

 حول املوقف حول العامل. وتطلع الرئيس اإىل سامع وهجات نظرمه وفتح ابب النقاش للمجموعات. 

وأأشاد وفد الربازيل، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، ابلعمل اذلي مت حىت ذكل  .163
عدادهام يف اإ تقدم به من خالل حتديث دراس تني سابقتني مت  احلني كام شكر الربوفيسور كينيث كروز عىل العمل اذلي

وقام بدمج املعلومات املتضمنة يف هاتني ادلراس تني. واكنت الوثيقة اليت تضمنت ادلور الهام اذلي لعبته  2014و 2008
عارة الكتب ابملكتبات، ذات فائدة كبرية للجنة ادلامئة املعنية حب واحلقوق اجملاورة.  للف ق املاملكتبات ودور احلفظ وخدمات اإ

واليت ل متس بنتيجة وأأيد الوفد عقد نقاش مفتوح ورصحي حول التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ 
واكن همامت للغاية للمشالكت، اليت أأثرت عىل املكتبات ودور احلفظ حول العامل. املناقشات للتوصل اإىل حلول فعاةل 

ىل جانب وفود الإكوادور وأأور ق ابلقرتاح اذلي قابملناقشات اليت تتعل غواي واجملموعة الأفريقية والهند فامي يتعل ق دمه، اإ
أأكد الوفد عىل أأمهية التصدي ق واملناقشات اخلاصة وكام رصح يف مداخلته الأخرية، ابلطريقة اليت مت التعامل هبا مع املوضوع. 

ن معلية التصدي ق عىل معاهدة مراكش اكنت أأ هدة مراكش. واعتقد ابلتقييدات والاس تثناءات ومعلية التصدي ق عىل معا
هامة للغاية وقال أأن هناك أأربعة من بني لك مثانية دول قامت ابلتصدي ق عىل معاهدة مراكش من منطقته. وطالب الويبو 

قلميية مشاهبة لتكل اليت مت عقدها يف الرأأس الأخرض دلول املنطقة املتحدثة   . بانيةابلإس  بعقد حلقات معل اإ

وعرب وفد ابكس تان، واذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة دول أ س يا واحمليط الهادي، عن اعتقاده بأأن التقييدات  .164
وقد اكن هذا املوقف والاس تثناءات اكنت متطلبات رضورية لاكفة معليات وضع املعايري يف املنتدايت الوطنية وادلولية. 

وخاصة  جامتعيةاب احلقوق ومصلحة امجلهور يف العملية العلمية والثقافية والاحيواي لتحقي ق التوازن املطلوب بني مصاحل أأحص
من التفاق املتعل ق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية  7يف ادلول الأقل منوا. وقد انعكس الاهامتم يف املادة 

ىل احلفاظ عىل التوازن بني الكتاب واملصل ىل واليت أأكدت عىل احلاجة اإ حة العامة وخاصة ما يتعل ق ابلتعلمي والبحث والنفاذ اإ
ويف وتعترب املكتبات ودور احلفظ ملسس تان حيويتان يف اجملمتع وتعمل يف غالب الأحيان عىل أأساس غري جتاري. املعلومات. 

ن مل تكن الوحيدة اليت تعترب  املصدر الأوحد للمواد غالبية ادلول النامية وادلول الأقل منوا، اكنت يه اجلهات السائدة اإ
للطالب والأاكدمييني. ويف الواقع أأن الشعوب يف اكفة ادلول بغض النظر عن مس توى التمنية يف هذا البدل حيصلون عىل مزااي 

من جراء التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ ولبد لتفاقية الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة 
فظ أأن تسمح لهذه املزااي بأأن يمت اس تقراؤها من أأجل مصلحة البرشية مجعاء بدل من قرصها عىل دول ابملكتبات ودور احل
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منفردة. وسوف تتطلب مثل هذه التفاقية وجود اتساق وتوازن عىل املس توى الوطين مبا يف ذكل تنا م القوانني والس ياسات 
واكن تبادل اخلربات الوطنية لدلول رشوعة لاكفة أأحصاب املصلحة. احمللية وهو ما ميكن أأن يسهم يف حامية وتوفري املصلحة امل 

ىل اجللسة الثامنة  الأعضاء أأمر مفيد أأيضا يف هذا الصدد. كام أأيد املقرر اخلاص يف جمال احلقوق الثقافية يف تقرير مت تقدميه اإ
للمكتبات يف جمال التعلمي. وعرب  ابلنس بة ح ق املللفتنس ي ق الاس تثناءات والتقييدات يف  الإنسانوالعرشين جمللس حقوق 

ىل وجود ميرس بصفته "صدي ق للرئيس" كام جند يف اللجان  هالوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل اقرتاح الساب ق املتعل ق ابدلعوة اإ
 واحلقوق اجملاورة الأخرى.   ق املللفادلامئة املعنية حب

، عىل ادلور الأسايس للمكتبات ودور احلفظ فريقيةوأأكد وفد نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأ  .165
ىل املعرفة من أأجل التمنية البرشية واجملمتعية.  ذوامللسسات البحثية يف تسهيل النفا ن مبدأأ الاس تثناءات والتقييدات للوفاء اإ اإ

ن تكنولوجيا والأمه من ذكل أأهنا اكنت متثل جزء ل يتجزأأ مبأأهداف معينة اكن ميثل جزءا رضوراي من الواثئ ق ادلولية. 
ن معاهدة ابريس  محلاية املصنفات  1886محلاية امللكية الصناعية، ومعاهدة برن  1883املعلومات والتصالت منذ بدايهتا. اإ

فقد تضمن تقييدات معينة حتمي امللسسات التعلميية  1710وهو قانون أ ن الأدبية والفنية وحىت أأول ترشيع للملكية الفكرية 
عن ماليك احلقوق حىت عندما  ساس يةومل تتغايض هذه الواثئ ق الأ التعلميي من قبل املس تخدمني. وتسهل النفاذ للفرص 

وطالب وفرت س ياقا اترخييا لطبيعة التعويض ابملقابل لنظام امللكية الفكرية وهو حامية ماليك احلقوق خلدمة الصاحل العام. 
وميكن للمعلومات اليت يمت احلصول علهيا من ناءات والتقييدات. الوفد بأأن حيققوا تقدما يف العمل املتعل ق ابلنص حول الاس تث 

اخلربات الوطنية أأن متد الوفود اليت تقوم ابلتفكري يف الأمر ابملعلومات لكن ذكل ل يربر تأأخري العمل حول النص املوضوعي 
ة. واكن الوفد يدرك أأن دلى حول الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ وامللسسات التعلميية والبحثي

ىل امجلعية العامة  رسالها اإ وذلا دعا الوفد اإىل وضع توصية تأأخذ يف احلس بان  2015اجللسة الفرصة لتحديد الرساةل اليت سيمت اإ
لعقد مناقشات حول النص. وسوف ميكهنا ذكل من تنقيح وتعممي النص وحتديد  الأعضاءالرغبة القوية لعدد كبري من ادلول 

. ول جيب أأن يطوروا التحدي والواقع متساوي الأبعاد 2012ت الواقعية اليت جيب اختاذها لتحقي ق خطوات تفويض اخلطوا
لغاء استبعاد نس بة من ساكن وهو البيئة الرمقية وكيف قام بتبين القضية.  وجيب أأن يضيفوا دفعة لعملهم ويساعدوا عىل اإ

ات. ورحب الوفد ابدلراسة احملدثة حول الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة العامل، وخاصة الش باب، من جمال املعرفة واملعلوم
عىل الفجوات الواسعة اليت جيب عىل  ءالضو وأألقت  الأعضاءدوةل من ادلول  188ابملكتبات ودور احلفظ. وغطت ادلراسة 

عطاء اهامتم اكيف اب دلراسة وأأن تكون وهجات النظر معاهدة متعددة الأطراف ملهئا. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يكون قد مت اإ
ىل عقد مزيد من املناقشات حول النص اذلي أأعدته اجملموعة الأفريقية  اليت حصلوا علهيا مفيدة ملناقشاهتم. وتطلع الوفد اإ

. واكنت وثيقة الرئيس غري الرمسية اليت قامت بتجميع SCCR/29/4يف وثيقة  وأأورغوايووفود الربازيل والإكوادور والهند 
الاقرتاحات مبثابة قاعدة جيدة ملزيد من النقاشات. وأأكد الوفد عىل طلبه ختصيص اجللسات القادمة للجنة ادلامئة  خمتلف

 واحلقوق اجملاورة وقتا متساواي لاكفة القضااي املطروحة عىل جدول الأعامل.   ق املللفاملعنية حب

بلطي ق، بأأنه يرحب ابلنسخة احملدثة من ادلراسة ورصح وفد رومانيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى وال  .166
اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ واليت أأعدها بروفيسور كينيث كروز. واكنت  ح ق املللفاملمتازة اخلاصة ابس تثناءات 

يف اكفة دول العامل ولعبت دورا هاما يف تيسري خدمات املكتبات  ح ق املللفابلنس بة لهيلك قانون  أأساس يةالاس تثناءات 
اجللسة  أأثناءواكن الوفد عىل قناعة بأأن النقاش املوضوعي اذلي جرى . ح ق املللفلقانون  جامتعيةوخدمت الأهداف الا

ذلا رأأى انه من املفيد الاس مترار يف هذه العملية. وقد وفر اختبار اخلطوات الثالثة  الأعضاءالسابقة اكن مفيدا لاكفة ادلول 
طارا واسعا لإ ا ح ق املللفاذلي نصت عليه معاهدات  ملزيد من  الأعضاءالاس تثناءات وقد حتتاج ادلول  نشاءدلولية اإ

ن الارتباط الواحض بني اس تثناءات   ح ق املللفالإرشادات حول كيفية وضع اس تثناءات معينة وخاصة يف العرص الرمقي. اإ
ي مهنجا غري مالمئا من وهجة نظرها. واحلقائ ق التارخيية عالوة عىل التقاليد السائدة يف لك دوةل س تجعل من أأي مهنج معيار 

وقد حبذ الوفد بقوة تبادل أأفضل املامرسات من أأجل التعرف عىل الأمثةل احلالية حىت تقوم ابلتفكري فهيا لك دوةل عىل حده. 
ور واكن هذا املهنج مناس با للسري قدما. وذكر بأأن العديد من املسائل اليت تناولها بروفيسور كينيث كروز تعاملت مع ادل

املعني اذلي ميكن للويبو أأن تلعبه يف هذا اجملال. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه من املهم املشاركة يف مناقشات لتيسري التقدم 
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يف هذا املوضوع. وابلنس بة ملهنج العمل، سوف يعمتد بصورة كبرية عىل الأهداف اليت حيددوهنا. وجيب أأن يعمتد العمل عىل 
جياد نظام حقوق مللف قابل  ح ق املللفزن عادل بني تفامه مفاده أأن حتقي ق توا ومصلحة اجملمتع أأمر رضوري من أأجل اإ

 للحياة. 

وواف ق وفد الياابن، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عىل أأن املكتبات ودور احلفظ قد لعبت دورا هاما يف  .167
 البس يطة، واخملاطر املتعلقة مبوضوع بند جدول الأعامل. ابملصاحل الواسعة، وغري أأيضا. كام أأقر جامتعيةالتمنية الثقافية والا

ومثل هذه اخملاطر الواسعة ميكن أأن تنبع من أأنه وكام شهدت دراسة بروفيسور كينيث كروز أأن العديد من ادلول قد قامت 
عىن أأن معل اللجنة ادلامئة بوضع اس تثناءاهتا وتقييداهتا اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ وفقا لأنظمهتا القانونية احمللية وهذا ي

واحلقوق اجملاورة جيب صياغهتا بصورة تعكس الواقع وتأأخذ يف احلس بان بصورة اكمةل مرونة الأطر   ق املللفاملعنية حب
 ويف اجللسة السابقة احتفظ الوفد بتعليقاته حول الاقرتاح امللموس املتعل ق مبهنجية العمل اليت اقرتهحاالقانونية ادلولية احلالية. 

ىل  ىل التوصل اإ مشرتكة. كام عرب عن تقديره  أأرضيةالرئيس. وعرب الوفد عن شكره للرئيس جلهوده املس مترة ومعهل اجلاد الرايم اإ
 تنظميهااملناقشات وفقا ملنظور العمل الفعال والكفء. ومت التعبري عن خماوف يف الوفد تتعل ق بطريقة  تنظميلنيته املتعلقة ب 

فامي يتعل ق ابلجتاه اذلي يسلكونه حىت مع توضيح الرئيس اذلي قدمه يف اجللسة الأخرية التنظمي  ذاحيمهل هواملعىن اذلي قد 
ىل تفامه مشرتك. تنظمي اذلي يتعل ق بأأن الهدف من هذا الأمر هو  ىل التوصل اإ وعرب الوفد عن املناقشة بصورة تلدي اإ

ملناقشات املكثفة التالية اليت جرت يف اجللسة السابقة اعتقاده بأأن العرض التوضيحي اذلي قدمه بروفيسور كينيث كروز وا
جنازا كبريا ابلطريقة اليت  أأعطهتم ىل الأمام. كام أأكد عىل أأهنم جيب أأن يقومون ابلبناء عىل معلهم اذلي يعترب اإ توجهيات للسري اإ

ن املناقشات عىل مس توى الأهداف و  ىل معظمه. اإ ملتحدة الأمريكية ميكن أأن وفقا لقرتاح وفد الولايت ا املبادئتوصلت اإ
يف هناية اجللسة السابقة وتساعد تس تمكل هذا العمل. وميكن أأيضا لهذه املناجه أأن تناسب النقاش املنظم اذلي عقده الرئيس 

عىل توضيح الاجتاه املشرتك للمناقشات. ومل يمتكن الوفد التغايض عن حقيقة عدم وجود تواف ق يف ال راء يف اللجنة ادلامئة 
واحلقوق اجملاورة فامي يتعل ق ابلعمل املعياري كام جيب أأخذ احلقائ ق يف احلس بان عند دراسة كيفية التوصل   ق املللفية حباملعن 

ىل أأساس توافقي ميكن لاكفة ادلول  وسوف يواصل الوفد مشاراكته يف املناقشات حول العمل معا من منطلقه.  الأعضاءاإ
 ودور احلفظ بطريقة بناءة.  التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات

وعرب وفد الصني عن شكره للرئيس والأمانة اذلين قاموا ابلكثري من العمل ابلنس بة لالس تثناءات والتقييدات اخلاصة  .168
ابملكتبات ودور احلفظ. وقد لعبت املكتبات دورا هاما يف احلفاظ عىل البيئة الثقافية. وقد تضمن الترشيع الصيين يف جمال 

ىل املصنفات اليتمية، اكنت هناك أأيضا أأحاكم خاصة هبا.  ح ق املللف واملتاحف واملكتبات اس تثناءات وتقييدات. وابلإشارة اإ
وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه جيب أأن يكون هناك توازن بني مصاحل املللفني ومصاحل امجلهور بصفة عامة. وعرب عن أأمهل يف 

ىل نتاجئ.  ق املللفمناقشة املشلكة يف اللجنة ادلامئة املعنية حب  واحلقوق اجملاورة من أأجل التوصل اإ

ميانه العمي ق بأأن وظيفة املكتبات ودور احلفظ رضورية من أأجل  الأعضاءوعرب وفد الاحتاد الأورويب ودو   .169 عن اإ
ادلراسة التقدم الثقايف والاجامتعي والاقتصادي. ووفقا لهذا الاعتقاد، دمع الوفد تكل الوظيفة بعدة أأدوات. وكام أأوحضت 

املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اليت أأعدها بروفيسور كينيث كروز فقد تضمنت هذه الأدوات الاس تثناءات والتقييدات 
ىل جانب واثئ ق أأخرى اعترب أأهنا تدمعها يف حتقي ق   ق املللفيف النظام القانوين حل وفقا للظروف الفرتات الفاصةل العامة دليه اإ

ن والتقاليد احمللية.  الطريقة اليت قامت هبا خمتلف الأنظمة القانونية بتطبي ق الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور اإ
احلفظ من خالل املرونة الكبرية اليت وفرهتا املعاهدات ادلولية متثل ثروة من املعلومات اليت ل جيب التقليل من قدرها. 

ىل تفامه أأفضل للطرق الفعاةل لتطبي ق  وميكن لهذه املعلومات وجيب أأن تكون الأساس اذلي ميكن من خال  التوصل اإ
ن دور الويبو واللجنة ادلامئة املعنية الاس تثناءات والتقييدات من خالل خمتلف الأنظمة القانونية وخاصة يف العرص الرمقي.  اإ

ن املناقشات الواحلقوق اجملاورة جيب أأن يكون تبين تبادل أأفضل املامرسات والتعمل املتبادل  ق املللفحب وامللموسة اليت  رثية. اإ
  ق املللفتبعت العرض التوضيحي دلراسة بروفيسور كينيث كروز يف اجللسة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب

 واحلقوق اجملاورة اكنت دليال عىل أأن املهنج اذلي يعمتد عىل تبادل أأفضل املامرسات حيفز قيام املناقشات املوضوعية اليت
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فقد  2014واحلقوق اجملاورة من امجلعية العامة   ق املللفاكنت تدعو لعقدها الوفود. ويف غياب تفويض للجنة ادلامئة املعنية حب
ذي بدء. ومل تمتكن من الاس مترار يف السري دون تفامه مشرتك  ابدئتطلب العمل عىل املوضوع وضوح بشأأن النتاجئ املتوقعة 

 هذا الأمر، جيب علهيم وضع هدف مشرتك. واكن من الواحض أأن وضع وثيقة ملزمة من حول الهدف. ولتحقي ق النجاح يف
الناحية القانونية هو هدف ل يوجد تواف ق يف الرأأي بشأأنه. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه هدف غري مطلوب ول ميكن دمعه. 

مناقشات بناءة. وعىل النقيض من ذكل، مفن أأما املقرتحات اليت تضمنت صياغة موهجة حنو هذا الهدف فمل تكن مفيدة لعقد 
تباعاملمكن أأن يمت التفاق عىل أأساس توافقي للمناقشات للرتكزي عىل العمل عىل  طريقة أأكرث تنظامي لتبادل أأفضل املامرسات  اإ

كام يمت مع أأخذ العمل الرائع لربوفيسور كينيث كروز كأساس ذلكل. وسوف يساعد هذا املهنج يف حتديد املشالكت واحللول 
ىل ادلول الأعضاءاس تخداهما يف خمتلف ادلول  دخال أأو حتديث  الأعضاء، وتوفري معلومات معلية اإ اليت تفكر يف اإ

ىل املواطن اليت ميكن أأن يفيد فيه التعاون ادلويل يف ظل الإطار ادلويل. وعرب  الاس تثناءات والتقييدات الوطنية مع الإشارة اإ
واحلقوق اجملاورة عىل هذا املهنج حبيث يكون غاية مفيدة وملموسة   ق املللفامئة املعنية حبعن أأمهل يف أأن تواف ق اللجنة ادل

 من أأجل وضع أأهداف واحضة للمس تقبل. 

وأأيد وفد الربازيل البياانت اليت أألقاها بنفسه، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، ووفد  .170
ن مجموعة بدلان أأس يا واحمليط الهادي ووفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية. واعترب أأن ابكس تان، متحداث ابلنيابة ع

موضوعا غاية يف الأمهية ابلنس بة لتطوير نظام حقوق  ح ق املللفاملناقشات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة بقانون 
ن الاس تثناءات والتقييدات يه جراء حرصي يتعل ق  أأحاكم عبارة عن مللف وطين قوي ومس تدام. اإ فراد ابلقيام ابإ تسمح للأ

ويف جمال املكتبات ودور احلفظ، من بني الأنشطة مبصنف يمتتع حب ق مللف بدون احلصول عىل ترخيص من ماكل احل ق. 
حلفظ ابلقيام ومن أأجل تأأمني اترخي جممتعاهتا، مت السامح دلور اهو نشاط احلفظ.  ح ق املللفابس تثناء  س ببيااليت ترتبط 

بعمل نسخ حفظ للمصنفات التارخيية. وهناك مجموعة من الاس تثناءات والتقييدات أأو الأحاكم اليت مسحت للشخص ابلقيام 
ماكنية توفري بعض أأنواع  جراء حرصي مقابل سداد مبلغ من املال أأو تعويض من نوع ما. ومن أأمثةل اس تثناء احلقوق اإ ابإ

ا للقانون الوطين، ميكن توفري املصنفات اليتمية من خالل اس تثناء أأو تقييد. ويف حاةل التقييد املصنفات اليتمية للجمهور. ووفق
املوجود يف القانون الوطين، فاإن التعويض املايل املنصوص عليه يف الترشيعات الوطنية يكون رضوراي لس تخدام بعض 

دراسة مزااي الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابلنظام ادلويل وفامي وراء الأنظمة الوطنية، اكن من املهم أأن يقوموا باملصنفات. 
ن التعاون ادلويل والأنشطة اليت تمت عرب احلدود بصفة خاصة من خالل املكتبات ودور  ق املللفحل . ويف بعض احلالت، فاإ

ن أأيضا البيئة املتغرية احلفظ ميكن أأن تكون لها القدرة عىل زايدة تدف ق املعلومات بني ادلول. وجيب أأن يأأخذوا يف احلس با
  ق املللفاليت تعمل هبا املكتبات ودور احلفظ. وقدمت البيئة الرمقية حتدايت جديدة وجيب علهيم دراسة كيف ميكن حل

وجيب علهيم دراسة العالقة بني العقود والاس تثناءات أأن تلعب دورا يف تيسري املعلومات.  ح ق املللفوتقييدات 
ية. وأأخريا، أأكد عىل الزتامه القوي ابملناقشات اليت تدور حول هذه العنارص الهامة. وعرب الوفد عن والتقييدات يف البيئة الرمق 

شكره للرئيس عىل اجلهود اليت بذلها يف صياغة الوثيقة اليت متت مناقش هتا أأثناء اجللسة السابقة. وقد اكنت تكل الوثيقة أأساسا 
 حت بتبادل واسع لوهجات النظر. جيدا للمناقشات لأهنا تضمنت اكفة الاقرتاحات ومس

كام عرب عن وأأيد وفد املكس يك بيان وفد الربازيل، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.  .171
عدادها بروفيسور كينيث كروز، واليت قدمت املزيد من العنارص ملناقش هتا.  مانة عىل حتدث ادلراسة اليت قام ابإ شكره للأ

ىل الأمهية الكبرية للتقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ. وأأدرك أأن التقييدات والاس تثناءات اليت وأأكد ع
مت وضعها للمكتبات ودور احلفظ تس هتدف تسهيل معل نسخ وحامية وحفظ ونرش املصنفات اليت ميتلكوهنا وتشجيع نرش 

تتعل ق  أأحاكمهبا   ق املللفللصاحل العام. ويوجد ابلقانون الفيدرايل حل املعرفة واملعلومات بني أأعضاء اجملمتع بصفة عامة
ابلتقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ لأس باب الأمن وامحلاية والاختبار ثاليث اخلطوات اذلي نصت 

 الأهدافاقشات من أأجل حتقي ق عليه معاهدة برن. وكرر الوفد أأنه عىل اس تعداد لالس مترار يف لعب دور بناء ونشط يف املن
 اليت وضعوها بأأنفسهم. 
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ورصح وفد الهند بأأن املداولت املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابملكتبات ودور احلفظ لها أأمهية كبرية لها.  .172
عالوة  ولايت القضائية. ومتر معلية خل ق املعرفة مبرحةل غري مس بوقة لكن النفاذ للمعرفة ل يزال يسري يف اخللف يف غالبية ال

ىل بنية حتتية أأكرب من  عىل ذكل، يوجد توجه مزتايد حنو رمقنة املعلومات وهو الأمر اذلي ينتج عنه حتدايت مثل احلاجة اإ
ن املكتبات ودور احلفظ لعبت دور القوة التوازنية يف زايدة النفاذ. واكن  أأجل ختزين ونرش املعلومات. ويف هذا الس ياق، فاإ

التفاق املتعل ق من  7ي أأن يمت دمج وتعزيز هذا التوازن بني امللكية والنفاذ، وهو ما مت التأأكيد عليه يف املادة من احلمت
جيب أأن تسهم  حقوق امللكية الفكريةواليت نصت عىل أأن "حامية وتنفيذ ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية 

مبا حيق ق املصلحة املتبادةل للمنتجني واملس تخدمني للمعرفة التكنولوجية  التكنولوجيا يف دمع الابتاكر التكنولويج ونقل ونرش
ىل تقدم اجامتعي واقتصادي وحتقي ق توازن بني احلقوق والالزتامات".  ن ادلراسة ومداولت اللجنة ادلامئة وبصورة تلدي اإ اإ

ة يف الترشيعات الوطنية مبا يف ذكل غياب التقييدات واحلقوق اجملاورة عرضت املناجه اخملتلفة الوارد  ق املللفاملعين حب
والاس تثناءات يف العديد من الولايت القضائية. وأأضف اإىل ذكل تعقيد الشلك الرمقي للمعلومات مبا   من تبعات عرب 
لت احلدود. وقد أأدى ذكل اإىل وجود رضورة ملحة لوجود وثيقة دولية تتضمن تقييدات واس تثناءات أأكرث حيوية. لقد مع

عداد وثيقة تامتىش مع هذه  الأفريقيةوالهند واجملموعة  أأورغوايو وفود الربازيل والإكوادور  يف الاجامتعات السابقة عىل اإ
املسائل الإحدى عرش من أأجل حتقي ق توازن منصف يتعل ق ابلتقييدات والاس تثناءات. وقد احتاج ذكل اإىل الاس تفادة من 

. واكنت هناك اقرتاحات ابلتوقف عن تبادل وهجات النظر حول أأفضل املامرسات اليت الأعضاءالتواف ق يف الرأأي بني ادلول 
ن أأفضل طريقة لتحقي ق ذكل يه  ذا اكن الغرض حتقي ق نفاذ منصف ويسري التلكفة فاإ تقل عن الوثيقة القانونية. وأأكد عىل أأنه اإ

 الأعضاءواكن من واجب ادلول لوبة للموضوع. من خالل وجود وثيقة قانونية أأما تبادل وهجات النظر فال حيق ق الرسعة املط
من العامل املتقدم أأن يتقدم وحيق ق املسأأةل، كام حدث بروح الفري ق ابلنس بة ملعاهدة مراكش. وعرب عن أأمهل يف أأن تقوم ادلول 

جيابية من أأجل تطبي ق مهنج يعمتد عىل النص مع الاحتفاظ ابلتحفظات ليمت التداو  الأعضاء ل بشأأهنا ابلسري قدما بصورة اإ
 للوصول حلل لها. 

يران )مجهورية وأأيد وفد  .173 البيان اذلي أألقاه وفد ابكس تان، اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أأس يا واحمليط  الإسالمية( -اإ
ن احل ق يف العلوم واملكتبات والثقافة ذكرالهادي والبيان اذلي أألقاه وفد نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية.   اإ

املقرر والثقافية. وقام  جامتعيةمثل العهود ادلولية اخلاصة ابحلقوق الاقتصادية والا الإنسانحلقوق  ساس يةيف الواثئ ق الأ 
يف جمال احلقوق الثقافية بتقدمي تقرير يف اجللسة الثامنة والعرشين للمجلس التابع للأمم املتحدة  الإنساناخلاص مبجلس حقوق 

من وهجة نظر احل ق يف العلوم والثقافة مع  ح ق املللفاملقرر اخلاص بفحص قانون وس ياسة . وقام 2014ديسمرب  14يف 
التأأكيد عىل احلاجة اإىل حامية امللكية وزايدة فرص املشاركة يف احلياة الثقافية. وقد قامت ابقرتاح التوسع يف اس تثناءات 

للكتاب، وزايدة الفرص التعلميية واحلفاظ عىل اجملال وزايدة اجلوائز املقدمة بتاكر من أأجل دمع الا ح ق املللفييدات وتق 
ىل املصنفات الثقافية. واكنت هناك حاجة اإىل حامية امللكية زايدة فرص  اخلاص ابلثقافة غري التجارية ودمع الإدماج والنفاذ اإ

ولعبت  ح ق املللفانون املشاركة يف احلياة الثقافية. ويف هذا الس ياق، تعترب الاس تثناءات والتقييدات جزءا أأساس يا من ق
هبدف دمع الابتاكر اجلديد وزايدة الفرص التعلميية وتعزيز الاندماج   ق املللفدورا هاما يف خل ق توازن يف النظام ادلويل حل

ىل املعرفة وتبادل  ىل املصنفات الثقافية. وقد وفرت البيئة الرمقية فرص جديدة لتحقي ق هذا احل ق مبا يف ذكل النفاذ اإ والنفاذ اإ
ن الاس تثناءات  ح ق املللفعلومات. كام فرض نظام امل حتدايت جديدة يف المتتع بصورة اكمةل حب ق العلوم والثقافة. اإ

مل تتناول بصورة اكفية التغريات التكنولوجية الناش ئة. واكن   ق املللفوالتقييدات احلالية اليت ظهرت يف املعاهدات العاملية حل
مثال جيدا وميكهنم البناء علهيا والتوسع فهيا لتشمل جمالت أأخرى. ودعا الوفد اإىل جيب اإصالح ذكل. واكنت معاهدة مراكش 

ملصلحة أأحصاب احلقوق واملسائل املتعلقة ابلس ياسات   ق املللفحلول تتعل ق بوضع معايري معلية لوضع قانون دويل متوازن حل
العلوم واملعرفة واملعلومات والثقافة قام املقرر اخلاص اخلاصة ابحل ق يف  ح ق املللفونظرا لأمهية اس تثناءات وتقييدات العامة. 

ابملوافقة عىل تبين الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة  الأعضاءالتابع للأمم املتحدة ابلتوصية بقيام ادلول  الإنسانمبجلس حقوق 
ماكنية وضع قامئة   ق املللفحب طلوب من الاس تثناءات ابحلد الأدىن امل أأساس يةابلنس بة للمكتبات والتعلمي، وأأويص ابإ

والأحاكم ادلولية. وذلكل، فقد دمع الوفد بقوة وضع وثيقة  الأعضاءوالتقييدات اليت تتضمن تكل اليت تعرتف هبا غالبية ادلول 
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دولية ملزمة من الناحية القانونية لالس تثناءات والتقييدات لصاحل املكتبات ودور احلفظ وامللسسات البحثية والتعلميية أأيضا 
هذه امللسسات اكنت هامة يف توفري النفاذ للمعلومات واملعرفة والثقافة. وسوف جتعل هذه الوثيقة امللزمة من الناحية  لأن

ىل  الأعضاءالقانونية من املمكن الوفاء ابحتياجات اكفة ادلول  فامي يتعل ق بأأعامل الرمقنة وسوف متهد الطري ق للأشخاص للنفاذ اإ
ومن أأجل الوفاء بتفويض امجلعية العامة واخلروج ابقرتاح ملموس الهامة.  الإنساناف حقوق املعلومات واملعرفة وحتق ق أأهد

لوضع وثيقة دولية خاصة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ كام أأكدت العديد من الوفود يف اجللسة 
يف معلية البدء يف املفاوضات  لإرساعواحلقوق اجملاورة اب للف ق املالسابقة واجللسة احلالية، جيب عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب

املتعلقة ابلنص ومناقشة املواد املتعلقة بلك موضوع حمدد ورد يف واثئ ق العمل. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اقرتاح وفد 
ن أأن متثل أأساسا جيدا للمناقشات نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، ووفود الهند والربازيل والإكوادور ميك

املتعلقة ابلنص ولإعداد نص متاكمل. ودمع الوفد اقرتاح وفد ابكس تان، اذلي حتدث ابلنيابة عن بدلان دول أ س يا واحمليط 
واحلقوق اجملاورة دراسة معلية تعيني ميرسين أأو "أأصدقاء   ق املللفالهادي والقائل بأأنه جيب عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب

ىل أأن هناك ثالثة موضوعات  الرئيس" لوضع نص معل لالس تثناءات والتقييدات من خالل الواثئ ق. وأأخريا، أأشار الوفد اإ
والاس تثناءات عىل جدول الأعامل، ويه حامية هيئات البث، والاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ، 

ذوي الإعاقات الأخرى. ومن أأجل حتقي ق التوازن بشأأن املناقشات  اخلاصة ابمللسسات التعلميية والبحثية، والأشخاص
واحلقوق   ق املللفاجلارية، اقرتح الوفد ختصيص أأوقات متساوية للمناقشات يف اجللسة القادمة للجنة ادلامئة املعنية حب

 اجملاورة. 

ندونيس يا بيان وفد ابكس تان، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا .174 واحمليط الهادي. وأأكد عىل أأن  وأأيد وفد اإ
الاس تثناءات والتقييدات اكنت متثل أأداة هامة للغاية لضامن احل ق يف التعلمي. وشارك اخملاوف املتعلقة بأأن هناك معوقات أأمام 

ىل املواد البحثية ذات الصةل.  طار قانوين ميكنتطبي ق هذه احلقوق بسبب النفاذ اإ  ويف هذا الصدد، أأكد عىل أأمهية توفري اإ
ح ق املكتبات ودور احلفظ من القيام بعمل نسخ مناس بة وتوزيع مواد املكتبات بدون احلصول عىل ترخيص من ماليك 

من التفاق املتعل ق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من  7لأغراض التعلمي والبحث والإعارة بني املكتبات. ومبا يتف ق مع املادة  املللف
ىل الرفاه الاجامتعي والاقتصادي حقوق امللكية الفكرية، فاإن هذا امل هنج سوف يسهم يف الرتوجي لنرش املعرفة بطريقة تلدي اإ

بعقد مناقشات بناءة حول اكفة  الأعضاءولوجود توازن بني احلقوق والالزتامات. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تقوم ادلول 
شات موضوعية بصورة أأكرب ومفاوضات حول املسائل مع اس تخدام العمل واملناقشات السابقة من أأجل الرشوع يف مناق 

 نص املعاهدة. 

ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأنه يكرس هجوده جلدول الأعامل اذلي مت وضعه وللمسائل اليت يقومون مبناقش هتا. وقد  .175
الرئيسة  املشالكتومن .  ق املللفاكن عىل اس تعداد للقيام مبزيد من العمل البناء حول الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة حب

نظرا لتطور الانرتنت، اكنت هناك هممة خطرية أأماهمم تتعل ق بتعريف حدود الاس تثناءات وخاصة  ح ق املللفيف جمال 
واذلي تضمن اس تثناءات  2014والتقييدات. وقد قام ترشيعها حبل املشالكت بصورة جزئية يف القانون املدين لعام 

ن اس تثناءات وتقييدات للأشخاص ذوي الإعاقات البدنية واملعاقني برصاي. وتقييدات خاصة ابملكتبات ودور احلفظ كام تضم
وقد اس متر هذا العمل يف الاحتاد الرويس. واكن هناك جمال أ خر هام كذكل وهو الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة 

ن التعريفات. كام اكنوا ابجلامعات وامللسسات التعلميية. وعندما يعملون يف جمال ما فينبغي علهيم أأن يتوخوا ادلقة بشأأ 
ىل فهم التحدايت اجلديدة والصعوابت اليت س تضمهنا النفاذ للمعرفة لكن ل جيب أأن ينسوا الشخص الرئييس اذلي  حيتاجون اإ

ىل التوازن املناسب بني املللفني واجملمتع. وعرب هيمتون بشأأنه وهو املبدع أأو مللف املصنفات.  واكنت املهمة متعلقة ابلتوصل اإ
سهاماته  الوفد عن شكره عىل ادلراسات اليت مت تقدميها. وقد اكن الوفد مس تعدا للقيام بعمل بناء واكن مس تعدا لتقدمي اإ

 الشخصية يف املهمة العظمية اليت مه بصدد القيام هبا. 

لاكرييب. نتني، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية واوصادق وفد الإكوادور  عىل بيان وفد الأرج  .176
وقد اكنت مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات مسأأةل غاية يف الأمهية لأهنا قضااي اكن يعمل علهيا عىل املس توى الوطين من أأجل 
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والبحث. واكن هناك مرشوع قانون يف  بداعبتاكر والإ ، وامللكية الفكرية والا ق املللفتطوير معيار جديد واسع النطاق حل
  ق املللفواذلي وضع تصور للتطور املفصل لنطاق كبري من التقييدات والاس تثناءات اخلاصة حب اجمللس الوطين ابلإكوادور

فامي يتعل ق ابلأشخاص من ذوي الإعاقة، واملكتبات ودور احلفظ وامللسسات البحثية وامللسسات التعلميية. واكن همامت بصفة 
واحلقوق   ق املللفحملمي. ويف داخل اللجنة ادلامئة املعنية حبخاصة ابلقواعد املتوازنة بني أأحصاب احلقوق ومس تخديم احملتوى ا

اجملاورة أأظهرت الواثئ ق احلاجة اإىل وجود معاهدة وذلكل فقد اكن ملزتما بقوة ابلسري قدما يف معلية تبين وثيقة لها هذه 
ناقشات املتعلقة ابملوضوعات، الطبيعة. وبغض النظر عن املرونة، اليت عرب الوفد عن أأمهل يف أأن تظهرها مجيع الوفود يف امل 

جيابية يف تقدم العمل يف  فقد أأيد الوفد الوثيقة اليت قدهما الرئيس يف اجللسة الأخرية لأهنا مثلت أأداة ميكن أأن تسهم بطريقة اإ
 واحلقوق اجملاورة.   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حب

اءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ وأأكد وفد مجهورية جنوب أأفريقيا الزتامه ابلعمل عىل الاس تثن .177
عدادها وامللسسات البحثية والتعلميية للأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى.  مانة عىل الواثئ ق اليت قامت ابإ وعرب عن شكره للأ

جراء مناقشات بناءة. كام أأيد البيان اذلي أألقاه وفد نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ىل اإ  ابلإضافةلأفريقية، وتطلع اإ
ىل بياين وفد الأرجنتني، اذلي اكن يتحدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان  الالتينية والاكرييب، ووفد ابكس تان اذلي حتدث  أأمرياكاإ

وبوصفها دوةل انمية فقد اعرتفت ابدلور اخلطري للملسسات التعلميية واملكتبات ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادي. 
ور احلفظ يف نرش واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف. وقد مت التأأكيد عىل هذه الرساةل بوضوح من قبل املنسقة اخلاصة للأمم ود

يف جنيف. قد رصحت  الإنساناملتحدة يف جمال احلقوق الثقافية أأثناء لكمهتا أأمام اجللسة الثامنة والعرشين جمللس حقوق 
 ح ق املللفجملمتع من الفنانني املتخصصني لكنه ح ق عام. وجيب تصممي قانون ليس مزية لصفوة ا بداعاملنسقة بأأن "الإ 

والس ياسات مع مراعاة امجلاعات ذات الاحتياجات اخلاصة أأو امجلاعات اليت قد يغفلها السوق". ومن أأجل حتقي ق هذه 
جراؤها عىل أأمهية احلفاظ عىل وقد أأكدت ادلراسات العديدة اليت مت اإ الغاية، حتتل الاس تثناءات والتقييدات ماكنة هامة. 

وأأيد بيان وفد نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، واذلي دعا اإىل حتقي ق تقدم فامي . ح ق املللفتوازن يف 
ىل امجلعية العامة واجملمتع ادلويل بأأن الأمر ميثل مسأأةل خطرية ابلنس   رسال رساةل واحضة اإ بة يتعل ق ابلعمل املتعل ق ابلنص واإ

ىل مناقشات بناءة حول اقرتاح النص املدمج الوارد يف الوثيقة الأعضاءلاكفة ادلول  عىل أأمل  SCCR/29/4. وتطلع الوفد اإ
كام رحب أأيضا ابدلراسة احملدثة للربوفيسور كينيث أأن يساعد ذكل يف تبس يط النص ووضعها عىل خارطة طري ق واحضة. 

جيابيا يف  شارة كروز وعرب عن أأمهل يف أأن تلثر اإ ىل تفامه مشرتك حول أأمهية الاس تثناءات والتقييدات مع اإ مناقشاهتم للتوصل اإ
خاصة للتحويالت عرب احلدود. ويف اخلتام، أأعطى الوفد اهامتما مساواي لاكفة املسائل اليت تمت دراس هتا يف اللجنة ادلامئة 

اكفة املوضوعات الثالثة مع أأخذ اعرتافهم املشرتك واحلقوق اجملاورة وعرب عن أأمهل يف أأن يرى تقدم يف   ق املللفاملعنية حب
 بتأأثري الثورة الرمقية والتحدايت الناش ئة عن ذكل يف احلس بان. 

والأهداف غري امللزمة عالية  املبادئورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأنه يس متر يف الاعتقاد بأأن تطور  .178
الوطنية اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ وامللسسات التعلميية س يكون  فح ق املللاملس توى واملتعلقة ابس تثناءات وتقييدات 

جيابيا للغاية يف الفهم ادلويل والتقدم يف هذه اجملالت. ومن أأجل حتقي ق هذا الغرض، قام الوفد بعمل جداول وقام اإ  سهاما اإ
وعرب عن واحلقوق اجملاورة.  ملللف ق اوالأهداف قبيل جلسات اللجنة ادلامئة املعنية حب املبادئبعمل موجز لبياانت تكل 

واحلقوق اجملاورة عرب عن   ق املللفويف هذه اجللسة ابللجنة ادلامئة املعنية حبتقديره لالس تقبال الإجيايب لهذه الاقرتاحات 
ىل مناقشة تكل الواثئ ق. واكن دلى الوفد شغف ابلس امتع للوفود ومعرفة أ رااهم حول  اعتقاده بأأنه اكن من املهم الانتقال اإ

والأهداف املناس بة اليت ميكن أأن تكون نرباسا لتطوير  املبادئالصياغة  املقرتحة ومعرفة أ رااهم بصفة عامة حول تفصيل 
القوانني الوطنية. وأأيد الوفد أأيضا القيام ابملزيد من العمل من خالل الندوات لفحص املناجه اخملتلفة املتعلقة ابلتطبي ق الوطين 

واحلقوق اجملاورة حول املكتبات ودور احلفظ   ق املللفنت املناقشات يف اللجنة ادلامئة املعنية حب. واكاملبادئملثل هذه 
ىل املصنفات اليت متثل معرفة ترامكية وتراث ثقايف وذكرايت  حمورية ابلنس بة لنظام املعرفة من خالل احلفاظ عىل وتوفري نفاذ اإ

وبيامن اعمتدت املكتبات شاركة املفيدة يف جممتع املعرفة واقتصاد املعلومات. وقد ساعدوا عىل ضامن امل مجعية لأمم وشعوب العامل. 
املس تفيدين من ودور احلفظ نفسها عىل مجموعة من الاس تثناءات والتقييدات للقيام بوظائفها اكن من املهم الاعرتاف بأأن 
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س تثناءات والتقييدات املناس بة من أأجل الاس تثناءات مه مس تخدمو املكتبات ودور احلفظ واجملمتع بصفة عامة. وتعترب الا
وعرب الوفد عن شكره للربوفيسور كينيث كروز عىل املتوازن.  ح ق املللفاملكتبات ودور احلفظ جزء ل يتجزأأ من نظام 

ن املو حتديثه دلراس ته الرائعة املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ يف اكفة أأحناء العامل.  ارد اإ
واحلقوق اجملاورة لكهنا   ق املللفالشامةل مل تقم حفسب بتوفري املعلومات للمناقشات اليت جرت يف اللجنة ادلامئة املعنية حب

عداد س ياسات يف هذا اجملال. وفامي يتعل ق ابملداولت داخل  الأعضاءوفرت مصادر هامة ابلنس بة لدلول  اليت اكنت تقوم ابإ
للنقاش واذلي حدد مجموعة من  SCCR26/8واحلقوق اجملاورة فقد قامت بطرح مستند  املللف  قاللجنة ادلامئة املعنية حب

املوضوعات مت تنظميها حتت موضوعات رئيس ية لها أأمهية خاصة ابلنس بة لواضعي الس ياسات لمتكني املكتبات ودور احلفظ 
يد من أأدوار اخلدمة العامة املتنوعة لهذه بأأن العد املبادئوقد أأقرت وثيقة الأهداف و . ساس يةمن القيام بوظائفها الأ 

ماكنية مشاركة الناس بصورة مفيدة يف احلياة العامة.  امللسسات واليت تتضمن احلفظ ودمع البحث والتمنية البرشية تضمن اإ
يف تنفيذها عند توفري الاس تثناءات  الأعضاءوركزت الوثيقة يف املقام الأول عىل صياغة الأهداف اليت تأأمل ادلول 

والتقييدات اىل املكتبات ودور احلفظ مث التوضيح من خالل توفري اعتبارات رئيسة جيب وضعها يف احلس بان عند حتقي ق 
املرونة الالزمة لتتبع الاس تثناءات للتعامل مع احتياجاهتا من خالل  الأعضاءوسوف يوفر هذا املهنج لدلول هذه الأهداف. 

أأخذ بيئاهتا القانونية والثقافية والاقتصادية اخلاصة يف احلس بان. وقد جشع عىل مشاراكت  القيود املتعلقة ابللزتامات ادلولية مع
يف وثيقة النقاش وعرب عن اعتقاده بأأهنم ميكن أأن حيققوا تقدما مفيدا من أأجل دمع املكتبات وخدمات دور  الأعضاءادلول 

 احلفظ يف اكفة أأحناء العامل. 

ان أ س يا واحمليط الهادي ووفد نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة وأأيد وفد ابكس تان بياانت مجموعة بدل .179
رجنتني، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأعطى الوفد أأمهية كربى الأفريقية، ووفد الأ 

عاهد البحثية ورأأى أأهنا رضورية من أأجل لالس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ وامللسسات التعلميية وامل
وجود نظام حقوق ملكية فكرية متوازن. ورحب ابدلراسة احملدثة لربوفيسور كينيث كروز واليت قدمت معلومات مثينة لكهنا 
فاذ اكنت متعلقة بعدم وجود تناس ق أأو الغياب الاكمل لالس تثناءات والتقييدات، وهو ما اكن مينع عدد كبري من الناس من الن

ىل مواد من املكتبات ودور احلفظ وامللسسات التعلميية.  وأأشارت التوهجات احلديثة اإىل وجود قيود أأكرث قوة بدل من اإ
قامت حدوث العكس. فقد حظر النسخ الرمقي يف أأكرث من نصف العامل فامي عدا النسخ لأغراض احلفظ يف ادلول اليت 

صالح وتواف ق النظام احلايل للوفاء مبتطلبات عرص املعلومات الرمقية العاملي وفقا بتحديث قوانيهنا. واكن من الرضوري القيام ابإ 
ىل اجللسة الثامنة والعرشين جمللس حقوق  لتوصيات املقرر اخلاص للأمم املتحدة يف جمال احلقوق الثقافية يف تقرير قدمه اإ

ىل توافر املعلومات لكهنم يف حاجة وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تبادل التجارب الوطنية وأأفضل املام. الإنسان رسات يلدي اإ
دماج الاس تثناءات والتقييدات يف القوانني الوطنية معلية هامة لكهنا غري اكفية يف  ىل البناء عىل هذه املعرفة. وتعترب معلية اإ اإ

ىل وثيقة قانونية حد ذاهتا. واكنت هناك رضورة للمشاركة بصورة جادة يف مفاوضات تتعل ق ابلنص والعمل من أأجل التوصل  اإ
دولية مناس بة. وأأيد الوفد طلب مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادي اخلاص بتعيني ميرس لإعداد النص لضامن حتقي ق تقدم 

 ملموس. 

وأأيد وفد الاكمريون بياانت وفد نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، ووفد الأرجنتني، اذلي حتدث  .180
وعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، ووفد ابكس تان اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا واحمليط ابلنيابة عن مجم

الهادي. وعرب عن تقديره جلودة ادلراسة اليت قام هبا الربوفيسور كينيث كروز وخاصة يف ظل أأهنا أأوحضت مفهوم 
اس تثناءات لهذه امللسسات حبيث ل جيب علهيا احلصول عىل الاس تثناءات لصاحل املكتبات ودور احلفظ وأأشارت أأهنا توفر 

تفويض من املللف، أأو صاحب احل ق أأو أأي صاحب مصلحة أ خر وأأنه ل جيب علهيا تقدمي أأي تعويض مايل أأو مسامهة 
جيب  مالية. ورصح الوفد أأنه نظرا دلورها الهام يف نرش املعرفة وقدرهتا عىل جعل املصنفات متاحة للجمهور بصفة عامة،

تفويض املكتبات ودور احلفظ ابلقيام بصورة مناس بة بنسخ وتوزيع الواثئ ق اليت حبوزهتا برشط أأن يمت ذكل لأغراض غري 
جتارية ولأغراض تعلميية وحبثية. وجيب أأن يكون عدد النسخ وجودة النسخ حمل مناقشات متعمقة. ومن الهام أأيضا التوصل 
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ىل توازن منصف بني اخملاوف املرشوعة  ىل املعرفة ومصاحل أأحصاب احلقوق. وقد بدأأت الاكمريون مراجعة اإ املتعلقة ابلنفاذ اإ
 بدمع من الويبو.   ق املللفترشيعاهتا اخلاصة حب

ورصح وفد أأرمينيا بأأن الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ هامة للغاية. فقد لعبت املكتبات  .181
عرفة. وتضمن هذه امللسسات النفاذ اإىل خمتلف مصادر املعلومات، واملعرفة والوسائل اليت ودور احلفظ دورا هاما يف جممتع امل

قام بتوس يع نطاق   ق املللفتدمع التعلمي والثقافة يف القطر باكمهل. وتقوم يف الوقت احلايل بصياغة قانون جديد حل
عداد مسودة الترشيع ابلتعاون الوثي ق واملكثف مع  ممثيل اكفة أأحصاب املصلحة املعنيني من بيهنم الاس تثناءات. وقد مت اإ

املكتبات ودور احلفظ والنارشين. وسوف يقوم القانون يف أأرمينيا بوضع اس تثناءات وتقييدات تسمح للمكتبات ودور احلفظ 
بح نقل يف أأرمينيا ابلرمقنة بصورة فعاةل، مبا يسمح ابس تخدام اكفة الأطر. لقد عاشوا يف عامل متصل ببعضه البعض حيث أأص 

دراك هذه الأهداف لن يكون ممكنا بدون وجود معيار دويل، يضع احلد الأدىن  ن اإ املعلومات عرب احلدود أأمرا رضوراي. اإ
للمعايري ادلولية للأقطار اليت تقوم بتبين وتطبي ق ترشيعات وطنية، وخاصة ما يتعل ق بنقل املعلومات عرب احلدود. وعرب الوفد 

 ق ملزمة قانونيا لالس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ وامللسسات البحثية. عن تأأييده القوي لوجود واثئ
ىل التغلب عىل التحدايت اليت تواهجها  وعرب عن اعتقاده بأأن مثل هذه الوثيقة امللزمة قانونيا بصورة كبرية سوف تلدي اإ

 املكتبات ودور احلفظ أأثناء القيام بعملها. 

اليت قدمهتا اجملموعة الأفريقية، ووفد الربازيل ووفود أأخرى، واليت قامت  SCCR/29/4ثيقة و وأأيد وفد السودان  .182
ابلمتحيص يف احلقوق والتوازانت الرضورية وقدمت فرصة لنرش املعرفة والاس تفادة مهنا. وقد أألقت دراسة احلاةل اليت قام هبا 

ىل وجوب تطبي ق عدد من الاس تثناءات والتقييدات لصاحل الربوفيسور كينيث كروز عىل موقف الترشيعات الوطنية وامليل اإ 
ىل امللسسات البحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وقد مسح العرص الرمقي  ابلإضافةالتعلمي واملكتبات ودور احلفظ  اإ

ليه وهبذا جيب أأن يصبح مص درا هاما اذلي يعيشون فيه بتسجيل اكفة اذلكرايت واملعرفة ووضعها يف نس ق سهل النفاذ اإ
لاكفة الباحثني وامللسسات التعلميية. وجيب أأن يمتكنوا من الاس تفادة من هذه الوسائل اجلديدة للمعرفة. وذلكل اكن من 

لمتكني الأجيال اجلديدة من الطالب والباحثني من الاطالع  الأعضاءالهام للغاية القيام جبهود متساوية من قبل اكفة ادلول 

ىل اجلنوب واليت شاركت يف  الأعضاءوقد أأيد ذكل ادلول عرفية لصاحل اكفة جممتعاهتم. عىل اكفة هذه املصادر امل اليت تنمتي اإ
ذا اس تعرضوا خلفية مفاوضات اللجنة ادلامئة املعنية حب واحلقوق اجملاورة فقد شاركت   ق املللفاحلوارات بني دول اجلنوب. واإ

أأيضا ببذل  الأعضاءواحمليط الهادي وأأفريقيا وقام الاحتاد الأورويب ودو  من أأمرياك الالتينية والاكرييب وأ س يا  الأعضاءادلول 
دراج هذا الأمر التوجهييي يف  الأعضاءلالحتاد الأورويب بعض ادلول  EU/2001/29هجود. وقد مكن الأمر التوجهيية  من اإ

جيابية. فقد اكن ميثل تطورا فقد اكن مي  EU/2012/26ترشيعاهتا وقوانيهنا الوطنية. أأما الأمر التوجهيية الأورويب  ثل خطوة اإ
جيابيا للغاية وخاصة فامي يتعل ق ابملصنفات اليتمية. وقد اكن دلى الولايت املتحدة الأمريكية ابملثل ترشيعا وطنيا. ومن وهجة  اإ

ىل تعزيز وتقوية فكرة أأمهية العمل معا يدا ب  يد للمتكن من نظر اجلهود اليت قامت هبا ادلول املتقدمة، فقد أأدى ذكل لكه اإ
ن مفاهمي رأأس املال البرشي، ورأأس املال  حتقي ق نوع من التفاق همام اكنت صورته واذلي سيساعدها عىل حتقي ق التوازن. اإ

ذا الفكري واليت ظهرت يف  جيابية للغاية اإ التفاق املتعل ق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ميكن أأن تكون اإ
ت الصةل يف الاعتبار. لقد اكن هناك تطورا تدمعه العديد من منظامت الأمم املتحدة وخاصة اليونسكو فامي أأخذت املواد ذا

ىل أأبعد من ذكل ليشمل هجود تكل امللسسات لتقدمي ادلمع  يتعل ق ابملصادر املفتوحة ومل يس تتبع ذكل فقط النفاذ لكنه امتد اإ
ىل وثيقة دولية حبيث ميكهنم حتقي ق فهيا النفاذ للمعرفة. اليت اكن من الصعب  الأعضاءكواقع ابلنس بة لدلول  واكنوا يف حاجة اإ

ذكل والاس تفادة من اكفة هذه احلقوق. وقد قامت السودان بتعديل ترشيعاهتا الوطنية منذ عامني وأأدخلت مجموعة من 
ىل امللسسات  لإضافةابالاس تثناءات والتقييدات لصاحل دور احلفظ واملكتبات والأشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة  اإ

البحثية والتعلميية. حىت النسخ مت السامح به. وقد اكن الوفد مس تعدا للمشاركة يف أأي هجود أأاي اكنت، سواء اكنت عىل 
ذا مت  خراج الوثيقة يف شلك مناسب. وسوف يشعر ابلفخر اإ مس توى ادلراسات أأو العمل امجلاعي للمتكن من الانهتاء من اإ

خراج وثيقة عدادها يف مراكش.  المتكن من اإ  مثل تكل اليت مت اإ
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فريقية. وظلت الاس تثناءات والتقييدات متثل أأولوية وخاصة يف س ياق حتقي ق نفاذ وأأيد وفد نيجرياي بيان اجملموعة الأ  .183
ومات أأكرب للمعرفة واملعلومات من أأجل التمنية الشامةل للمجمتع. ويف س ياق البيئة الرمقية، مل تعد مسأأةل أأن نظام تبادل املعل
ميكن  والنفاذ للمعلومات قد ختطى احلدود الوطنية حمال للنقاش. وقد اس تتبع ذكل بصورة منطقية أأن حتدايت هذه البيئة ل

تسويهتا بصورة فعاةل من خالل س ياق احللول الوطنية. ويف ظل اجلهود املبذوةل يف الأنظمة الوطنية لتحديث الأعامل حىت 
ىل احلفاظ عىل التوازن بني حقوق املبدعني ومصاحل امجلهور العريض تتناول تقلبات البيئة اجلديدة اك نت هناك ابملثل حاجة اإ

مانة عىل ادلراسة احملدثة الرائعة حول التقييدات  ىل املعلومات لتعزيز التعمل والبحث. وعرب عن شكره للأ املتعلقة ابلنفاذ اإ
وقد أألقت املعلومات اليت وردت يف يسور كينيث كروز. والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ اليت أأعدها بروف 

ادلراسة الضوء عىل الإطار احلايل لالس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ والفجوات البارزة. ورحب 
ىل جانب  واكنت هذه الوثيقة،مببادرة الرئيس املتعلقة ابس تخدام أأداة لتحفزي مناقشات موضوعية حول بند جدول الأعامل.  اإ

اكنت مبثابة  وأأورغوايالاقرتاح احلايل اذلي يتعل ق ابلنص واخلاص ابجملموعة الأفريقية ووفود الربازيل والإكوادور والهند 
ىل تقدمي   ق املللفالأساس للمناقشات اليت جرت يف اللجنة ادلامئة املعنية حب واحلقوق اجملاورة مع الأخذ يف الاعتبار احلاجة اإ

طار منس ق فكراي  لالس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ. وأأخريا، ظل الوفد ملزتما ابملناقشات البناءة اإ
حول بند جدول الأعامل وعرب عن أأمهل يف أأنه من منطل ق التطورات الإجيابية اليت حدثت سابقا يف املناقشات اخلاصة ببند 

 تفامه كبري حول املسائل اليت مت معل قامئة هبا دلراس هتا. جدول الأعامل حول حامية هيئات البث فس ميكهنم حتقي ق 

ن مثار الأنشطة الابتاكرية والإ  .184 ية للبرش واملواد الثقافية مثل املواد التارخيية بداع وأأيد وفد الياابن بيان اجملموعة ابء. اإ
عدة التطور يف املس تقبل بش ىت مثينة لأهنا ساعدت يف معرفة املايض واكنت مبثابة قااكنت متثل أأصول  والفنية والعلمية،

ويف هذا الصدد لعبت املكتبات ودور احلفظ دورا حموراي يف مجع واحلفاظ عىل مثل هذه املواد وتوفريها للجمهور املعاين. 
 الأعضاءواكنت رضورية للمجمتع وينبغي تيسريها. ومن أأجل تيسري معل املكتبات ودور احلفظ وضعت العديد من ادلول 

ىل وجود اس تثناءات وتقييدات. وقد اختلفت الاس تثناءات والتقييدات املطبقة يف لك دوةل. ويبدو أأن ترشيعات نصت ع
مثل من اذلي جيب أأن يمتتع مبثل هذه  أأساس يةحول قضااي  الأعضاءهناك اختالف يف وهجات النظر بني ادلول 

ها. وميكن مالحظ مثل هذه ال راء اخملتلفة فامي الاس تثناءات والتقييدات أأو نوع املصنفات اليت ميكن للك منظمة التعامل مع 
يتعل ق ابلس تثناءات والتقييدات يف البيئة الرمقية لأن التكنولوجيا الرمقية قد جعلت النسخ أأو نرش املصنفات أأسهل من ذي 

الوفد يلمن واكن  .الأعضاءني واملصلحة العامة الكربى يف لك دوةل من ادلول ح ق املللفقبل ولها أأاثر قوية عىل التوازن بني 
بأأنه عند مناقشة مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات عىل املس توى ادلويل جيب الاهامتم بصفة خاصة ابلتنوع الاجامتعي والثقايف 

جياد فهم متبادل يتعل ق ابملبدأأ الأعضاءبني ادلول  . وذلا، فعند تبادل اخلربات والتجارب الوطنية، جيب أأن تركز عىل كيفية اإ
طبيقه عند توفري الاس تثناءات والتقييدات. ومثل هذا املبدأأ س يكون مبثابة القواعد الإرشادية اخلاصة بوضع اذلي جيب ت 

طار قانوين للمكتبات ودور احلفظ يف لك دوةل من ادلول  ن تبادل اخلربات الوطنية واس تنباط مفهوم مشرتك مهنا الأعضاءاإ . اإ
ن الأهداف و املبادئهو أأفضل طريقة لصياغة  اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة الأمريكية اكنت متثل أأساسا جيدا  بادئامل . اإ

 لعقد مناقشات. واكن الوفد مس تعدا للمشاركة يف العمل بصورة بناءة. 

وعرب وفد مالوي عن اعتقاده بأأن املكتبات ودور احلفظ لعبت دورا حموراي يف احلفاظ عىل املعرفة يف خمتلف دولها،  .185
وهناك البحثية والتعلميية.  ويف نفس الوقت، فاإن أأمهية حامية حقوق املبدعني ل ميكن املغالة فهيا. وليس فقط للملسسات 

ىل املواد اليت قام املللفون بوضعها.  رضورة لإحداث التوازن بني القضااي املتعلقة ابملللفني وامجلهور بصفة عامة من أأجل النفاذ اإ
كروز قد قدمت معلومات هامة حول الاس تثناءات والتقييدات يف غالبية ادلول واكنت ادلراسة احملدثة للربوفيسور كينيث 

 واحلقوق اجملاورة هبذه ادلراسة.   ق املللف. وذلكل، جيب أأن تسرتشد مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبالأعضاء

تينية والاكرييب. وصادق بيان وفد الأرجنتني، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الال أأورغوايوأأيد وفد  .186
عىل بيان وفد نيجرياي اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية ووفد ابكس تان، اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أ س يا 

  ق املللفواحمليط الهادي ووفد الهند. وقد أأكد عىل الزتامه ببند جدول الأعامل املتعل ق ابلتقييدات والاس تثناءات اخلاصة حب
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كوادور والهند واجملموعة الأفريقية. وقد  SCCR 29/4كتبات ودور احلفظ وأأيد وثيقة لصاحل امل  اليت قدمهتا وفود الربازيل والإ
اكن هناك دورا حقيقيا تلعبه املكتبات ودور احلفظ يف الأنشطة الثقافية والرتفهيية للشعوب وخاصة القطاعات املهمشة من 

نتدى ويف املنتدايت الأخرى للأمم املتحدة. وتواجه املكتبات ودور احلفظ حقيقة الشعوب. وقد مت الاعرتاف بذكل يف هذا امل 
لهيا يف الساب ق. وسوف جيعل ذكل من  ىل املكتبات حاليا بنفس الطريقة اليت اكن يمت النظر اإ جديدة. ول ميكن النظر اإ

ىل "متاحف وظيفهتا أأمرا مناس با بصورة أأكرب. وجيب علهيا التأأقمل مع املكتبة الرمقية املت ل ستتحول املكتبات اإ صةل بلك العامل واإ
ىل اللجنة ادلامئة املعنية حب واحلقوق اجملاورة وحتدثوا عن تقلب   ق املللفللأخبار". وقد أأىت أأمناء دور حفظ وأأمناء مكتبات اإ

متثل عددا هاما من ادلول  وقد تلقت العديد من اجملموعات اليتالأحوال والصعوابت اليت تواهجها يوميا وطالبوا حبلول عاملية. 
واحلقوق اجملاورة عىل   ق املللفهذه الشاكوى واكنت حتاول التوصل اإىل حلول. وحثت اللجنة ادلامئة املعنية حب الأعضاء

لقاء الضوء  الاس مترار يف املناقشات الرصحية، واليت مل تصدر أأحاكم مس بقة عىل النتيجة أأو طبيعهتا ولكن املناقشات اليت مت اإ
ىل املسائل املوضوعية. ول جيب أأن يغفلوا أأن البعض اكن يعارض هذا املوضوع ويف هذا الوقت موضوع الاس تثناءات فهيا ع

والتقييدات للأشخاص املعاقني برصاي ابلر م من أأنه ميكن القول اليوم أأنه حلسن احلظ أأهنم عىل وشك الاحتفال بتطبي ق 
 معاهدة سوف حتسن حياة ماليني الأشخاص. 

د مالزياي، ابلنس بة لالس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ، بأأنه يليد بيان وفد ابكس تان، ورصح وف .187
اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادي. وشكر بروفيسور كينيث كروز عىل هجوده اليت بذلها يف حتديث 

وأأوىل الوفد اهامتما كبريا ابلتعلمي والنفاذ للمعرفة. ومن بات ودور احلفظ. دراسة حول الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكت 
يف  أأسهمتأأجل حتقي ق هذا الغرض، عرب الوفد عن اعتقاده بأأنه جيب تقدمي دعام كبريا لالس تثناءات والتقييدات اليت 

جراء مناقشات ملموسة التحصيل املرتفع للتعلمي ابلنس بة للجميع. وأأيد الوفد اقرتاح تعيني ميرس أأو "صدي ق ل لرئيس" لتيسري اإ
 بصورة أأكرب حول املسائل املطروحة. 

واليت   ق املللفومثن وفد اجلزائر دراسة بروفيسور كينيث كروز اليت تتعل ق ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة حب .188
ن اس تثناءات وتقييدات الأعضاءقارنت بني ممارسات غالبية ادلول  بات ودور احلفظ سوف متكن اخلاصة ابملكت  ح ق املللف. اإ

حبث من حتقي ق الثقافة ونرش الوعي الثقايف والعلوم وخاصة فامي يتعل ق ابلثورة الرمقية احلالية. وأأيد الوفد بيان وفد نيجرياي، 
 اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. 

تبات وخدمات دور احلفظ يف تبادل النفاذ واكن وفد مجهورية الكونغو ادلميقراطية عىل قناعة بأأن احلقوق الاكمنة للمك  .189
للمعرفة والتعلمي كعنرص من عنارص الروابط التمنوية واليت جيب أأن ترثي التنوع الثقايف واذلي يعترب أأمرا رضوراي لكرس 
ن خربة ودراسة بروفيسور كينيث كروز قد أأظهرت بصورة مناس بة أأن التغريات يف  احلاجز الرمقي بني الشامل واجلنوب. اإ

ىل وثيقة دولية حبيث ميكن حتقي ق التنوع الثقايف، ا لترشيعات الوطنية مل تلدي اإىل حل املشلكة من جذورها. واكنوا حباجة اإ
 ، ويس متر تمنيته من أأجل البرشية. الأعضاءاذلي ترغب فيه ادلول 

الوفد اهامتما كبريا مبسأأةل  وأأيد وفد زامبيا بيان وفد نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وقد أأوىل .190
. كام اكنت مسأأةل املكتبات ودور احلفظ هامة أأيضا لأهنا ح ق املللفالاس تثناءات والتقييدات وهو جمال هام ابلنس بة لتطوير 

متثل مس تودعا للمعرفة التارخيية يمت بناء التارخي عىل أأسسها. وقد لعبت املكتبات ودور احلفظ دورا حموراي يف جمال 
عطاء اهامتم خاص لتحقي ق التوازن بني حقوق ماليك احلقوق وحقوق امجلهور. وأأخريا، عرب الوفد عن املعلوم ات. وجيب اإ
لدلراسة اليت أأعدها بروفيسور كينيث كروز واليت أأصبحت الأساس اذلي قامت علهيا مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية تقديره 

 واحلقوق اجملاورة.   ق املللفحب

بيان وفد ابكس تان، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادي. وعرب عن شكره وأأيد وفد نيبال  .191
للربوفيسور كينيث كروز عىل ادلراسة املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ. واكنوا مجيعا مدركني 

امجلهور. فقد اكنت املصدر الوحيد للمواد للطالب والأاكدمييني لأمهية ادلور اذلي تلعبه املكتبات ودور احلفظ يف تثقيف 
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وخاصة يف دول مثل نيبال. وقد اكنت الاس تثناءات والتقييدات رضورية من أأجل احلفاظ عىل توازن مناسب بني مصاحل 
ن وجود وثيقة دولية قانونية حول الاس تثناءات والتقييدات سوف يلعب  أأحصاب احلقوق ومس تخديم املصنفات احملمية. اإ

احلقوق واملس تخدمني. ودمع الوفد تعيني ميرس أأو "صدي ق للرئيس"  أأحصابدورا هاما يف احلفاظ عىل هذا التوازن الهام بني 
 حول الاس تثناءات والتقييدات لأن ذكل سيساعد عىل تطوير نص معل حول التقييدات والاس تثناءات. 

اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ لأهنا توفر نفاذ للمعلومات اليت  وأأكد وفد كينيا عىل أأمهية الاس تثناءات والتقييدات .192
ماكنية اطالع امجليع عىل  تتضمن املواد التعلميية. ويوجد هبا نظام مكتبات وطين راخس قام بعديد من املبادرات لضامن اإ

وتضمنت دت حتدايت أأيضا. الكتب، وخاصة من يعيشون يف املناط ق النائية من البالد. وقد وفرت البيئة الرمقية فرصا وأأوج
الفرص خل ق مواد تعلمي الكرتوين ومصنفات أأخرى منشورة ابلتعاون مع أأحصاب احلقوق أأي انرشي الكتب. ووفرت 

املكتبات العامة مواد يف صورهتا الورقية والرمقية عىل الانرتنت. وتضمنت التحدايت النفاذ للكتب من مكتبات أأخرى يف 
فوظات الوطنية يف كينيا معلية رمقنة لأغراض حفظ املصنفات. وقد مت ذكل ابلتعاون مع هيئة دول أأخرى. وقد بدأأت دار احمل

تكنولوجيا املعلومات والتصالت وأأثناء سري العملية اكن علهيم احلصول عىل ترصحي من أأحصاب احلقوق. وقامت هيئة 
ومن اجلدير ابملالحظة أأنه يمت حاليا تعديل  تكنولوجيا املعلومات والتصالت بتوظيف استشاريني من أأجل اجناز العمل.

وقد معلت التعديالت القانون لتوفري اس تثناءات وتقييدات واسعة النطاق وقد مت ذكل ابلتشاور مع اكفة أأحصاب املصلحة. 
ختتلف املقرتحة بطريقة جيدة يف الإطار القويم لكنه اعرتف أأيضا بأأن الانرتنت مكنت من اس تخدام املصنفات عرب احلدود. و 

الاس تثناءات والتقييدات ابلر م من ذكل من ولية قضائية لأخرى. واكنت املناقشات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات 
اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ هامة لكينيا لضامن وجود توازن بني احلقوق احلرصية املمنوحة وتسهيل النفاذ للكتب 

 واملصنفات الأخرى املنشورة. 

لقاء لكمة مع مالحظة أأنه اس متتع اإىل وهجات نظرمه وتعليقاهتم العامة يف ودعا الر  .193 ىل اإ ئيس منظامت اجملمتع املدىن اإ
لقاء لكمة.   ق املللفاجللسات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ىل اإ  واحلقوق اجملاورة لكهنم جيب أأن يكرروها. مث دعا الأمانة اإ

ىل أأن الواثئ ق اليت مت .194  SCCR/30/2توفريها اكنت تمتثل يف دراسة بروفيسور كينيث كروز ووثيقة  وأأشارت الأمانة اإ
ىل ادلراسة عن الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملتاحف واليت أأعدها بروفيسور جان فرانسوا اكان  اليت أأشارت اإ

واحلقوق اجملاورة.   ق املللفية حبوبروفيسور لويس جويبول. واكن هناك أأيضا ثالثة اقرتاحات وواثئ ق تبنهتا اللجنة ادلامئة املعن 
ىل  2013اليت مت تبنهيا يف  SCCR/26/3أأما وثيقة  شارات اإ موضوعا مت حتديد أأهنا  11واليت اكنت مبثابة وثيقة معل مجعت اإ

موضوعات ذات أأولوية حول مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ. واكن هناك اقرتاحان من 
ىل أأهداف و  SCCR/26/8وهام وثيقة  ضاءالأعادلول  حول املوضوع، واليت قدهما وفد الولايت  مبادئاليت أأشارت اإ

والهند  والإكوادوراليت قدمهتا اجملموعة الأفريقية ووفود الربازيل  SCCR/29/4ووثيقة  2013املتحدة الأمريكية يف 
. 2013واحلقوق اجملاورة يف   ق املللفجنة ادلامئة املعنية حب. وقد اكنت مبثابة دمج للنص املقرتح واذلي تبنته الل وأأورغواي

ىل اللجنة ادلامئة املعنية حب واحلقوق   ق املللفوأأخريا، اكن هناك رمس بياين حول الورقة غري الرمسية اليت قام الرئيس بتقدميها اإ
 . 2014اجملاورة  يف ديسمرب 

أأن أأمهية املوضوع، واذلي يتعل ق مبهمة اخلدمة امجلاهريية وخلص الرئيس أأمهية املوضوع ورصح بأأنه ل يوجد خالف بش .195
لكن هناك خالفات بشأأن كيفية التعامل مع اليت تقوم بتقدميها املكتبات ودور احلفظ ورمبا املتاحف يف اكفة أأحناء العامل. 

ماكنية املوضوع. وابلر م من هذه اخلالفات فاإهنم يسعون لتحقي ق هدف مشرتك، من خالل خمتلف الوسائل حملا وةل تعزيز اإ
وابلر م من ذكل، ظلت اخلالفات املتعلقة ابملناجه اليت جيب التعاون مع هممة اخلدمة امجلاهريية للمكتبات ودور احلفظ. 

تباعها من أأجل التعرف عىل ما ميكن اعتباره أأفضل طريقة لتحقي ق الهدف املشرتك. وبيامن جند أأن هناك أ راء خمتلفة حول اإ 
ن نقطة مام يه تبادل اخلربات الوطنية مع وجود  املوضوع، فاإ البداية يه الهدف املشرتك. ومن الطرق اليت جتعلنا نسري للأ

هدف مشرتك يتعل ق ابلسامح للمكتبات ودور احلفظ ورمبا املكتبات ابللزتام بصورة فعاةل مبهمة اخلدمة امجلاهريية اليت تقوم 
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وتصممي أأهداف تسمح هلم بتوضيح كيفية، التعامل مع احتياجاهتم من  املبادئوقد اقرتحت وهجات نظر أأخرى اس تخدام هبا. 
اخلاصة لبعض املوضوعات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور  املبادئالعامة أأو خالل  املبادئخالل 

جراء نقاشات حول  الأعضاءاحلفظ. وقد عربت ادلول  واكن الرمس البياين النص. اليت اقرتحت الواثئ ق عن رأأي أ خر وهو اإ
ىل تفامه  6مبثابة أأداة مت تصمميها من أأجل مناقشة املوضوع الساب ق، وهو بند  عىل جدول الأعامل، واكنت مفيدة يف التوصل اإ

جراء مناقشات بدون الفهم وحتديد املفاهمي املتداخةل وهكذا.  سوءعىل حتديد حالت  واكن الرمس البياين مبثابة أأداة تسمح ابإ
نتيجة مرغوب فهيا. ومل يمت تصممي الرمس البياين ليعطي انطباع بأأنه يفرض أأي واثئ ق معينة. وقد وفر الرمس البياين  فرض

فرصة لعرض ومناقشة خمتلف وهجات النظر. واقرتح الرئيس أأن يكون الرمس البياين خيار جيد للعمل عليه كأداة. كام دعا 
ىل التفكري يف هذا الهنج بصفته نق  طة بداية من وهجة نظر حمايدة. الوفود اإ

ورصح وفد اسرتاليا بسعادته ابلعمل عىل اقرتاح الرئيس. واقرتح أأن هناك ثالثة خطوات يف هذه العملية. الأوىل  .196
والأهداف اذلين حياولون تفعيلها. وميكهنم البدء ابجملموعات املوجودة يف الرمس البياين لكن اكن هناك  املبادئتتعل ق مباهية 

والأهداف. اثنيا،  املبادئرتاح من وفد الولايت املتحدة الأمريكية واذلي اكن ميثل أأساسا مفيدا للعمل عىل تكل أأيضا اق
ذا اكنوا يقومون بتنفيذ تكل  ل  سلاطرح  ذا اكنت الإجابة بال مفا السبب؟ وملاذا ل املبادئيتعل ق مبا اإ  والأهداف أأم ل، واإ

بطريقة مبارشة  لسلاال وقد حتدهتم دراسة بروفيسور كينيث كروز يف طرح هذا  والأهداف؟ املبادئيقومون بتنفيذ تكل 
ذا اكنوا ل  املبادئوالأهداف مفا اذلي ميكهنم القيام به لسد الثغرة بني  املبادئيطبقون تكل  للغاية. أأما النقطة الثالثة فهيي اإ

ىل الرتكزي عىل حلول بس يطة اكن من املهم التأأك  لسلاال وعندما اقرتبوا من هذا والأهداف والواقع.  يد عىل أأهنم يف حاجة اإ
ىل نتاجئ ملموسة بشلك مبكر وتكون  ذا اس تطاعوا التوصل اإ وفورية بدل من احللول الأكرث تعقيدا وتس تغرق وقتا طويال. واإ

ات ودور قابةل للتطبي ق من خالل الأطر احلالية، فاإن ذكل أأمر حمبذ، عىل العمل طويل املدى اذلي قد ل يساعد املكتب
 احلفظ عىل الفور. 

نه س يصفها ابملراحل الثالثة. وواف ق عىل أأهنا مراحل منطقية ميكن  .197 ورد الرئيس بأأنه بدل من اخلطوات الثالثة فاإ
 تباعها. اإ 

ورصح وفد الربازيل أأنه عىل اس تعداد للمشاركة يف ورقة غري رمسية قام الرئيس بتقدميها لكنه سعى للحصول عىل  .198
والأهداف ميكن أأيضا أأن تمت مناقش هتا  املبادئسرتاليا. وفهم أأن الوثيقة اليت مت تقدميها حول ت من وفد أأ حااملزيد من التوضي

ىل جانب العديد من الوفود الأخرى هو وميكن أأن تصبح جزءا من أأي موضوع تمت مناقش ته. واكن اخليار الأول للوفد  اإ
واحلقوق اجملاورة. وابلر م من   ق املللفلجنة ادلامئة املعنية حبلعرشين ل مناقشة الوثيقة اليت مت اعامتدها يف اجللسة السادسة وا

ن الوفد يليد السري قدما وفقا لقرتاح الرئيس.   ذكل ولأن هذا التفاق مل يكن ممكنا، فاإ

وعرب وفد الياابن، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عن شكره للرئيس عىل تقدميه املزيد من الإيضاحات حول  .199
ىل أأنه س يحتاج اإىل التشاور مع اجملموعة. وابلر م من ذكل فقد تفهم أأن أأن  النية من وراء الرمس البياين املقرتح. وأأشار اإ

املوضوعات الواردة يف الرمس البياين مل تكن حامسة وجيب التعامل معها يف املس تقبل وميكن حذف بعضها نتيجة ملناقشات يف 
ىل املوضوعات ذات الصةل، اكن هناك هيلك خمتلف يف الاقرتاح اذلي قدمه وفد  افةابلإضاملس تقبل. ويف نفس الوقت، و اإ

الولايت املتحدة الأمريكية. فقد طالب بقيام الرئيس بتقدمي مزيد من الرشح ملعىن الهيلك املوجود يف الرمس البياين وسبب 
 صياغته بتكل الصورة. 

ن ولحظ الرئيس أأن الأداة، اليت مت اس تخداهما يف ا .200 لرسوم البيانية السابقة ملوضوعات خمتلفة، ميكن حتسيهنا. اإ
املوضوعات الواردة يف الرمس البياين ليست اثبتة وميكن حذفها من خالل املناقشات. ورصح بأأن الهيلك اخلاصة ابلوثيقة اليت 

ىل أأن ادلر  اسة اليت قدهما بروفيسور قدهما وفد الولايت املتحدة الأمريكية خمتلف لكن هناك موضوعات مشرتكة. وأأشار اإ
كينيث كروز هبا قامئة خمتلفة من املوضوعات اليت انقشوها يف اجللسات السابقة. واكن عىل اس تعداد لتطويع الأداة. ومل يكن 

 يف حد ذاته.  ةالرمس البياين مبثابة نتيج
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واحض أأنه اس تغرق وقتا طويال وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره للرئيس عىل اقرتاحه املدروس. ومن ال .201
 مبادئللتفكري يف طرق ممكنة للسري قدما. وقد واف ق الوفد عىل النقاط اليت طرهحا وفد اسرتاليا. واكن من املهم تطوير 

ابس تكشاف الاس تثناءات والتقييدات اليت تتعل ق ابملكتبات وكيفية وجود  الأعضاءوأأهداف تتعل ق بكيفية قيام خمتلف ادلول 
ىل تواف ق يف الرأأي فامي يتعل ق بكيفية تناولها. واكن دلى الوفد ثغرات يف  ذا اكن ميكهنا التوصل اإ قوانيهنا ورغبهتا يف معرفة ما اإ

 الأعضاءوالأهداف واقرتح أأنه س يكون من املشجع معرفة عدد ادلول  املبادئعدد من الأس ئةل س تيرس النقاش حول واثئ ق 
 تطلع أأن يصبح ذكل جزءا من النقاش يف املس تقبل. اليت تناولت بعض القضااي اليت أأاثرها. و 

عن شكره للرئيس عىل هجوده واثىن عىل الرمس البياين بوصفة أأداة  الأعضاءوعرب وفد الاحتاد الأورويب ودو   .202
ذا قدم الرمس البياين SCCR 26/3عن الاختالفات بني الرمس البياين والوثيقة الرئيس سأأل مساعدة للمناقشات. كام  . واإ

مئة ابملوضوعات اليت اكن من املقرتح أأن تساعد املناقشات مع تركها مفتوحة وأأن قامئة املوضوعات تش به وثيقة العمل قا
الثاين فقد اكن يتعل ق برؤية  السلالالأولية، فامي عدا احلاةل الأولية لالك مهنام، فكيف يرى الرئيس الاختالفات بيهنام؟ أأما 

 معني، فهل تعمتد عىل سبيل املثال عىل أأساس املبدأأ؟  الرئيس للمناقشات ابلنس بة ملوضوع

ذا اكنوا س يضعون مبدأأ. وسوف يناقشون ما وورصح الرئيس بأأنه توقع أأهنم سيبدؤ  .203 ن ابملوضوع كام هو مث يرون ما اإ
ذا اكن املوضوع يمتتع بتواف ق يف الرأأي أأو وهجة نظر مشرتكة فامي يتعل ق برضورة أأن يكون جزءا من املناقشات. واإ  ذا اكن اإ

ىل الوثيقة اليت قدهما وفد الولايت املتحدة  هناك وهجة نظر مشرتكة أأو ابلأغلبية فميكهنم حماوةل وضع املبدأأ والإشارة اإ
ذا حاولوا وضع مبدأأ مرتبط به  ذا متكنوا من وضع املبدأأ فلن يكون الأمر أ ليا. وس يقومون بتبادل وهجات النظر واإ الأمريكية. واإ

ذا اكن اذلي اقرتحه وفد اسرتاليا ومقارنة ذكل املبدأأ مع اس تنتاجات دراسة بروفيسور كينيث كروز.  فاإهنم س يتبعون املهنج واإ
ذا وافقوا عىل أأن هناك حاجة للتعامل معها فس يقومون  هناك مبدأأ وثغرة فميكهنم مناقشة الإجراءات اليت جيب اختاذها. واإ

ىل املزيد مبناقشة أأفضل طريقة للقيام بذكل. وميكهنم القيام بذكل  من خالل تبادل اخلربات الوطنية وهو ما ميكن أأن يلدي اإ
ويف الهناية، ميكن أأن يكون دلهيم مبدأأ، واحلقيقة واملناقشات الفنية حول الطرق اخملتلفة اليت من الإجراءات من قبل الأمانة. 

مع الثغرة املوجودة بني خمتلف  ميكهنم هبا التعامل مع لك نقطة. وميكن أأن يكون دلهيم العديد من اخليارات للتعامل
دلهيم قامئة أأصغر من املوضوعات ذات الصةل  وأأصبحاملوضوعات. ويف نفس الوقت، قد يكونوا قد حذفوا بعض املوضوعات 

الوثيقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات. وهناك مبدأأ مرتبط بذكل مث هناك جفوة ينبغي سدها ودلهيم بدائل 
جاابت متخصصة بصورة أأكرب لتبادل وهجات النظر فامي يتعل ق  لتحقي ق الهدف املشرتك احملدد. ومن املرحج أأنه س يكون دلهيم اإ

وسوف يرون الواقع وحيللوا الاختالفات يف خمتلف املوضوعات وجيرون نقاشات فنية ابلطريقة املثىل للتعامل مع مسأأةل ما. 
اقشة اخليارات بصورة أأفضل مع اس تعراض السلبيات والإجيابيات. أأكرث دقة أأو اس تنتاجات تقوم عىل أأساس الأدةل ملن

 سلالوخالل العملية باكملها، لن يمت فرض أأي نتاجئ غري مرغوب فهيا من أأجل استيعاب خمتلف وهجات النظر. وردا عىل ال 
ىل أأنه ابلر م من أأن هناك وثيقة قامت اللجنة ادلامئة املعنية حب واحلقوق اجملاورة بتبنهيا   ق املللفالأول، أأشار الرئيس اإ

وتضمنت تعليقات واقرتاحات نصية وخمتلف ال راء اليت صيغت بطرق خمتلفة دلراسة املعلومات اليت قد تكون مفيدة لقامئة 
ىل الوثيقة بل  القيام ابس تخدام الرمس البياين أأو الوثيقة غري الرمسية من الأفضل املوضوعات، اكن من اجليد عدم الإشارة اإ

 أأداة غري رمسية. بوصفها 

ورصح وفد الربازيل، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، بأأنه يدمع مهنج الرئيس يف  .204
واكنت أأساس جيدا لعقد املناقشات. واكن الوفد مس تعدا ملناقشة نص الوثيقة القانونية ادلولية يف مناقشة الورقة غري الرمسية. 

قرتح مناقشة كيفية تطبي ق املوضوعات وكيف يمت تنفيذها بصورة فعاةل فامي يتعل ق ابخلربات الوطنية وكيف أأي صورة اكنت وا
 العامة يف موضوعني أأو ثالثة يف نفس الوقت. واكن هذا مهنج مرن اقرتحه الرئيس.  املبادئميكن أأن تنعكس 
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الهادي بأأنه يمثن اقرتاح الرئيس املتعل ق ورصح وفد ابكس تان اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة دول أ س يا واحمليط  .205
وطريقة مرنة للتعامل مع مسأأةل يوجد خبصوصها أ راء متنوعة. وقد دمعت غالبية  بناء  ابلورقة غري الرمسية. وقد اكن ميثل مهنجا 

 ابجملموعة الاقرتاح اذلي مت طرحه.  الأعضاءادلول 

ىل تواف ق وعرب وفد الياابن، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء .206 ىل التوصل اإ ، عن شكره للرئيس عىل هجوده الرامية اإ
ىل مزيد من الإيضاحات لوجود بعض يف الرأأي للقيام مبزيد من العمل.  وقامت اجملموعة مبناقشة الاقرتاح واكنت يف حاجة اإ

ا لقرتاح وفد الولايت والأهداف التوجهيية وفق املبادئاوجه القل ق. وأأكد الوفد عىل أأن املناقشات اليت تعقد عىل مس توى 
 املتحدة الأمريكية جيب أأن تمت بغض النظر عن مهنجية العمل اليت سيمت تبنهيا. 

يضاحات لضامن كوهنا أأداة مفيدة. ومل يكن من السليب أأن تطلب ادلول  .207 وأأجاب الرئيس قائال بأأنه س يقدم أأي اإ
بشأأن الأدوات اليت س يقومون  الأمور توضيح اكفة يف اجملموعة ابء مزيد من الإيضاحات لأنه من املنصف أأن يمت الأعضاء

ابس تخداهما. واكن من الأمهية مباكن وجود خارطة طري ق هيلكية حول املوضوع من أأجل توفري الوقت واملرونة هلم ملا يقومون 
املناقشات اليت يعمتد عىل  يشءابلإعداد   أأو املواد اليت سيس تخدموهنا واليت مجعوها واختاروها وحللوها من أأجل جعل لك 

 تقوم عىل أأساس توافر املعلومات. 

وأأيد وفد نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، عرض الرئيس واملهنج البناء اذلي اكن ممثرا. وابلنس بة  .208
وذكل لإثراء  اليت اكن دلهيا خماوف بشأأن بعض املوضوعات، ميكهنم التعبري عن خماوفهم عند بدء املناقشات الأعضاءلدلول 

 املناقشات. 

يران )مجهورية وشكر وفد  .209 عداده للوثيقة غري الرمسية. وأأيد الوفد بيان وفد ابكس تان،  الإسالمية( -اإ الرئيس عىل اإ
اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادي وأأيد املداخالت اليت قام هبا وفد الربازيل، اذلي حتدث ابلنيابة 

بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، ووفد نيجرياي اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وعرب الوفد عن دمعه عن مجموعة 
ىل  الاكمل للجهود واعتقد أأن الورقة غري الرمسية تعترب وس يةل للسري قدما لإجراء املزيد من املناقشات حول النص للتوصل اإ

 ومران يف نفس الوقت.  د اكن هذا املهنج مهنجا بناء  قوثيقة ملزمة من الناحية القانونية. و 

ورصح وفد الربازيل، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، بأأنه دهش لأهنم ل  .210
اليت اكن دلهيا  الأعضاءوطالبت ادلول الإجرائية.  الأموريس تطيعون مناقشة مضمون الاس تثناءات والتقييدات بسبب 

توضيح القيود اليت فرضهتا الورقة  الأعضاءاوف بأأن مواقفهم لن تعلن بسبب الورقة غري الرمسية. وجيب عىل هذه ادلول خم
 غري الرمسية اليت تمتتع مبرونة كبرية. 

وأأجاب الرئيس قائال أأهنم سيس متعون اإىل خمتلف البياانت من خمتلف الوفود من أأجل التعرف عىل ردود فعلهم جتاه  .211
 . لسلاال املقرتحة مث يقوم بعد ذكل ابلرد عىل الأداة 

احلظ أأهنم عادوا للأمور  ءسو ورصح بأأهنا أأداة جيدة لبدء املناقشات لأنه من الورقة غري الرمسية  أأورغوايوأأيد وفد  .212
ىل الإجرائية ول خيصصوا وقتا للمسائل املوضوعية اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ. وهناك الكثري من الناس اذلين س يأأت ون اإ

ليعرضوها. لقد عرفوا بشأأن املوضوع وميكهنم تعلمي  كثريةواحلقوق اجملاورة واذلين دلهيم أأش ياء   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حب
كيفية حتسني مواقفهم. وقد عرب الوفد عن أأسفه لأن هناك وفود قليةل تشكك يف املسائل، اليت متت مناقش هتا  الأعضاءادلول 

من نقطة الصفر. وأأيد  يبدؤون. وقد متت مناقشة اكفة املوضوعات يف اجامتعات خمتلفة لكن يبدو أأهنم منذ ثالث جلسات
ىل املسائل املوضوعية. كام ذكر الوفود أأيضا بأأن اكفة املوضوعات قد متت  الوفد وثيقة الرئيس واملوضوعات ويريد الانتقال اإ

 عىل الأقل.  2014مناقش هتا بصورة طبيعية وبدون أأي مشالكت حىت ابريل 
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ومل عن شكره للرئيس عىل هجوده ورحب حبذر ابلورقة غري الرمسية.  الأعضاءوعرب وفد الاحتاد الأورويب ودو   .213
تظهر أ راءه حول العملية يف الورقة غري الرمسية. وبصفة خاصة فاإن نتيجة الوضوح مل تظهر ابلر م من أأهنم اكنوا يف حاجة ذلكل 

ذا أأرادوا جتنب تكرار امل  ناقشات حول مسائل النتاجئ الواردة حتت لك عنوان. وطالب بأأن يقوم الرئيس بذكر كيفية الرتكزي اإ
 عىل املعارضة يف الورقة غري الرمسية. ويف الهناية، ميكن أأن تتضمن الورقة غري الرمسية مقدمة قصرية ترشح أأغراضها. 

س تخدام الورقة غري الرمسية للتقدم يف املناقشات. وشكر وفد جنوب أأفريقيا الرئيس عىل الورقة غري الرمسية. وأأيد ا .214
ىل بيان وفد  سهامات مثينة حلل اإ بأأنه هناك العديد من اخلرباء اذلين أأتوا من لك صوب وحدب وقدموا  أأورغوايوأأشار اإ

 واحلقوق اجملاورة.   ق املللفاملشالكت اليت مت حتديدها يف اللجنة ادلامئة املعنية حب

ي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، بأأنه يف الهناية يوجد دلى ورصح وفد الربازيل، اذل .215
ويف مزيانية الربانمج اخلاصة ابلعامني القادمني واليت  2012واحلقوق اجملاورة تفويض من   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حب

قد اكن ذكل ميثل مهنجا مران للغاية واذلي قررت اكفة ادلول حتدثت عن مناقشة واثئ ق قانونية دولية يف أأي صورة اكنت. و 
ىل اللجنة ادلامئة  الأعضاء ان تطبقه معا من أأجل مناقشة هذه املسأأةل الهامة. وقد اكنت اكفة الوفود تتذكر ذكل عند القدوم اإ
ذا اكن هذا التفامه دلى اكفة ادل  ق املللفاملعنية حب  أأم ل.  الأعضاءول واحلقوق اجملاورة وطالبت بتوضيح ما اإ

مرصحا بأأهنم ميكهنم قراءة التفويض اذلي اكن دلهيم يف وثيقة  الأعضاءوأأجاب وفد الاحتاد الأورويب ودو   .216
WO/GA/41/14 ومل يكن من الواحض أأن املداخةل السابقة لوفد الربازيل، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك .

ل التقدم للأمام يف املناقشات. لقد امتنعوا عن قصد عن التحدث بشأأن مسائل التفويض لأهنم الالتينية والاكرييب، اكنت حتاو 
علموا أأنه ميثل نقطة حساسة وقامت خمتلف اجملموعات بتفسريها بطرق خمتلفة. وقد شعر ابدلهشة لأن وفد الربازيل ، اذلي 

صدى للتحدث ملناقشة مسائل تتعل ق ابلتفويض. وطلب بأأن حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، قد ت
 يقوم الرئيس أأو الأمانة ابلرد عىل مسأأةل التفويض. 

لقائهوشكر وفد مالزياي الرئيس عىل الاقرتاح وواف ق عىل البيان اذلي قام  .217  مجموعة دول وفد ابكس تان، متحداث ابمس ابإ
ىل معر  ،أ س يا واحمليط الهادئ جيابية. لأنه بيان بناء. وتطلع اإ  فة املزيد عن املسائل والتقدم للأمام بصورة اإ

ملن قضوا يومني ونصف يف احلظ  ءسو خارطة الطري ق. ورصح بأأنه من البوليفارية( –فزنويال )مجهورية وأأيد وفد  .218
ليه. وظنوا أأنه أأ  ىل املوضوع، واذلي اكن غري همام ابلنس بة هلم، وهو البث. لقد اكنوا هناك واس متعوا اإ مر ذو قمية. الاس امتع اإ

مرة أأخرى يف التحدث عن املسائل اليت مل تكن موضوعية.  ابدوءوعندما يمت طرح موضوع ويكون هام للغاية لدلول النامية، 
ذا ما  اجملاورةواحلقوق   ق املللفواقرتح أأن تبدأأ اجللسة القادمة للجنة ادلامئة املعنية حب ابلس تثناءات والتقييدات حىت اإ

ومن املهم أأن يتوافر مناخ جيد كنوع من الاحرتام.  خرينال  ن لبعض الوفود الانسحاب ويذهبون مع ظهرت مسأأةل البث ميك
حول موضوع الاس تثناءات والتقييدات ابلنس بة لدلول النامية وادلول املتقدمة لأن هناك العديد من الناس اذلين دلهيم هذه 

به وفد الربازيل، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك  الاحتياجات وهذه املتطلبات. وأأشار اإىل الاقرتاح اذلي تقدم
ىل أأين  الالتينية والاكرييب، واخلاص مبراجعة التفويض ورصح بأأنه واف ق عىل التفويض واكن من الواحض كيفية السري قدما واإ

 يصلون. 

ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا وعرب وفد نيجرياي عن دمعه لبياانت اجملموعة الأفريقية ووفد ابكس تان، اذلي حتدث  .219
ن تنوع  الطرائ ق واحمليط الهادي، ووفد الربازيل، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. اإ

الإجراءات جيب أأل حيجب املناقشات املوضوعية. لقد اكنت الورقة غري الرمسية اليت اقرتهحا الرئيس أأساسا جيدا للغاية و 
قشات ومل تفرض أأي مهنج متشدد. ودمع التقدم يف املناقشات املوضوعية عىل أأساس الورقة غري الرمسية والإجراءات للمنا

 احملددة. 



SCCR/30/6 
51 

 

وعرب وفد سويرسا عن شكره للرئيس حملاوةل أأخذ اكفة ال راء واخملاوف اليت مت التعبري عهنا يف احلس بان. وأأيد الوفد  .220
 واملنصف وأأنه سوف ميكهنا من الاس مترار يف املناقشات حول اجلوهر بدون توقع النتاجئ. اقرتاح الرئيس واعتقد أأنه من املفيد 

ىل الوفود الأخرى يف شكر الرئيس وأأيد الاقرتاح عىل أأنه وس يةل للسري قدما. وكام رصح يف  .221 وانضم وفد اسرتاليا اإ
ىلاليوم الساب ق، اكن من املهم وجود حمادثة منظمة حول لك بند   ختفيف بعض اخملاوف اليت متت وسوف يلدي ذكل اإ

اثرهتا.   اإ

دراج الاقرتاحات  .222 وأأكد الرئيس عىل أأن النقاط اليت طرحت يف اليوم الساب ق قد أأخذت يف احلس بان. واقرتح بأأن يمت اإ
ىل جانب دراسة بروفيسور كينيث كروز حول الاس تثناءات  اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة الأمريكية يف املناقشات اإ

 دات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ. والتقيي

وشكر وفد الس نغال الرئيس عىل هجوده ورصح بأأنه يدمع موقف وفد نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة  .223
 الأفريقية. 

ىل الوفود الأخرى يف دمع معل الرئيس اذلي قام به ابلنس بة للرمس البياين، ورصح بأأنه  .224 وانضم وفد املكس يك اإ
 ء نقاشات بدون احلمك عىل النتاجئ. جيد لبد أأسلوب

 وانضم وفد كندا للوفود يف دمعها جلهود الرئيس وأأيد وفود سويرسا واسرتاليا.  .225

بأأنه لن يكرر ما مت الترصحي به أ نفا بشأأن السري قدما. وأأكد عىل أأنه قدم وثيقة  الأمريكيةورصح وفد الولايت املتحدة  .226
س مفيد ملناقشة بعض املوضوعات اليت اكنوا يدرسوهنا. واكن املهنج اذلي اقرتحه والأهداف واليت اكنت مبثابة أأسا املبادئ

لالس امتع للتجارب الوطنية اليت تتعل ق  الأعضاءالرئيس فامي يتعل ق ابملوضوعات الواردة يف الرمس البياين س يكون مفيدا لدلول 
يتعل ق ابلقرار الهنايئ. وس يكون من املفيد مناقشة  ببعض املوضوعات الواردة يف الرمس البياين ومل تفرتض نتيجة مس بقة فامي

 الرمس البياين عىل هذا الأساس أأيضا. 

وأأكد الرئيس عىل أأنه، كام اقرتح وفد اسرتاليا ، الرمس البياين سوف ميثل أأداة فورية توفر الوضوح من خالل حتديد  .227
ىل تواف ق  يف الرأأي وميكن اس تخدام الأداة اليت قام وفد مبدأأ عىل أأنه نقطة البداية. وسوف يسمح املهنج هلم ابلتوصل اإ

 الولايت املتحدة الأمريكية بتقدميه أأيضا. 

ورصح وفد الإكوادور بأأن أأداة الرئيس اكنت هامة للغاية ومكنهتا من حتقي ق تقدم ابلنس بة للموضوعات وخاصة  .228
نقطة بداية تفتح احامتلت لالس مترار يف الاس تثناءات والتقييدات اخلاص ابملكتبات ودور احلفظ. وميكن اس تخدام الأداة ك 

ىل مسائل أأخرى مت تقدميها يف واثئ ق أأخرى مثل تكل اليت قدهما وفد الولايت  التعامل مع بعض املسائل اليت أأشارت اإ
 املتحدة الأمريكية. ويف وقت ما س يقومون مبناقشة هذه الواثئ ق. 

عداد الأدا .229 ابلعمل اذلي قامت به الأمانة لإعداد اكفة الواثئ ق  وأأشادة هبا. وأأيد وفد مجهورية تزنانيا الطريقة اليت مت اإ
واحلقوق اجملاورة كام رصح وفد نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. كام أأيد   ق املللفللجنة ادلامئة املعنية حب

ىل تفامه مشرتك مع أأخذ وضع اكفة  يف احلس بان.  الأعضاءادلول  أأيضا الطريقة لأن الأداة ستساعدمه يف التوصل اإ

 ورصح وفد الياابن بأأنه يليد بياانت وفود سويرسا وكندا واسرتاليا والولايت املتحدة الأمريكية.  .230

داة حىت لو اكن ذكل ل يعىن أأهنم س يحذفون ال راء اخملتلفة أأو  .231 ورصح الرئيس بأأنه مرسور بسبب ادلمع املس متر للأ
هنا مل يكن لها أأي تبعات تتعل ق  ال راء املتعارضة املتعلقة مبختلف املوضوعات. وكام رصحت الوفود اليت دمعت الأداة، فاإ

 ابلنتاجئ. 
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 واتاميل بأأداة الرئيس. وقد اكنت أأداة ممتازة لبدء مناقشات بصورة ممثرة. غوأأشاد وفد  .232

عد يف توجيه وأأيد وفد س نغافورة موقف مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادي وأأيد اقرتاح الرئيس اذلي سيسا .233
 املناقشات املوضوعية وسريها للأمام. 

وأأيد وفد زميبابوي بيان وفد نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وعرب عن تقديره لالقرتاح املتعل ق  .234
 خبارطة الطري ق وأأيد مهنج املشاركة البناءة دون حتزي. 

بداء رأأهيا لأنه سوف حيصلون عىل أ راء بشأأن العملية ورصح الرئيس بأأنه ل يرغب يف دعوة املنظامت غري  .235 احلكومية لإ
ىل اجلوهر بأأرسع ما ميكن. وسوف تمت الاس تعانة مبشاراكت املنظامت غري احلكومية لكن ليس يف  وأأهنم يريدون الانتقال اإ

تعلقة بفائدة الأداة، وخاصة املناقشات الإجرائية، ولكن يف املناقشات املوضوعية فقط. وعرب عن شكره للوفود عىل أ رااهم امل 
الوفود اليت اعتربهتا مفيدة وطريقة جيدة ملناقشة املسائل بصورة مناس بة. وشكر الرئيس الوفود اليت عربت عن حاجهتا 

ىل نتاجئ غري مرغوب فهيا لأهنم اكنوا يعملون  لتوضيح بعض النوااي، ملكدا عىل أأنه ل يصدر أأحاكما مس بقة بأأهنم س يصلوا اإ
ضافة فقرة افتتاحية للرمس ج يعمتد عىل التواف ق يف الرأأي. مبوجب مهن واكن مرحب باكفة ال راء اخملتلفة. وسوف يقوم الرئيس ابإ

نه ل يس تطيع حتديد نتيجة املناقشات. لقد توقع حذف مناقشة بعض املوضوعات لأهنا اكنت تبتعد  البياين. وابلر م من ذكل فاإ
لوطنية اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ. وبعد تبادل وهجات نظر غين، س يقدمون عن املعاجلة املتعلقة ابلس تثناءات ا

ىل مناقشة منظمة للمسائل بدون تضمني  مالحظات تعمتد عىل الأدةل واملعلومات من أأجل توضيح النتاجئ. وحيتاج املوضوع اإ
هيم خربات كبرية تتعل ق ابملوضوعات أأي نتاجئ غري مرغوب فهيا. ورصح بأأن الوقت غري مناسب للتفكري يف الإجراءات لأن دل

عداده للفقرة الافتتاحية ابلبدء يف مناقشة املوضوع الأول عىل القامئة وهو معلية احلفاظ.  الهامة.  واقرتح بأأن يقوموا أأثناء اإ
ة هذه واقرتح أأن تكون املهنجية اكلتايل أأول يمت تبادل الأدةل واملوقف وطبيعة احلفاظ من أأجل احلصول عىل فرصة مقارن

وميكن أأن يكون ذكل احلقيقة ابملعلومات اليت مت جتميعها يف التقرير مث عقد مناقشة لبعض الطرق اخملتلفة للتعامل مع املسائل. 
خربات وطنية يف التعامل معها مع احرتام خمتلف ال راء يف املنتدى ادلويل. وعل ق عىل املهنج اذلي ميكن تطبيقه. وسوف 

 للك من املوضوعات بصورة تعمتد عىل الأدةل.  تكون النتيجة تفامه انجض

أأن الرئيس أأرادمه أأن يقوموا مبناقشة املوضوع الأول بيامن يعمل هو عىل  الأعضاءودو   الأورويبأأوحض وفد الاحتاد و  .236
ىل تواف ق يف الرأأي حول امل  بدأأ مث وضع مقدمة للرمس البياين املقرتح. وطالب بأأن يلكد الرئيس عىل أأهنم حياولون التوصل اإ

 ستبدأأ املناقشات يف السري من هذا املنطل ق. 

وأأكد الرئيس املسأأةل الأوىل ورصح بأأن من الوسائل اجليدة للسري قدما أأن يمت التعبري عن تفامه مشرتك حول مبدأأ مث  .237
ىل يكون دلهيم أأدوات ذلكل مبا فهيا الأدوات اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة الأمريكية. ومل يكن ذلكل أأي تض  مينات تشري اإ

 بصورة مناس بة.  الأمورالفرصة ملناقشة  أأعطامهنتيجة معينة. لقد اكن مهنجا منظام 

 وأأيد وفد الصني الاقرتاح اذلي اكن اقرتاحا مفيدا للغاية.  .238

ذا اكنت هناك أأي وفود تعارض املهنج.  .239  وتساءل الرئيس عام اإ

يف مناقشة البند الأول عىل الرمس البياين وفقا للمهنج اذلي بأأنه سيبدؤون  الأعضاءوأأكد وفد الاحتاد الأورويب ودو   .240
ليه الرمس البياين من حيث املبدأأ . أأشار  اإ

 وأأكد الرئيس عىل أأن هذه الطريقة طريقة بناءة للسري قدما.  .241
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ائية بأأنه غري متأأكد بأأهنم متفقون اتفاقا اكمال. وطالب بعقد حماداثت ثن الأعضاءورصح وفد الاحتاد الأورويب ودو   .242
 مع الرئيس أأثناء فرتة اسرتاحة تناول القهوة. 

وأأجاب الرئيس بأأنه عىل اس تعداد لتناول أأي خماوف حبسن نية قد تنشأأ. وقد اكنت معظم الوفود تقريبا مس تعدة لبدء  .243
ذا قاموا ابلس مترار يف هذا املهنج من أأجل  عطااهماملناقشات. وطالب من املنظامت غري احلكومية بأأن تس تعد اإ حول  فاكراأأ  اإ

احلفاظ عىل املعلومات ونتاجئ تقرير بروفيسور كينيث كروز. وأأكد الرئيس عىل أأهنم سوف يبدؤون مبناقشة خضمة للموضوعات 
املتعلقة ابحلفاظ عىل املعلومات من خالل اس تقبال مساهامت املنظامت غري احلكومية حول املوضوع مث بدأأ تبادل وهجات 

افرة هلم. ومل يمت الانهتاء من مقدمة الرمس البياين وسوف يمت توزيعه فامي بعد. وجعا الرئيس النظر مع دراسة املصادر املتو 
عطاء انطباعاهتم ومالحظاهتم واس تنتاجاهتم وحتليلهم للموضوع مع تأأمل اكفة ادلراسات اليت مت تقدميها.  املتخصصني للبدء يف اإ

 احلفاظ عىل املعلومات.  وقام بفتح ابب احلديث للمنظامت غري احلكومية حول موضوع

النص املعياري املتضمن يف النص املدمج اذلي أأعدته  (IFLA)وأأيد ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها  .244
عىل  الأعضاءوشكر تكل ادلول  SCCR/29/4غواي يف وثيقة الربازيل والإكوادور والهند وأأورو اجملموعة الأفريقية ووفود 

قرارها عىل نطاق واسع من قبل املكتبات هجدها ودمعها. ومتث ل معلية احلفظ أأحد الأنشطة اخلطرية واليت تمت كثريا واليت يمت اإ
ودور احلفظ. وتقدم املنظامت غري احلكومية الأخرى مناذج خاصة للتحدايت اليت تواجه معلية احلفظ واليت تواجه ملسساهتا 

ل تتطلب اكفة أأنشطة احلفظ معل صور ضوئية وتقليل محوضة الكتب  ودوائرها. وقد قام بعرض بعض النقاط العامة. أأول،
طار املناقشات اكنت و املطبوعة عىل سبيل املثال لكن قد تتطلب أأعامل احلفظ معل صور ض ن النقطة اخلطرية داخل اإ ئية. اإ

ضافية لس تخداهما، ولكن مت فقط يه أأن  لأغراض احلفظ. معل الصور الضوئية من أأجل احلفظ مل يكن بغرض معل نسخ اإ
اثنيا، ان معايري وممارسات احلفظ تنوعت وفقا للوس يةل اليت يمت حفظها. حففظ الواثئ ق الورقية عىل سبيل املثال خيتلف عن 

ىل احلفظ تتواجد يف خمتلف الوسائل والأنساق حفظ الأفالم، واليت بدورها ختتلف عن حفظ امللفات الرمقية.  ن احلاجة اإ اإ
ىل نس ق خمتلف. ولهذا اكن من الرضوري ورود عبارة يف النص املدمج ويه وقد تتضمن نقل احملتو  ى من نس ق ختزين قدمي اإ

، أأنه جيب عىل املكتبات ودور احلفظ أأن تتعاون عرب احلدود الأمور"بغض النظر عن نسقها". وأأخريا، ورمبا يكون من أأمه 
يت يوجد اترخيها املسجل يف املكتبات ودور احلفظ يف من أأجل حفظ الرتاث الثقايف الاكمل للشعوب اليت قامت ابلهجرة وال

لينوي بعض الأمثةل املمتازة، وأأمثةل خاصة هبذه  العديد من ادلول. وقد قدم الزمالء من املكتبة الربيطانية ودار حفظ جامعة اإ
ىل مناذج أأخرى أأثناء اجللسة.  واحلقوق اجملاورة أأن تس متع اإ   ق املللفاملسأأةل يف احلدث اجلانيب وميكن للجنة ادلامئة املعنية حب

جراءات معيارية عىل املس توى ادلويل لأنه ل ميكن حلها عىل املس توى الوطين.  وظل وتتطلب الاحتياجات عرب احلدود اإ
ما أأن هذه التحدايت ل تتطلب حلول عرب احلدود أأو أأهنا  الأعضاءالأمر غامضا لأن بعض ادلول  اس مترت يف التأأكيد عىل أأنه اإ

 واحلقوق اجملاورة.   ق املللفالأمهية مباكن حبيث تمت مناقش هتا يف اللجنة ادلامئة املعنية حبليست من 

عادة انتخابه.  .245 ورصح بأأنه ممثل منظامت وهنأأ ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ الرئيس عىل اإ
دارة مجعية ومنظامت كتاب وانرشين يف قطاع النصوص والصور وتضم  ن منظامت  80منظمة من  145اإ دوةل حول العامل. اإ

لهيا بأأهنا منظامت حقوق الاس تنساخ واليت توجد يف اكفة القارات ويف  الإدارة امجلعية يف قطاع النصوص والصور واليت أأشري اإ
لرمقنة والأشاكل ادلول الصغرية ويف ادلول النامية ويف ادلول املتقدمة. وقد فهم معلية احلفظ عىل أأهنا اس تنساخ مبا يف ذكل ا

. وقد تضمن هذا  ق املللفالأخرى من الاس تنساخ الالكرتوين لغرض وحيد وهو احلفاظ عىل وحفظ الأعامل احملمية حب
الأمر اس تخدام العمل املس تنسخ. كام أأكد عىل أأن هناك دول من الرضوري وجود اس تثناءات مناس بة هبا لمتكني امللسسات 

ت العامة ودمع وجود هذه الاس تثناءات يف الترشيعات الوطنية. وقد قام عدد من من حفظ واجبات احلفظ وفقا للخدما
ن حقوق الاس تنساخ اخلاصة مبكتبات ودور حفظ حمددة وفقا  الأعضاءادلول  بتضمني هذه الاس تثناءات يف قوانيهنا. اإ

اتلفا أأو حيتاج اإىل لس تثناء قد يرض بعمل نسخة لستبدال مصنف متضمن يف مجموعته حيث يكون الأصل ضعيفا أأو 
ن تغيري النس ق قد يكون مطلواب لالس مترار يف احلفظ بسبب القدم التقين  اس تكامل أأو حيتاج اإىل حتويل من نس ق قدمي. اإ

ىل أ خر. وجيب  القيام بعمل هذه الاس تثناءات برشط عدم توفري املصنف لوس يةل التسجيل واحلاجة النامجة للنقل من نس ق اإ
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ن نسخ ا حلفظ غري تكل اليت يمت حفظها من خالل نظم الإيداع ابملكتبات الوطنية واليت يسمح هبا من خالل بصورة جتارية. اإ
ن املصنف املتوافر يف الأسواق ويمت حفظه من  الاس تثناء جيب أأن تقترص عىل املصنفات اليت ل تتوافر بصورة جتارية. اإ

ن الاس ت ن خالل نظام الإيداع الوطين، ل حيتاج ملزيد من احلفظ. اإ خدام التجاري أأو اخلاص ابملكتبة مبوجب اس تثناء جيب اإ
يكون مسببا ويقترص عىل العمل الأصيل املوجود يف اجملموعة أأو عند القيام بعمل نسخة بديةل. وميكن اس تخدام نسخة حفظ 

لهيا. أأيضا، وفقا لختبار اخلطوات الثالثة اخلاص مبعاهدة بر  ابلإضافةبدل من النسخة الأصلية وليس  ن فاإن الاس تخدام ل اإ
جيب أأن يتضمن أأي أأغراض جتارية مبارشة أأو غري مبارشة. وقد أأكد ابلر م من ذكل عىل ادلور الهام للمكتبات يف حفظ 

وتوفري النفاذ للمعرفة الرتامكية والرتاث الثقايف. وجيب أأن تضمن ترتيبات الرتاخيص املناس بة أأهنا ميكهنا القيام بدورها بصورة 
ن النفاذ من خالل الإنرتنت والأشاكل الأخرى املتعلقة بتوفري املصنفات للمس تخدمني وتوزيعها جيب  اكفية. وبصفة خاصة فاإ

 أأن يمت فقط مبوجب اتفاقيات ترخيص مع أأحصاب احلقوق أأو ممثلهيم مثل منظامت حقوق الاس تنساخ. 

وشكر الرئيس ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ عىل تعليقاته املفصةل حول احلفظ. واكنت  .246
املداخةل مثال عىل ثراء املناقشات اليت تمت مثل املناقشات السابقة. وقد تلقوا معلومات تتعل ق بأأمهية النشاط أأو املوضوع 

 الأنظمة الوطنية وتلقوا مدخالت تتعل ق ببعض اخملاوف اليت جيب التعامل أأو يف ح ق املللفاذلي جيب تضمينه يف نظام 
معها عند القيام مبثل هذه اجلهود. مثلام حيدث لنسخة احلفظ عندما يكون العمل متوافرا بصورة جتارية يف السوق. لقد اكنت 

عرفة أأمهية املوضوع وحدود املوضوع من أأجل تكل مناقشة كبرية ومثرية لالهامتم وجيب أأن يركزوا علهيا لأهنا تعطهيم الفرصة مل
ىل تفامه مشرتك.   وحهثم عىل الاس امتع بعناية ملساهامت املنظامت غري احلكومية. توضيحه والتوصل اإ

ىل أأن الس يد جورج تومايس يف فري ق اخلرباء قد ذكر  .247 حفظ دور احلفظ وأأشار ممثل اجمللس ادلويل للمحفوظات اإ
واكن الأمر الهام هو أأن يه ادلوةل الوحيدة يف أأفريقيا اليت متتكل دار حفظ اكفية للبث. عندما رصح بأأن جنوب أأفريقيا 

ن ادلوةل اليت ل متتكل دار حفظ س تفقد ماضهيا وحترم مواطنهيا من  ادلول الأفريقية الأخرى اكنت تعاين واكن هو عىل ح ق. اإ
ىل احلفظ عىل أأنه نشاط وطينفهم جذورمه الثقافية.  ىل  وميكن النظر اإ بصورة حمضة وأأن ادلول اليت ل متتلكه حتتاج اإ

تشجيعها مساعدهتا عىل تبين ترشيعات تفي ابحلد الأدىن من املعايري اخلاصة ابحلفاظ عىل حمفوظاهتا. وهناك أأبعادا دولية هامة 
رسال تقارير للوطن بشأأن مالحظاهتم للأمور وميكن أأن توفر هذه ملسأأةل احلفظ.  التقارير أأدةل هامة عىل يقوم ادلبلوماس يون ابإ

ن اترخي امللكة  لزيابيثادلوةل املعنية. اإ الأوىل اكن س يصبح اترخيا فقريا بدون أ راء السفريين الفرنيس والاس باين يف بالطها  اإ
س بانياواليت مت الاحتفاظ هبام يف فرنسا  . لقد اكنت مصادر هامة ابلنس بة للملرخني الربيطانيني. ويصح ذكل عندما تقوم واإ

 حبمك دوةل أأخرى. ول ميكن حملفوظات املس تعمرة السابقة أأن تكمتل بدون وجود نسخ من الواثئ ق حتفظ يف ماكن أ خر. دوةل
يطاليا. وترغب  ومن ادلول اليت يوجد هبا جسالت لأفراد ورشاكت وحكومات يف بريطانيا وفرنسا وهولندا والربتغال وأأملانيا واإ

خفاقات  1879ليت تتعل ق مباضهيا. ويف تكل ادلول حاليا يف اس تعادة املعرفة ا سعت بريطانيا ومجهورية جنوب أأفريقيا وبعد اإ
عداد جسالت مكتوبة. لكن الربيطانيني  خضاع أأمة الزولو. ورمبا مل يكن يرغب شعب الزولو يف اإ كبرية جنحت يف الهناية يف اإ

ذا مل يس تطيعوا احلصول من جانب أ خر اكنوا يقومون بذكل لعدة قرون. ونتيجة ذلكل، حيتاج شعب الزول و السفر للندن اإ
ن حفظ املواد احلديثة يتضمن الاس تعانة  30عىل نسخ من جسالهتم. وهذا يعىن رحلتني للندن تس تغرقان حوايل  ساعة. اإ
خها وجيب نقل املواد الالكرتونية بصورة منتظمة ويمت نس ابلتكنولوجيا واليت ل تتوافر يف اكفة الأماكن ول حىت يف لك ادلول. 

 ق حلفظها وميكن توافر خدمة ختزيهنا يف أأي ماكن من العامل. واقرتح ممثل اجمللس دراسة اجامتعات اللجنة ادلامئة املعنية حب
ولك منظمة غري حكومية  الأعضاءواحلقوق اجملاورة. فهناك جسالت خاصة هبا يف دور احلفظ يف لك دوةل من ادلول  املللف

ن حفظ هذه السجالت ميثل مسأأةل دولية.  فةابلإضاقامت حبضور الاجامتعات،  ىل الأمانة نفسها. اإ  اإ

واكن ممثل الاحتاد ادلويل للصحفيني حريصا عىل تعزيز الظروف اليت تنجح يف ظلها التأأليف املس تقل. وبوصفة مللفا  .248
ن قدرة ممثل الاحتاد عىل كسب عيشه مكللف  وحصفيا مس تقال، قام ممثل الاحتاد بتحرير تقارير حول العلوم والتكنولوجيا. اإ

، واليت مه بصدد مناقشة مس تقبلها. وهيمت ابملكتبات املمتزية يف اكفة أأحناء ح ق املللفمس تقل حمرتف يعمتد عىل قوة قوانني 
دراك  الأعضاءالعامل. ويعمتد الأمر عىل وجود قراء متعلمني ومشاهدين متعلمني. وقد أأيد بشدة مصنفات  اليت يمت حفظها مع اإ
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نظام  نشاءلقانونية اليت حولت احلفظ اإىل نرش موازي. وعرب ممثل الاحتاد عن اعتقاده بأأن الهدف الهام املتعل ق ابإ احلوادث ا
بنية والنظافة والكتابة  مداداهتا وللأ تعلميي ممتزي حول العامل واملكتبات اليت تدمعه لبد من أأن يتلقى متويال اكفيا لاكفة اإ

ومقره يف اململكة املتحدة وهو مركز  ح ق املللفد بأأنه أأيضا مدير بدون أأجر ملركز والأصوات والصور. ورصح ممثل الاحتا
ويقوم ية. بداع يسعى اإىل وضع قواعد لتيسري احلصول عىل تراخيص اس تخدام وخاصة الاس تخدامات الصغرية للمصنفات الإ 

. واكن هذا هو مثال عىل ح ق املللفدات و املركز بتطوير تكنولوجيا قد تقلل يف هناية الأمر من احلاجة لالس تثناءات والتقيي
ويف هذه الأثناء، فعندما تكون هناك اس تثناءات ينبغي أأن املللفني والنارشين واملس تخدمني اذلين يعملون معا بصورة بناءة. 

وابلنس بة دلول. تكون مبقابل عادل وتوفر بناء قدرات لضامن أأن املقابل املايل يمت توزيعه بعدل عىل املللفني وامللدين يف اكفة ا
للنارشين اكن من املغري اس تخدام الاس تثناءات اجلديدة اليت مسحت ابس تخدام املصنفات جماان. وينبغي أأن يكون ذكل 

ىل امللسسات الغنية يف  الأعضاءمغراي بصفة خاصة حيث تكون ادلول  أأقل ثراء وتذهب غالبية مزيانية التعلمي والبحث هبا اإ
ذا مل يقم املللفون مبا يف ذكل املللفني يف ادلول الأقل ثراء كسب قوهتم الشامل. وابلر م من ذكل فل  يست هذه يه الإجابة. واإ

ن العامل سوف حيرم من الأعامل اليت تعكس التنوع الثقايف. ويف تكل ادلول  يمت فهيا ذكل،  اليت ل الأعضاءبصورة مس تقةل فاإ
ن البنية التحتية اخلاصة ابلإدارة امجلعية مل اتحة نسخ  دفوعاتفاإ الكتاب، سواء اكنت تس تخدم يف التعلمي أأو عندما اكن يمت اإ

ىل امجلهور، تصنع الفرق.  ن الأموال اليت تأأيت من حمفوظة اإ ىل الأجر العادل. اإ وأأعرف وفد الربازيل عن رسوره لالس تجابة اإ
الف ذكل. ويمت متثيل املللفني خالل مجعية مجع أأموال للعمل يف جمال التعلمي يصنع الفرق بني القدرة عىل السداد أأو خ

املنتظمني من خالل عقود تتطلب توقيعهم عىل حقوقهم يف أأعامهلم مبا يف ذكل احلقوق املتعلقة بأأي نقود من أأي اس تخدام 
لقد اكنوا يف نفس املوقف اذلي وصفه ممثل الاحتاد ادلويل للموس يقيني يف الساب ق. ومن أأجل تعلميي أأو اس تخدام مكتبة. 

بداعزء اخلاص ابلويبو يف هذه املهمة وهو "دمع حتقي ق اجل ية من خالل التعاون ادلويل" الإنسان املصنفات اخلاصة ابلروح  اإ
ونظرا لعدم التوازن يف القوة التفاوضية فقد اكنوا يف حاجة يف هناية املطاف اكن علهيم التعامل مع املسأأةل املتعلقة بتكل العقود. 

ىل واثئ ق دولية للتعامل مع هذه املسأأةل. ويف ادلول الأجنلوساكسونية عىل وجه اخلصوص أأخربومه بأأن "حرية التعاقد" اكنت  اإ
مقدسة وحالت دون ذكل. ويف جمال التطبي ق، فاإن هذا الشعار طيب الوقع عىل الأذن يعىن حرية الطرف الأكرث قوة يف 

 يف الويبو حول املسأأةل احليوية املتعلقة ابلعقود فرض رشوطه. ودعا ممثل الاحتاد الوفود لالتصال به بشأأن املبادرات احملمتةل
 . ح ق املللفمن غرض الأأصبحت سببا يف انتفاء غري املنصفة اليت 

املنتدى ادلويل للمللفني بأأن سافو، الشاعرة اليواننية العظمية اليت عاشت يف القرن السادس، قالت  ممثةل تورصح .249
مل تكن هناك وسائل حفظ أأو رمقنة يف هواتف محموةل يف هذا الوقت وذلا احلظ أأنه  ءولسو بأأهنم سوف يذكروا يف أأغانهيم. 

نتاهجفيوجد فقط مقتطفات من  يريد املنتدى ادلويل للمللفني حفظ ا الشعري الرائع. لقد دمعت احلفظ والرمقنة. ومثل سافو، اإ
معال منشورا وأأكرث من  34تضمنت  املصنفات الفنية. وقد قدمت ممثةل املنتدى مثال خشصيا عىل حمفوظاهتا الشخصية اليت

مرسحية واليت أأودعت دلى جامعهتا ويه جامعة كينجز كوليدج يف لندن. ويقوم العديد من املللفني ببيع حمفوظاهتم من  16
رث لعائالهتم. وقررت ممثةل املنتدى التربع مبحفوظاهتا جلامعته عىل أأمل حفظه ورمقنته يف الوقت املناسب. وقد  أأجل ترك اإ

هناك متربعون مشهورون من أأمثال الأسقف ديزموند توتو. وأأيدت ممثةل املنتدى التعليقات الفنية اليت قدهما ممثيل اكن 
والاحتاد ادلويل للصحفيني. وقد اكن الصحفيون حول العامل يعانون من الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ 

عامهلمن حفظ اكنوا يريدو  يشءاخنفاض دخلهم لكن فوق لك   . اشاءو وان تقرأأ وتتوافر للقراء مىت  اإ

وأأكد ممثل اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب أأن بعض الاس تثناءات والتقييدات لزالت  .250
ذا متت صياغة هذه الاس تثناءات حبرص حبيث تامتىش مع الاختبار ثاليث اخلطوات وتقوم أأول بوصف  ذات صةل اإ

س تخدامات اليت ل تتطلب ترصحيا واثنيا تقوم بتحديد الشخص اذلي ميكنه القيام هبذه الاس تخدامات بدون احلصول الا
عىل ترصحي واثلثا مث تقييد نطاق اس تخدام املصنفات حمل النقاش بدون ترصحي. وعرب عن اعتقاده بأأن الاس تثناءات 

ىل تأ لك ولن تتدخل ن أأي اس تثناء أأو  والتقييدات املصاغة حبرص لن تلدي اإ يف سوق مواد العلوم والتكنولوجيا والطب. اإ
ىل أأن يأأخذ يف احلس بان اخملاطر الكبرية للبيئة الرمقية، حيث يكون  تقييد يمت تقدميه حديثا سوف حيتاج بصورة اكمةل اإ

اس تنساخ املصنفات الاس تنساخ الرمقي لعمل رمقي نسخة مطابقة للأصل. وهبذا املعىن، فاإن الاس تنساخ الرمقي خيتلف عن 
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ولبد من أأن ندرك أأن ظروفا خمتلفة س تطب ق عىل خمتلف البدلان مبا يامتىش مع التقاليد القانونية واخلربات وأأن املطبوعة. 
تضمنت قدرة و التفاق املتعل ق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية   ق املللفمعاهدة برن ومعاهدة الويبو حل

عىل ترشيع اس تثناءاهتم وتقييداهتم عىل الر م من مبدأأ املعاجلة الوطنية املتضمن يف تكل املعاهدات، طاملا أأن  ضاءالأعادلول 
ويف تكل الاس تثناءات ختضع لختبار اخلطوات الثالثة. وقد اعرتف النارشون بأأمهية حفظ مصنفاهتم عىل املدى الطويل. 

النرش  أأساليباملشرتكة اليت فرضهتا  ليةسلوابمل لعلمية أأقر النارشون العديد من القطاعات، مثل قطاع نرش اجملالت ا
صدار الرتاخيص. وذلكل فقد دمع النارشون  التكنولوجية اجلديدة وقاموا بتطوير حلول معلية داخل وخارج عالقات اإ

ح ق املللف. وعارض  اليت تضمن حفظ النسخ والاحتفاظ هبا من أأجل النفاذ العام بعد انهتاء فرتة ح ق املللفاس تثناءات 
ىل مثل تكل النسخ أأثناء فرتة رساين ح ق املللف وبصفة خاصة  ح ق املللفالنارشون اس تثناءات  اليت مسحت ابلنفاذ اإ

عندما تتنافس مع العروض التجارية. وجيب الفصل جيدا بني معل نسخ لأغراض احلفظ وبني معل نسخ من أأجل النفاذ 
ن مكتبات امللسسات البحثية والتعلميية غري التجارية جيب أأن تمتكن من خل ق واس تخدام نسخة حفظ رمقية لتحل  احلايل. اإ

حمل الأصل املفقود أأو الضائع يف اجملموعة العامة أأو "املتداوةل" يف امللسسة )أأو يف اجملموعات احلرصية اخلاصة ابلس تخدامات 
ذا مل تس تطع املكتبة احلصول عىل العلمية(، يف حاةل عدم توافر أأصول جديدة أأو نسخ مرخصة عىل املس توى  التجاري أأو اإ

ىل نسخة حفظ من خالل ال ليات احملددة يف ترخيصهم أأو اتفاقيات النفاذ من خالل الاشرتاك. وجيب أأن تقترص هذه  النفاذ اإ
الاس تخدامات عىل الاستبدال وعدم السامح بعمل مزيد من النسخ أأو الاس تخدام من قبل مس تخدمني خارج نطاق 

امللسسة. وقد مسح العديد من انرشي الكتب العلمية والتكنولوجية والطبية ابحلفظ يف تراخيصهم أأو اتفاقيات  مس تخديم
نعاش" احملفوظات من خالل خل ق نسخ رمقية  النفاذ من خالل الاشرتاك. وجيب أأن تكون املكتبات قادرة أأيضا عىل "اإ

وميكن القيام لت مثل املسح أأو متطلبات التخزين الرمقي. جديدة من وقت ل خر لستيعاب التغريات التكنولوجية يف جما
ماكنية معل نسخ حفظ لالستبدال يف املس تقبل.   بعمل أأكرث من نسخة يف لك مرة لكام اكن رضوراي لضامن اإ

اليت نصت عىل ورصح ممثل ائتالف اجملمتع املدين بأأن موقفه مس توىح من توصية احتاد كوميونيا ادلويل للنطاق العام  .251
ننا ندعو اإىل وجود اس تثناءات منسقة وعريضة حلقوق الاس تنساخ من أأجل السامح للمكتبات ابلضطالع مبهمهتا التقليدية "أأ 

ىل املعرفة والثقافة جيب علهيم الاس تفادة من الاس تثناءات الإجبارية  يف البيئات املنحازة. ومن أأجل المتكن من توفري النفاذ اإ
مجموعاهتم عىل الانرتنت لأغراض غري جتارية". وبصفته رجل أأاكدميي، رصح ممثل الئتالف  واملنسقة واليت تسمح هلم بتوفري

بأأنه هممت بأأن يرى اقرتاحات تتعل ق بوضع قيود عىل أأي اس تثناء حممتل. وقد لفت هذا الأمر انتباه الوفود اإىل طبيعة الأعامل 
ابلنس بة للقرن الواحد والعرشين وابلنس بة للنصف الأول من  الرمقية واملصنفات احمللية وخماطر وجود جفوة اكمةل يف اذلاكرة

ذا مل يترصفوا  هذا العقد. وغالبية مواد الانرتنت يف التسعينات، ويه املصنفات الرمقية احمللية، اكنت س تفقد بصورة دامئة اإ
اصة ابملصنفات احمللية الرمقية جامعية تتعل ق حبفظ املعرفة وجتنب وجود جفوة يف اذلاكرة خ مسلوليةبصورة رسيعة. وقد حتملوا 
 يف القرن الواحد والعرشين. 

يكولوجياورصح ممثل امللسسة ادلولية  .252 املعرفية بأأنه من الواحض أأن احلفظ همم ابلنس بة للجميع واحلفظ الأرش يفي  لالإ
حلل اوضني جتاريني بصفة عامة يوفر فائدة حملية وهو للصاحل العام ادلويل أأيضا. لقد أأراد أأعامل حمفوظة وحقوق مللف ومف

املشالكت املتعلقة ابلنفاذ واليت س تكون غالبا مرتبطة ابلس ياق. وجيب أأن يكون دلى لك مهنم حد أأدىن من اس تثناءات 
ح ق احلفظ. وجيب أأن يسري ذكل قدما كهدف مبكر حممتل من خالل برانمج معل أأكرب حول احلد الأدىن لس تثناءات 

ل املتعلقة ابلس تثناءات تناسب تنس يقها وفقا للحد الأدىن من املعايري فس يكون هناك ، حىت لو مل تكن اكفة املسائاملللف
مشرتكة حول احلفظ عنه ابلنس بة لأي مساةل أأخرى. ويتضمن احلفظ أأيضا مسائل مثل اس تثناءات تدابري امحلاية  أأرضية

وقد تمكن معرفة دوةل يف حقوق اجملاورة. ولكن أأيضا ابلنس بة لل  ق املللفالفنية وأأمهية الاس تثناءات ليس فقط ابلنس بة حل
واثئ ق موجودة يف دوةل أأخرى، كام اتضح يف ترسيبات ويكيليكس. وميكن أأن تقوم الورقة بتقدمي املزيد من الاس تنتاجات 

دلهيا  الأعضاءوبدل من القول بأأن مثل هذه الاس تثناءات ميكن السامح هبا، جيب أأن ينص الاس تنتاج عىل أأن ادلول 
ىل أأن الاس تثناءات "سوف" تصبح مضن القوانني الوطنية. اس تثناء  ات وس تكون هناك أأمهية لوجود وثيقة دولية تشري اإ
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وأأشار ممثل امجلعية ادلولية للنارشين بأأن احلفظ هو أأول موضوع عىل قامئة املوضوعات املقرتحة عىل طاوةل الرئيس.  .253
لقة ابملكتبات ودور احلفظ واليت اكنت شامةل وذلكل فهيي ل ممثل امجلعية أ راء حول املوضوعات اليت اكنت متعوان دلى 

تتعل ق ببند جدول الأعامل لكن مسأأةل احلفظ اكنت أأحد املوضوعات اليت يود عقد املزيد من املناقشات املوضوعية بشأأهنا. 
نوا أأيضا ابلهدف القائل بأأن أأول، أأراد النارشون ملطبوعاهتم، مبا يف ذكل املصنفات الرمقية أأن تصبح جزءا من تراث الأمة. وأ م 

املكتبات الوطنية وامللسسات الأخرى، واليت مت تفويضها ابملشاركة يف معلية احلفظ، جيب أأن تكون قادرة عىل القيام بذكل 
من الناحية الفنية واملالية والقانونية. والأمه من ذكل هو أأن جيب أأن ينجح احلفظ يف جمال التطبي ق. ويف املناقشات اليت 

 ق ابحلفظ جيب علهيم التفرقة بني املصنفات اليت انهتيى ح ق مللفها واملصنفات اليت مل يمت نرشها واملصنفات غري املتوفرة تتعل
جتاراي واملصنفات املتوافرة جتاراي. وهناك مصاحل خمتلفة متضمنة يف لك من تكل الفئات وهناك مس توايت خمتلفة من التواف ق 

ن احلفظ الرمقي للمصنفات غري الرمقية وحفظ املصنفات ذات الأصل  من تكل الفئات. يف الرأأي بني أأحصاب املصلحة يف لك اإ
الرمقي قد خل ق حتدايت فريدة، ويه حتدايت مل يمت حىت ال ن حلها لكن العديد من اجلهات تعمل علهيا وتكتسب خربات 

جراء واحد ولكهنا معلية  ن معلية حفظ املصنفات الرمقية ليست اإ أأما حفظ املصنفات ذات الأصل مس مترة. كبرية بشأأهنا. اإ
واكن هذا الأمر رضوراي لعدة أأس باب. أأول، تعاون وثي ق مع أأحصاب احلقوق واملكتبات.  أأساس يةالرمقي فهيي تتطلب بصفة 

عند التفاق بشأأن املواد اليت جيب حفظها ميكن للنارشين نرش مصنف يف عدة أأنساق خمتلفة. وميكهنم أأيضا أأن حيتفظوا هبذه 
صنفات بأأنساق خمتلفة يف قواعد بياانهتم، وأأحياان يف نسخ رئيس ية واليت تكون منظمة بصورة أأكرب وأأثرى معلوماتيا. امل 

وتساءل عن النس ق اذلي جيب حفظة من أأجل الأجيال القادمة؟ وابلطبع جيب حفظ النس ق اذلي يتضمن أأكرب قدر من 
قواعد البياانت عىل الانرتنت واليت يمت حتديهثا بصورة مس مترة  املعلومات هو اذلي س يكون أأكرث قمية. وكيف ميكهنم حفظ

يداعها يف احلفظ؟  حيث ل ومن يوجد نسخة واحدة منشورة وحيث س تكون أأي نسخة مطبوعة نسخة قدمية مبجرد اإ
ن أأكرث ال ليات كفاء ىل مكتبات احلفظ. اإ ما أأس باب وجوب تعاوهنم هو التفاق بشأأن كيفية تقدمي امللفات الرمقية اإ ة تتعل ق اإ

رسال بأأومتة التوصيل للمكتبات يف نس ق  ىل أأنظمة النارشين للحصول عىل امللفات من خالل أأو اإ السامح للمكتبات ابدلخول اإ
دخالها يف قواعد بياانهتم.  واكن هناك أأيضا بعض كام يرون مناس با وميكهنم اختيار وانتقاء امللفات اليت يقومون حبفظها واإ

ملكتبات وطنية معينة ابلحتفاظ بنسخ احتياطية من قواعد بياانت مطبوعاهتم بناء عىل مذكرة تفامه النارشين اذلين مسحوا 
أأمهية وأأكرثها حتداي يف حتقي ق التفامه هو  الأمورمفتوحة. وميكن حتقي ق مكسب ابلنس بة للطرفني هبذه الطريقة. ومن أأكرث 

ىل النسخ احملفوظة. وهذه ليست مسأأةل ميكن  تسويهتا مرة واحدة، لأن املكتبات قد تغريت والطريقة اليت يريد كيفية النفاذ اإ
ىل احملتوى تغريت كام تغريت الطريقة اليت يقوم هبا النارشون بعرض مصنفاهتم.  ن التعاون الوثي ق القراء النفاذ هبا اإ وذلكل فاإ
هذا الأمر يف احلس بان. وعرض  سوف حيق ق أأفضل النتاجئ. وقد ل ميكهنم عقد مناقشات مفيدة حول احلفظ بدون أأن يأأخذوا

عطاء أأسامء املنظامت اليت متثل املكتبات  ىل جانب ذكل من الناحية املثالية ابإ ممثل امجلعية تقدمي أأمثةل أأكرث تفصيال وقد يقوم اإ
ىل اتفاق بني أأحصاب املصلحة حول ادلول املعياري اذلي جيب أأن تلعبه الوي خريناملصلحة ال   وأأحصاب بو، . ومل يمت التوصل اإ

ن ادلول خصبة فامي يتعل ق ابلعديد من جوانب احلفظ.  أأرضيةاملشرتكة  رضيةمشرتكة واكنت تكل الأ  أأرضيةلكن اكنت هناك  اإ
اليت تدرس س ياساهتا الوطنية اخلاصة ابحلفظ سوف تس تفيد من هذه املعلومات وقد عرب ممثل امجلعية عن حزنه  الأعضاء

 مزيد من املعلومات حول كيفية معل هذا النظام يف جمال التطبي ق، قد أأصبح عىل أأن التعبري عن الاهامتم ابحلصول عىل
واحلقوق اجملاورة. وقد اختلفت املكتبات والنارشين   ق املللفبصورة ما موقفا س ياس يا يف مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حب

معرفة أأفضل وفهم أأفضل للمسائل العملية سوف حول ادلور املعياري اذلي جيب أأن تلعبه الويبو، لكهنم اتفقوا عىل أأن توافر 
 يصب يف مصلحة امجليع. 

ىل تطبي ق مهنج معيل يقوم عىل أأساس ما حيدث يف الواقع،  .254 وأأشاد الرئيس بأأن ممثل امجلعية ادلولية للنارشين قد دعا اإ
لهيا وهو ما اليت س  الأمورواكن هناك كثري من ودراسة اخلربات واس تخدام ذكل ابعتباره جزء من املناقشات.  يس متعون اإ

س يعم ق املناقشات لأن هناك العديد من املشاراكت اليت سيمت أأخذها يف احلس بان. وقد يدرسوا مىت متت معلية احلفظ. 
ذا اكن مصنفا يف النطاق العام أأو من مصنف متوافر  وسوف يعمتد ذكل عىل نوع املصنف لأنه قد تكون هناك تبعات اإ

ن معاجلة املص  ومل يكن الأمر جمرد نفات ذات الأصل الرمقي، أأو املصنفات غري احمللية سوف يكون   تبعات. بصورة جتارية. اإ
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مرحةل اس تقبال موقف قانوين عايل وفلسفي يتعل ق بأأمهية املوضوع. وقد جشع الوفود عىل دراسة املساهامت اخلاصة يف قواعد 
يت تنبع من احتياجات خاصة والواقع، أأي اخلربات، البياانت ومراجعة املساهامت. وقد تناولت املناقشات املصنفات ال

والأخطاء اليت يمت ارتاكهبا وأأفضل الطرق للتعامل مع املسائل املتعلقة ابملوضوع وكيف ميكهنم دراسة أأفضل طريقة لتحقي ق 
ن الأمر يف طريقة لأن يصبح أأكرث فائدة.   حتسن يف الأمر. اإ

قة معل الويبو اليت عقدت يف الرأأس الأخرض حول العرض وطالب وفد الرأأس الأخرض عرض فيمل قصري حول حل .255
 التوضيحي اخلاص مبعاهدة مراكش. 

نه يدمع الطلب مشريا أأن الروح الطيبة  .256 ورصح وفد الربازيل بأأنه بوصفه أأحد املشاركني يف فعالية الرأأس الأخرض فاإ
 واحلقوق اجملاورة.  للف ق املاخلاصة مبعاهدة مراكش ميكن أأن تفيد مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حب

 ورصح الرئيس بأأنه، نتيجة لصعوابت فنية، سيمت عرض الفيمل لحقا.  .257

وذكل  ة املصنفات اليت حتدث يف لكية الفنون يف جالجسونواس تعان ممثل جملس اسكتلندا للمحفوظات مبثال رمق  .258
شب حري ق وأأتلف  2014ويف مايو  للتعلي ق عىل احلاجة لوجود معاهدة دولية تتضمن اس تثناء حفظ لصاحل دور احلفظ.
نشاءبصورة كبرية جزء من لكية الفنون يف جالجسو واليت تعترب حتفة معامرية فنية من  تشارل رينيه ماكينتوش. وقد فقدت  اإ

ح ق أأكد هذا احلادث عىل أأمهية اس تثناءات احلفظ يف قانون وقد  انب أأجزاء من مجموعات احملفوظات.مكتبة ماكينتوش اإىل ج
ومنذ حادث احلري ق، فاإن اجملموعات احملفوظة يف اللكية أأصبح من غري املمكن النفاذ لصاحل املكتبات ودور احلفظ.  املللف

ىل اجملموعات املادية عند اس تكامل معلية جتديد  لهيا، بيامن اكنت جتري معلية معاجلة احلفظ الرضورية. وسيتوافر نفاذ جزيئ اإ اإ
نة غالبية اجملموعات أأثناء معلية الصيانة من خالل الاعامتد عىل اس تثناء احلفظ يف مبىن ماكينتوش. وتوجد حاليا خطط لرمق 

معلية معاجلة الصيانة قام أأمناء احلفظ بتوفري بعض املواد من مجموعاهتم  أأثناءوللتعويض عن غياب النفاذ قانون اململكة املتحدة. 
املواد عىل أأساس التخصيص عىل مدى الس نني وحدث  رمقنة هذه من خالل فهارسهم املوجودة عىل الانرتنت. وقد متت 

قبل اندلع احلري ق. وقد قام أأمناء احلفظ يف لكية فنون جالجسو بعملية شامةل لإزاةل احلقوق فامي يتعل ق ابملادة اليت قاموا 
كة املتحدة لتقدمي بتوفريها من خالل الانرتنت منذ اندلع احلري ق. وقاموا ابلتصال جبمعيات التحصيل ذات الصةل يف اململ

 195املساعدة للمرشوع. واكن ميكن للجمعيات ذات الصةل توفري تفاصيل قليةل لالتصال ابلر م من تزويدها بقامئة تضمنت 
صدار التصارحي ل ميكن أأن ميلأ الفجوة عندما ل تكون اس تثناءات قانون   ح ق املللفصاحب ح ق. ويوحض ذكل أأن اإ

لأن منظامت الإدارة امجلاعية مل حتمل دامئا تفويض خاص بأأنواع أأحصاب احلقوق اذلين ميثلون متوافرة ابلنس بة لأمناء احلفظ 
ل  الأعضاءمن ادلول  188من بني  89بصورة شائعة يف مجموعات احملفوظات. ومن دراسة بروفيسور كينيث كروز عرفوا أأن 

حصول عىل موافقة فردية يف غياب اس تثناءات %. واكنت معلية السعي لل45تقدم اس تثناء حفظ دلور احلفظ أأي ما ميثل 
احلفظ اخلاصة تتعدى مواردمه. لقد اكنت الاس تثناءات رضورية لضامن النفاذ املس متر جملموعات احملفوظات ول ميكهنم 

ىل تطبي ق  استبدالها من خالل اتفاقيات تصارحي يف حاةل غياب التفويض. وسوف توفر املعاهدة ادلولية الأساس اذلي يلدي اإ
لهيا وسوف تدمع حفظ تراث احملفوظات بغض النظر عن املوقع وخاصة حيامث بدأأت  الاس تثناءات حيث تكون هناك حاجة اإ

 مبادرات حفظ رمقية تعاونية وعرب احلدود تليت مثارها. 

ذا اكن من الأفضل ترك الرتاث الثقايف والتارخيي لمي منتدى حوار املس هتلكني عرب الأطليسوتساءل ممثل  .259 وت عام اإ
ذا  قراءتهبدل من  وهل يعترب حفظ ماضهيم املشرتك أأمرا حيق ق الصاحل العام وأأنه من الأفضل قراءته بدل من تركه لميوت؟ واإ

بد من خالل التدهور أأو س يفقد حفسب، أأو  جراء رسيع فاإن جزء كبري من هذا املرياث سوف يفقد للأ مل يقوموا ابختاذ اإ
ليه نناوابلر م من من قبل غالبية الناس ولن يس متتعوا به أأو يدرسوه أأو يبحثوا فيه.  س يظل ميتا لأنه لن ميكن النفاذ اإ نعيش  اإ

ذا اكن هناك البعض يف القاعة ممن حياولون ادلفاع عن  بداع ندرة معلوماتية و  سرتاتيجيةايف العرص الرمقي، تساءل عام اإ ية يف اإ
. ولقد اعتربت الغالبية العظمى من الوفود جامتعيةن الناحية الامقابل توافر كثري من املعلومات عىل الانرتنت وهو أأمر مفيد م

ن الغابة املعقدة وغري املفهومة من قوانني  مسلوليةمعلية احلفظ   ح ق املللفأأخالقية وخدمة عامة. وابلر م من ذكل، فاإ
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حمامني يف اء احلفظ، ومعظمهم احلالية اليت غالبا ما تعترب غري منطقية قد جعلت من املس تحيل ابلنس بة لأمناء املكتبات وأأمن
عىل املس توى ادلويل ويف التعامالت عرب احلدود مع أأي درجة من  سلوليةالاضطالع بتكل امل  ،جمال حقوق امللكية الفكرية

حباط سمى حاةل ت غياب اليقني القانوين قد خل ق يقني القانوين. و ال  لقد منعوا من ممارسة ح ق احلفظ، واكنت معلية احلفظ. ابإ
البدهيية مع قوانني حقوق  جامتعيةفهتم، لأهنم اكنوا خائفني من اخملاطرة بأأن تمت مقاضاهتم. وقد تعارضت املامرسات الاتكل وظي

حباط تس ببت يف وفوضوية مللف ابلية  للسامح بشحن  وملاذا اكنت هناك حاجة اإىل حل دويل من الويبو معلية احلفظ. اإ
احلدود؟ أأيد ماليني املس هتلكني يف أأورواب والولايت املتحدة الأمريكية وجود  املصنفات احملفوظة ذات القمية الثقافية عرب

رسال نسخة من مصنف لتحل حمل نسخة من هذا  حدى املكتبات أأو دور احلفظ ابإ اس تثناء دويل حل ق املللف لتقوم اإ
اجة لوجود مرونة يف املصنف اذلي اكن حيفظ يف مكتبة أأو دار حفظ مس تقبةل لكنه فقد أأو تلف أأو دمر. واكن هناك ح

ىل املكتبات ودور احلفظ حول العامل  ح ق املللف ادلولية فامي يتعل ق ابلبحث الأاكدميي والصحفي من أأجل سهوةل النفاذ اإ
جراء لصاحل دمع واس تعادة العدل الثقايف بني دول الشامل واجلنوب.  وقد اكنت غالبية املس هتلكني يليدون التعاون ادلويل واإ

 لصاحل احلفظ الثقايف وتبادل اكفة املعارف اليت ختصهم مجيعا.  تعديالت قانونية

يف أأمرياك الشاملية ولأن  حمفوظاتورصح ممثل مجعية أأمناء احملفوظات الأمريكيني بأأن امجلعية متثل أأكرب منظمة  .260
ىل الويبو لتشجيع وجود دارة ماليني املصنفات أأولية املصدر عرب العامل، فقد أأىت اإ معايري موحدة. وابلر م  أأعضاءها يقومون ابإ

املتعلقة بأأن ما عىل الويبو سوى أأن تقوم "بتبادل اخلربات الوطنية". لنغمة املكررة من ذكل، فقد شعر ابلإحباط بسبب ا
غري ذات صةل. وحلسن احلظ،  ح ق املللفوقد اس تنتج العديد من زمالئه أأن اخليار الوحيد أأمام دور احلفظ هو أأن تعترب 

قد أأوحت واحلقوق اجملاورة   ق املللفوفيسور كينيث كروز يف اجللسة الأخرية للجنة ادلامئة املعنية حبأأن حفص بياانت بر 
ن اعامتد اجملمتع عىل واس تخدامه دلور  بطريقة للسري قدما لأهنا أأوحضت أأن التدابري اليت تمت عىل مس توى أأمة واحدة ختف ق. اإ

ن طري ق الش باكت لكهنم لن يس تطيعوا القيام مبهمهتم املتعلقة ابحلفاظ احلفظ قد زادت زايدة خضمة يف ظل العامل املرتابط ع
د قوانني متسقة وميكن التنبل هبا. وقد أأوحضت ادلراسة احملدثة ابلرتاث العاملي وخدمة مس تخدمهيم العامليني بدون وجو 

ادلول اليت اكنت تسمح ل تسمح ابلنسخ لأغراض احلفظ أأما  الأعضاء% من ادلول 45أأن  2015لربوفيسور كينيث كروز 
بذكل فقد اكنت تقوم بأأمور غاية يف الاختالف. أأمل توجد الويبو حلل هذه اخلالفات الوطنية والسامح بوجود بيئة منصفة 
ن واقع الأمر أأن أأمناء احلفظ يف لك أأحناء العامل  حبيث يعرف امجليع موقفهم بغض النظر عن ادلوةل اليت يمت التعامل معها؟ اإ

لقد عمل أأمناء احلفظ أأن حفظ بعض املصادر ميكن أأن ون لتحدايت خضمة تتعل ق ابحلفظ بصورة فردية وجامعية. اكنوا يتعرض
يمت عرب مرشوعات دولية تعاونية مثل المنوذج اذلي مت ذكره يف الفعالية اجلانبية، ويه اليت تتعل ق ابلعلامء الصينيني اذلين 

سجالت العديدة اليت تتعل ق ببدلمه واليت توجد حاليا يف مناط ق حول حياولون العثور عىل طريقة للحصول عىل وحفظ ال 
العامل يف الأوراق الشخصية للمبرشين اذلين معلوا يف الصني يف القرن التاسع عرش وأأوائل القرن العرشين. وما اذلي تعنيه 

ل، معل نسخة، سواء . أأوأأساس يةمعلية حفظ احملفوظات؟ ويف مس تواها الأسايس تتطلب هذه العملية ثالثة خطوات 
اثلثا، توفري نسخة استبدال للمس تخدمني ورقية أأو فيلمية أأو رمقية. اثنيا، معل نسخ احتياطية بصورة منتظمة ونسخ تأأمني. 

عند تلف الأصل أأو عندما يصبح قدميا أأو عند فقده أأو تعرضه خلطر كبري. وبناء عليه، فاإن ما حيتاجه أأمناء احلفظ فامي يتعل ق 
اكن يمت الاحتفاظ هبا يف دار حلفظ هو القدرة عىل صنع نسخ من أأي نوع من أأنواع املصنفات غري املنشورة اليت ابس تثناء ا

حفظ، والقدرة عىل صناعة نسخ أأو نقل العدد املطلوب من النسخ للوفاء بأأغراض احلفظ وجعل تكل النسخ اليت صنعت 
عل هبا الأصل متوافرا  . ول يس تطع أأمناء حفظ القرن لأغراض احلفظ متاحة للجمهور فقط بنفس الطريقة اليت قد جت

الواحد والعرشين الاس تجابة مجلهورمه العاملي بدون وجود اس تثناءات واحضة. وقد أأوحضت دراسة بروفيسور كينيث كروز 
جياد حل يف ا 2015 لقرن بأأنه ل يزال هناك ارتباك امللكف موجودا. وقد يكون ذكل معل صعب لكن هممة الويبو يه اإ

 الواحد والعرشين للعامل املرتابط. 

تتعل ق بأأن حامية  ساس يةوهنأأ ممثل الرابطة ادلولية لتمنية امللكية الفكرية الرئيس عىل انتخابه. ورصح بأأن عقيدته الأ  .261
ىل تعزيز الإ  اكفية  والابتاكر وسامهت يف بناء اقتصاد معرفة قوي برشط أأن يمت تنفيذه بصورة بداعامللكية الفكرية قد أأدت اإ

ىل احل ق يف الثقافة والوارد يف واثئ ق  من خالل حتقي ق التوازن بني حامية حقوق امللكية الفكرية وبني املصلحة العامة. وأأشار اإ



SCCR/30/6 
60 

 

واليت ذكرت يف الساب ق ولعبت دورا هاما يف جمال احلفظ طويل املدى للمنتجات  الإنسانالأمم املتحدة اخلاصة حبقوق 
ىل الثقافة، فاإن حامية املللفني وحرية الفكر اخلالق واحلفظ طويل املدى الثقافية. ومن خالل توحيد ا من خالل احل ق لنفاذ اإ
ن املادة  من العهد ادلويل للحقوق الاقتصادية  15واملادة  الإنسانمن الإعالن العاملي حلقوق  27الواسع يف الثقافة، فاإ

طار واعد للمصاحلة  جامتعيةوالا بني مصاحل املللفني مع مصاحل امجلهور. ومن الرشوط والثقافية تضمنت بصفة خاصة اإ
حداث توازن بني خمتلف مكوانت احل ق. وميكن أأن حيدث ذكل بطرق خمتلفة ومن خالل  ساس يةالأ  لتحقي ق هذا الهدف اإ

اس تثناءات وتقييدات ومن خالل قيود عىل ممارسة احلقوق أأو ببساطة من خالل حلول معلية. ولأن الك مكوين احل ق يف 
افة جيب أأن يمكل أأحدها ال خر ول جيب تطبي ق أأحدهام يف غياب ال خر، فاإن احللول العملية من احملمتل أأن حتق ق نتاجئ الثق

 واعدة بشلك أأكرب وخاصة لأهنم س تكون قادرة عىل استيعاب خصوصيات القطاع والبنية التحتية احمللية. 

، مبا يف 1946د ومكتبات من أأنواع خمتلفة يف كندا منذ ورصح ممثل الاحتاد الكندي للمكتبات بأأن الاحتاد ميثل أأفرا .262
لقد جسلت املكتبات ودور احلفظ الرتاث واملعرفة اخلاصة ذكل املكتبات املتخصصة واحلكومية واملدرس ية والأاكدميية. 

الاس تنساخ ورأأى أأن لالس تثناءات والتقييدات.  ساس يةبشعوب العامل. لقد اكنت معلية حفظ هذه املصنفات أأحد املهام الأ 
يعىن الاس تنساخ الرمقي والوريق لأغراض احلفظ ملصنف محمي حبقوق مللف. وقد مضن احلفظ أأن املصنف المثني احملمي 
حبقوق مللف واذلي اكن متوافرا يف هذا الوقت سوف يس متر وجوده واس تخدامه يف املس تقبل. ومل ير أأي دور تلعبه 

قد خولت  الأعضاءدوةل من ادلول  99وفيسور كينيث كروز بتحديد أأن الرتاخيص يف ضامن حفظ املصنفات. وقد قام بر 
واكنت املكتبات تس تخدم هذه دوةل ل يوجد هبا مثل هذا الاس تثناء.  89مكتبات لصنع نسخ للحفظ، واكن هناك 

ب أأو ل الاس تثناءات لضامن حفظ املصنفات النادرة، واملصنفات الهشة واملصنفات اليت تتعرض خلطر التخريب حيث يصع
ويف بعض املواقف، ميكن للمكتبة حفظ املصنف الأصيل ميكن توفري بديل لها وحيث يكون للمصنف أأمهية وطنية أأو ثقافية. 

. وميكن للمكتبة أأن تصنع عدة نسخ مع الالزتام مبعايري النسخ اليت تغريت مبرور العادييف خمازهنا وتوفر نسخة لالس تخدام 
ىل تغيري للشلك لضامن توافر املادة عىل املدى الطويل.  الوقت. أأما ابلنس بة للمصنفات الورقية الهشة، قد حتتاج املكتبات اإ

ن املكتبة اليت حتتفظ مبجموعة من الصور التارخيية أأو الأطباق اليت اكنت تبىل ميكهنا أأن تصنع نسخا  عىل سبيل املثال، فاإ
يف تدهور الأصل.  الإرساعسبب يف املزيد من التلف أأو مطبوعة أأو رمقية للسامح للمس تخدمني مبشاهدة الصور بدون الت 

عىل املصنفات الرمقية. من السهل حدوث خدش لسطوانة دي.يف.دي أأو تلف الاسطوانة مبا  أأيضاوينطب ق تغيري الشلك 
حفظ لضامن  جيعلها غري قابةل لالس تعامل نتيجة ذلكل. وميكن للمكتبة أأن تصنع نسخة احتياطية عىل اسطوانة دي.يف.دي.

ل يف حاةل اس تخدام الأصل. احملتوى.  وقامت بعض املكتبات بتوفري نسخ ومل يمت تقدمي تكل املصنفات لرعاة املكتبات اإ
ىل  برشائهاحتياطية عىل اسطوانة مرنة لضامن اس مترار نفاذ املكتبات للمحتوى اذلي قاموا  مدركني بأأن الربامج اخلاصة ابلنفاذ اإ

ن ابئعي املكتبات ليسوا خمدلين. املصنفات املرمقنة أأو الرمق  ية ميكن أأن تصبح قدمية وقد حيدث ذكل خالل مخس س نوات. اإ
واكنت هناك حاجة لوجود اس تثناء دويل ليسمح بتوفري مكتبة أأو دار حفظ لنسخة من مصنف لتحل حمل نسخة من 

امللسس تان يف دولتني خمتلفتني  لكهنا فقدت أأو دمرت. وقد تكوناملصنف اذلي اكن حيفظ يف مكتبة أأو دار حفظ مس تقبةل 
ىل اس تالم نسخ. وقد أأقر ميثاق اليونسكو خبصوص حفظ الرتاث الرمقي لعام   2003ذلا س تحتاج املكتبات يف الك ادلولتني اإ

عالن فانكوفر   ابدلور الهام اذلي لعبته الأطر القانونية يف اجلهود ادلولية للحفظ الرمقي.  2012كام أأقر اإ

مكتبة داخل أأملانيا. ويتطلب احلفظ الرمقي طويل املدى  200500للمكتبات بأأنه ميثل  الأملاين ورصح ممثل الاحتاد .263
ن ختزين أأدوات فنية وهجود مثل تكل اليت ذكرها ممثيل امجلعية ادلولية للنارشين ومجعية أأمناء احملفوظات الأمريكيني.  اإ

أأو س تصبح غري قابةل لالس تخدام بعد فرتة عرش س نوات احملفوظات عىل أأقراص مرن مل يكن اكفيا لأن احملفوظات س تختفي 
ورصح ممثل الاحتاد بأأنه ابلر م من عدم كونه خبريا بأأمور احلفظ فقد اكن مدراك بأأن الأمر يتطلب وجود أأو ما يقرب ذكل. 

ماكنية اس تخداهما يف أأنظمة التشغيل اجلديدة. وقد اكن هناك طلب فوري عىل  العديد من النسخ يف أأنساق جديدة لضامن اإ
وقد اس تخدمت مكتبة ادلوةل يف برلني خدمة دولية يف متش يجان ابلولايت خدمات تساعد عىل نسخ وختزين هذه املصادر. 

املتحدة الأمريكية لتخزين املصادر، ولكن بترصحي فقط من النارشين. ومل يوفروا أأي نفاذ من خالل هذا الإطار. لقد أأعطى 
ىل  بورت كهورت يف متش يجان لكن هذا الأمر اكن ميثل مسأأةل دولية، لأنه اكنت  هناك حاجة العديد من النارشين ترصحي اإ
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ن وجود اس تثناء متناس ق يسمح ملقديم اخلدمات بتخزين املصادر  ىل الرتخيص ومل يكن مينح يف العديد من احلالت. اإ اإ
 الرمقية يف دول أأجنبية بدون ترخيص سوف يساعد عىل حل مشالكت ملحة. 

املكتب الأورويب مجلعيات املكتبات والإعالم والتوثي ق بأأن املكتبات لعبت دورا هاما يف ش بكة ل ورصح ممث .264
جناز املهمة ابلنيابة عن امجلهور والتعلمي والبحث. وأأكد  املسلوةلامللسسات الثقافية  عن حفظ اترخي وحمفوظات الأمة. وقد مت اإ

يات الطباعة ودخول مواد أأخرى بصورة دامئة يف مجموعات املكتبات عىل أأنه ابلر م من أأن الظروف اليت متت يف ظلها معل 
، ويعمتد عىل انهتاء الاشرتاك. ملقتةاكنت خمتلفة، فاإن غالبية احملتوى املقدم عرب ش بكة الانرتنت يمت تقدميه بصفته خدمات 

ميكن للمكتبات احلصول عىل  ويف العديد من احلالت حىت عند منح تراخيص حلقوق نفاذ دامئة للمكتبات ومس تخدمهيا، ل
ملفات احتياطية للحفظ لكن تس تطيع النفاذ فقط من موقع املنتج عىل الانرتنت وهو ما ل يعطي ضامانت تتعل ق ابحلفظ 

الضوء عىل أأنه ابلر م من حتقي ق تقدم يف الاحتاد  2011 أأكتوبر 27وقد أألقت توصية املفوضية الأوروبية يف طويل املدى. 
خبصوص حفظ احملتوى  الأعضاءحفظ املواد الرمقية، مل تطب ق س ياسات واحضة وشامةل يف العديد من ادلول الأورويب بشأأن 

ن غياب مثل هذه الس ياسات اكن ميثل خطرا عىل بقاء املواد اليت مت حتويلها للنس ق الرمقي وقد ينتج عنه فقدان الرمقي.  اإ
وجود حل دويل يوفر حد أأدىن من املعايري ادلولية يف اس تثناءات للمواد اليت أأنتجت بصورة رمقية. ورصح ممثل املكتب بأأن 

دمع تطوير س ياسات شامةل حلفظ املواد املطبوعة واحملتوى يلدي ذكل اإىل سوف و احلفظ بغض النظر عن نس ق النرش 
 الرمقي أأيضا يف املس تقبل. 

بدعني والنارشين واملوزعني. ويف بأأن املعهد ميثل مجموعة مظلية متثل امل   ق املللفورصح ممثل املعهد الكندي حل .265
واحلقوق اجملاورة عرض جتربة الكتاب والنارشين الكنديني فامي   ق املللفاجللسة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب

ىل تعليقات تعمتد ع ىل يتعل ق ابلس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابلتعلمي وأأراد حتديث هذه التعليقات من أأجل الانتقال اإ
الكندي الوطين للسامح ابلتعامل املنصف لأغراض  ح ق املللفمت تغيري قانون  2012وتلخيصا ذلكل، ففي خريف الأدةل. 

التعلمي واحملااكة الساخرة والهجاء. وقد شعر الكتاب ابلرسور عندما وجدوا أأن احملااكة الساخرة والهجاء قد مت تضميهنام يف 
ويقوم املعلمون يف كندا بعمل نسخ رية غري حمددة للتعامل املنصف اكن ميثل أأمرا أ خر. فئة كببوصفه القانون لكن التعلمي 

ضوئية أأو قاموا بعمل مسح ضويئ رمقي ملاليني الصفحات من حمتوى محمي حبقوق مللف لك عام. وقد اس تخدموا تكل 
عداد أأدوات تعلميية متثل جزء من املهنج ادل رايس. ومبوجب نظام التصارحي امجلاعية، النسخ يف جتميع حزم خاصة ابدلورات واإ

ن املبدعني والنارشين اكن يمت تعويضهم عن اس تخدام أأعامهلم. ولكن ل  احلظ فقد رأأي املعهد أأن اجلامعات واللكيات  سوءفاإ
 واملدارس قد اس تخدمت اس تثناء التعامل املنصف اذلي مل يمت تعريفه بصورة حصيحة للقيام ابخلفض الشديد للتعويضات اليت

. وقد قامت احملامك الكندية بصفة خاصة ابقرتاح اس تخدام "مقتطفات خريناكنت تدفعها للكتاب والنارشين واملبدعني ال  
% من العمل احملمي حبقوق 10قصرية" وفقا للتعامل املنصف اخلاص ابلتعلمي وقد عرف املعلمون املقتطفات القصرية بأأهنا 

التوجهيية جزء من القانون  املبادئة من دورية أأو قصيدة اكمةل. ومل تكن تكل مللف أأو فصل اكمل من كتاب أأو مقاةل واحد
. وشعر املعلمون ابلقوة بعد نرش مباداهم التوجهيية الكنديفقد اكنت متثل ما يريد املعلمون أأن يكون عليه القانون . الكندي

عن احلقوق امجلاعية.  املسلوةلويه الهيئة   ق املللففتوقفوا عن سداد رسوم الرتاخيص امجلاعية من خالل هيئة النفاذ حل
التوجهيية عىل سوق النرش  املبادئملخرا بتحليل أأثر  PriceWaterhouseCoopersوقد قامت ملسسة املراجعة 

التعلميي يف كندا مبا يف ذكل تأأثري ذكل عىل املدرسني والأساتذة والطالب والكتاب والنارشين. وسوف يمت نرش ادلراسة يف 
ىل جانب حتديد مجم اخلسائر اليت حلقت بعملية التأأليف والنرش بسبب التفسري العنيف كندا يف  املس تقبل القريب. واإ
 PriceWaterhouseCoopersللتغريات يف اس تثناء التعامل املنصف يف كندا، فقد قامت دراسة ملسسة للمعلمني 

نتاجابس تنتاج ان  ىل مواد حمتية. سوف يرتاجع بصورة احمللية املواد التعلميية  اإ واكنت النتيجة املقصودة ويه زايدة النفاذ اإ
وكام أأشارت دراسة تعلميية ذات جودة عالية، قد مجبهتا نتيجة غري مقصودة ويه انسحاب املبدعني من السوق التعلميية. 

ل سيتحطم منوذج الأعامل. وعرب عن أأمهل أأن يكون فهم اخلربة الكندية مفيدا للجنة  امللسسة جيب أأن يمت تعويض املبدعني واإ
 واحلقوق اجملاورة أأثناء سري املناقشات املتعلقة ابلس تثناءات التعلميية.   ق املللفادلامئة املعنية حب
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ورصح الرئيس بأأنه طاملا ل توجد طلبات من املنصة من املنظامت غري احلكومية فميكهنم الاس امتع اإىل طلبات الوفود  .266
 حول موضوع احلفظ. 

ازيل بأأنه من بني الأحد عرش موضوعا فاإن املوضوع الأول املتعل ق ابحلفظ اكن من الواحض أأنه يمتتع ورصح وفد الرب  .267
ن دور معلية حفظ املصنفات الأدبية اكن من بني أأخطر السامت لالس تثناءات والتقييدات. لقد  مبجال به تواف ق يف الرأأي. اإ

ناكره أأن اخلدمة اكنت يف قلب هممة دور احلفظ وأأحد الأنشطة الرئيس ية اليت ت قوم هبا املكتبات العامة. واكن مما ل ميكن اإ
لس مترار املعرفة يف اكفة أأنساقها املمكنة. واكنت الاس تثناءات  أأساس يةالعامة املقدمة من قبل تكل امللسسات اكنت خدمة 

التكنولوجيا الرمقية يف  ساليباملتعلقة ابحلفظ تنص علهيا العديد من القوانني الوطنية وجيب متديدها وحتديهثا مع أأخذ الأ 
عادة النظر  ىل اإ احلس بان. واقرتح الوفد اس تخدام مفاهمي حمايدة ابلنس بة للتكنولوجيا وللأنساق حبيث ل تكون هناك حاجة اإ

 يف الترصفات القانونية ادلولية عند حدوث تطورات جديدة. 

وهجة نظره يه ان هناك تواف ق طاغي يف الرأأي حول ورصح وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، بأأن  .268
ليه من أأجل نرش  احلاجة اإىل وجود وثيقة دولية حتمي الاس تثناءات والتقييدات للقيام ابلعمل الرضوري اذلي اكنوا حيتاجون اإ

لقاء الضوء عىل العديد من الأس باب واحلالت اخملتلفة اليت واهجوا  فهيا حتدايت بسبب املعرفة وحفظ املصنفات. وقد قاموا ابإ
عدم وجود أأداة عاملية تسمح هلم حبفظ املصنفات، حيث اكنوا يريدون الاحتفاظ بنسخ من املصنفات، واملصنفات اليت اكنت 
تواجه خطر الإتالف املتعمد واملصنفات اليت تدهورت حالهتا. ومت عرض العديد من الأس باب. كام أألقوا الضوء أأيضا عىل أأن 

تكفي حيث يوجد جفوة يف وثيقة دولية حول الاس تثناءات والتقييدات. وعرب عن أأمهل يف أأن  رتاخيص لالعقود واتفاقيات ال
ذكل دراسة بروفيسور كينيث كروز، عىل أأن وجود وثيقة قانونية دولية يعترب خطوة  يكون هناك دليل موثوق فيه، مبا يف 

ىل القيام هبا اللجنة ادلامئة املعنية حب واحلقوق اجملاورة لتضمن حامية املعرفة، واملعرفة الثقافية واحلفاظ  للف ق املرضورية حتتاج اإ
 علهيا للأجيال القادمة. 

ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأنه سعيد للمشاركة يف املناقشات املتعلقة ابحلفظ وهو موضوع غاية يف  .269
يت تقدم هبا الوفد قام بتحديد عدد من الأهداف ال SCCR/26/8الأمهية ابلنس بة للمكتبات ودور احلفظ. ويف الوثيقة 

يف هذا اجملال مبا يف ذكل الهدف الشامل اذلي متثل يف متكني املكتبات ودور احلفظ من القيام بدور اخلدمة العامة  املبادئو 
أأن الاس تثناءات معينة مثل  مبادئاملتعلقة حبفظ املصنفات ودمع الاس تثناءات والتقييدات يف هذا اجملال. وقد قام بتحديد 

والتقييدات ميكن أأن وسوف متكن املكتبات ودور احلفظ من القيام بدور اخلدمة العامة املتعل ق حبفظ املصنفات اليت متثل 
املعرفة الرتامكية والرتاثية لأمم وشعوب العامل. ومن أأجل حتقي ق هذا الغرض، ميكن لالس تثناءات والتقييدات بل جيب أأن متكن 

فظ من معل نسخ من املصنفات املنشورة وغري املنشورة لأغراض احلفظ والاستبدال حتت ظروف املكتبات ودور احل
مناس بة. وقد وجدت احلاجة ملثل هذا احلفظ ابلنس بة للعديد من الوسائل والأنساق وقد يتضمن نقل احملتوى من نس ق 

القيام بدورها املتعل ق ابخلدمة العامة اخلاصة  ختزين عتي ق. وقام أأيضا بتحديد أأنه من املهم متكني املكتبات ودور احلفظ من
مبهمة احلفظ يف بيئة رمقية. ونظرا لأن الوسائل التكنولوجية الرمقية قد غريت كيفية نفاذ وحفظ املكتبات ودور احلفظ للمحتوى 

ملصنفات يف الرمقي، جيب أأن تضمن الاس تثناءات والتقييدات بصورة مناس بة أأن املكتبات ودور احلفظ قادرة عىل حفظ ا
أأنساق خمتلفة. وعرب الوفد عن تقديره للعمل اذلي قام به بروفيسور كينيث كروز يف مراجعة خمتلف املناجه الترشيعية يف 

ويود الوفد فهم السبب املنطقي وراء خمتلف قرارات تقريره اذلي صدر ملخرا. واكن الوفد يود التعم ق بصورة أأكرب. 
يف الوقت احلايل بدراسة طرق لتحديث وحتسني قوانيهنا يف هذا اجملال. وقد  الأعضاءالس ياسات وكيف تقوم خمتلف ادلول 

ما يه املصنفات اليت جيب حفظها ول يمت حفظها حاليا؟ ما يه املصنفات اليت جيب أأن قام الوفد بطرح الأس ئةل التالية: 
 املصنفات املنشورة واملصنفات غري املنشورة الأخرى مع المتيزي بني الأعضاءتغطهيا اس تثناءات احلفظ؟ كيف تعاملت ادلول 

يف خمتلف الوسائل؟ ويود الوفد أأن يعرف أأيضا عىل سبيل املثال كيفية تأأثر احلفظ يف أأشاكل رمقية ونرش املصنفات يف 
 املعلومات يف مع احلفظ ونرش الأعضاءاملرفقة والطرق اخملتلفة اليت تعاملت هبا ادلول  تدابري امحلاية التكنولوجيةأأشاكل رمقية ب 
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هذا الصدد. وبيامن اكن ميكنه أأن يطرح عدد من الأس ئةل الأخرى، فقد أأكد عىل الطبيعة الهامة للغاية للموضوع وعرب عن أأمهل 
 يف الاس مترار يف اس تكشاف املوضوعات. 

جياد تفامه .270 أأمع ق بكيفية  وطالب وفد الربازيل بأأن تتبادل الوفود اخلربات الوطنية حول موضوع احلفظ للمتكني من اإ
سهام  الاس تثناءات والتقييدات يف حالت معينة يف معل املكتبات ودور احلفظ.  اإ

وعرب وفد كندا عن شكره للمنظامت غري احلكومية بسبب عرضها لوهجات نظرها. وطالب بأأن يقوم وفد الولايت  .271
 جوهر املوضوع.  املتحدة الأمريكية بتكرار الأس ئةل اليت طرهحا لأهنا ذات أأمهية خاصة للغوص يف

ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه بيامن يلكد عىل العمل الرائع اذلي قام به بروفيسور كينيث كروز هناك  .272
خملتلف قرارات الس ياسات اليت قامت ادلول العديد من املوضوعات اخملتلفة اليت حتريه. ويريد الوفد فهم السبب املنطقي 

ضافية لتحديث وحتسني قوانيهنا. واكن الوفد  الأعضاءجملال وكيفية قيام ادلول ابختاذها يف هذا ا الأعضاء جياد طرق اإ بدراسة اإ
قلقا أأيضا ابملصنفات اليت جيب حفظها ومل يكن قد مت حفظها. وما يه املصنفات اليت جيب أأن يغطهيا اس تثناء حفظ؟ وكيف 

ورة وغري املنشورة؟ لقد مسعوا عن اس تثناء احلفظ من خالل الأخرى مع الفروق بني املصنفات املنش الأعضاءتعاملت ادلول 
العروض التوضيحية اليت قدمهتا املنظامت غري احلكومية. وأأدرك أأيضا أأن مس تخديم املكتبات ودور احلفظ تزايد تلقهيم 

املصنفات يف  وقد انقش بصفة خاصة السامح ابحلفظ يف الأشاكل الرمقية ونرش للمعلومات من خالل وسائل رمقية.وتسلمهم 
صور رمقية مرف ق هبا تدابري امحلاية التكنولوجية. وكيف قاموا بصياغة اس تثناء يشجع املس تخدمني عىل املشاركة بصورة مفيدة 
يف اقتصاد املعلومات الرمقية بدون تعريض الأمن للخطر؟ واكن ميكنه الاس مترار يف طرح مزيد من الأس ئةل لكنه عرب عن 

 اركة بصورة فعاةل يف مناقشة هذا النوع من املسائل. أأمهل يف أأن ميكنه املش

ىل مسأأةل تنوع الوسائل  .273 وعرب الرئيس عن شكره لوفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل تكراره الأس ئةل. وأأشار اإ
ف العام من واملشالكت احملمتةل اليت قد تتسبب فهيا تدابري امحلاية التكنولوجية فامي يتعل ق بأأنشطة احلفظ. وقد مت وصف الهد

 خالل مصطلح "حتت بعض الظروف" وقد حان الوقت ملعرفة هذه الظروف. 

اخلاص  ح ق املللفورصح وفد اجلزائر بأأنه فامي يتعل ق مبوضوع احلفظ فقد قام بوضع اس تثناءات وتقييدات يف قانون  .274
ناءات والتقييدات. ونظرا به. وقد مسح الاس تثناء خلدمات املكتبات ودور احلفظ حبفظ نسخة من العمل مبوجب الاس تث 

لأمهية املوضوع يف س ياق وثيقة دولية قانونية فقد اكنوا يف حاجة اإىل حتقي ق التنا م بني قوانني اكفة البدلان حبيث تقدم لك 
دول العامل اس تثناءات أأو تقييدات حلفظ املصنفات لتجنب أأن تصبح ابلية أأو لضامن نقلها للصورة الرمقية للحفاظ عىل 

 الأعضاءذكل بندا مناس با لأي وثيقة دولية. وكام أأوحضت دراسة كينيث كروز فمل تقم بعض ادلول الرمقية. وقد اكن املصنفات 
العامل من  أأحناءبتوفري اس تثناءات للحفظ والبعض ال خر وفر اس تثناءات مفصةل. وجيب حتقي ق التنا م يف املوضوع يف اكفة 

 لنس بة للعامل لكه. أأجل احلفاظ عىل املصنفات اليت تعترب هامة اب

لتسهيل قيام املكتبات ودور احلفظ  2014قد تغريت يف يونية  ح ق املللفوأأوحض وفد اململكة املتحدة أأن قوانني  .275
واملتاحف بعمل نسخ من أأي نوع للمنصفات اليت تمتتع حبقوق مللف واحملفوظة يف مجموعة امللسسة ادلامئة. واكن الهدف هو 

يف والاحتفاظ به للأجيال القادمة. وقد اكن الإطار ادلويل احلايل واختبار اخلطوات الثالثة مقبول ضامن عدم فقد الرتاث الثقا
مل  الأعضاء% من ادلول 45واكن من املثري لدلهشة أأن دراسة بروفيسور كينيث كروز قد وجدت أأن لتوفري الاس تثناء. 

 للحفظ. واكن الوفد همامت مبعرفة سبب ذكل.  توفر اس تثناء  

 من النقاش. الأول يتعل ق ابلهدف العام فقد قامت اللجنة نيالرئيس بأأهنم ميكهنم تلخيص أأن هناك مس توي ورصح .276
واحلقوق اجملاورة عىل سبيل املثال ابلترصحي بأأنه فامي يتعل ق مبوضوع احلفظ فقد رأأت أأنه من أأجل   ق املللفادلامئة املعنية حب

املتعلقة ابخلدمة العامة اخلاصة ابحلفظ مبا يف ذكل الشلك الرمقي  مبسلوليهتاضامن متكن املكتبات ودور احلفظ من الاضطالع 
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ملعرفة الرتامكية وتراث الأمم، ميكن السامح بوجود اس تثناءات وتقييدات تسمح بعمل نسخ من املصنفات وذكل من أأجل 
كرب يف املوضوع، فامي يتعل ق حفظ واستبدال املصنفات حتت ظروف معينة. مث دخلوا بعد ذكل يف مناقشات تعمقت بصورة أأ 

ذا اكن احلفظ سيمت من خالل الاس تنساخ، فاإن علهيم أأن يأأخذوا بعض الرشوط يف احلس بان عند  عىل سبيل املثال مبا اإ
ىل الأس ئةل القيام بذكل.  اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة الأمريكية عند دراسة الرشوط. وقد تساءل بروفيسور وأأشار اإ

س يقوم بعمل نسخ وما اذلي ميكن نسخه والغرض من معل النسخ والوسط اذلي سيمت النسخ من خال  كينيث كروز معن 
وأأحاكم أأخرى. فعىل سبيل املثال ما يتعل ق مبسأأةل من اذلي ميكنه النسخ فرمبا يكون أأمني املكتبة فقط أأو أأمني احلفظ أأو 

كن نسخه، قد يكون قطعة من اجملموعة ادلامئة للملسسة. وقام مدير املكتبة أأو دار احلفظ أأو أأمني املتحف. وفامي يتعل ق مبا مي
ضافية ملا ميكن نسخه والغرض من هذا النسخ. وأأشار اإىل  عطاء أأمثةل اإ طرحه وفد الولايت املتحدة  سلالالرئيس ابإ

ذا اكن هناك تواف ق يف الرأأي فاإن ذكل سيت ضمن العديد الأمريكية حيث تكون طبيعة الأعامل منشورة أأو غري منشورة. واإ
ىل مداخالت املنظامت غري احلكومية وأأعطى مثال عىل فهم احلفظ من أأجل الاس تنساخ وأأنه يتضمن  من الوسائل. وأأشار اإ

ىل تقدمي تعليقات  ق املللفالرمقنة والأشاكل الأخرى من الاس تنساخ لأغراض احلفظ وأأرشفة العمل احملمي حب . ودعا الوفود اإ
الت أأكرث حتديدا وأأكد أأن هناك مهنج عام عندما حتدثوا عن الاس تنساخ واحلفظ حبيث عامة حول الأهداف العامة وجم

يتضمن الاس تنساخ يف الصورة الرمقية وميكن تطبي ق ذكل عىل املصنفات املنشورة وغري املنشورة. واكن من املبكر ان يمت 
ىل امل  ذا اكن ذكل هو التفامه املشرتك لأهنم ل زالوا يس متعون اإ ناجه. واقرتح بأأن جييبوا أأيضا عىل الأس ئةل الأربعة اليت حتديد ما اإ

 طرهحا وفد الولايت املتحدة الأمريكية لتوفري الوضوح بشأأن حدود الاس تثناءات والتقييدات. 

ورصح وفد تش ييل بأأن ترشيعاته تعرتف ابحلفظ وابلنس بة لأنشطة املكتبات ودور احلفظ اليت ل هتدف للرحب، فقد  .277
ذا فقدت أأو رصح قانوهنا ابس   تنساخ املصنفات اليت ل تتوافر يف السوق عند الرضورة، لأغراض حفظ نسخة أأو استبدالها اإ

ىل نسختني. وعندما اكنت تمت صياغة القانون اكنت هناك أ راء عربت عن أأن الاس تثناءات  بليت، والقيام بعمل عدد يصل اإ
كل فقد اكن هناك مطلب يتعل ق بعدم توافرها يف السوق. لقد جيب أأل ترض ابلمتالك الرشعي للمواد من قبل املكتبات. وذل

اكن ترشيعا حديثا ذلا اكن علهيم أأن يروا كيف سيمت تطبيقه ولكن الوفد اكن ممتنا لتلقي أأي أ راء أأو أأس ئةل. وقد شعر ابلمتنان 
لكيفية تطبي ق الأحاكم يف  عىل الأس ئةل اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة الأمريكية واليت ساعدت عىل حتقي ق فهم أأفضل

 . الأعضاءخمتلف ادلول 

أأول، جيب أأخذ توافر  وشكر الرئيس وفد تش ييل اذلي انقش الرشوط وأأنه جيب أأل يكون هناك غرضا جتاراي.  .278
نسخة يف السوق يف احلس بان. وجيب تطبي ق الرشوط عند فقد أأو تلف الأصل لكن جيب أأن يكون عدد النسخ حمدودا. 

ملشاراكت الوطنية ميكهنم طرح عدة عنارص للمناقشة واليت ميكن أأن تساعد عىل تطبي ق مراجعة القوانني يف ومن خالل أأحد ا
تش ييل وميكن أأن حتدد أأيضا مجموعة مشرتكة من الرشوط. واقرتح العمل عىل الأس ئةل اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة 

 الأمريكية. 

  ق املللفمريكية عىل بدء املناقشات. ويوجد ابلقانون الفيدرايل حلوشكر وفد املكس يك وفد الولايت املتحدة الأ  .279
اس تثناءات وتقييدات خاصة ابملكتبات ودور احلفظ، وخاصة يف حالت عدم وجود نسخة يف الفهرس، أأو قد اختفت أأو 

 املنشورة ل ميكنه اكنت يف حاةل سيئة. وينطب ق الاس تثناء عىل نسخة واحدة فقط. وابلنس بة ملسأأةل املصنفات املنشورة وغري
ضافية.   تقدمي معلومات اإ

وطالب الرئيس عرض فيمل الرأأس الأخرض. وشكر الوفود اليت أأحرضت هذا الفيمل امللهم. واكن من حسن الطالع  .280
وجود بعض املمثلني الأساس يني، ويه وجوه معروفة معهم وتعترب تكل نقطة بداية لالس مترار يف املناقشات حول احلفظ. 

أأن هذه رساةل لالس مترار يف اجلهود القوية املتعلقة ابلتصدي ق عىل معاهدة مراكش واملعاهدات اليت ل زالت يف وأأشار اإىل 
 . 2013و 2012واليت متت املوافقة علهيا يف التصدي ق انتظار 
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سهاماهتاوعرب وفد الإكوادور عن شكره للوفود عىل  .281 ات. وفامي وعروضها التقدميية خلرباهتا الوطنية يف جمال الترشيع اإ
يتعل ق مبوضوع احلفظ، اكن هناك عدد من العنارص واليت اعتربها الوفد عنارص مشرتكة يف ظل هذا املوضوع. واكنت تكل 

ذا اكنت رمقية النقاط يه:  اكن املوضوع هو املكتبات ودور احلفظ وعدد النسخ، سواء اكن واحدة أأو اثنتني، والوس يةل، وما اإ
ث معلية الاس تنساخ يف ظلها لأغراض احلفظ. كأن تكون طبعة املصنف قد نفدت عىل أأم تناظرية والظروف اليت حتد

سبيل املثال أأو فقد من بني أأس باب أأخرى. وقام الوفد بطرح هذه املسائل لأهنا قد تظهر كثريا يف الترشيعات. واكن من املهم 
 . الأعضاءية والاكرييب مثل الاحتاد الأورويب ودو  سامع بعض اخلربات الوطنية ملناط ق غري منطقة مجموعة بدلان أأمرياك الالتين 

نه يود أأن ينهتز الفرصة للقول بأأن الهند حتتفل  .282 ورصح وفد الهند بأأهنم أأثناء مناقشة املوضوع الهام املتعل ق ابحلفظ فاإ
ن أأس بوع الهند الرمقية اذلي اكن أأكرث الهاش تاجات ش يوعا عىل تويرت، قدم تسعة  ىل بأأس بوع الهند الرمقية. اإ برامج نفاذ عامة اإ

الإنرتنت واعمتدت عىل املهمة الضخمة اخلاصة ابحلفظ. واكن املوضوع هاما ابلنس بة للتمنية الاقتصادية والنظام احليوي املرتابط 
. واكن احلفظ هو أأساس العداةل بني الأجيال وذلكل فاإن هذه الأعضاءليس يف الهند حفسب ولكن يف لك ادلول 

 ذات طبيعة مشولية. وجيب أأن تكون املصلحة العامة يه العامل املهمين.  الاس تثناءات سوف تكون

وأأكد وفد كندا عىل اهامتمه ابقرتاح الرئيس اخلاص ابدلخول يف املناقشات بطريقة تعمتد عىل أأهداف. وهذا يعىن  .283
م البناء عىل تبادل اس تخدام الأس ئةل، مثل لأي غرض ومك عدد النسخ وهكذا. وهل هناك عنارص أأخرى؟ واعتقد أأهنم ميكهن

ال راء الرائع اذلي أأعقب عرض النسخة املنقحة لعمل بروفيسور كينيث كروز وميكن أأن يبدأأ معلية حتليل معلوماتية مقارنة. 
ويف نفس الوقت ميكهنم ادلخول يف مزيد من التفاصيل اخلاصة ابملسائل ذات الصةل مثل املسائل اليت وضعها وفد الولايت 

 . الأموركية عىل الطاوةل. وهكذا سوف حيس نون فهمهم لاكفة تكل املتحدة الأمري 

ىل بيان  .284 ورصح وفد بلجياك بأأن قوانينه تتضمن بندا ترشيعيا دوليا قام بتحويل أأحاكم الاحتاد الأورويب. وابلإشارة اإ
رض هو احلفاظ وفد كندا، فقد رصح بأأنه مسح ابلس تنساخ لأغراض حامية املواد لكن من خالل نسخ حمدودة. واكن الغ

لهيا  عىل الرتاث الثقايف والعلمي وميكن القيام بذكل فقط من قبل املتاحف أأو دور احلفظ اليت ميكن للجمهور النفاذ اإ
ولأغراض غري جتارية. وأأخريا فاإن احلفظ ل جيب أأن يلثر سلبا عىل الاس تغالل الطبيعي للمصنف أأو يقوض املصاحل 

ار اخلطوات الثالثة. وظلت املادة ملاك للملسسات وميكهنا حظر أأي اس تخدام جتاري املرشوعة للمللف. واكن ذكل هو اختب
لها. وميكن للمللف الاطالع عىل نسخ احلفظ برشط وجود تعويض مادي عن العمل للملسسة. ول يوجد تفاصيل حول 

جابة عىل الوسط املس تخدم. لقد اكن مهنجا حمايدا ومتوازان لأنه حاول أأن يوازن بني مصاحل الطرفني وفد  سلال. ولالإ
الولايت املتحدة الأمريكية حول املصنفات رصح بأأنه ليس دليه تفاصيل. ويبدو أأنه من املقبول معل نسخ لستبدال تكل 

اليت فقدت أأو لس تعادة تكل اليت تلفت أأو اكنت عرضة للتلف. وفامي يتعل ق بوضع الأعامل املستنفذة أأو اليت نفدت طبعاهتا، 
لهيا. ومل يس تطيعوا الوصول اإىل اكن يفكر يف  تكل الأصناف لأنه ميكن أأن يكون لها تأأثري عىل وقد يكون من السهل النفاذ اإ

 هناية العمل اذلي مت حول املكتبات ودور احلفظ يف بلجياك. 

جيب  يف املناقشات املس مترة للعنارص اليت أأسهمتوشكر الرئيس وفد بلجياك عىل تعبريه عن خربته الوطنية بطريقة  .285
ىل أأهنم قد أأعدوا قامئة ابلعنارص اليت دراس هتا يف ضوء الأس ئةل املطروحة من قبل وفد الولايت املتحدة الأمريكية.  وأأشار اإ

نبعت من مسأأةل احلفظ واكنت تس تح ق التوضيح. وعرب عن شكره للوفود واملنظامت غري احلكومية عىل مدخالهتم. وأأشار 
ىل الرمس البياين ورصح بأأنه أأضاف بياان تقدمييا مت توزيعه. ورصح أأنه بعد الإشارة اإىل الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة  اإ

طارا ملناقشة جوهر لك موضوع  ابملكتبات ودور احلفظ رصح قائال "مت تصممي الرمس البياين ليكون مبثابة أأداة مفيدة توفر اإ
وسوف يسمح ذكل للجنة واحلقوق اجملاورة.   ق املللفنية حبمع الاس تقاء من املصادر العديدة املتاحة أأمام اللجنة ادلامئة املع 

واحلقوق اجملاورة بأأن يكون دلهيا مناقشات تعمتد عىل الأدةل فامي يتعل ق مبختلف ال راء وفهم أأن   ق املللفادلامئة املعنية حب
فهم أأفضل للموضوعات الهدف ليس توجيه املناقشات حنو نتيجة معينة أأو مرغوب فهيا، ولكن بدل من ذكل الاجتاه حنو 

ن ؤوثابة أأداة وليس ورقة مفاوضات يبد"وأأوحض أأول أأن الرمس البياين اكن مب  وأأمهيهتا اخلاصة للمناقشات وللنتيجة املس هتدفة.
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ضاعة الوقت من خالل القيام أأول مبناقشة  من خاللها معلية الصياغة. اثنيا، قدم الرمس البياين نظاما للنقاش وبدل من اإ
وابلنس بة لهذه املناقشة فاإن اكنوا سيس تخدمون املصادر اجلوهرية مت تركزي املناقشات حول جوهر لك موضوع.  القضااي غري

واحلقوق اجملاورة واليت متثلت عىل سبيل املثال يف ادلراسة جيدة   ق املللفالعديدة املتوفرة دلى اللجنة ادلامئة املعنية حب
ن الفائدة من املناقشات يه أأهنا س تعمتد عىل أأدةل من أأجل جتنب الأحاكم اإ التوثي ق اليت أأعدها بروفيسور كينيث كروز. 

كام س يحرتمون أأيضا ال راء اخملتلفة. واكن الهدف هو أأل يمت  املس بقة بناء عىل املناقشات أأو التأأكيدات أأو البياانت غري الفنية. 
 الاجتاه حنو فهم أأفضل للموضوعات والأمهية توجيه املناقشات حنو أأي نتيجة معينة أأو مس هتدفة لكن القيام بدل من ذكل

ىل بعض املوضوعات عىل أأهنا ليست  احلقيقية للمناقشات لأن دلهيم أ راء خمتلفة. ومن املرحج أأنه بعد النقاش يمت النظر اإ
رئيس رضورية يف القامئة لأهنا غري ذات صةل مبوضوعات الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ. ودعا ال

يضاحات. واقرتح الاس مترار يف املناقشات حول املوضوع  جراء مزيد من املناقشات حول املوضوع ودراسة أأي اإ ىل اإ الوفود اإ
 الأول وهو احلفظ. 

بأأنه اكن دليه بعض اخملاوف يف الساب ق حول الرمس البياين والغرض منه.  الأعضاءورصح الاحتاد الأورويب ودو   .286
يس عىل هجوده وحماولته الرامية لتضمني وهجة نظر الوفد يف املناقشات. واكن املهنج اذلي اقرتحه وعرب الوفد عن شكره للرئ 

ىل اتفاق وتفامه حول النتيجة املتوقعة قبل املشاركة يف املناقشات. وابلر م من ذكل فقد قبل وجود الرمس الوفد هو  التوصل اإ
 ق أأنه من خالل القيام بذكل لن يشارك ولن تشارك اللجنة ادلامئة البياين بوصفة عامل مساعد يف املناقشات وذكل من منطل

واحلقوق اجملاورة يف أأي أأعامل معيارية. وقد أأراد أأن يكون ذكل مسجال. كام أأكد عىل هذه النقطة لأنه   ق املللفاملعنية حب
تعل ق مبوضوعات حمددة مسع من بعض الوفود أأنه قد يكون هناك أأو قد حيدث تواف ق واسع يف الرأأي حول وثيقة دولية ت 

ولكنه مل يواف ق عىل ذكل. كام أأكد أأيضا عىل تبادل أأفضل املامرسات. وأأكد الرئيس عىل احلاجة لفهم الوقائع عىل الأرض 
بصورة أأفضل وظن أأن تبادل أأفضل املامرسات هو النوع الرئييس للعمل اذلي جيب القيام به يف س ياق بند جدول الأعامل. 

ىل مداخةل وفد الولايت املتحدة الأمريكية وملداها أأنه من املفيد فهم السبب املنطقي وراء بعض قرارات الس ياسات  وأأشار اإ
ووراء قراءة حمضة للأحاكم الواردة يف خمتلف الترشيعات. وأأكد بنفس الروح عىل أأن تركزي املناقشة الأوىل عىل توضيح 

كام أأنه ل  املبادئسري قدما. ول يعىن ذكل، أأنه ل يريد مناقشة  جيدا لل أأسلواباملبدأأ الأول أأو لأي مبدأأ مل يكن ابلرضورة 
يريد التقليل من املشاركة الهامة لوفد الولايت املتحدة. لكنه اكن يقصد أأن تبادل أأفضل املامرسات يعد نقطة بداية أأكرث فائدة 

س بة للك فقرة من الفقرات جيب أأن ابلن  يشءللمناقشات وذلكل ل جيب أأن يكون دلهيم ممارسة معيارية أأو فكرة أأن أأول 
نه يكون قد متت ورصح أأنه عىل ثقة من أأنه من خالل الإضافات املفيدة اليت حلقت ابلرمس البياين يكون توضيح املبدأأ.  فاإ

ىل  حمددة لكن اكن  نتيجةالإجابة عىل تكل اخملاوف. ويف الهناية أأكد عىل أأنه يرى أأنه عندما قال الرئيس أأن مهنجه لن يلدي اإ
ن العمود الثاين يف الرمس البياين اكن يقصد به بصورة فريدة تسجيل اس تنتاجات مت التوصل  الغرض منه دمع املناقشات فاإ

لهيا من قبل اللجنة ادلامئة املعنية حب  واحلقوق اجملاورة يف املايض وليس لها أأي وظيفة أأخرى.   ق املللفاإ

، من خالل بيانه، مس تعدا للمشاركة يف مناقشة الرمس البياين. ءالأعضاوأأكد الرئيس عىل أأن الاحتاد الأورويب ودو   .287
وعرب الرئيس عن تقديره لأنه اعترب الفقرة الافتتاحية يف الرمس البياين عنرصا ميكهنم من املشاركة يف هذا اجلهد اذلي يمت بنية 

أأو مس هتدفة لأن هناك معاجلة  حس نة وأأكد عىل أأنه ل يقصد ابلرمس البياين أأن يوجه املناقشات حنو أأي نتيجة معينة
متساوية لها مجيعا. لقد اكنوا حياولون فهم "السبب املنطقي" واذلي يتضمن وصف القانون الوطين واخلربات الوطنية أأو 

 املبادئقيل فس ينتقلون من  أأو اثنني تتضمنان نظمها القومية. وبناء عىل ماالأهداف اليت يسعون لتحقيقها مع وجود معيار 
ىل العامة أأ  يتعل ق ابلسبب املنطقي مث بعض العنارص اليت جيب دراس هتا عندما يناقشون موضوعا كام  يشءو بياانت الأمهية اإ

ىل  ىل دراسة أأدوات مثل دراسة بروفيسور كينيث كروز. وأأشار اإ فعلوا ابلنس بة ملوضوع احلفظ. وسوف يلدي ذكل هبم اإ
اية، ومن خالل املهنج املنظم س يقومون بدراسة السبب املنطقي وراء املشاراكت املمتازة للمنظامت غري احلكومية. ويف الهن

ىل تفامه أأفضل حول املوضوعات وأأمهيهتا املوضوع والعنارص اليت جيب دراس هتا. وسوف يضمن ذكل  الهدف من التوصل اإ
 احلقيقية للمناقشات والنتيجة املس هتدفة. 
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رئيس عىل ذكره دلراسة بروفيسور كينيث كروز لأنه اعتربها عن الشكر لل الأعضاءوعرب وفد الاحتاد الأورويب ودو   .288
عادة تنظمي املعلومات املوجودة يف الرمس البياين ويف ادلراسة بطريقة يسهل  أأداه هامة يف العمل اذلي مه بصدده. وأأيد فكرة اإ

عادة جتميع التوصيفات عىل سبيل املثال اخلاصة ابدلراسات الوطنية  وفقا للموضوع. وأأكد فكرة معها اس تخداهما من خالل اإ
ذا اكنت تعترب الوظائف جمدية   ق املللفطرهحا يف اجامتع اللجنة ادلامئة املعنية حب واحلقوق اجملاورة الساب ق وسأأل الأمانة عام اإ

وحمرك البحث حبيث ميكهنم ليس فقط اختيار ادلراسات الوطنية بناء عىل موضوعات  WIPOLexيف قاعدة بياانت حبث 
واحلقوق اجملاورة، والعالمات التجارية وموضوعات أأخرى، لكن أأيضا اختيار الأحاكم ذات الصةل من بني  لفح ق املل مثل 

 ادلراسات مبوضوعات أأكرث خصوصية مثل اس تثناءات املكتبات. 

ذا اكن من الأفضل اس تخدام  .289 أأو  WIPOLexوأأجابت الأمانة بأأهنا انقشت الطلب مع خمتلف الزمالء يف الويبو وما اإ
عدادها يف اللجنة ادلامئة  رمبا اس تخدام أ ليات أأخرى مثل العمل بصفة خاصة عىل سبيل املثال من خالل البياانت اليت مت اإ

جراء املزيد   ق املللفاملعنية حب ىل اإ واحلقوق اجملاورة. وقد مت العمل علهيا فامي يتعل ق ببعض املوضوعات. واكنت هناك حاجة اإ
ىل ا يه ال اثر املرتتبة عىل املصادر. واقرتح من املناقشات ملعرفة ما هو ممكن وم مالحظة أأنه أأمر ميكن أأن تعيده الأمانة اإ

اذلين اكنوا هممتني قبل هذا الوقت  الأعضاءواحلقوق اجملاورة يف جلس هتا التالية أأو مع ادلول   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حب
بيل املثال. وأأكدت أأنه قد يكون من املفيد للغاية وهو أأمر تريد ببعض املناقشات أأثناء معلية املوازنة اخلاصة هبا عىل س 

 يف شلك مناسب بصورة أأكرب. وأأكدت أأهنا ستتابع الاقرتاحات.  الأعضاءالتوصل اإىل طرق   لتقدميها لدلول 

ىل اجللسة الأخرية للجنة ادلامئة املعنية حب .290 العديد من واحلقوق اجملاورة اليت تساءلت فهيا   ق املللفوأأشار الرئيس اإ
جراء املناقشات.   الوفود عن اجلهود اليت ميكهنا القيام هبا دلفع التعاون يف جمال اإ

قلميية قادرة عىل توفري دمع فين يف اجملال لصاحل من ل يمتتعون  .291 ىل اقرتاح تنظمي نوع من الندوات الإ وأأشارت الأمانة اإ
مانة القيام به. ابس تثناءات أأو يريدون حتديث اس تثناءاهتم. واكن هذا هو نوع  وسوف يكون دلهيا النشاط اذلي ميكن للأ

القدرة عىل القيام بقدر معني من ذكل يف املس تقبل القريب نسبيا وهو العامني املقبلني. لقد اكن الأمر يتعل ق دامئا ابملوارد. 
ذا أأوصت اللج  ىل املوارد املتاحة لكهنا اكنت عىل ثقة اإىل حد ما أأنه اإ   ق املللفنة ادلامئة املعنية حبوسوف تنظر بصفة عامة اإ

واحلقوق اجملاورة بأأن تقوم بعقد بعض الندوات ذات مثل هذه الطبيعة فاإهنا سوف تأأيت ابملوارد اليت متكهنا من القيام بذكل 
اإىل حد ما وسوف تأأيت مبعلومات حمددة حول املوارد يف مرحةل لحقة. واكنت هناك اقرتاحات أأيضا متعلقة بأأنه جيب أأن 

دلهيم برانمج لعرض دراسة احلالت مثل أأمناء املكتبات وأأمناء احلفظ عىل سبيل املثال واملس تفيدين احملمتلني من يكون 
ذا اكنت الربامج واخلدمات احلالية تقع مضن نطاق الاس تثناءات  الاس تثناءات ابلنس بة للمواقف احملددة اليت يكونون هبا وما اإ

مانة أأم ل. وسوف تقدم تعريفا أأكرث وضوحا مل ا يمت طلبه، حىت تضمن أأهنا سوف حترز نتاجئ، لكن ذكل ابلتأأكيد أأمر ميكن للأ
 واحلقوق اجملاورة.   ق املللفجتميعه من أأجل اللجنة ادلامئة املعنية حب

ورصح وفد ابكس تان، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادي، أأن فهمه الأويل هو أأن اقرتاح  .292
أأن املعامةل املتساوية تعين مناقشات مفتوحة ورصحية مع أأخذ اكفة الاحامتلت يف احلس بان مث اختاذ قرار بشأأن الرئيس هو 
ن البيان اذلي أألقي ملخرا حول تقييد أأي  ءضو النتيجة يف  ذكل. ومل يكونوا حمدودين بأأي رشوط. وابلر م من ذكل، فاإ

يضاحا من  الرئيس.  احامتلية جعهل يتشكك يف فهمه الأويل. وطلب اإ

ىل بيان من وفد  .293 وشكر الرئيس وفد ابكس تان اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادي مشريا اإ
ذا اكن جيب أأن تكون هناك  أ خر. وأأجاب بأأنه اكنت هناك أ راء متباينة دلى أأعضاء الوفود فامي يتعل ق ابلنتاجئ وحول ما اإ

ذا فتحوا الباب لالس امتع لل راء فس تكون دلهيم رشوط أأم ل. وقد اس تطاعت الوفود التعب ري عن أ رااها اخلاصة هبذا الأمر. واإ
جراء مناقشة تعمتد عىل الأدةل،  مناقشة أأي أ راء خمتلفة. واكن بيان الرئيس مفاده أأن دلهيم أ راء متباينة ذلا جيب أأن يقوموا ابإ

 منظمة لتناول جوهر لك موضوع، بدون توقع أأي نتيجة ما.
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يضاحاته لأنه اكن س يصبح الأمر نيجرياي وعرب وفد  .294 اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية عن شكره للرئيس عىل اإ
ذا مل يمت فهم أأن الرمس البياين هو أأساس املناقشة ويساعد عىل حتسني تفكريمه املنظم حول املوضوعات اليت  موضع قل ق اإ

ن الهدف من الرمس ا صدار أأحاكم وضعت يف صورة بنود. ومرة أأخرى فاإ لبياين هو دمع املناقشات. ولكنه مل يقصد منه اإ
واكن الهدف من املعلومات اليت اس تقيت من اخلربات الوطنية هو تعزيز املناقشة ومل يكن الهدف مس بقة عىل أأي نتيجة. 

ين. عالوة عىل مهنا أأن تكون أأساسا للنقاش لأهنا عبارة عن جوانب تمكيلية للمناقشة اليت قامت عىل أأساس الرمس البيا
 ذكل، عرب عن أأمهل يف أأن يمت تنفيذ الأنشطة التمكيلية اليت قامت الأمانة بوضعها. 

واحلقوق اجملاورة   ق املللفوأأكد الرئيس عىل أأن معل الأمانة يمتثل يف جلب الأدوات أأمام اللجنة ادلامئة املعنية حب .295
جراء مناقشات أأف  ضل حول املوضوع بطريقة تعمتد عىل الأدةل. مثل دراسة بروفيسور كينيث كروز وذكل هبدف اإ

وعرب وفد ابكس تان اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادي عن شكره للرئيس عىل الإيضاح  .296
ىل اكفة البياانت مبا فهيا بياانت الرئيس. وأأكد عىل وهجة نظر غالبية أأعضاء اجملموعة اليت تتعل ق بأأنه  ورصح بأأنه اكن يشري اإ
نه مل يقصد مهنا يف نفس الوقع  يف حني أأن الهدف مل يكن توجيه املناقشات جتاه أأي نتيجة ما أأو نتيجة غري مرغوب فهيا، فاإ

تقييد أأية نتاجئ. وقد خططوا للمشاركة يف مناقشات رصحية مع أأخذ اكفة التجارب الواقعية يف احلس بان، واليت وضعت أأماهمم 
ىل نتاجئ ىل التوصل اإ    وبدون وحض نتاجئ بصورة مس بقة.  بطريقة تلدي اإ

وأأكد الرئيس عىل أأن السطر الثالث من الفقرة المتهيدية يف الرمس البياين رصحت بأأن الهدف مل يكن توجيه  .297
 املناقشات انحية أأي نتيجة ما أأو أأي نتيجة مس هتدفة.

حمليط الهادي لأن دليه نفس وأأكد وفد جنوب أأفريقيا عىل بيان وفد ابكس تان اذلي حتدث ابلنيابة عن دول أ س يا وا .298
 الفهم. 

وأأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أألقاه وفد ابكس تان اذلي حتدث ابلنيابة عن دول أ س يا واحمليط الهادي ملكدا عىل  .299
مانة بأأهنا اكن الهدف مهنا ليس تأأخري ولكن دفع املناقشات.   املداخةل الأخرية للأ

طالبت الأمانة أأن تكون مفيدة ابلنس بة لعملها. وهمام اكنت التعليقات وأأكد الرئيس عىل أأن رأأي اجللسة العامة أأهنا  .300
هنا مل تكن تتعارض مع مطالبات التواف ق يف  واحلقوق   ق املللفاخلاصة ابللجنة ادلامئة املعنية حب الرأأياليت تأأيت من الأمانة، فاإ

ىل تأأخري أأي جزء من العمل.   ومل تكن تكل يه النية.اجملاورة أأو مع الأهداف اليت يضعوهنا أأو تلدي اإ

ىل التوجيه حنو أأي نتيجة مس هتدفة. ومل  الأعضاءوأأوحض وفد الاحتاد الأورويب ودو   .301 موقفه. لقد اكنت العبارة متيل اإ
 يعين بقبو  للرمس البياين كوس يةل وأأداة مفيدة يف املناقشات أأنه يتقبل أأن أأي نتيجة مقبوةل أأو ممكنة. واكن هذا هو موقفه. 

ئيس أأن الأمر يتعل ق حبرية التعبري عن الرأأي لأنه يقومون بتطبي ق نفس الإجراء ويكون دلهيم أ راء خمتلفة وأأضاف الر  .302
هنم حمايدون جتاه النتيجة املرجوة. واكن الرئيس يقدم أأدوات ومواد تعمتد عىل الأدةل للمشاركة يف  فامي يتعل ق هبا. وذلكل فاإ

ىل تواف ق يف الرأأي حول املواف ق اليت اكنوا يعمتدون علهيا حول املوضوع. املناقشات ومع هذه الأدةل اكنوا حياولون التو   صل اإ

يران )مجهورية وأأيد وفد  .303 بياانت وفود نيجرياي ومجهورية جنوب أأفريقيا وابكس تان اذلي حتدث ابلنيابة  الإسالمية( -اإ
 عن دول أ س يا واحمليط الهادي. 

البياين يف حماوةل لستيعاب خمتلف وهجات النظر وعدم التحزي  واقرتح الرئيس بأأهنم هضموا املهنج. ومت دمع الرمس .304
اقرتاح لإثراء هذه  أأيلرأأي أأو ل خر. وقد قاموا ابس تخدام العملية يف حاةل احلفظ ورأأوا فوائد القيام بذكل. وستمت دراسة 

الرمس البياين واليت اكنت  العملية. وقد أأصبحت تكل ال ن وهجة النظر املشرتكة ويه املشاركة يف املناقشات اليت أأطلقها
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جيابية للغاية. وعرب عن شكره للوفود اليت اكن لها مواقف مرشوعة حول وهجات النظر اخملتلفة اليت ذكرت. وقد  تعترب خطوة اإ
يقاف الوفود العامةل بسبب اختالف وهجات النظر لكن اكن  اكنوا يتعاملون ابحرتام شديد ومل يكن الغرض من الرمس البياين اإ

عطااهم فرصة للعمل فامي يتعل ق مبختلف الهدف ذا وهجات النظر. لقد اكن الرمس البياين مبثابة أأداة  اإ وسوف يمت اس تخدامه اإ
 اكن مفيدا. 

 : التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابمللسسات التعلميية والبحثية وللأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى 8بند 

حول الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة  8يبدؤون نقاش بند رحب الرئيس ابلوفود يف اجللسة وأأعلن أأهنم س  .305
ابمللسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. لقد اكن موضوعا هاما لكن يلزم وقت للموضوع الساب ق. 

 وفتح الرئيس الباب للكمة املنسقني الإقلمييني. 

الأفريقية، الترصحي بشعوره بأأهنم جيب أأن يدفعوا معل اللجنة وأأعاد وفد نيجرياي، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة  .306
واحلقوق اجملاورة حول الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابمللسسات التعلميية والبحثية والأشخاص   ق املللفادلامئة املعنية حب

والتقييدات بصفة عامة واذلي ذوي الإعاقات الأخرى. وقد مت التعبري عن وهجة نظر اجملموعة يف بياهنا حول الاس تثناءات 
ن الوفد يمتىن أأن يمت حتقي ق تقدم ابلنس بة للبند  . كام أأكد عىل أأنه يمتىن 8غطى الك النقطتني وابلر م من ضي ق الوقت فاإ

واحلقوق اجملاورة أأن تمت مناقشة املسائل الثالثة وليس البث من   ق املللفابلنس بة للجلسات القادمة للجنة ادلامئة املعنية حب
 حية وليس الاس تثناءات والتقييدات من انحية أأخرى. ان

ورصح وفد الياابن، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، أأنه اس متر يف الاعرتاف بتبادل جتارهبم حول التقييدات  .307
 املبادئ والاس تثناءات اخلاصة ابمللسسات التعلميية والبحثية. وعرب عن اعتقاده بأأن مناقشة الأهداف والنقاش عىل مس توى

ميكن أأن يس تمكل هذا العمل. وسوف يس متر يف املشاركة يف املناقشات حول التقييدات  الأعضاءكام اقرتحت بعض ادلول 
جيابية.   والاس تثناءات اخلاصة ابمللسسات التعلميية والبحثية بروح اإ

دا عن اهامتمه بتبادل وأأعرب وفد رومانيا، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان وسط أأورواب والبلطي ق، جمد .308
اخلاصة ابمللسسات التعلميية والبحثية وللأشخاص  ح ق املللفاخلربات وأأفضل املامرسات فامي يتعل ق ابس تثناءات وتقييدات 

ن املرونة اليت يوفرها النظام ادلويل احلايل خلقت فرصا اكفية اكن الوفد يرغب يف مناقش هتا بصورة  ذوي الإعاقات الأخرى. اإ
معدة جيدا عند صياغة الاس تثناءات والتقييدات. وكام رصح يف بيانه الافتتايح، عرب  الأعضاءتكون ادلول  متعمقة حبيث

واحلقوق اجملاورة عىل أأهداف مشرتكة سوف ييرس تقدم   ق املللفالوفد أأيضا عن اعتقاده أأن موافقة اللجنة ادلامئة املعنية حب
 يف هذا الصدد. العمل حول هذه املسائل. وقد أأيد الوفد أأي هجود 

ورحب وفد الربازيل، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، مبناقشة الاس تثناءات  .309
والتقييدات املتعلقة ابمللسسات التعلميية والبحثية وللأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وأأيد مناقشة الاقرتاحات اليت مت 

صدارها أأثناء  ابلإضافةموعة طرهحا عىل الطاوةل من أأعضاء اجمل ىل مناقشة الاقرتاحات الأخرى والأفاكر الأخرى اليت مت اإ اإ
صدار واثئ ق   ق املللفالنقاشات السابقة واجللسات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب واحلقوق اجملاورة. وأأكد الوفد عىل أأنه مت اإ
 أأن هناك دراسة حول الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى جديدة يف الشهور املاضية من قبل الأمم املتحدة. وأأشار اإىل

 وعالقهتم ابلس تثناءات والتقييدات وحقهم يف الثقافة. 

، متحداث ابمس مجموعة دول أ س يا واحمليط الهادي، عن رأأيه اذلي اعمتد عىل بياانته الافتتاحية وعرب وفد ابكس تان .310
 من التقدم.  السابقة وأأكد عىل أأمهية املوضوع أ مال يف رؤية املزيد

طار  الأعضاءورحب وفد الاحتاد الأورويب ودو   .311 للملسسات التعلميية  ح ق املللفابملناقشات املتعلقة بكيفية دمع اإ
والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى يف العامل املتناظر. وعرب عن اعتقاده بأأن تبادل أأفضل املامرسات بني ادلول 
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للجنة ادلامئة املعنية الويبو، ميكن أأن يكون مفيدا وجيب التعامل معه عىل أأنه أأفضل هنج  وعند الرضورة، مبساعدة الأعضاء
 ق وعرب عن اعتقاده بأأن القوانني واملرونة اليت يوفرها الإطار ادلويل احلايل حليف هذا اجملال.  واحلقوق اجملاورة  ق املللفحب

بين وتطبي ق الاس تثناءات والتقييدات يف تكل اجملالت. ومل يعتقد لصياغة وت  الأعضاءاكن اكفيا ابلنس بة لاكفة ادلول  املللف
ن العمل اذلي قامت به  أأن وجود وثيقة ملزمة من الناحية القانونية أأمرا مناس با ومل يكن راغبا يف التفكري يف هذا الهنج. اإ

ذا قامت اللجنة ادلامئة واحلقوق اجملاورة حول املوضوع اكن ميكن أأن يكون    ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حب  نتاجئ مفيدة اإ
واحلقوق اجملاورة بتبادل نفس الفهم لأهداف الإجراء. واكن الوضوح ابلنس بة لتكل النقطة أأمرا هاما   ق املللفاملعنية حب

 املقام واحلقوق اجملاورة يف  ق املللفوبنفس الطريقة جيب متابعة املوضوعات الأخرى اليت انقش هتا اللجنة ادلامئة املعنية حب
واحلقوق اجملاورة العمل عىل تيسري تبين وتنفيذ الاس تثناءات والتقييدات   ق املللفالأول. ولبد عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب

ذات الصةل عىل املس توى الوطين مبا يامتىش مع الإطار ادلويل احلايل، وهو هدف عرب الوفد عن أأمهل يف أأن يواف ق عليه 
املتعلقة ابلأطر القانونية دلهيا والاعامتد عىل ادلمع املتبادل اليت يأأيت من  سلوليةحتمل امل  الأعضاءول امجليع. وجيب عىل ادل

 خالل تبادل أأفضل املامرسات وجتميع املوارد. 

وأأوىل وفد الصني أأمهية كربى ابملساواة يف التعلمي والإنصاف يف اللواحئ. واكن دليه أأحاكم متعلقة ابلتقييدات  .312
ات لصاحل امللسسات التعلميية والبحثية. ويف نفس الوقت، اكن دليه أأحاكم تتعل ق ابلأشخاص ذوي الإعاقات والاس تثناء

الأخرى. واكنت مناقشة بند جدول الأعامل مرحب هبا للغاية واكنت تتقبل لأي معلومات جديدة تقوم ابقرتاهحا خمتلف ادلول 
 حبيث يمت حتقي ق التقدم يف العمل.  الأعضاء

مانة عىل العمل  وعرب وفد .313 للجنة ادلامئة اذلي قامت به أأثناء الإعداد والتحديث للواثئ ق املقدمة جورجيا عن شكره للأ
واجملمتع  ح ق املللفواحلقوق اجملاورة. وقد عل ق الوفد أأمهية كربى عىل حتقي ق توازن بني مصاحل أأحصاب   ق املللفاملعنية حب

نظام حقوق مللف قوي ومس تدام.  نشاءوالتقييدات سوف متهد الطري ق لإ كلك. وعرب عن اعتقاده بأأن مزااي الاس تثناءات 
 ورحب ابملناقشات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابمللسسات التعلميية والبحثية والقضااي ذات الصةل. 

عىل ح ق املللف  قيودأأن الاس تثناءات وال ب اليت أأفادت شار وفد الولايت املتحدة الأمريكية لبياانته السابقةوأأ  .314
الاس تثناءات والقيود لالس تخدامات كام أأن  ق املللف. حللالس تخدامات التعلميية اكنت جزءا ل يتجزأأ من أأي نظام متوازن 

واملنح ىل املعرفة والتعمل والبحث عصول أأن تفعل الكثري لتيسري احلميكن تتف ق مع الالزتامات ادلولية اكنت التعلميية اليت 
حداث تنس ي ق وتشارك بني  هبأأنالوفد لوقت نفسه، اعرتف . ويف اادلراس ية الاس تثناءات والقيود بعناية للسامح جيب اإ
لولايت املتحدة ابجزءا هاما من صناعات ح ق املللف تكل املواد متثل  حيث، ححصيعىل حنو  ابلعمل ملواد التعلمييةالأسواق 

أأن الطريقة املناس بة للميض قدما للجنة ادلامئة املعنية حب ق الوفد أأى . ورفهياالتعمل واملعرفة  ريسي عب دورا يف ت تلو  يةمريك الأ 
 املبادئ وثيقةو املللف واحلقوق اجملاورة اكنت من خالل مواصةل النقاش حول املوضوعات املنصوص علهيا وأأهدافها 

SCCR/27/8حددت و البيئة الرمقية.  ، مع الرتكزي بشلك خاص عىل جتارب ادلول الأعضاء فامي يتعل ق ابلأنشطة التعلميية يف
طار الاس تثناءات والقيود يف أأهنا  تعتقداعدة مبادئ رفيعة املس توى  ئدابامل وثيقة الأهداف و  اكنت حمورية يف أأي اإ
أأن ادلول الأعضاء ينبغي تشجيعها عىل تبين الاس تثناءات والقيود يف القوانني ب هداعتقوأأعرب الوفد عن ااملنطقة. أأول، 

س تخدامات معينة من املصنفات احملمية حب ق املللف لأغراض تعلميية ابمع الالزتامات ادلولية اليت مسحت الوطنية مبا يتف ق 
أأن ادلول الأعضاء ينبغي تعزيز فرص  الوفد ورأأىني واملصلحة العامة. اثنيا، ح ق املللفغري رحبية، مع احلفاظ عىل التوازن بني 

اس تخدام مناذج الرتخيص جمال يف  دائب النشاطسوق جتاري وجود تعزيز  احلصول عىل املواد التعلميية والبحثية من خالل
، املتطورة تكنولوجيا   والاس تثناءات لس تخداهما يف بيئات التعمل القيوددلول الأعضاء أأن تدمع عىل ابتكرة. اثلثا، ينبغي امل 

ىل أأن ة وثيقالالإنرتنت والتعمل اخملتلط. وأأخريا، أأشارت  عربعىل سبيل املثال، والتعمل  املبادئ العامة الأخرى مبا يف ذكل اإ
ىل تعلمييةغري  اس تثناءات وقيودوجود أأمهية  مناس بة عىل الإغاثة النقدية للملسسات الرتبوية والتعلميية  قيود حمددة، واحلاجة اإ

يف البدلان   ق املللفاملصنفات احملمية حبوالبحثية غري الرحبية، ودور أأحصاب احلقوق يف ضامن احلصول املس تدام عىل 
ىل  ،املتقدمة والنامية من و والاس تثناءات يف العرص الرمقي.  للقيودضامانت اكفية لضامن املامرسة القانونية وجود واحلاجة اإ
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ادلول الأعضاء الأخرى لأهنا معلت عىل تسهيل نظرت فهيا أأيضا  اليتالعديد من القضااي عكست هذه املبادئ  أأناملرحج 
هذه أأن حوار اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة حول الوفد عرفة يف بدلاهنم. ورأأى عمل واملتاحلصول عىل ال 

الكيفية اليت  حوليف سامع املزيد من ادلول الأعضاء الأخرى  أأمهلعن  وأأعرب الوفد. للميض ااملسائل حىت ال ن اكن مفيد
من أأجل فهم و عىل غرار هنجه يف اليوم الساب ق، و ، دهذا احلد وعنالوطنية.  ماملبادئ والأهداف يف قوانيهنهبا  واعكس

كوس يةل  للرد علهياادلول الأعضاء  ادعو أأس ئةل حول اجلوانب اخملتلفة للقضااي طرح الوفد خمتلفة  توجهييةعقالين لختاذ قرارات 
ىل  أأشارا، . وأأخري هنظورم تجربته و ب للرد عىل أأي أأس ئةل تتعل ق  اس تعدادهلإجراء حوار بناء. وأأعرب عن  العديد من ال راء اإ

القيود والاس تثناءات عىل ح ق  اليت بشأأنراسة ابدل فامي يتعل قب عهنا خالل دورة اليوم الساب ق اعر مت الأ الإجيابية اليت 
عدادعدة س نوات فقد مرت املللف للمكتبات ودور احملفوظات.  اخلاصة  قيوددراسة مماثةل بشأأن الاس تثناءات وال  عىل اإ

لرتبوية والتعلميية والبحثية، ويف هذه الأثناء تغريت بيئة التعلمي برسعة، مبا يف ذكل من خالل التوسع الكبري يف مللسسات ااب
س تالتعلمي و  اليت حولراسة ادلالويبو حتديث بعزم  ورحب الوفدالتقدم التكنولويج الأخرى. أأوجه التعمل عرب الإنرتنت و  كامل اإ

واحلقوق   ق املللفاللجنة ادلامئة املعنية حبواصل ليك تمن أأجل توفري معلومات مفيدة الإعاقات الأخرى  اليت بشأأنراسة ادل
 النظر فهيا. اجملاورة

لتحديث  همناقشة مبا يف ذكل اقرتاحيثري الرئيس أأن بيان وفد الولايت املتحدة الأمريكية من شأأنه أأن  وأأوحض .315
 راسة حول هذا املوضوع.ادل

 ابلقيودفامي يتعل ق  محكومهتدلى هذا املوضوع اليت حظي هبا كبرية ل امهية عن الأ وأأعرب وفد املكس يك  .316
 تمتثل يف امتالككبرية لتوس يع نطاق القيود والاس تثناءات عىل ح ق املللف لأغراض تعلميية ال مهية الأ اكنت و والاس تثناءات. 

 أأهنا وس يةل دلمع التعلمي وتشجيع ما يكفي من املواد للحصول عىل معلومات عن التعلمي التقليدي واملناط ق النائية. واعترب
واحلقوق ذات   ق املللفحب عالية من خالل حتسني فرص احلصول عىل الأعامل واملصنفات احملميةالودة اجل يالبحث العلمي ذ

 حولالاحتادية  هعىل بينة من هذا الوضع وقدم يف قوانينالوفد اكن و يف الترشيعات الوطنية وادلولية. املنصوص علهيا الصةل 
سات التعلميية والبحثية. وابملثل، مضن اسرتاتيجيات خطة القيود والاس تثناءات لفائدة امللس بشأأن  اأأحاكم ح ق املللف

موعة اكمةل من الأنشطة من بيهنا أأنه سلط الضوء عىل تعزيز امللسسة وتطوير خرجيي جملالتمنية الوطنية وحكومهتا خططت 
أأيد الوفد بيان وفد الولايت املتحدة و اكر التكنولويج والتوظيف والبحوث. راسات وذكل لتشجيع الابتادلبحوث و ال مراكز 

جراء  لدلراسة واعترب أأن لأأنه يود أأن يكون اس تكامبالأمريكية  املزيد من ادلراسات يف املنطقة س يكون مناس با للغاية وذا اإ
 صةل.

نه اجلهمة امل ية وتطوراهتا لتعلي ق عىل التجربة املكس يك عىل اوفد املكس يك اإىل شكر ابل الرئيس وتوجه  .317 ديدة. وقال اإ
ىل تشجيع الابتاكر،  أأحاط تأأييده ملقرتح حتديث عن أأيضا  وأأعربتعلميي. ال طار الإ ث يف و والبح والرتوجيعلام ابحلاجة اإ

 ادلراسة.

ن اذلي أأدىل لبيال  الوفد عن تأأييدهأأعرب والاكرييب، و وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية حتدث و  .318
عىل والاس تثناءات  والقيودبقوة عن اتباع هنج متوازن بني هيئات البث الوفد يف ادلورات السابقة، دافع و .به وفد الربازيل

ىل أأن و وامللسسات التعلميية والبحثية. دور احلفظ و  اتكتبامل  اذلي أأكرب من  ليس أأحدهاعىل قدم املساواة لأن  واكونيدعا اإ
بشأأن والاس تثناءات  اخلاصة ابلقيودالأخرية  ابلقضيةقضااي قابةل للمقارنة عىل حد سواء. وفامي يتعل ق ، واكنت لك اليليه
بشلك  سارتالقضااي و  تأأهنا دامعة لبعضها البعض، وتشابك رأأي، تاحملفوظادور و  اتاملكتبو مللسسات التعلميية والبحثية ا

ىلالوفد لهذه الأس باب تطلع و مع بعضها البعض.  تراديف  اليت ختصوالاس تثناءات  قيوداس تكشاف ومواصةل العمل عىل ال  اإ
اكمةل. وأأعرب عن رغبته يف كقضية لكية و املكتبات ودور احملفوظات وامللسسات التعلميية والبحثية ورأأى أأنه ميكن معاجلهتا 

 لك تكل القضااي. حولتفامه بني ادلول الأعضاء وجود العمل عىل ذكل واس تكشاف 
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مناقشة التخصيص الفعال  حول الاقرتاح اذلي تقدم به وفد نيجريايوأأيد اجملموعة الأفريقية ابمس زيل وفد الرباوحتدث  .319
املقدم قرتاح الاخرى. كام أأيد الأ عاقات الإ لوقت ملناقشة هذه القضااي الهامة كام هو احلال يف املعاهد البحثية والتعلميية وذوي ل

ورة أأو فائدة وجود دراسات حول العالقة بني الاس تثناءات والقيود من وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن رض 
عاقات أأخرى.  دراسة عن أأي أأمرياك الالتينية والاكرييب، مل يكن دلهيم مجموعة بدلان كام ذكرت و والأشخاص اذلين يعانون من اإ

 تكل العالقة.

د من الوفود يالفكرة اليت طرهحا عد وأأيدا. وهنناقشي  اكنواوفد الاحتاد الرويس أأنه ينبغي دراسة املوضوعات اليت وذكر  .320
ومل يكن  مس تقال اواحد اأأيد هذا املبدأأ يف املايض. واكنت الاس تثناءات والقيود موضوعأأنه قد  حيثحول دمج املنطقتني 

ىل موضوعني خمتلف اممن املس تحسن تقس ميه شلك امليض قدما ب  امميكهنو  مس تقال اواحد اومفهوم مس تقال اواحد ا. اكن هنجنياإ
عدادملحوظ حنو وثيقة هنائية من أأرسع عىل حنو  ذا  اإ منصة  اس تخدموااللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة اإ

كيفية احرتام مصاحل املللفني  وعنه، وه ونيتحدث وافتاح اذلهيب اذلي اكنامل اكن دلهيم فرصة فريدة للعثور عىل و واحدة. 
ىل تشجيع احامتلت تطور العمل والثقافة وتوفري فرص ملواطين وأأحصاب احلقوق من هجة، ومن هج ة أأخرى، توفري الوصول اإ

بدلاهنم، ول س امي من خالل ش بكة الإنرتنت لتحقي ق الوصول اإىل تكل الأعامل اليت اكنت موجودة يف لك دوةل من ادلول 
جي امس تعد اكن الوفدالأعضاء. وذلكل   اد حل وسط.للعمل بنشاط عىل هذا الأساس وحماوةل اإ

مفهوم  قد أأرست. واكنت اتفاقية برن البيان اذلي أأدىل به وفد نيجريايوأأيد اجملموعة الأفريقية ابمس وفد اجلزائر  وحتدث .321
 اذليعامل ال أأدركوا أأنأأهنم  حيثاكن الوقت قد حان ملناقشة ذكل بشلك أأكرب و لبحث والتعلمي. بشأأن االاس تثناءات والقيود 

ليهاكنوا ينتقلون  ن النظام ادلويل احلايل اكن اكفيا اكن  وليكعىل املعرفة والإبداع وادلراية.  امئاق اإ يةل، احل من بعضا  ذكلنقول اإ
لحتياجات، ليس فقط ابالوفاء حقا أأجل  منالاس تثناءات والقيود مع ف التفاقيات ادلولية يتكي  وااولحيجيب أأن  موأأهن

أأحصاب املصلحة اذلين شاركوا يف جمال الإبداع. واكنت الاس تثناءات  مجيعاحتياجات البدلان النامية، ولكن  احتياجات
ىش ختل أأ اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة  جيب عىل اوالقيود لصاحل امللسسات البحثية والتعلميية موضوع

القيام به  مما ميكهن ومعرفةهذا املوضوع، عن رغبته يف مناقشة الوفد يف امليض قدما. وأأعرب  وارتدديل ينبغي أأن و. تهمناقش  
زاء الثغرات اليت اكنت موجودة يف النظام ادلويل. و  وافعليوأأن  همعا لتحسينيدا بيد  يف أأن هذا هو السبب اكن شيئا اإ

 ُأجريتدراسات س يكون دلهيا أأول أأن بعض الوفود وأأدرك صك دويل. بيطالبون اكنوا اجملموعة الأفريقية والوفود الأخرى 
اجملموعة الأفريقية  ورأأتدلراسات للميض قدما ا من املفيد حتديثس يكون و قد أأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية. مثلام 

اتحة مزيد من الوقت ذلكل للبحث علهيم ينبغي  هأأن أأحد  أأفادتوالاس تثناءات يف معظم البدلان  أأن القيودكيف  يفاإ
أأن هناك بعض  أأدرك هلأن كثريا الابتعادبدأأ خبطوات صغرية دون ي أأن  مدة. رمبا ميكهنوأأهنا ميكن أأن تكون مفي ةتطلبات العامامل 

ع يشج يمتكن من ت أأن  أأعرب عن أأمهل يفاكن الوقت قد حان لختاذ خطوات صغرية و و بشلك خاص.  ةالوفود اكنت متحفظ
جراء لتحرك حنو عىل االلجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة  هممة جدا وحامسة، يف الواقع، اكنت سأأةل مل ة مراجعاإ

 يف ذكل الوقت.و ابلنس بة  

ووفد ابكس تان متحداث  ،اجملموعة الأفريقية ابمساليت أأدىل هبا وفد نيجرياي متحداث  البياانتوفد جنوب أأفريقيا وأأيد  .322
 وأأعرب عن تأأييده. والاكرييب الالتينيةووفد الربازيل متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك  ،مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ ابمس
ذوي الإعاقات الأخرى، الأشخاص دراسة حول التحدايت اليت تواجه امللسسات التعلميية والبحثية و لإجراء دلعوة أأيضا ل

ىل أأن اجملموعة الأفريقية قدمت اقرتاحا مماثال يف ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعني ة حب ق املللف وخاصة البيئة الرمقية. وأأشار اإ
 واحلقوق اجملاورة.

 ابمسووفد ابكس تان متحداث  ،اجملموعة الأفريقية ابمساليت أأدىل هبا وفد نيجرياي متحداث  البياانتوفد السودان وأأيد  .323
 جيب أأن تكون هناكواكن . والاكرييب ووفد الربازيل متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ،مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ

حىت يمتكنوا من حتقي ق تقدم من  جدول أأعاملمت التعامل مع مجيع القضااي بطريقة متوازنة أأو يحىت تُبذل هجود واحضة املعامل 
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ىل تواف ق يف ال راء. ومن شأأن  أأمهية دور الويبو  كيف اكنتيثبت أأن تواف ق يف ال راء ال خالل اختاذ خطوات صغرية للوصول اإ
جراءهو أأن اكن التمنية لأن اليشء الأكرث أأمهية عىل ة. وشدد من أأجل أأن تلعب دورا يف التمني من أأجل احلصول و ث. و البح اإ

طار معاهدة مراكش اكن من الواحض متاما أأن هناك ومن هجة أأخرى، و عىل هذه النتيجة، ينبغي دمع البحث العلمي.  يف اإ
والاس تثناءات للأشخاص ذوي  القيوداسة لهيم ال ن در عأأن ذكل ثبت وأأ متطلبات ورشوط هممة جدا جلزء كبري من الساكن 

جراءبعض الوفود أأنه ينبغي حتديث ادلراسات.  تهذا هو العنرص الأول. ورأأ اكن الإعاقات الأخرى. و   وقامت الويبو ابإ
العمل اذلي مت القيام به يف منظامت أأخرى أأو يف دورات سابقة أأخرى حىت يمتكنوا  حول س تقدم النتاجئذكل وبراسات ادل

زاةل احلواجز ال لتوفريلبيئة الرمقية، اليت اكنت أأداة هامة اب يعتنوامن املهم أأيضا أأن اكن . و فهام اتما لقضاايامن فهم  قدرة عىل اإ
 وقدمعهد غالسكو املليك للفنون امجليةل. يفعل  اموالقضاء عىل املسافات اليت ميكن أأن حتول دون ترسيع تبادل املعلومات مثل

تدهورت. واكن من الواحض متاما أأن من  قد حمفوظات معينةدور ، عىل سبيل املثال معينة التمن التعامل مع حذكل مكهنم 
مشاركة من مكن امجليع وهجة النظر هذه، ينبغي أأن تس تفيد احملفوظات واملتاحف أأيضا من القيود والاس تثناءات وينبغي أأن تُ 

لوقت  هذا املوضوع فىي وامعل ذلينهللء املللفني ا لكاملقدمة من ساهامت امل عىل تقامس  ينقادر  واكونأأن يو  املصنفات
للمشاركة يف أأي دراسة يف املس تقبل واليت من شأأهنا أأن تساعدمه عىل القيام  هاس تعدادو  وأأبدى الوفد رغبتهل. يطو 

زاء بواجباهتم  قامة عالقات عاملية، وليس فقط عالقاتاإ زاةل احلواجز واإ قلميية.  اإ  ثنائية أأو اإ

مجموعة  ابمسمتحداث  وهو نفسه ،اجملموعة الأفريقية ابمساليت أأدىل هبا وفد نيجرياي متحداث  البياانتوفد ابكس تان وأأيد  .324
فامي يتعل ق الأمهية الكبرية للموضوع. والاكرييب،  ووفد الربازيل متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ،أ س يا واحمليط الهادئ

 بشأأنيكون منصفا ل ملقبةل للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بقوة ختصيص وقت يف ادلورات ا أأيد وكذكل
جراء طلب أأيضا  أأيدانسبيا يف التقدم. كام  متأأخرةأأهنا اكنت  رأأىاملواضيع الثالثة اليت  اجملموعة  اادلراسة اليت اقرتحهتاإ

 جدا. ةكون مفيدتس  اليت الأفريقية و 

أأن معامةل بوفد الربازيل، اذلي أألقاه بيان والاكرييب وأأيد ال  ان أأمرياك الالتينيةكوادور ابمس مجموعة بدلالإ وفد  وحتدث .325
خرى هامة وابلتايل جيب أأن الأ عاقات الإ  ذويوالأشخاص  يةالبحث و الاس تثناءات والقيود للملسسات الرتبوية والتعلميية 

ثراء النقاش. ومن املهم أأيضا أأنمن أأجل اجملاورة يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق  لهاالوقت الالزم  واكرسي  اإ
من املس تقاة عنارص وميكن لل القضااي املطروحة.  عىل دراية اكفية بشأأنالوفود يك تكون دلهيم املعلومات الالزمة لتتوفر 

م خرى أأن تسلط الضوء عىل أأعامهلالأ عاقات الإ  ذويالأشخاص  حولادلراسات القامئة أأو حىت ادلراسات اجلديدة 
 .هتمومساعد

القيود  بشأأنبأأن الوقت قد حان حتديدا ملناقشة ختصيص الوقت وأأدرك وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء،  وحتدث .326
رأأى الوفد أأن اللجنة ادلامئة املعنية و والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى.  والرتبوية يةوالاس تثناءات لفائدة امللسسات البحث 

حامية احل ق يف  أأحدهام متثل انبني هممنيجبتناولت حقوق النرش ذات الصةل فامي يتعل ق  حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد
مكسأأةل مبدأأ، جيب عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق و املفروضة عىل احل ق.  ىخر الاس تثناءات والقيود الأ و

يف ادلورة القادمة وتخصيص احلايل. ال دث من خالل يكن حيمل وهو ما اجملاورة التعامل مع هذين اجلانبني بطريقة متوازنة 
اتف ق و بنود حمددة.  حولبدأأت العمل القامئ عىل النص قد حامية هيئات البث لأهنا  حولمن العمل  اكبري  قدراس يكون دلهيم 

 الوفد متاما مع رضورة اس تخدام الوقت اخملصص بطريقة فعاةل تتسم ابلكفاءة.

أ س يا مجموعة ووفد ابكس تان متحداث ابمس  ،اجملموعة الأفريقية ه ابمسنفسب  أأدىل هبا اليت البياانتوفد نيجرياي وأأيد  .327
 اخلاصعل ق أأمهية كبرية عىل البند و . والاكرييب وفد الربازيل متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةو  ،واحمليط الهادئ

. وتيسريهاتعزيز املعرفة قاعدة  وأأدركالأخرى  اتي الإعاقالتعلميية والأشخاص ذو الرتبوية و لملسسات ل والقيودلس تثناءات اب
. ومن شأأن هم بهمتتع و    ماحملتوى الإبداعي واس تخداهم اإىل موصوهل يةكيف  بشدةالبيئة الرمقية قد غري  ظهوروأأقر أأيضا بأأن 

لضامن أأن  اكون مفيديجلوانب املرونة اليت اكنت يف أأنظمة ح ق املللف ادلولية أأن  ادقيق صك دويل يعكس تعديالوجود 
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عن  اجملموعة الأفريقية الوفد جمددا ابمس وأأعربحملتوى الإبداعي واحلقوق احملمية مبوجب ح ق املللف. ابأأكرب  يس متتع مجهور
زاء  هقلق اكنوا أأهنم  وأأدركلمواضيع الثالثة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة. لعطي ي أُ ساو اذلامل قت الو اإ
ن اعو موضدلهيم س تثناءات والقيود، ولكن يف الاس تثناءات والقيود اكن مع الاانحية أأخرى من ملون مع هيئات البث و يتعا

يف  وقت مساو   بتوفريعملية وكرر طلبه ال واحد قد أأخر موضوع  ام بوصفهام. وأأعرب عن قلقه بأأن التعامل معهانمرتابط كبريان
 ادلورة املقبةل.

. والاكرييب تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةوأأعرب وفد غواتاميل عن  .328
تكل الأنواع  يشملمن حقوق الإنسان. وقد حاول وضع ترشيع  احق يُعدواكنت القيود والاس تثناءات هممة جدا لأن الوصول 

ال اجملهذه القيود والاس تثناءات يف  يشملهناك صك قانوين  أأنه من املهم للغاية أأن يكون رأأىمن القيود والاس تثناءات و 
ساعدمه ست  افكرة وجود دراسة حول هذا املوضوع لأهن وأأيد الوفدالرمقي، مع الأخذ بعني الاعتبار اختبار اخلطوات الثالث. 

حراز تقدم جيد، وسوف تسهم يف العمل   هذا املوضوع. بشأأنعىل اإ

ووفد ابكس تان  ،اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي متحداث ابمس اجملموعة الأفريقيةت عن تأأييده للبياانوأأعرب وفد الهند  .329
يف س ياق و. والاكرييبوفد الربازيل متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية و  ،أ س يا واحمليط الهادئ مجموعةمتحداث ابمس 

تناولها يف العرص الرمقي يف اليومني والنصف  اليت متالتعمل الإلكرتوين كوس يةل لرفع مس توى التعلمي والوصول، والفرص 
لتحدايت والقيود مع ا متالمئةالالزمة لتكون  الذلين احتاجهتام اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ينيالأول 

، لعبت هاملعرفة هذخل ق مثل معلية يف  هأأنالوفد حدث الرمقي. وكرر للعىل اجلانب ال خر  هامع  توالاس تثناءات اليت تعامل
لسسات أأن يكون بوسع املامللسسات التعلميية والبنية التحتية دورا كبريا جدا. ومن الأمهية مباكن و مصنفات ح ق املللف 

جدول الأعامل عىل يركز  لأنهناك حاجة و قيود واس تثناءات منصفة. دلهيا يكون أأن يف خل ق املعرفة و  ارس متر الا يةالتعلمي 
 ذكل.

قضية القيود والاس تثناءات لفائدة امللسسات التعلميية حتديدا عتقد أأهنم اكنوا يناقشون ايا أأنه وفد رومان وذكر  .330
ىل  يف  تهرغب القادمة أأعرب عن دلورة لختصيص وقت  حولالرئيس لتقدمي وهجات نظر أأيضا  دعوةوالبحثية، ولكن نظرا اإ

لملكية الفكرية مشل ل  اومعقد اواسع ق اجملاورة حقالاملللف واحلقو ح ق اكن و . حتديداتقدمي وهجة نظره بشأأن هذه املسأأةل 
دارة مثل هذه احلقوق، و احلمواضيع مثل   جمالس تثناءات الااكنت قيود وو نفاذ ونقل احلقوق. اإ قوق والقيود والاس تثناءات واإ

لتساوي بني وقت ادلورة اب تقس ميمن هذا املنظور اكن من الطبيعي و . مهاملس تفيدين وعددماهية ، بغض النظر عن اواحد
 والقيود والاس تثناءات. البث،هيئات  ام، وههتامناقش جيري م اكن  ذلينال نيوعاملوض

 ق. ويف كثري من الأحيان اكن يبدو معيار منس   دلهيمأأن يكون بأأن هناك حاجة للزتام مجيع الوفود بوفد كينيا  وذكر .331
من احملمت أأن اكن ثغرات يف القانون واملامرسة. و  لوجود الأخرىالتقدم التكنولويج أأوجه عىل الإنرتنت و  ابلالمئة يلقون أأهنم
، وخاصة يف هاالإطار الالزم لتسهيل تطوير املعرفة وتبادل عىل من أأن القانون ينص  واتأأكدي معاجلة القضااي الأساس ية و  ؤابدي 

نتاجاكن و البدلان النامية.   لتمنية أأي اقتصاد. اهامأأمرا تبادل املعارف واملعلومات و  اإ

لملسسات التعلميية لاية بتوفري امحلمن جدول الأعامل، فامي يتعل ق  8اكنوا يف البند  ملرئيس أأنه يود أأن يوحض أأهنا وذكر .332
بعض  ذكرتاملوضوعات،  حولعامة المتهيدية ال الحظات امللس امتع اإىل وابلأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. اوالبحثية و 

هذا الاقرتاح. ومع ذكل، بدل مت تقدمي يف هذا الس ياق، وص الوقت. عكس أأمهية املوضوع يف ختصيتنجيب أأن  أأنهالوفود 
ىل مناقشة  نه اليت انتقلت بني  لمسائل الإجرائيةل من حتويل ذكل اإ  هأأن أأوحضاملوضوعات اخملتلفة اليت مت التعامل معها، فاإ

ع امتس الا مكهنمي. و اكبري  اوعمن جدول الأعامل، اذلي اكن موض 8س يحاول مواصةل الاس امتع اإىل وهجات النظر بشأأن البند 
اكن ذكل يف س ياق و عطائه الوقت الاكيف. اإ أأمهيته ورضورة التعامل معه و بذا صةل أأنه بعض وهجات النظر بشأأن ما قيل اإىل 

ىل ونهناقشي  وااكن يالبند كبري اذل  مسأأةلطلبات أأخرى لأخذ اللكمة، دعا الرئيس الأمانة للرد عىل وجود  عدم. وابلنظر اإ
 عامل.الأ جدول من  8و  7 البندينىل وجود دراسات حمدثة أأو دراسات جديدة حول املواضيع اليت مت تغطيهتا يف احلاجة اإ 
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حتديد ما مهنا لب للجنة قد طُ  26يف ادلورة ال بأأنهالأمانة اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة  وذكَّرت .333
ذا اكن ميكن العثور عىل موارد  اسات املوجودة بشأأن الاس تثناءات والقيود للملسسات التعلميية والبحثية. تحديث ادلر ل اإ

قلميية أأجريت يف عام دلى الأمانة واكن  اللجنة ادلامئة املعنية حب ق الأمانة حول املوضوع. وقد أأبلغت  2009مخس دراسات اإ
أأيضا أأموال يف خطة العمل دلهيا ن اكن بدأأ هذا العمل خالل العام، ولكت تحدد املوارد وس س   اأأهنباملللف واحلقوق اجملاورة 

 ثاحتدي  واكن ذكلاملقبةل.  الثنائيةذكل يف فرتة  بشأأنبل ادلول الأعضاء للعمل مت املوافقة علهيا من ق  أأهنا عىل افرتاض 
ضافية يف وعنه، وه رمبا اكنوا يسمعونا ملناقشة م مل يكن ذكل ودلراسات السابقة. ل جراء دراسات جديدة أأو اإ  التلكيف ابإ

ىل اختاذ قرار ذكل من شأأن و . هذا اجملال أأن يكون شيئا أ خر قد حتتاج اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة اإ
ذا اكنت هناك فامي نظر أأيضا ال لب مهنا طُ اكن قد لأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى، وفامي يتعل ق اب. به أأو التوصية هبشأأن اإ

ملعرفة  ح ق املللفالأشخاص ذوي الإعاقة الأخرى ومنظومة بني  نقاط التقاطع حول تطالعيةاس  للقيام بدراسة اكفية موارد 
 دورات عقبل بض اجانبي قد عقدوا لقاء  و . هتامعاجل عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورةاملناط ق اليت ينبغي 

ىل ُعهدمع املوضوع. واكن ذكل أأيضا دراسة  ذكلوكيف تقاطع  وعرض النص عىل الشاشةموضوع ضعف السمع  حول  اإ
. نيالقادم ل عىل مدى معلها يف العام ونصفيو قوم ابلمتس ت ا، وأأهنللقيام هبا اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة

كن للجنة ادلامئة شيئا مي تب أأبعد من ذكل لبعض ادلراسات الإضافية واليت اكناهاذلاكن هناك بشلك واحض مناقشة حول و 
 كون مسأأةل موارد.ياملعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة مناقش ته وس  

ىل أأنه اكن خرب سار ابلشكر لالرئيس وتوجه  .334 مانة. وأأشار اإ ىل توضيح حي موارد، وسوف وجود أأنه من احملمتل  الأ تاج اإ
تأأثري عىل اجملمتع، ال مهية و الأ حظات العامة حول أأنه بدل من تبادل املال واقرتحأأو حتديثه.  تغطيتهيمت أأي نوع من ادلراسات س 

هنم أأمر همم جدا القيام به،  وهو . وهناك طريقة اليت يمت التعامل معها ل اثر احملمتةلللحتياجات حمددة و للتطرق يف حاجة فاإ
ىل بعض ادلمن الناحية املهنية خذ يف الاعتبار أأ تاكنت جيدة للقيام بذكل  راسات مع املهنيني كام املوارد املتاحة أأو تلدي اإ

بداء وهجات نظرمه بشأأن هذه و نتاجئ جيدة جدا. وحققوا خر، ال  وضوع امليف من قبل  وافعل دعا الرئيس ادلول الأعضاء لإ
 املسأأةل.

قلميية اسمخس مبرة توفر تذك  أأن الأمانة من طلب الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه و  .335 قد اليت راجع ادلراسات الإ
لقاء  ممانة حبيث ميكهنالأ  اذكرهت  لهيا.ع ةنظر اإ

ميكن و للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة  19كواثئ ق حتت ادلورة المرسودين  بأأهنمالأمانة وأأجابت  .336
ذا اكن ذكل س يكون  الرابطتكل ادلراسات مع ب قامئة اكمةل باملنسقني الإقلمييني  بزتويد هتاداسععن  وأأعربتالبحث عهنا.  اإ

 فيدا لدلول الأعضاء.م 

ىل تقدمي الرئيس  ودعا .337 ىلتعليقات أأخرى. مث دعا املنظامت غري احلكومية الأعضاء اإ مالحظاهتم العامة حول  اعتبار أأن اإ
 ونزاليل  وااكنو يف التقارير.  مدونةيف ادلورات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة  ةقدماملاملوضوع 
ىل ل ها و وتسليط الضوء عىل الأمهية اليت أأعط مراعاهتافيد جدا من امل علومات مك ايعتربوهن طلب ذكل، لمسأأةل. وابلنظر اإ
 هجات نظرمه بشأأن مسائل حمددة.قدمي و تامه ل البياانت العامة ولكن دع تكلمهنم عدم تكرار  الرئيس

الأمانة، قد  مقد أأبلغهتحس امب ت الأخرى، والاحتياجا اتوفد السودان أأنه فامي يتعل ق ابلأشخاص ذوي الإعاقوذكر  .338
ادلراسة. يف تكل املنظامت نفس  اإرشاكمن املهم للغاية اكن تناولت عدة جلسات ومناس بات خاصة هذا املوضوع. ومع ذكل، 

ة حبيث تس تفيد اللجنة ادلامئ اشارك فهيأأن ت راسة و هذه ادلتخصصة يف امل املنظامت ذات اخلربة الطويةل و  تكلينبغي اإرشاك و 
ذا مل يكن ذكل ممكنا، رمبا ميكن تنظمي و يف جمال القيود والاس تثناءات.  ماملعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة من خربهت اإ

ىل املتخصصني مبارشة.  حلقات دراس ية حىت يمتكنوا من الاس امتع اإ
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ىل الرئيس  ووجه .339 ضافي اي اكن اقرتاحذلحلقات دراس ية وا تنظميبشأأن املقدم قرتاح عىل الاوفد السودان الشكر اإ  ااإ
وضوعات أأخرى ذات تأأثري جيد ابلنس بة مل أأيضا قاموا هبا ممارسة تل ادلراسات. واكنتكاملس  عتبار يتعني أأخذه يف الا

ىل تقدمي ب. ودعا الوفود يح ابلرت  وحظيت ىل أأن ممثل اها أ رااإ اكن مللسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ابشأأن هذا الهنج. وأأشار اإ
 مالحظات عامة. قدميأأنه ل ينبغي أأن بر مة، وذكَّ طلب اللكي

لسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة عىل املقرتحات املقدمة من اجملموعة الأفريقية فامي يتعل ق بفرض قيود ممثل املوعل ق  .340
ىل  .SCCR/26/4 Prov من الوثيقة 18يف الصفحة  22يف الفقرة  ةعىل س بل الانتصاف من التعدي الوارد املواد الوصول اإ

ىل القيود والاس تثناءاتمفاده  اكن ذكل اس تثناء  و التعلميية: القيود عىل س بل الانتصاف من التعدي.  الأخرى  "ابلإضافة اإ
مقرتح يف ما هو . واكن "، امللح ق ومواد أأخرى يف اتفاقية برنمكرر 10، 10عىل ح ق املللف، مثل تكل الواردة يف املادة 

ل"تعويض  وفقاحمددة، تعلمي ، يف أأربعة جمالت املصنفاتس تخدام يف ا الرصحياحل ق  ملعلمنيامن شأأنه أأن يعطي  ااملادة هنج
مكل س ييف الأساس، فاإن الاقرتاح املقدم من اجملموعة الأفريقية و. "اإىل "صاحب احل ق احلرصييقدم معقول وعادل" 

"بعض  بشأأنمن اتفاقية برن،  10يف املادة الاس تثناءات الأخرى املتاحة يف جمال التعلمي، مبا فهيا تكل املنصوص علهيا 
توس يع نطاق احلصول هو زية اجملس تثناءات الاالاس تفادة من وجود خيار اكنت وجه . و الاس تخدامات اجملانية للمصنفات"

طارميكن تربيره  اأأكرث مم مصنفاتعىل  يف بعض احلالت، عن  ،لمللفنيل تعويض وتقدمي، اس تثناء الاس تخدام اجملاين " يف اإ
تقدمي ب قرتاح الااجملموعة الأفريقية. أأول، اكن  اليت قدمهتا الفقرة الرشطيةثالث مالحظات حول املمثل س تخدام. وقدم الا

التوصيات اليت تقدم هبا و يتف ق مع املامرسات  املصنفاتس تخدام غري الطوعي لبعض اس تخدامات بعض عن الاتعويضات 
ىل تقدمي  اانت املقدمة من وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ودعالعديد من ادلول الأعضاء، مبا يف ذكل البيا اإ

متاما لقرتاح  لتعلمي مماثالفامي خيص ا س بل الانتصافحلد من ا. اثنيا، اكن اقرتاح حتديداقرتاح هذا الا بشأأنهجات النظر و 
وفد الولايت املتحدة  اودع حب ق املللفاحملمية  ةاليتمياملصنفات صدر ملخرا عن مكتبة الكوجنرس الأمرييك، يف س ياق 

ىل تقدمي وهجة نظره بشأأنالأمريكية  ، اقرتح الاقرتاح املقدم من اجملموعة الأفريقية أأن "هذه املادة ا. اثلثحتديداقرتاح ذكل الا اإ
ل عىل الأعضاء اذلين يعتربون أأحد البدلان النامية وفقا للمامرسة املتبعة يف امجلعية العام ة للأمم املتحدة". ويف هذا ل تنطب ق اإ

وفر فرصة ملعاجلة ي هأأن ااتفاقية برن بشأأن البدلان النامية. وبديف الأحاكم اخلاصة  مللح قالصدد، ميكن اعتباره بديال أأو ممكال 
ىل قضااي  ليه سعى  اذلي املعرفةنفس الوصول اإ  امللح ق يف اتفاقية برن لكنه فشل يف عالجه.اإ

هنالرئيس أأنه من أأجل أأن  وذكر .341 مللسسة ادلولية اتعليقات ممثل ب علام  سوف حييطون ميكون هناك نقاش منظم فاإ
بادرة نرش الأس ئةل العامة حول هذه القضية، وكيفية الرد مب قد مسعوا عىل سبيل املثال يف وقت ساب ق و لإيكولوجيا املعرفة. 

وفد الولايت املتحدة الأمريكية. ونتيجة  ددة، عىل سبيل املثال مناحملقرتاحات الا، واكنت دلهيم يف الساب ق بعض هياعل
ىل أ خر بطريقة منظمة، اكن علهيم المتسك  يف ذكل الوقت اكنوا يس متعون و. احملدد هيلكابل ذلكل، بدل من القفز من موضوع اإ

ىل املالحظات العامة ورضورة احلصول عىل معلومات مفيدة مع بعض املقرتحات احملددة اليت يتعني النظر فهيا من أأ  جل اإ
عطااهم وأأس ئةل بأ راء  حتديدا س يحيطون علاماملواضيع اليت جيب تغطيهتا. وأأكد أأهنم  حوللحصول عىل نظرة أأوسع لفرصة  اإ
جياد الوقت يف مناقشة للرد.  همللسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة، ودعااممثل  ىل اإ فيه مروا مبوقف جرى يف تكل املرحةل واإ

ىل تواف ق يف ال راء اإ صول و حملاوةل ال احتاجوا ولقدواكنت هناك بعض املقرتحات احملددة.  ويل حول هذا املوضوع،الأ تبادل ال 
 ادلراسات احملدثة. حول

ذا  ابمسوفد نيجرياي وحتدث  .342 ىل التدخل. وسأأل عام اإ اجملموعة الأفريقية، وأأعرب عن رغبته يف توضيح دعوة الرئيس اإ
لأشخاص اذلين يعانون من ضعف اوحفص  يف حتديد أأوجزهتاة قد اكنت الأماناليت املواضيع  حولاكن ذكل بشلك صارم 

. وذكر أأن يةوالبحث  يةالقيود والاس تثناءات لفائدة امللسسات التعلمي  بشأأن، وكذكل عرض النص عىل الشاشاتالسمع أأو 
أأن  علهيميت ينبغي شلك جزءا من وعاء الأفاكر الي مللسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ينبغي أأن ااملوضوع اذلي أأقره ممثل 

 لإجراء املزيد من ادلراسات.فهيا  وانظر ي 
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لخذ يف يأأيضا أأن تكون مصدرا  اكرت من شأأهنأأن بعض املواضيع اليت ذُ  ةعرفمالرئيس أأنه اكن من اجليد وذكر  .343
ىل أأنه لن تكون هناك دراسة ل هناية لها، بل تتعل ق فقط  أأجنزواالاعتبار عندما  الرئيس ية  ملوضوعاتابادلراسة. وأأشار اإ

 .املطروحة

َّنوفد جنوب أأفريقيا وذكر  .344 مللسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة وأأيد البيان اذلي أأدىل ااملسامهة املقدمة من ممثل  أأنه مث
 به وفد نيجرياي متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية.

اكن هناك و عىل الطاوةل.  ُطرحص ما يالرئيس أأو الأمانة تلخ  منوفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وطلب  .345
ىل دراسات سابقة وملخص رسيع قبل   تكون مفيدة.وف سو القهوة  اسرتاحة تناولعدد من الاقرتاحات والإشارات اإ

قلميية اسمخس بشأأن قيود واس تثناءات التعلمي أأو هو ال ما مت التفاق عليه اكن أأن الأمانة وأأكدت  .346 تحديث لدلراسات الإ
مزيانية. وابلإضافة    به ووضعتيف وقت ساب ق أأن الأمانة قد الزتمت حتدد اكن ذكل شيئا قد و . هيمف الأسايسعىل الأقل 
جراء يف مت التفكري  ،من العمل الساب ق واس تلهامااإىل ذكل،   خبالفالإعاقات و  املللفعن تقاطع ح ق  اس تطالعيةدراسة اإ

أأن تناقشها اللجنة البنود الإضافية اليت ميكن كام أأن . الأمانة   طتقد خطاذلي العمل  مساريف  تبرصية، واكنال عاقات الإ 
ذا أأراد ،عمتدهاوت  وتوحضها ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة اللجنة ادلامئة  تميكن أأن تكون عىل سبيل املثال، اإ

 اميكهنو العمل الساب ق.  ديثجمرد حتراسات أأو دراسات أأوسع من ادلأأخرى من  اأأنواع املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة،
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة حول املواضيع اليت اكنت عىل انعقاد خالل التقدميية أأيضا حتديد العروض 

الندوات وورش العمل وغريها من واردة من راسات أأو ميكن أأن تكون طلبات ادلجدول الأعامل واليت اكنت موضوع 
جراء لإ جدول الأعامل بند  حول تكون ميكن أأنمن املواضيع اليت  كبريةهناك مجموعة واكنت ملوضوعات. ابطة الأنشطة احملي

 مزيد من النقاش.

راسات بشأأن قيود واس تثناءات التعلمي وادلراسة ادلحتديث بأأن تتوىل  تأأن الأمانة قد أأكدالقول بالرئيس  وأأمجل .347
من  8اكنوا يف البند  ،ص ذوي الإعاقات الأخرى. وفامي يتعل ق ابجلدول الزمينفامي يتعل ق حب ق املللف والأشخا الاس تطالعية

 هبعد اسرتاحة تناول القهوة. واكنت هناك بعض اخلالصات الأولية خبصوص ما مت طلب يواصلونجدول الأعامل وسوف 
ىل توضيح. او  ملوضوع خبصوص ارئيس اكنت هناك اجامتعات تنس يقية مع اجملموعات لتلقي ال راء بشأأن ملخص الو حتاج اإ

من موضوع بعد الانهتاء من املوضوع الثالث، س يكون دلهيم ملخص الرئيس لهذا املوضوع وثالث توصيات للك و الثاين. 
ىل أأن البند  يمت كذكل ل  بقيتمن جدول الأعامل، واملسائل الأخرى،  9املواضيع اليت سيمت النظر فهيا. وأأشارت الأمانة اإ

 .فامي بعد مناقش هتا

دراسات وأأفاكر أأخرى ملناقشة يف اكن معوما مفتوحا للنظر  هوفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأن وذكر .348
ب، يرح موضع تو  ةمن جدول الأعامل مفيد 7الـ البند  كروز حولالربوفيسور كينيث  أأعدهااملوضوع. واكنت ادلراسة اليت 

اجلدول حسب و علهيام ف ق متابلفعل جاريتان ناك معليتني أأن ه  وأأدركذكل اكن هذا النوع من الهنج موضع ترحيب. وب
قلميية اسمخس و ذكل هو اكن و الزمين،   اتالعالقة املتبادةل بني الإعاق حول الاس تطالعيةراسة ادلالتحديث لدلراسات الإ
. أأما ابلنس بة اتادلراس وح ق املللف اليت اكنت يف طور الإعداد. وأأعرب عن تطلعه لرؤية نتاجئ تكل الإعاقة البرصية خبالف
حتاج اإىل التشاور مع ادلول الأعضاء اكن س ي ولكن مل يكن دليه موقف بشأأن أأي يشء لأنه  متفهاماكن فقد ضافية، الإ للأفاكر 

 فيه.

ىل بعض الوضوح  وا ابلفعلحتاجا مالرئيس أأهنوذكر  .349  اطالعهمالأمانة  منوطلب  ليك يرشعوا فهيا.راسات ادل بشأأناإ
ىل  قدمةاملعىل معامل ادلراسة  هنا ميكن أأن تكون نقطة لأ احملفوظات الرمقية و حول موضوع املكتبات كروز الربوفيسور كينيث اإ

ذا  ىل تواف ق يف ال راء.تانطالق بتنظمي وهجات النظر الأخرى اإ  وصلت اإ
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دراسة  يمتثل يفالربوفيسور كينيث كروز، اكن الاجتاه الأسايس أأعدها دلراسة اليت ابالأمانة أأنه فامي يتعل ق وذكرت  .350
احملفوظات. وكام اكن احلال دور يف ادلول الأعضاء والعثور عىل القيود والاس تثناءات املتعلقة ابملكتبات و  املللفقوانني ح ق 

ابلقدر املمكن لتحديد ماكن أ خر يف قانون ح ق املللف أأو  هقد ذكرت أأنف، ذلكل ممكنتقس مي  أأفضل، مل يكن هذا هو غالبا
يف أأماكن أأخرى، ميكن أأيضا أأن تشمل  من خاللهااملوضوع مع لطرق اليت مت التعامل ل يةقانون راجع الاملأأجزاء أأخرى من 

ح ق املللف القامئة اليت تتعل ق مجع معلومات عن مجيع قيود واس تثناءات تمتثل يف . واكنت املهمة الرئيس ية ذكل ادلراسة
 ةدرجاليت اكنت مُ أأو عىل سبيل املثال املتاحف اكنت هناك تساؤلت عىل هامش ذكل  احملفوظات وحيامثدور ابملكتبات و 

ذلكل.  اكمال اعالج تعطي لذكل، ولكن  عنبعض املعلومات احملدودة  اليت تقدمراجع يف أأجزاء أأخرى من القانون املأأو 
 ملخصا حيث ميكن تلخيص املواد من حيث الاجتاهات العامة الواسعة اليت اكنت قصريةيف الأساس واكن تنظمي ادلراسة 

احملفوظات دور القانون الوطين بشأأن موضوع املكتبات و من اس تثناءات لك اس تثناء  نن عتانسبيا، وبعد ذكل صفحة أأو اثن 
ذا  ذا  توضيح للموقف يكونهناك أأي اس تثناء  مل يكنأأو اإ ذا  بذكل فامي يتعل ق اإ وةل لدلعىل سبيل املثال  مل يكنالقانون أأو اإ

قلميي عضو  تولكن اكناخلاص عضو قانوهنا ال يف  الوضعاكن  ذامعرفة ماينصب عىل اكن الرتكزي و حتديده.  ميكنا يف اتفاق اإ
 بشلك واحضنتاجئ ال مل يمت تعيني فحول التعلمي، اكن الاجتاه مماثل، اليت أأجريت ابلفعل راسات ابدلادلول الأعضاء. وفامي يتعل ق 

مدى  يمتثل يفيسور كينيث كروز. واكن جزء من قضية الربوف اكنت دلى لك بدل عىل حدة مع مجيع اخلرائط ادلقيقة اليت ل
ىل لغات يتس ىن للخرباء اس تخداهما. ال  من ذي قبل، أأكرث  حيهناهناك موارد متاحة لها  تاكنو توافر من حيث ترمجة القوانني اإ

أأوسع  تقصاءاس  دراسات التعلمي هنج  وأأنه ينبغي أأن تكون قادرة عىل زايدة نطاق التغطية يف تكل ادلراسات. واكنت بعض
الوضع احلايل فامي  تمتثل يف اس تقصاءنفسها اليت اكنت يه امرسة الأساس ية املمع ذكل، اكنت و صف الوضع الإقلميي، يقليال 
دلراسة ابلقيود والاس تثناءات اليت تنطب ق عىل امللسسات التعلميية والبحثية يف القوانني الوطنية. وفامي يتعل ق ابيتعل ق 

لقيود والاس تثناءات للأشخاص اب اخلاصواسع الوضوع تغطي امل تاكن اخمتلفة بعض اليشء لأهن اكنت فقدالاس تطالعية، 
من عدد من ادلول الأعضاء املقدم قرتاح الا يفاختارت امليض قدما قد ادلول الأعضاء  تنوقت مبكر اك ويفذوي الإعاقة 

بقية مل يمت حقا معاجلة و لبرصية عىل القراءةوضعف القدرة اموضوع القيود والاس تثناءات ذلوي الإعاقة البرصية  حول
ىل أأي حد كبري، ومل جراء  تطلب ويف ذكل الشأأن،. يشمهلاذلي اكن حىت أأي نقاش حقيقي حول ما جُيرى  املوضوع اإ اإ

 اإىل حد ماكون أأكرث انفتاحا ت، ولكن جيب أأن لهاحالية قامئة أأساس ية  قوانني وطنيةأأيضا ك اتس تخدهمل دراسة اس تطالعية أأمع 
 اعتبارهاسواء يف الأحاكم العامة املتعلقة ابلإعاقة، اليت اكنت مضن قانون ح ق املللف أأو ميكن عىل حد لأهنا سوف تبحث 
اجتاهات ملعرفة ما  بحث عنتواصل ال  وفمعينة. وس اتعاقابإ  خمتصةحيمتل أأن تكون اليت حاكم يف الأ مرتبطة به، وكذكل 

ذا اكنت هناك أأية مواضيع فرعية معينة أأ  عاقاإ جراء مزيد زيد من العمل أأو يتعني علهيا حيالها الاضطالع مبمعينة حيث  اتو اإ اإ
سمى دراسة اس تطالعية ي  ذكل اكنو ادلول الأعضاء. ميكن أأن تكون حتوز رضاء  اليتالربجمة القيام مبزيد من املناقشات أأو 

 القوانني الوطنية.لقيود والاس تثناءات عىل املوضوع يف ابالوضع حقا فامي يتعل ق  تس تطلع الأهن

قلميية بشأأن القيود والاس تثناءات لفائدة امللسسات اخلاص ب قرتاح الاىل اإ وفد الربازيل  وأأشار .351 تحديث ادلراسات الإ
ذا اكن من توفري والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وطلب من الأمانة  يةوالتعلمي  يةالبحث  املزيد من املعلومات بشأأن ما اإ

تجميع ودمج ادلراسات يف دراسة عاملية واحدة عن حاةل الاس تثناءات والقيود املفروضة القيام ب ة املمكن أأو حىت أأكرث كفاء
قلميية. 8مبوجب البند   من جدول الأعامل بدل من سلسةل من ادلراسات الإ

جمرد يف مجيع أأحناء العامل، وليس منترش أأساس  يف ابلبحثسمح هلم ي أأنه اقرتاح جيد ومعقول و بأأجاب الرئيس و  .352
قلميي.أأ   ساس اإ

قدم وف يالقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل. وسل عن تأأييدهابمس اجملموعة الأفريقية، وأأعرب  وفد نيجرياي وحتدث .353
 يةالبحث و  يةلتعلمي املسسات للللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة لفهم الاس تثناءات والقيود  وثيقة أأكرث مشول

كون يقد  ادلراسات اسمخس اخملتلفة يف وثيقة واحدةوجود أأفضل لأن عىل حنو  هاات الأخرى وتقدير ذوي الإعاقالأشخاص و 
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لهيا يف اقرتاهحا اذلي  ممثل مللسسة  تعديهلب  قاممشلكة. ومن شأأن ذكل أأن يوفر أأيضا فرصة لإضافة املوضوعات املشار اإ
 ادلولية لإيكولوجيا املعرفة.

 واحدة.عاملية مجع لك املوضوعات والنتاجئ الإقلميية يف وثيقة أأن يمت معقول بدا الأمر أأن ابلقول بورد الرئيس  .354

تغطي مجيع دول العامل مجلع  الربوفيسور كروزعداد دراسة مماثةل دلراسة اكن ابإ قرتاح الاأأن  تدرك اأأهنبالأمانة  وردت .355
يف حني اكن والتعلميية والبحثية.  امللسساتختص  أأمورحول  نيشاهبت م وتنظمي موضوعات  ذاتاملعلومات يف دراسة واحدة 

اس تخدام  مكهنمي مأأهن ت. واقرتحوفقا   جيري حتديهثاملا اكن  عىل حنو مماثلذكل ممكنا، مل يكن التنظمي احلايل لدلراسات 
مج أأو أأهنا ميكن أأن ابدلخشص واحد  أأن يقوم طلبتمث  ،قلمييعىل الصعيد الإ  يقومون ابلتحديثمعلية من خطوتني، حيث 

ىل منوذج  وحتاولقف تتو  جناز خشص واحد  يتوىلأأن طلبت من خال  الانتقال اإ ، ل س امي ابلنظر ةكن واثقتمل وعمل. اللك اإ
ىل املواعيد اجلديدة اليت جيب  عرشة أأسابيع أأو ب املواد قبل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة نرش أأن وفقا لها اإ

ذا اكن هذا هو الاجتاه اذلي و ديسمرب. شهر  حبلولاكمل المج ادل ينهتيي ليكن، شهريب قبل الاجامتع املقبل  أأرادت أأن اإ
منوذج ب أأن تقوم بذكل من خالل مرحلتني أأو البدء فورا  اميكهنف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة، تسلكه 

تتعم ق  ملد، يأأي حظي ابلتي أأثري، و وضوع الأخرى اذلملعل ق اب. وفامي يتلإجنازهدراسة واحدة واحلصول عىل مزيد من الوقت من 
ىل هذا املس توى من التفاصيل حول هذا املوضوع ابذلات.  ىل دراسة منفصةل للقيام  ونحتاجس ي  مهناإ ادلراسة احلالية اإ اإ

 بعض الأعامل الإضافية.ب  ذكل التفويض يتطلبمن احملمتل أأن و بذكل، 

، معني لوصول اإىل هدفعىل ا تامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة توافقأأن اللجنة ادلالقول بالرئيس  وأأمجل .356
 خرى.الأ قضية ال عن  احلديثوفد نيجرياي من وفد الربازيل. وطلب  هذكر اذلي ول س امي 

جزءا من املقرتحات اليت وردت يف اقرتاح  ت، اليت عكس22ىل املادة اإ  تاستند مداخلتهوفد نيجرياي أأن وذكر  .357
 يةمللسسات التعلمي لتعاجلها ا حل ق املللفمنح اس تثناءات  حولة الأفريقية بشأأن الاس تثناءات والقيود لصك دويل اجملموع
ن ممثل امللسسة أأ . وأأكد التابع   مل يكن حارضابري اخل  لأنمناقشة موضوعية مفصةل  الوفد من توفريكن متي  ملو. يةوالبحث 

يكولوجيا املعرفية   .ابلتفصيل الاكيف تهاهامتماأأوحض ادلولية لالإ

الرتكزي عىل نطاق العمل القامئ بشأأن الاس تثناءات والقيود املتعلقة مبواضيع التعلمي اليت مت علهيم وذكر الرئيس أأنه ينبغي  .358
قلميي.  ىل نوع واحد حمدد من الاس تثناءات ال طلب مهنم تمل يكن يبدو أأن هناك شيئا ومجعها عىل أأساس اإ بني أأنواع من نظر اإ

أأنواع عىل بني بقية الاس تثناءات املتعلقة ابلتعلمي،  ،تسليط الضوءتمتثل يف طريقة أأخرى س مثة لكن و س تثناءات. عامة من الا
 س بل الانتصاف من التعدي فامي يتعل ق ابلتعلمي.ب معينة من الاس تثناءات املتعلقة 

مانة عن شكره لوأأعرب وفد الربازيل  .359 طط الطري ق احملمتةل للمناقشة. توفري املعلومات املتعلقة ابدلراسات وخمعىل لأ
ضافية مع ادلول الأعضاء حول مبشاركة  وطلب ذا اكن عمناقش هتا. وسأأل  وموعدتوزيع ادلراسات ل  املتوقع املوعدمعلومات اإ ام اإ
ىل نص موحد أأو اختاذ هنج من خطوتني،  الوصولحماوةل علهيم ينبغي  عداداخلطوة الأوىل يه تكون اإ دراسات حمدثة للك  اإ
عداد واخلطوة الثانية منطقة  أأن الاقرتاح املقدم من وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة  وأأوحضادلراسة املوحدة. يه اإ

الربوفيسور  أأجراهااكن هناك اإجامع من مجيع ادلول الأعضاء بأأن ادلراسة اليت و الأفريقية، ميكن استيعابه يف نص موحد. 
جيب أأن  ميف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة، وأأهن جرت اليتاكنت مفيدة للغاية للمناقشات كروز كينيث 
مواضيع أأخرى،  تشملادلراسة ل  توس يعواكن يف صاحل  .جدول الأعامل من 8اس تخدام نفس الطريقة ملناقشة البند  جيربوا

 .اجملموعة الأفريقيةته ذكر  عىل النحو اذلي

ذا اكن العمل اذلي مت عالأمانة من الأعضاء فيه  وفد الاحتاد الأورويب وادلولواس تفرس  .360 متثل ابلفعل به تلكيف ال ام اإ
ذا اكن العمل قد بدأأ ابلفعل.عادلراسات كام اكنت وحتديث املعلومات اليت اكنت فهيا. وسأأل  أأخذ يف  ام اإ
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للف واحلقوق اجملاورة، أأن ، من املناقشة يف ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املتأأنه قد فهمبالأمانة وأأجابت  .361
قلميية القامئة تمتثل يف املهمة اكنت  العمل الأويل ولكن مل الانهتاء من قد مت و لشلك اذلي اكنت عليه. ابحتديث ادلراسات الإ

يف حماوةل ملعرفة أأفضل  امعه ونعملي وااكن ناذلي الأشخاصنظر يف ال ىل اإ حباجة  امج، فاإهنادلمن حيث و يكن كبريا جدا. 
هناة لإعداد ادلمج. طريق كون تلن و . ما ىل مزيد من الوقت أأيضا للتشاور مع اخلرباء احملمتلني من أأجل تقدمي خطةاإ حباجة  كام اإ

للجنة اذلي تريد أأن تسلكه الاجتاه الهنايئ ذكل هو فهم أأن ت فعل ذكل حىت يأأن ب اتلكف خشصسوف  اأأهنبقادرا عىل القول 
 .اجملاورة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق

قلميية. وفامي يتعل ق ابقرتاح  دمجوذكر الرئيس أأنه س يواصل العمل عىل  .362 ملواضيع اليت جيب تغطيهتا، قال ابادلراسات الإ
س تثناءات عىل التعدي تنطب ق عىل تكل الاقيود أأو ال وس يةل جيدة للميض قدما تمتثل يف التأأكد من أأن هناك نه يتوقع أأن اإ 

 حملفوظات ومع الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى.ادور املوجودة يف املكتبات و 

ىل أأهن .363 النظر يف املسأأةل برمهتا مرة أأخرى  أأن تمتكن من مبجرداملعلومات عىل اجلداول الزمنية  ستنقل اوأأشارت الأمانة اإ
خط يمتسوف و أأي تعليقات دلهيم. لإبداء اجملموعات للنظر فيه و اإىلمترر ذكل س   وعندهامع املنسقني الإقلمييني،  املنسقني ار اإ

 ابلتقدم واجلداول الزمنية املقرتحة.ابس مترار الإقلمييني 

ن الوفود  .364 طلبات مزيد من ال  ونظرا لعدم وجودمن جدول الأعامل.  8أأخرى حول البند  أ راء  تقدم  ميكنوقال الرئيس اإ
هنبشأأن ا من الأعضاء ري احلكومية عىل صربمه، علام ابلقرتاحات وال راء. وشكر الرئيس املنظامت غ س يحيط مملوضوع، فاإ

يف مسائل  مهذا الهنج. أأن مسامههت مقبوهلعىل ابلفعل و أأساس ية يف ادلورات السابقة اكنت  اليت أأبدوهامعتربا أأن مالحظاهتم 
 .الأمهية ابلغةحمددة س تكون 

 اجملموعة وفد نيجرياي، متحداث ابمساليت طرهحا  املسأأةلىل اإ وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأشار  .365
قلميية اسمخس سينظر بالأفريقية،  ماكنية  فهيا عند البحثأأن ادلراسات الإ  هقرتحذلي امج يف دراسة واحدة عىل النحو اادليف اإ

 وفد الربازيل.

 احلال.هو اكن ذكل الرئيس أأن  وأأكد .366

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 9البند 

 ه.الباب لأي بياانت أأو اقرتاحات بشأأنمن جدول الأعامل وفتح  9انئب الرئيس البند افتتح  .367

عادة البيع وذكر  .368 فنانني من ل مصدر قل ق كبري ل و عترب مشلكة حادة ي وفد الكونغو )مجهورية الكونغو ادلميقراطية( أأن ح ق اإ
ذا اكن العكس هاكن هذا احل ق يف كثري من البدلان ليس فعالو . التشكيليةيف جمال الفنون  ونعملاذلين يالكونغو  و ، ولكن اإ
. نيممتن ونيكونس  معاهدة، فاإن املس تفيدين أأي مسمل به بوضوح يف ذا اكن واإ واصةل أأعامهلم. مبلفنانني ل سمح ي نه س فاإ الصحيح 
ل  ينالكثريون يف هذه الفئة من املهنيني مشهورمل يصبح  هذا احل ق مل ينصوا عىل عدد معني من ادلول زل يمل و. رحلواعندما اإ

اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف  داخلعوة للمساعدة ادلملشاركة يف ابعن رغبته الوفد ب الوطنية. وأأعر  ميف ترشيعاهت
حلديث عن يف اعرش دقائ ق  اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأمضتأأنه حىت لو  وأأوحضواحلقوق اجملاورة. 

حراز تقدم.  مميكهن مهذه القضية سيمت الرتحيب هبا، وأأهن دراج املوضوع عىل جدول  ركوأأداإ  اعامل جيب أأن يكون قرار الأ أأن اإ
ذا و . ابلإجامع ىل  توصلوااإ جياد حل مُ  نيمتكنوفاإهنم هذا النوع من الإجامع اإ مجليع الفنانني  ارضيمُ يكون رض لهذه املشلكة، من اإ

 .املللف واحلقوق اجملاورة اللجنة ادلامئة املعنية حب قالكثري من  ونالتشكيليني يف مجيع أأحناء العامل اذلين يتوقع

ىل رئيس الانئب ووجه  .369 دراج موضوع جديد عىل اوفد الكونغو )مجهورية الكونغو ادلميقراطية( الشكر اإ لتعلي ق واقرتاح اإ
 أأن يس تخدموا وقت الغداء للتفكري يف الطلب. وأأقرتحعىل جدول الأعامل. 
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ىلالوفود حبضور ورحب انئب الرئيس  .370  ادلورة. اإ

عادة البيع. واكن السوق  بشأأنموقف وفد الكونغو )مجهورية الكونغو ادلميقراطية(  وأأيد وفد الس نغال .371 قد شهد حقوق اإ
مليار دولر ورمبا اكن  52الأعامل الفنية  مبيعات، جسلت أ رت بريس، وفقا للأرقام اليت قدمهتا 2014يف عام و. داطر م وامن

 تيف عقد واحد، شهدو. غري املنتظمةبيعات امل شخصية و د املبيعات ال اعفقط اجلزء املريئ من السوق بسبب استبذكل 
دار سوثيب حققت  2014ديسمرب  10يف و. أ رت بريس بلاكنت تكل الأرقام املقدمة من ق  و يف املائة.  300زايدة قدرها 

نه سوق الأعاميف  لالرتفاع الهائلمبليار يورو يف دورة واحدة للفن الأفريقي. ونظرا  مبيعاتللمزادات يف أأورواب  ل الفنية، فاإ
ذا اكن ينبغي استبعاد مللفي ومبدعي هذه الأعامل.  الكتاب الأفريقية  مل يمتكنس يكون من احملزن اذا و س يكون من امللسف اإ

التحدث عن هذه املسأأةل بس يطة يف اللجنة ادلامئة  من مل يمتكنواالاس تفادة من هذا الوضع. وس يكون من امللسف لو من 
حراز تقدم يف هذا اإ . ح ق املللفقوق اجملاورة حيث حتدثت ادلول الأعضاء حول املعنية حب ق املللف واحل ىل اإ هنم حباجة اإ

عطاء مصداقية ملبدأأ لكه ح ق املللف يف وقت اكنت تتعرض للهجوم من مجيع ابإ يسمح هلم ذكل س فعلوا ذكل، فاإن  ولواجملال. 
تطلب وقتا ت القيود والاس تثناءات  حولحقوق البث و  حولعىل بينة من حقيقة أأن املشالك اليت أأثريت الوفد اكن و اجلهات. 
وهو من عدد من ادلول الأعضاء  ااكن مدعوم شيئاكام فعل يف العام املايض، طلب و مور برسعة كبرية. دفع الأ أأن ي ومل يشأأ 

ذا اكن ذكل كثريا، دقيقة أأ  60قبةل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة من ادلورات امل منح خالل دورة يُ أأن  و اإ
 املعلومات والأفاكر حول هذا املوضوع. واتبادلي دقيقة، ل  30

عادة البيع.  اذلي قدمهطلب الوأأيد وفد السودان  .372 لوحات لأأهنا فريدة من نوعها  ورأأىوفد الكونغو فامي يتعل ق حبقوق اإ
من  واتأأكدأأن ي  ولكهنم احتاجواف ابحلقوق، املوس يقى واخملطوطات. وقد مت الاعرتا عىلطب ق احل ق أأيضا وينبغي أأن يُ الفنية 

حدى ادلهناك مشلكة عابرة للحدود ويف  اكنتلأنه   معامةل خاصة قد مت توفري  هأأن سابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ق ال  اتوراإ
فتح ت دة حتدث عن التكنولوجيات اجلديدة، وذكر أأن التكنولوجيات اجلديقد املللف واحلقوق اجملاورة، اكن وفد الس نغال 

 لإدراجحباجة واكنوا واحد أأو خمطوطة واحدة.  أ فاقا جديدة. وهناك ال ن سوقا أأكرب بكثري، وأأنه مل يكن جمرد معل فين أأصيل
اليت ميكن أأن تس تخدم لأغراض  ش ياءالأ و  الأخرى املطبوعات وأأ أأنواع أأخرى من الفن، عىل سبيل املثال، املنسوجات 

هنم اكنوا حباجة الأبعاد، وكذكل أأعامل ثقافية. أأو ثالثية  الأبعاد ةثنائينفات فنون أأو مص اكنت هناك أأيضا و أأخرى.  ىل أأن واإ اإ
املتعل ق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية. وينبغي أأيضا أأن تدرج  يف الاعتبار اتفاق تريبس واأأخذي

دراج  واحتاج الأمر أأيضا. يةلوليس فقط الفنون امجل الصناعات العامةل يف اجملال الثقايف الفنون  ىل اإ نتاج اإ جوانب أأخرى من الإ
ىل العمل مع املنظامت الأخرى.  واحتاجواوضع عىل جدول أأعامل الاجامتعات املقبةل يأأن  وتطلب ذكلالثقايف.  قد اعرتفت و اإ

والعمل جنبا اإىل جنب مع حباجة لالس تفادة من ذكل التقرير  ومهاليونسكو بأأمهية الأنشطة الثقافية وقامت بتحديث تقريرها. 
 واكلت الأمم املتحدة الأخرى يف حماوةل لتحقي ق أأهدافها.

القرتاح املقدم من وفد الكونغو كعمل يف املس تقبل يف عن تأأييده لوفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعرب  .373
عادفكر يف ح ق ي واكناللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.  ىل اخملتوجيه ال  مع به البيع اخلاصة اإ صص. وأأشار اإ

للنظر يف العمل عىل تنفيذ وتطبي ق املعاهدات القامئة أأيضا كجزء من العمل يف  يةفتتاح بياانته الايف  اذلي قدمهاقرتاحه 
 املس تقبل.

اد الأورويب وادلول وأأيد وفد كينيا الاقرتاح اذلي قدمه وفد الكونغو واملشاعر اليت عرب عهنا وفدا الس نغال والاحت .374
عادة البيع عىل املس توى الوطين وشارك يف املشاورات واملناقشات مشاراك الأعضاء فيه. واكن  يف معلية التعامل مع حقوق اإ

جدول بنود لترشيعات ادلولية وأأعرب عن أأمهل يف أأن يكون هذا مبثابة بند من ابمع خمتلف أأحصاب احلقوق. ورحب أأيضا 
 الأعامل يف املس تقبل.

ىل الوفود السابقة، وذكر أأنه يفهم أأن دلهي وأأشار .375 صعب للغاية أأمام اللجنة ادلامئة املعنية  جدول أأعامل موفد الربازيل اإ
جراءمرونة من خالل  واظهر ي أأن  مثالثة حماور. وميكهن يش متل عىلحب ق املللف واحلقوق اجملاورة  ساعة واحدة ملدة نقاش  اإ
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عادة البيع قبل بدء مناقش حول ستيعاب يمت اابلفعل عىل جدول الأعامل، وابلتايل املوجودة جدول الأعامل بنود ة حقوق اإ
 الطلبات املقدمة من وفود الكونغو والس نغال.

سأأةل مب الاهامتم  يمتوذكر أأنه من املهم جدا أأن  ،وفد مجهورية تزنانيا املتحدة الطلب اذلي تقدم به وفد الكونغو يدوأأ  .376
عادة البيع. وأأيد دراجأأيضا  وأأراداملوضوع يف ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.  مناقشة حقوق اإ  اإ

عادة البيع يف  بداعاكنت هناك العديد من الأعامل اجليدة من  فريقيةأأ بدلان عدة يف وتعديالت عىل ترشيعاته. ال ح ق اإ عدد  اإ
 .ونحقس تاكن ي عىل ما  وامل حيصل ورثهتمولكن ، أ رتسالفنانني، عىل سبيل املثال تينجا تينجا من 

يران )مجهورية  .377 ثري لالهامتم. واكن وامل فيد امل  اقرتاهحامعىل الإسالمية( وفود من الس نغال والسودان  -وشكر وفد اإ
هناء جدول  يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة،قد قرروا،  مولكهن امفيد ااقرتاح اإ

نه الأعامل احلايل قبل وضع بند جديد عىل جدول الأعامل. واكن جدول الأعامل احلايل ثقيال الاقرتاح اذلي  أأيد. وذلكل فاإ
 قدمه وفد الربازيل.

عادة البيع وذكر  .378 احل ق يف  أأدخلت، لأنه قد ابلنس بة  أأمهية كبرية  برمهتا ذاتوفد كوت ديفوار أأن مسأأةل حقوق اإ
 لوطنية. وأأعرب عن تأأييده الاكمل ملوقف وفد الكونغو وكذكل مجيع الوفود اليت حتدثت سابقا عن هذا املوضوع.الترشيعات ا

عادة البيع، يف وفد الياابن أأنه فامي يتعل ق حبقوق الفنان  وذكر .379 وجد حمك ذي الصةل يف اتفاقية برن، ولكن اكن علهيم ياإ
ىل املرونة اليت توفرها اواجب اهامتما واوليأأن  عادة البيع تُ  اإ ركت لتقدير القوانني الوطنية اتفاقية برن، مما يعين أأن حامية حقوق اإ

عادة البيع يف ترشيعاهتا  امل يكن دلهي ا،ذاهتالياابن بعض ادلول الأعضاء، مبا يف ذكل فاإن للأسف و للك دوةل عضو.  حقوق اإ
نه سوف يلخر اإ دول الأعامل. و تلزتم جبورة جيب أأن رأأي أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاو الوطنية.  ل فاإ

دراج حقوق الفنانني  يليدذا املعىن، مل وهبمعل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.  يف الاقرتاح ادلاعي اإىل اإ
عادة البيع   للجنة.عىل جدول أأعامل ابند جديد ك اإ

ديد عىل جدول اجلوضوع امل راجالس نغال والكونغو لإد ااذلي تقدم به وفد لقرتاحاب أأحاط علام هوفد سويرسا أأنوذكر  .380
حول هذا املوضوع، وغريه من املواضيع اليت اكنت موجودة ابلفعل و أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة. 

ىل عرض مفصل،  الوفد منفتحااكن  ،عىل جدول الأعامل جراء  كنوا منيمت س  ممن أأهن اواثق اكنللنقاش. وبعد أأن اس متع اإ اإ
 غريها من املواضيع.حول مناقشات مفيدة حول هذا املوضوع دون الوقوف يف طري ق التقدم 

ىل اودعا وفد كندا ادلول الأعضاء  .381 ضافة بند ب لسامح اإ عن  بغض النظرعىل جدول الأعامل بعض الوقت ملعاجلة مسأأةل اإ
عادة البيع أأو كون  يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف  الوقتمعينة من  وملدةخر، بشلك دامئ أأو ل، أ  ح ق الاقرتاح حقوق اإ

دارة السلمية س   ام أأاثروا ممن شأأنه أأن يضمن أأهن ايعين واحدمبا واحلقوق اجملاورة، بطريقة ذات مغزى،  يعين ابلنس بة لالإ
ضافة موضوع، و . اتاملوضوعأأحد ضافة اإ  من جانب اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورةللوقت  الهدف من اإ

قصد اللجنة ادلامئة املعنية  حتقي قلتأأكد من هو ا، اليت حددها حتديد املوضوعات الكثريةو معياري أأم ل، عىل سبيل املثال، 
 .جدارهتم وعىل أأساس ،نسبياحب ق املللف واحلقوق اجملاورة ومصلحهتا، 

أأنه اس متع بعناية مجليع املداخالت املفيدة وابلتأأكيد رأأى اجلدارة كام قال يف املايض  وفد الولايت املتحدة الأمريكية وذكر .382
ثراء جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.  متاما ال راء اليت أأعرب عهنا وفد  أأيد ذكل أأنه ويوحضيف اإ

ثراء جدول الأعامل يف  بأأهنمكندا،  س تعداد لدلخول الا عىلع مجيع الوفود يشج ت تفكري وذكل من شأأنه ىل وقت لل اإ  احتاجوااإ
ثراء جدول الأعامل يف ادلورة التالي  .ةيف مناقشة معيقة لكيفية اإ

ىل أأن  يف حاجة موفد الكونغو، وذكر أأهن هر انئب الرئيس الوضع اذلي أأاثوخلص  .383 يف الاعتبار أأن بعض الوفود  واأأخذياإ
عىل جدول الأعامل. ونتيجة ذلكل، ينبغي أأن ينعكس ذكل يف نتاجئ ادلورة، وابلتايل، ج اقرتحت أأنه موضوع ينبغي أأن يدر  
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، أأعربت عنه بعض ادلول امجيع الوفود أأن هناك قلق تمن املهم أأيضا أأن تذكر اكن كون جزءا من التقرير الهنايئ. و يينبغي أأن 
ذا قرروااجللوقت اذلي ميكن منحه للموضوع ابتعل ق فامي ي الأعضاء،  دراجه عىل جدول الأعامل.  ديد اإ وضعه  من يمتكنوا ليكو اإ

ىل  واحتاجكام اامجلعية العامة. سوف تتخذها عىل القرارات اليت اعمتدوا عىل جدول أأعامل ادلورات املقبةل أأو يف املس تقبل  اإ
ىل عوا متس  اقد و عهنا.  بعرالإ امت بعني الاعتبار بعض اخملاوف اليت  واخذيأأ أأن  دراج لقه حول وفد الياابن يعرب عن قاإ هذا اإ

ىل املبادئ اليت مت  استنادااملوضوع عىل جدول أأعامل  ىل التفكري يف فكرة و يف اتفاقية برن.  وضعهااإ دعا انئب الرئيس الوفود اإ
دراج  ضافة  وهصصخييف مقدار الوقت اذلي ينبغي أأن  وافكر ليديد عىل جدول الأعامل، اجلوضوع املاإ ماكنية اإ   وأأيضا اإ

 ىل جدول الأعامل.اإ ديد اجلوضوع امل

لهيا أأن اخلالصات بالرئيس اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة وذكَّر  .384 الرئيس جيري اليت توصل اإ
عدادها،  اذلي اكن قد قدمه وفد  ،درج الاقرتاحوف يُ سو لك ما حدث يف أأثناء الاجامتع. ب اواقعي اكن تسلاميما  وهواإ
ماكنية وضع هذا البند عىل جدول أأعامل  واحتاجا كامهنائية. يف تكل الوثيقة ال، الكونغو اإىل حتليل لك القضااي املذكورة واإ

عادة البيع حبصةل ذكل ومدى ال هيتطلبس الوقت اذلي و  يف الواردة للنظر يف مجيع القضااي أأيضا  واحتاجوالفنانني. ل قوق اإ
عدادها  دراج الإ اكمةل ملا حدث يف ذكل الاجامتع، مبا يف ذكل وفود صورة  ىس يكون دلوعندئذ الوثيقة، اليت اكن جيري اإ

أأشار و قادرة عىل اختاذ قرار بشأأن الوضع. عندئذ تكون الوفود  وسوفديد عىل جدول الأعامل. اجلبند لل متل يف املس تقبل احمل 
ىل وثيقة اس تنتاجات الرئيس   من جدول الأعامل. 1لبند وبدأأ ابالرئيس اإ

ىل البند  وأأشارت .385  ادلورةح تافت اباملدير العام وقد قام ؛ 1فتتاح ادلورة. الفقرة املتعل ق ابن جدول الأعامل، م 1الأمانة اإ
الس يدة ميش يل  قامتقد و . 2رحب ابملشاركني وافتتح البند و للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة، الثالثني 
انتخبت اللجنة ادلامئة و انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس.  يفل من جدول الأعام 2البند  ومتثل. ابلعمل كأمني( الويبووودز )

املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة الس يد مارتن موسكوسو فيالكورات رئيسا والس يد سانتياغو س يفالوس مينا انئبا للرئيس 
للجنة  34( حىت افتتاح ادلورة SCCR/30للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ) 30للفرتة من افتتاح ادلورة 

من جدول  3البند  ومتثلبقي منصب انئب الرئيس شاغرا. و (. SCCR/34ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة )
اعمتدت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة مرشوع جدول الأعامل، الوثيقة و اعامتد جدول الأعامل.  يفالأعامل 

SCCR/30/1 PROV CORR .اعامتد املنظامت غري احلكومية اجلديدة. واكنت  يفمن جدول الأعامل  4البند  ومتثل
عن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف وافقت عىل الاعامتد بصفة مراقب قد اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة 

لهيا يف مرف ق الوثيقة للمنظمة غري احلكومية ا واحلقوق اجملاورة ، ويه مجعية ح ق املللف الفنلندية. SCCR/30/4ملشار اإ
للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.  29من جدول الأعامل يف اعامتد مرشوع تقرير ادلورة ال 5البند  ومتثل
 الوثيقةللجنة،  29ىل مرشوع تقرير ادلورة الوافقت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة عقد ؛ 5الفقرة 

SCCR/29/5  .ىل الأمانة ارساإ  اإىلعيت الوفود واملراقبني دُ وقد عىل النحو املقرتح عىل الربيد ل أأي تعليقات عىل بياانهتم اإ
 حامية هيئات يفمن جدول الأعامل  6البند ومتثل . 2015يوليو  31 حبلول copyright.mail@wipo.int الإلكرتوين
. SCCR/30/5و SCCR/27/2 Revو SCCR/27/6جدول الأعامل يه بند ب  ةتعلقامل واثئ ق ال؛ اكنت 6الفقرة و البث. 
السوق احلالية اذلي يتناول عرض التقرير باللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة  ترحبقد ؛ 7الفقرة 

اس متعت أأيضا (. وقد IHSسسة املعلومات والتحليالت واخلربات )مل  اذلي أأعدتهوالاجتاهات التكنولوجية يف قطاع البث 
ىل ىل معاجلة  تدعو ، هممع اليت دارت واملناقشات  خرباء البثاليت قدهما العروض  وكذكلالبث،  بشأأنعلومات جلسة امل اإ اإ

 .ف واحلقوق اجملاورةيف املناقشات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ق امللل اليت مت النظر فهيابعض املسائل التقنية 

مانة الشكر لالرئيس ووجه  .386 خرباء اكن دلهيم اليت تفرس أأهنم ، 8شارة اىل الفقرة اإ يف وتكل الفقرات. ا ب مساهامهتعىل لأ
ىل أأهنيف ، اذلين اكنوا خرباء ملهلني دلهيم وهجات نظر خمتلفة سواء لتشمل الإشارة للبدلان النامية اكن  مالبث وابلنظر اإ

شارة من البدلان املتقدمة، فقد  لإدراجت وبعض الاقرتاحا  بث".ال  ببساطة اإىل "خرباء واشار أأ هذا التأأهيل و  وازالأأ اإ
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املناقشات بشأأن حامية هيئات البث  واصلتالأمانة أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد وذكرت  .387
ىل  الإذاعي والبث الكبيل ابملعىن التقليدي، واتباع هنج يستند شارة ومع الأخذ بعني الاعتبااإ اخملططات الرمسية  وأأ الواثئ ق  راإ

اليت متت مناقش هتا يف ادلورات الثالث السابقة اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.  الرمسيةغري الأوراق أأو 
ماكنية توفري حتاج اإ اي ابس تثناء وفد واحد اذلو؛ فامي يتعل ق بنطاق وموضوع امحلاية، 9الفقرة  ىل مزيد من الوقت للنظر يف اإ

منح امحلاية الفعاةل القانونية ادلولية لهيئات اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأن تُ  رأأتامحلاية حتت أأي منصة، 
ت أأيضا املسائل شارات البث أأثناء الإرسال عىل أأي منصة تكنولوجية. وأأثري لإ حظر الاس تخدام غري املرصح به تالبث ل 

 طاع البث.عىل قاملتعلقة بتطبي ق اللواحئ الوطنية 

ىل أأهنم تلقوا بعض املساهامت والتعليقات بشأأن هذه الفقرة من اس تنتاجات الرئيس.  .388 عند أأنه  واقرتحوأأشار الرئيس اإ
جامع يعتربوا أأنأأن ميكهنم هذه النقطة  شارة محمية، حىت عندما أأي أأن تكون رضورة عىل  اهناك اإ مت نقلها عرب أأي منصات، ياإ

ذا اكن عىل مب. وطلب مهنم السامح   امغري املرصح هب خل أأو الوصولاملنع التدقامئني عىل البث لإعطاء الفرصة لل عرفة ما اإ
ىل توضيح.  تحتاجافتح الباب للوفود اليت و القراءة.  تكلخطأأ يف  بشلك غري  الإجامعيعين أأنه مل يقرأأ بأأنه صمت الفرس و اإ
 حصيح.

ىل الفقرة  شارتوأأ  .389 النظر يف  واصلتذكرت أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد و ، 10الأمانة اإ
يف املعاهدات القامئة. الواردة امثةل املينبغي صياغة هذه التعاريف مع مراعاة التعاريف و لبث وهيئات البث. ابالتعاريف املتعلقة 

 .شارةالإ ريف تع حولمت فتح املناقشات أأيضا و

ىل الفقرة  .390 يف النظر يف  ارقاف يصنعمن شأأنه أأن و شكر الوفود عىل مساهامهتا يف تكل الفقرة. و ، 11وأأشار الرئيس اإ
ي بدأأ فامي يتعل ق الإجراء اذلمتثل شارة و الإ النقاش حول تعريف  ونفتحي  وابدأأ وقد  .البثهيئات تعريفات البث الإذاعي و 

 لنظر يف تكل التعريفات.ا يفثنني من التعاريف السابقة اب

ىل الفقرة  توأأشار  .391 من الرئيس  تذكرت أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد طلبو ، 11الأمانة اإ
يف تكل ادلورة، فاإن و. هامنح اليت يتعني قوق احلاية و امحلع و موضو فامي يتعل ق ابلتعاريف  اموحد ادلورته املقبةل، نص أأن تعد
، من أأجل هاوهجات النظر حول قضااي أأخرى وتوضيح  تبادل أأيضاسوف ت دلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة اللجنة ا

ىل فهم مشرتك. الفقرة  من جدول الأعامل:  7للجنة. البند  31البند عىل جدول أأعامل ادلورة ال س يظل ذكل؛ 12التوصل اإ
 SCCR/26/3 يه ؛ اكنت الواثئ ق املتعلقة هبذا البند13وظات. الفقرة احملفدور القيود والاس تثناءات لفائدة املكتبات و 

رحبت اللجنة  وقد، 14. الفقرة SCCR/30/3و SCCR 30/2و SCCR 29/4و SCCR/29/3و SCCR/26/8و
وثيقة احملفوظات: الدور للمكتبات و ح ق املللف راسة حول قيود واس تثناءات ابدلادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة 

SCCR/30/3 غ اللجنة ادلامئة املعنية حب ق بالقد مت اإ ؛ 15. الفقرة كروز الربوفيسور كينيث اليت أأعدها احملدثة واملنقحة
جان فرانسوا  اليت يعدها الس يدللمتاحف ح ق املللف قيود واس تثناءات  اليت تتناولراسة ادلجناز ابإ املللف واحلقوق اجملاورة 

 لتكل ادلورة وس تعرض يف ادلورة القادمة للجنة. قُدمت يت، الSCCR/30/2، الوثيقة لبولتجو  لويس والربوفيسور اكانت

ىل أأنه فامي يتعل ق ابلفقرة الأخرية،  .392 ىل لمتيزي ةسامهتقدمي م  متوأأشار الرئيس اإ ادلراسات، ولكن مت أأخذ لكتا  الإشارة اإ
 يف الاعتبار. كراتذُ قد اليت  نيادلراس ت

ىل الفقرة  توأأشار  .393 وافقت عىل  تذكرت أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد انقشو ، 16الأمانة اإ
احملفوظات، خالل ادلورة دور اس تخدام الورقة غري الرمسية اليت قدهما الرئيس بشأأن القيود والاس تثناءات لفائدة املكتبات و 

ليكون مبثابة أأداة مفيدة لتوفري هيلك ملناقشة جوهر لك  هميصم مت ت  ورقة غري رمسية من رمس بياينالللجنة. وتأألفت  29ال
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة. ومن شأأن ذكل أأن  املتوافرة أأمامموضوع، ابلعامتد عىل العديد من املوارد 

جراء يسمح للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة  وهجات النظر يف ختالف الارتم حت ةلمناقشة قامئة عىل الأدابإ
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ىل فهم أأفضل للموضوعات يأأن الهدف مل يكن توجيه النقاش حنو أأي نتيجة معينة أأو غري مرغوب فهيا ولكن أأن  وتدرك لدي اإ
 ملناقشات والنتيجة املرجوة.ابذات الصةل الفعلية 

الفقرة. واكنت الغالبية العظمى من بشأأن تكل  تقدميهاخمتلف املساهامت اليت عىل الرئيس ادلول الأعضاء  وشكر .394
 أأهاوقر  للمخططفقرة متهيدية كصياغهتا مت أأن الفقرة الرئيس احلياد. وأأكد  الخص أأظهر املالتعليقات للتأأكد من أأن الفقرة أأو 

ىل توصت عن موقف حمدد من أأي من الوفود اليت مل  تعربوالنية اليت مل  أأظهرته اذلي، وسلط الضوء عىل احلياد الرؤيةذا هب ل اإ
الفقرة ابلضبط ادلمع  بشأأناس تنتاجات الرئيس  بعض تسعك  و . اخملططمع اجلزء الأول من  ومتاثل ذكلتواف ق يف ال راء. 

بعض الطلبات الرئيس قد تلقى و اكن ذكل حقيقة. و اس تنساخه مث توزيعه عىل الوفود. و لمخطط، اذلي مت عرضه لالأويل 
نتاجئ، أأو اكنوا حياولون فرض ال بأأي من مواقف أأو وهجات نظر خمتلفة حول  ميسونأأنه يف أأي حال هذا يعين أأهنم اكنوا  تقول

 .الرئيس صاغة تلقاهاميف بعض اقرتاحات حمددة عهنا أأي قيود عىل وهجات النظر اخملتلفة اليت اكنوا حياولون التعبري 

ىل الفقرة  توأأشار  .395 ة املعنية حب ق املللف واحلقوق ذكرت أأن اللجنة ادلامئو ، احلفظفامي يتعل ق مبوضوع  17الأمانة اإ
فامي يتعل ق ابلأهداف واملبادئ الوطنية املامرسات القوانني و قد مت تبادل و  القواننيأأمهيهتا وأ رااها. اجملاورة قد أأعربت عن 

 لحفظ.لاس تثناء أأي يف الاعتبار عند اعامتد اليت يتعني أأخذها والرشوط والعوامل الأخرى 

وأأخذها الرئيس يف ثرية جدا لالهامتم امل تلقوا بعض الاقرتاحات قد أأهنم فتكل الفقرة، ب الرئيس أأنه فامي يتعل ق وذكر  .396
ىل  أأحدهااكن و ر بعناية فائقة. اعتبالا ىل  الإشارةاحلاجة اإ أأو تسليط الضوء عىل وثيقة تضمنت، عىل سبيل املثال، مجموعة اإ

ىل الإشارة  تمن املبادئ، حيث مت تبادل وهجات النظر، يقترص الأمر عىل مل واملوضوع.  ازيو اذلي ي القسمالوثيقة يف بداية اإ
ىل لكهنم مسعوا  ، دون املساس احمايد االقوانني الوطنية. وشدد عىل أأن معىن الفقرة اكن هنجاليت أأوحضهتا وتقامسهتا املامرسات اإ
 بأأي نتاجئ.

ىل الفقرة الأمانة  توأأشار  .397 احلقوق اجملاورة قد قررت مواصةل وذكرت أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف و ، 18اإ
طار الورقة غري الرمسية املقدمة من  املناقشات بشأأن مسأأةل القيود والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات، يف اإ

ضا دوات سهةل الاس تعامل، استنادا اإىل حمتوايت ادلراسة الأ من مصادر مثل  واردةفية الرئيس اليت مت اس تكاملها مبعلومات اإ
عداداحملفوظات: احملدثة واملنقحة من دور قيود واس تثناءات ح ق املللف لفائدة املكتبات و ب عنية امل  ، كروز الربوفيسور كينيث اإ

قلميية، فهيا لبحث اليت ميكن امن املنظامت غري احلكومية، وقواعد البياانت املقدمة نية تق ال التقدميية والعروض  والندوات الإ
 أأخرى. أأش ياءمن بني 

قبل اللجنة ادلامئة بدأأت  اخملططتلقوا بعض الاقرتاحات اليت ل تعطي الانطباع بأأن مناقشات قد لرئيس أأهنم اوذكر  .398
ىل و. ذكل مت توضيح وقدمضمون اخملطط.  حولاملعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة  ضافة ابإ  اطلب واتلقذكل، ابلإضافة اإ

قلميية، وهو ما  الندوات  .مت تنفيذهالإ

ىل الفقرة الأ  توأأشار  .399 ىل  أأشارواذكرت أأن عددا من الوفود و ، 19مانة اإ أأن مناقشة هذا املوضوع سوف تس تفيد من اإ
بند ال ؛ سيمت الإبقاء عىل 20جدول الأعامل. الفقرة  عىلالثالثة املدرجة  املوضوعات اجلوهريةختصيص الوقت بني يف املساواة 

الأعامل: القيود والاس تثناءات لفائدة امللسسات التعلميية والبحثية من جدول  8للجنة. البند  31عىل جدول أأعامل ادلورة ال
 SCCR/26/4 من جدول الأعامل يه البندهبذا تتعل ق اليت واثئ ق ال؛ اكنت 21وللأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. الفقرة 

PROV وSCCR/27/8 أأمهية القيود  اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة عىل ت؛ شدد22. الفقرة
نظرا لدلور الأسايس للتعلمي يف اجملمتع. واكنت اللجنة ادلامئة املعنية  يةالبحث و لرتبوية والتعلميية السسات لفائدة املوالاس تثناءات 

يالء  مع عقد مناقشات حول هذا املوضوع،قد حب ق املللف واحلقوق اجملاورة   الواجب للواثئ ق املوجودة. الاهامتماإ

 دلور الأسايس للتعلمي.اب الارتباطىل أأن التعليقات قد سلطت الضوء عىل وأأشار الرئيس اإ  .400
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ىل الفقرة  توأأشار  .401 من الأمانة  تذكرت أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد طلبو ، 23الأمانة اإ
، اليت والبحثية يةوالتعلمي الرتبوية ات امللسسفائدة لقيود والاس تثناءات لاب املعنيةتلفة اخمل راسات ادل حتديثامليض قدما يف 

ىل تغطية مجيع ادلول الأعضاء. وطُ أأن و  2009للجنة يف عام  19لدلورة ال قدمت دمج مجيع أأن تالأمانة  منلب هتدف اإ
راسات معلومات عن ادلتشمل  أأنطلبت بعض الوفود و . مس تقةلدراسة واحدة  يفمن تكل ادلراسات الواردة املعلومات 
دون املساس  يةالبحث و لسسات الرتبوية والتعلميية املنطب ق عىل اليت ت  س بل الانتصاف من التعديوضة عىل القيود املفر 

املواضيع الأخرى املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل. كام طلبت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة  بتقدمي
جراءالتلكيف يف لأمانة امليض قدما من ا لأشخاص ذوي الإعاقات فائدة اراسة شامةل عن القيود والاس تثناءات لد ابإ

 الأخرى.

ن عدة مساهامت اكنت جزءا من تكل الفقرة، وأأهن .402  .مت طرهحاتكل الطلبات قد  أأنيف احملارض  واأأكد موقال الرئيس اإ

ىل الفقرة  توأأشار  .403 بقاء عل و ، 24الأمانة اإ للجنة ادلامئة  31دلورة الجدول أأعامل اعىل  يهذكرت أأن هذا البند سيمت الإ
ىل عدد من الوفود  أأشار؛ 25املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة. الفقرة  أأن مناقشة هذا املوضوع سوف تس تفيد من اإ

بند عىل هذا ال ؛ سيمت الإبقاء عىل 26الثالثة عىل جدول الأعامل. الفقرة  املوضوعات اجلوهريةختصيص الوقت بني يف املساواة 
حدى ادلول الأعضاء 27من جدول الأعامل: مسائل أأخرى. الفقرة  9للجنة. البند  31ل ادلورة الجدول أأعام ؛ أأبرزت اإ

اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة تقوم أأن  واقرتحت التشكيلينياحلاجة اإىل ضامن التعويض املناسب للفنانني 
عادة البيع ضافة موضوع ح ق ابإ  العديد  ت. وأأعربالقضيةجراء مزيد من املناقشات بشأأن هذه اإ و  اول أأعاملهيف جداملللف يف اإ

بعض عن لإضافة هذا البند اإىل جدول أأعامل الاجامتع، يف حني أأعربت بعض ادلول الأعضاء  عن تأأييدمهمن ادلول الأعضاء 
 يف الاجامتع التايل. القضااياقرتح حتليل مت اخملاوف. و

هنمواختمت الرئيس  .404 املساهامت يف الاعتبار. واكنت  ووضعتلفة اخمل نظر ال هجودا كبرية لستيعاب وهجات  وابذل قائال اإ
ابلضبط اخلالفات أأو امللخص  يعرضعكس رأأيه يف ما حدث خالل املناقشات. ومل ياس تنتاجات الرئيس ملخصا 

أأن يكون الهنج يتعني واكن القضااي اجلوهرية  ومت تناولالاختالفات الطفيفة اليت قد تكون دلهيم بشأأن وهجات نظرمه. 
 حمايدا.

ذا اكن ينبغي مب فامي يتعل قوطلب وفد الربازيل توضيحا بشأأن معلية النقاش  .405 أأو عىل حدة املوافقة عىل لك بند علهيم ا اإ
 اس تنتاج الرئيس كلك.عىل 

جامعي. وذلكل مل القيام به بشلك  وننو ي  ونواكيمل  مالرئيس ولن تكون حمال للنقاش لأهن اس تنتاج اهنأأ الرئيس وأأكد  .406
ىل املوافقةالاس تنتاج تكن  عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف  تالوهتا. وتوقع أأن الاس تنتاج الرئيس سيمت علهيا يف حاجة اإ

هناك  تتلفة ولكن ليس لكهم. واكناخمل  املساهامتلأس باب الاكمنة وراء كيفية قيامه جبمع لرشح ال ، مع بعض واحلقوق اجملاورة
ىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ومن مث توزيعها ينبغي يقة أأخرى أأيضا وث  بأأن ر اقر مسأأةل  بوصفهاتقدميها اإ

 لتوصيات املقرتحة.اب تأأخذ اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة

 7و 6لبنود ابالوطنية فامي يتعل ق  بصفته حتدثه نفاإ وقت للتشاور مع اجملموعة لعدم وجود  نظراأأنه بوفد الربازيل  وذكر .407
ىل التعاريف اليت 10من جدول الأعامل. وفامي يتعل ق ابلفقرة  8و ري صياغهتا مع مراعاة التعاريف مماثةل يف جي، الإشارة اإ

 امرسة ملاملليس فقط أأن و توي عىل النقاط اليت اكنت قد أأثريت، حت املعاهدات القامئة، ذكر أأن حمارض اجللسات جيب أأن 
ةل وجود تعاريف يف املعاهدات القامئة عندما اكنوا يتحدثون عن املس تفيدين، ولكن أأيضا وسهتكن عىل نفس القدر من 

 حول أأجروها، اللغة املس تخدمة لتصوير املناقشة اليت 9بث. وفامي يتعل ق ابلفقرة هيئات ن من املعاهدة و املس تفيد س يكون
فرصة للقراءة  الوفداحملفوظات، وطلب دور ملكتبات و ابن رأأي أأحد الوفود. وفامي يتعل ق وال خر تقامس نطاق وموضوع امحلاية، 
 أأن اس تنتاجات الرئيس ولكنه يرغب يف التشاور مع اجملموعة دلهيا وهجة نظر من وثيقة كلك. وأأدركوالتفكري مليا يف ذكل. 
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جدول بنود تنتاجات الرئيس للك قسم من بدأأوا يف صياغة اس   مأأهنيف  متثلتر الرئيس الوفود بأأن العملية وذكَّ  .408
مرشوع  وا وأأرسلمهقد صاغوو من جدول الأعامل.  8و 7و 6عامل، عندما نوقشت املسائل املوضوعية يف البنود الأ 

ىل املنسقني الإقلمييني من أأجل احلصول عىل  قد تلقوا و من خالل التنس ي ق بني اجملموعات.  مسامههتماس تنتاجات الرئيس اإ
قام  وقدس تنتاجات الرئيس. اب اخلاصةعامل الأ جدول بنود أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن مجموعة بدلان ت من ابلفعل مساهام

وهجات نظر خمتلفة.  تثلم لأهنا  امتناقض اهض من وهجات النظر. واكن بع  وهجةلك  يفالرئيس ابلتحليل ادلقي ق للمسامهة 
 نلو جدول الأعامل. من  8و 7 ينبندال الإجراء نفسه مع  ومت. ئيساس تنتاجات الر امرسة من أأجل حتسني مسودة امل ومتت

صدارات أأكرث  تمثلاليت اختار الرئيس املساهامت  وقداليت اكنت معارضة. ة تلفاخمل نظر ال تس توعب النتيجة متاما وهجات  اإ
، ولكن االتفكري مليا فهياس تنتاجات الرئيس و  عرضاكنوا أأحرارا يف و مساهامت من مناط ق خمتلفة من العامل. اس توعبت دقة و 

جراءات املوافقة عىل  وادخلي نل م، فاإهنقد توىل تكل املامرسة ابلفعل رئيسالوأأن اس تنتاجات الرئيس  نظرا لأهنا اكنت يف اإ
 وعكسد اس تنتاجات الرئيس من اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة. اعامتيمت مل و. أأيضا ذكل. واكن ذكل أأداة

عطاء معلومات رئيس ال مع  للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورةرأأيه الشخيص بشأأن هذه املسأأةل من أأجل اإ
بطرق خمتلفة عنه ب اعر مت الإ  ابعضهن لأ  املساهامتمن املس تحيل النظر يف مجيع  اكنالوفود. ومع ذكل،  امتمساهمراعاة 

لموافقة عىل لممارسة يف أأي  يكن الرئيس يدخل وملامرسة حبسن نية. املجنز  اإ ومتأ راء الوفود الأخرى.  مع ارض بعضهاوتع
هنم س يقدموناس تنتاجات الرئيس.  لمناقشة واختاذ ل مجموعة من التوصيات للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة  اإ

سيمت توزيعها مبارشة و اقرتاحات بشأأن املوضوعات.  تقدمي متو تاليةالقرار لأهنا اكنت ادلورة الأخرية للجنة قبل امجلعية العامة ال 
ىل أأهنملبدء مناقشات بشأأن توصياهتالرئيس بعد عرض اس تنتاجات الرئيس. ودعامه  هبا القيام  ميكهنماكنت هممة  ا. وأأشار اإ

عداد ىل أأسف ب أأشارخالصات اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة، و  مهعند اإ مل تكن انحجة يف ادلورات أأهنا اإ
 وقت للتفكري يف وهجات نظر الرئيس بشأأن املسأأةل ريوفت االسابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة. وميكهن

 ه الوفود اخملتلفة.تعىل النحو اذلي اقرتح 

عدوشكر  ،وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وحتدث .409 ىل اإ اكن الهنج و اد اس تنتاجات الرئيس. الرئيس عىل هجوده الرامية اإ
حىت بعد  الفوارقعىل الكثري من  يحتتو  لنسخة املنقحة، اليت ملابجدا من خالل مقارنة النسخة الأصلية  ااملتبع واحض

رصح به. وأأعرب املس تخدام غري الا حظر بشأأن، السطر الأول 9توضيحا يف الفقرة الوفد ع من اجملموعة. وطلب امتس الا
اكن مس توى أأول من الإجامع أأو التفاق. ذكل أأن  وأأدركالرئيس حول احملرض قيد املناقشة اذلي قدمه رشح ل ل عن تقديره 
ىل احل ق يف  كام أأدرك ملزيد من لإجراء امن امحلاية يف تكل املرحةل أ خر نوع قد مت استبعاد  هظر ل يعين أأناحلأأن الإشارة اإ

ىل أأهنم سيس تخدمون ورقة لحظ أأن هناك ، 18النقاش. وفامي يتعل ق ابلفقرة  مسأأةل تتعل ق ابلوقائع. وقد س ب ق   الإشارة اإ
طار ملالرئيس غري رمسية ولكن ليس   مل يكن دلهيم مثل هذه املناقشات يف ادلورة املاضيةوورقة. الواصةل املناقشات يف اإ

أأن اللجنة يه املناس بة  الصيغةقة، اكنت احلقيقة بطريقة دقي تكل ولتوضيح. للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة
اس تخدام ورقة الرئيس غري رمسية بدل من الصيغة املقرتحة. وفامي يتعل ق  تادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد قرر

يف أأثناء يف التأأكيد عىل أأن وهجة النظر املقابةل اكنت قد عرضت  تهرغب أأعرب عن لمحرض ل ابلنس بة، 25و  19 نيلفقرتاب
 املناقشة.

يران )مجهورية  .410 الناحية القانونية. من  الرئيس همم جدا اس تنتاجتوضيح وضع لأن الإسالمية( توضيحا  -وطلب وفد اإ
بل اللجنة من ق  بشأأهنا التفاوض مت ونوقشت اس تنتاجات الرئيس يف أأن  اهامحداإ  ومتثلتيف الويبو.  ناتهناك ممارس   تاكنو 

أأن اس تنتاجات يف املامرسة احلديثة  ومتثلت. ذات اللجنةف واحلقوق اجملاورة مث املوافقة علهيا من ادلامئة املعنية حب ق امللل
اكن هناك و أأو املوافقة علهيا من اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة. بشأأهنا التفاوض أأو يمت ناقش الرئيس مل تُ 

من أأهنم قد  هقلقالوفد عن  وأأعرب. منفردا الرئيس مسلوليةجات الرئيس اكنت اس تنتابأأن  تفيدممارسة يف املنظامت ادلولية 
ذا  ينقادر  واكونيل  اس تنتاجات الرئيس قد مت املوافقة علهيا من اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف اكنت عىل المتيزي بني ما اإ

توفري امحلاية حتت  أأيدتعين أأن مجيع الوفود قد ت أأهنافهم ، 9. وفامي يتعل ق ابلفقرة ئيسالر  مسلوليةواحلقوق اجملاورة أأو يه 
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هناذكل.  تليددقيقة لأهنا مل  مل تكنالفقرة فاإن ذا اكن ذكل حصيحا واإ املنصات. نوع من أأي  شارات احلية، وفرت امحلاية لالإ  اإ
 وقت عىل ش بكة الإنرتنت.نفس اليف وعن طري ق اجلو  نُقلتاليت 

ىل الرئيس وتوجه  .411 يرانابلشكر اإ ىل الأمانة للتوضيح. حي سوف هالإسالمية(، وذكر أأن اقرتاح -)مجهورية  وفد اإ ال اإ
ىل أأن اس تنتاجات الرئيس مل   خضعتأأو  اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورةة وافقانلت م اأأهنتذكر وأأشار اإ

 لجنة.ذات ال وافقة مل

عداد يف الوقت ما أأمضوه من  عىلتقديره للرئيس والأمانة أأعرب عن و  ،اجملموعة الأفريقيةابمس وفد نيجرياي وحتدث  .412 اإ
ىل أأن هناك بعض  اس تخدموها اليتاس تنتاجات الرئيس والعملية التشاورية  ىل الوثيقة الهنائية. وأأشار الوفد اإ للوصول اإ

نه دمه الق اذليرشح ال  مع، اس تنتاجات الرئيس. ومع ذكل نعكس يفت مل  اعهنهو اخملاوف أأو املصاحل اليت قد أأعرب  رئيس، فاإ
ذا اكنحبعىل اس تعداد لقبول الوثيقة من حيث املبدأأ مع الاحتفاظ  مفتوحة ملزيد من التغيريات  اس تنتاجات الرئيس تقوقه، اإ

 وأأعرب عن أأمهل يف أأن متكهنم من امليض قدما. توثيقة كام اكنالوفد العند هذه النقطة قبل و أأو التعديالت. 

لرئيس عىل العمل الشاق. وأأبرز أأن حتفظات لشكر ووجه ال  ،أ س يا واحمليط الهادئة مجموع ابمسوفد ابكس تان وحتدث  .413
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف انعقاد قد مت نقلها خالل  7و 6 اناجملموعة عىل بنود جدول الأعامل اخملتلفة، مبا يف ذكل البند

. وقد بدأأ أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق واحلقوق اجملاورة وكذكل خالل املشاورات مع املنسقني الإقلمييني
أأوحض ابلفعل أأن اس تنتاجات الرئيس قد خمتلف القضااي. واكن الرئيس  حولالوطنية  بصفاهتماجملاورة ابلفعل أأخذ اللكمة 

ىل الفود الشخصية. وأأشار  ليتهسلوم تقع مضن و  ختصه يران )مجهورية أأن اإ  هبأأنه ميكن توضيح مقرتحا الإسالمية( -بيان وفد اإ
ىل الأبد سواء من خالل املستشار القانوين  لويبو أأو غري ذكل. وقد أأثريت هذه املسأأةل يف بضع دورات للجنة لمرة واحدة واإ

 ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.

اس تنتاجات يف  بُذلاق اذلي وشكر وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه الرئيس والأمانة عىل العمل الش .414
ىلالرئيس. ومل يكن دلهيا رغبة يف متديد فرتة ادلورة  تقدمي اس تنتاجات الرئيس يف  ق الرئيس حل عن احرتامه وأأعرباملساء.  اإ

بداء تعليقات عىل نقاط ا فقدالرئيس للمساعدة يف صياغة الوثيقة. ومع ذكل،  اذلي قدمهوقبل التفسري  حتفظ حبقه يف اإ
لفقرات اليت ذكرت أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد قررت أأو الفقرات اليت اب ةكل املتعلقجوهرية وت

رئيس ملا قامت به اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق الرشح وصفي من مثة ا اجملموعات. و هتختذامواقف فردية  تذكر 
اللجنة ادلامئة  بأأنبدأأت الفقرة  يف اس تنتاجات الرئيس. ومع ذكل، حيامثعن التناول نأأى ظل مب يينبغي أأن  يئاش اكن اجملاورة 

النقاط اليت  حفصدلول الأعضاء احل ق يف اكن لوالصحيح أأن من الصواب قررت اكن قد املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة 
النقطة العامة اليت  وأأيد ابءاابن، متحداث ابمس اجملموعة وفد الي  امع لك ما قالوفد اس تنتاجات الرئيس. واتف ق يف  مت عرضها

يران )مجهورية  ىل اللجنة ادلامئة  حييلحقيقة أأنه مل  وتنصل منس تنتاجات الرئيس، ابالإسالمية( فامي يتعل ق  -أأاثرها وفد اإ اإ
 اكنت تكل تعليقاته الأولية.و . اكنأأي حال ب املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة

جلهود الهامة اليت مت عىل ا ووجه الشكر للرئيس ،رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق فدحتدث و و  .415
نتاج اس تنتاجات الرئيس.  وفد الياابن، متحداث ابمس أأبداها اليت  للمالحظاتأأعرب عن تأأييده  قدجياز، فالإ ولاستامثرها يف اإ

جراء أأية تغيريات يرئيس قد حقيقة أأن ال أأدركعىل الر م من أأنه و  .اجملموعة ابء أأن النقاط ب هر يتقدأأعرب عن  فقدقرر عدم اإ
 .ت هباحاقرتُ اليت  ةلطريقابنعكس ت س 

 19 نيلفقرتابوفد الولايت املتحدة الأمريكية بيان وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، وخاصة فامي يتعل ق  وأأيد .416
عارضني بشأأن ختصيص املموقفني للرى انعاكس أأكرث دقة يل أأن يفضاكن س  رغب يف فتح معلية صياغة، ولكن ي. ومل 25و

عادة اكن ذكل تأأكيدا أأو و الوقت.   يف التقرير. س يأأيتوقفه اذلي ملتأأكيد اإ
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الرئيس يف اس تنتاجات الرئيس بشأأن سلسةل من املناقشات حول بذ   اذليعمل الوعل ق وفد الربازيل عىل لك  .417
ىل أأي نوع من الضامانت أأو حبا اكنوا طلب توضيحا بشأأن ما اذو مواضيع خمتلفة.  فامي يتعل ق  ممواقفه اليت حتفظتعليقات ال اجة اإ
 وحده. ليتهسلوم س تنتاجات الرئيس، اليت صيغت من قبل الرئيس عىل اب املعنيةبأأي من البنود 

ذا اكن ميكنعوفد الهند وسأأل  .418 ى تعليقات عامة خر الأ وفود تقدم الالانتظار حىت  أأن عليهاخلوض يف التفاصيل أأو  هام اإ
 عىل اجلزء القانوين للغة.

اكن لمن التعليقات العامة  دليه ما هو أأكرثاكن  لوعىل احملتوى. وذكر أأنه  تخالت قد علقادوأأكد الرئيس أأن بعض امل .419
 وافقة.املبدء مناقشة حول لك فقرة لأن الرئيس مل يكن يبحث عن بصدد  وانو كيمل  ما، لكهنيف تقدميه حرا

ىل البند وفد اله  وأأشار .420 ىل أأنه وذكر أأنه طلب توضيحا بشأأن موقفه 9من جدول الأعامل، الفقرة  6ند اإ جيب  ادلاعي اإ
ماكنية توفري امحلاية حتت أأي منصة" و كون هناك ح ق يف حظر أأي قرصنة الإشارة يف أأي منصة. يأأن  ذكر اجلزء الأول "اإ

يران )مج ل وأأعرب عن تأأييدهوهذا شلك مشلكة لوفده.  متاما الصواب  منأأنه مل يكن بالإسالمية(  -هورية وهجة نظر وفد اإ
 أأحد الوفود. ذكره، ابس تثناء ما ذكلذكر 

اكن عنوان و قبل اس تنتاجات الرئيس اكنعاكس لوهجة نظر الرئيس. و ابمس اجملموعة الأفريقية  وفد نيجريايوحتدث  .421
قدمت اس تنتاجات و لالجامتع.  وفهمهئيس حقيقة أأنه اكن تفكري الر عىل  عل قهذا وحده يف الوثيقة اس تنتاجات الرئيس و

ىل تقدمي توازن  حيث اجملموعاتلراحة مجليع شعورا ابالرئيس  حىت و . خمتلف اجملموعاتلك اخملاوف اليت أأاثرهتا بني سعت اإ
ل قبو يف تنعكس يف اس تنتاجات الرئيس ولكن ملصلحة امليض قدما كررت ثقهتا  خماوف اليت ملاكن دلهيا اجملموعة الأفريقية 

 اس تنتاجات الرئيس.

، وأأرادوا أأن تمتاما كام اكن أأهنا مل تنعكس بدتعىل التوايل أأن بعض مواقف ادلول الأعضاء  امسعو  موأأكد الرئيس أأهن .422
زاء مفصل. وأأعرب عن قلقه  عىل حنوتنعكس  ذا فتحوا  3صفحة بدل من  50 وايكونس   مأأهناإ لن  وبذكل، ذكلصفحات اإ
من تكل  موضوعنظر ومواقف حمددة وللك ال خملتلف وهجات  جسالحلظ اكن دلهيم حلسن او . جسالولكن  لخصايكون م

مل تمت ووهجة نظر الرئيس. متثل املوضوعات احملددة والعنارص اخملتلفة اليت وردت يف املوضوع. واكنت اس تنتاجات الرئيس 
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق مل يتعني عىل قوق اجملاورة ورهنا مبوافقة اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلمل تكن أأو  ااملوافقة علهي

يضيف أأن اس تنتاجات الرئيس  سوفأأنه الرئيس . ولكن من أأجل توضيح، ذكر ااملللف واحلقوق اجملاورة اختاذ قرار بشأأهن
جتنب  مميكهن وعندئذمن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة. صادر تضمن أأي قرار ت الرئيس ومل  مسلولية يه

ىل ممارسة واحدة شائعة قد مت فقرةلك لصياغة مشرتكة  معلية من قبل لتغطية بعض  اهماس تخد امن الفقرات. وأأشار اإ
ذا اكن هناك مستند  ذا اكن هناك خطأأ  مت تسميتهالأخطاء، عىل سبيل املثال اإ ارخي أأو و تأأحد ال  يفبشلك غري حصيح أأو اإ

حدى ذا اكنو . قائ قاحل اإ ظهارهاصحيحات الواقعية الت  تاإ مواقف فردية بشأأن موضوع معني، فاإن ذكل متثل  اليت اكنوا ينوون اإ
تلفة حول املسائل اإىل هنج قامئ عىل الرتايض. وجاء الهنج القامئ عىل اخمل نظر ال هجات و  . واكن جيب أأن تستندالغرضمل يكن 

ىل أأنالرئيس هممة صعبة. وأأشار تكل اكنت و ذكل،  هيدرجهذا و  أأ قر أأن يالرتايض من مساهامت خمتلفة، واكن دور الرئيس   هاإ
لك وهجات  مل تر دوفود، قائال خمتلف الاإىل حد ما من تعاسة  واعانيأأاي من الوفود سعيدا متاما، ولكن علهيم أأن لن يكون 

هو احلال  كامو املواقف.  وسوف تتطوريكون هناك مزيد من املناقشات حول املوضوعات وس  نظرمه يف اس تنتاجات الرئيس. 
لرئيس، همام ورد فهيا، اكن هناك مزيد من املناقشات حول املواقف اخملتلفة لإثراء تبادل وهجات ل ةمع اخلالصات السابق

ىل النظر يف الهنج اذلي  ىل وفد رومانيا، الرئيس وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأشار  قدمهالنظر. ودعامه اإ اإ
أأي قرار للجنة ادلامئة  تعرب عنبدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق اذلي ذكر أأن اس تنتاجات الرئيس مل  متحداث ابمس مجموعة

 تعكس امل تنطب ق عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة، ولكهنواملعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة، 
ذا واإ ل املس تقبيل للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة. لعماب اس تكاملهاسيمت و لعملية. يف اوهجة نظر الرئيس 

 أأغفلتل اس تنتاجات الرئيس أأو رمبا متك ت ، مل حتديداأأنه يف هذه النقطة بالقول  مرمبا ميكهن عندئذسارت الأمور يف اجتاه أ خر 
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ىل مزيد من املناقشة. و  نقطة حمددة. ومل متنع املرحةل املقبةل. واكن ذكل نتيجة طبيعية لوجود رأأي من اقرتح شأأنه أأن يلدي اإ
ىل املرحةل التالية اليت اكنينتقلوا أأن  الرئيس  للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة. اختاذ القراروقت  تاإ

ىل الفقرةوذكر  .423  23 وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأن بيان الرئيس اكن مفهوما بشلك جيد. وأأشار اإ
ذا  عاميف وقت ساب ق،  طرحهاذلي  سلالوال  طار البند ابدلفامي يتعل ق بأأنه  احصيح هاكن فهماإ من جدول  8راسات يف اإ

ذا قد بدأأت ابلفعلادلراسات اخملتلفة وادلراسة الاس تطالعية فاإن الأعامل،  ما حتتاج الأمانة القيام به هو اكن . وسأأل عام اإ
جراء دراسة واح يفنظر ال  ماكنية اإ قلميية اسمخس.  مس تقةل،دة اإ ىل اس تكامل ادلراسات الإ بدت اس تنتاجات الرئيس و ابلإضافة اإ

بيان ل  هحملرض، عىل الر م من فهمفائدة اهذه النقطة لالوفد  وأأاثر. معلية ادلمجلب من الأمانة امليض قدما يف طُ قد  هتعين أأن
 هم.ف أأي تعلي ق يف هذه املرحةل عىل مواق  يقدمواض أأن أأو من املفرت مهنم أأن يقدموا طلب مل يُ  مبشأأن حقيقة أأهن الرئيس

بعد تكل ادلورة للجنة ادلامئة املعنية حب ق تأأيت رمه بأأن امجلعية العامة املقبةل واصةل. وذكَّ امل ميكهنم موذكر الرئيس أأهن .424
ذا اكن  ىل امجلعية العامة، ينبغي أأن حتقد أأوشك تقدمي املللف واحلقوق اجملاورة. واإ دث املناقشة يف ذكل بعض التوصيات اإ

من ثالثة  حولتوصيات ثالث مبا يف ذكل مجموعة من  هاع ي زمت تو يف هذا الصدد قد مت اس تنساخ ورقة منفصةل ووالوقت. 
واحلصول عىل بعض بشلك أأويل م هتيف صياغالتالية العملية  ومتثلتمع وهجة نظر مشرتكة.  املوضوعيةبنود جدول الأعامل 
وامللسسات  الرتبويةمللسسات فائدة االاس تثناءات والقيود ل ،ثالثال وضوع ابملأأنه فامي يتعل ق  الرئيساملساهامت. وأأبرز 

توصية اللجنة  2015لعام تسلمي امجلعية العامة ب  تفويضالتعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى، اكن هناك 
اللجنة ادلامئة فهيا نظر ت وثيقة ل دعهتم لإعداد اللأس باب اليت ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة. واكن ذكل أأحد ا

عدادهوتناقشهااملعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة  حملاوةل استيعاب بعض وهجات النظر اخملتلفة. هتدف بطريقة  ا. وقد مت اإ
ىل اتفاق و . أأن يأأخذوهابقرارمه ب رهنمر الأ  اكندلهيم. ومع ذكل، اكنت ابلضبط ال راء الفردية اليت  واعكسومل ي  ذا وصلوا اإ اإ

ىل امجلعية العامة.  فعندئذ رسالها اإ ىل امجلعية العامة.يتفقوااذا مل و سيمت اإ  ، لن تتاح هلم الفرصة لإرسالها اإ

البند الساب ق من جدول  أأن يغل ق الرئيسطلب اللكمة قبل قد ذكر أأنه و  ،وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقيةوحتدث  .425
عن  يتخىلأأن بالرئيس مطالبة  من خالل، حيدثوهنا اليتسابقة ال من  ةكون حذر تجيب أأن  اأأهن اجملموعة ورأأتالأعامل. 

ىل  هاقلق عن  وأأعربتاس تنتاجات الرئيس.  اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة  أأن تنأأىمن أأن ذكل قد يلدي اإ
 .دوراهتان الأنشطة اليت جرت يف بنفسها ع

حملرض بشأأن ااجملموعة  خماوف عىل توضيحوفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية الشكر اإىل يس الرئ  ووجه .426
ورقة وطلب من الأمانة قراءة التوصيات الثالث املقرتحة. وعندئذ دلهيا ال. وأأكد الرئيس أأن مجيع الوفود اكن ه هلموحتذير 
التواف ق يف  طريقة تعبري عنبرد فعل أأويل أأو قرار أأو ة نظر وهجتكوين ثالثة مهنم ل  حولبعض التعليقات  ونتلقسوف ي 
 ال راء.

ىل التوصيات املقرتحة  وأأشارت .427 أأوصت اللجنة  ؛من جدول الأعامل 6. التوصية املقرتحة البند SCCR/30 يفالأمانة اإ
ة املعنية حب ق املللف واحلقوق توجيه اللجنة ادلامئب  2015امجلعية العامة تقوم ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأن 

عداد مقرتح أأسايس يف اجملاورة لالإرساع  امجلعية العامة تقوم  وسوفامية هيئات البث. حب املعنيةلمعاهدة لمعلها من أأجل اإ
الاكىف  الفهمعىل أأساس  2017تقيمي التقدم احملرز واختاذ قرار بشأأن عقد امللمتر ادلبلومايس اذلي س يعقد يف عام ب  2016

تقوم أأن بأأوصت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة  ؛من جدول الأعامل 7ص. التوصية املقرتحة البند للن
واصةل وترسيع معلها يف موضوع القيود مبتوجيه اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ب  2015لعام امجلعية العامة 

من جدول الأعامل. أأوصت اللجنة ادلامئة املعنية  8احملفوظات. التوصية املقرتحة البند دور ات و والاس تثناءات لفائدة املكتب
توجيه اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ب  2015لعام امجلعية العامة تقوم أأن بحب ق املللف واحلقوق اجملاورة 

والأشخاص ذوي  يةالبحث و لسسات الرتبوية والتعلميية فائدة املات لواصةل وترسيع معلها يف موضوع القيود والاس تثناءمب
 الإعاقات الأخرى.
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لنص واملوضوعات املتعلقة اباملفاوضات  هديي أأ تعن وفد ابكس تان ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ وأأعرب وحتدث  .428
ىل  نص املتعلقة ابل  ةفاوضامل بشأأنالتفاوض من جدول الأعامل، وذكر أأنه يليد  6توصية بشأأن البند ال املتف ق علهيا. وأأشار اإ

يضاح. وأأعرب عن اعتقاده أأنه من الساب ق لأوانه  تحتاجاتكل اليت  بشأأنواملناقشات ا املوضوعات املتف ق علهي حول ىل اإ اإ
 احلديث عن توقيت ادلقي ق للملمتر ادلبلومايس، اذلي ينبغي أأن يتقرر يف الوقت املناسب بعد تقيمي التقدم احملرز.

قصرية للتشاور مع أأعضاء اجملموعات املعنية حىت يمتكنوا  اسرتاحةفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه و  وطلب .429
 .الردمن 

 (.اسرتاحة. )الاسرتاحةوأأكد الرئيس  .430

معلهم  ترسيعاكنوا يف وضع  نظرا لأهنمأأنه وذكر  ،وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي قوحتدث  .431
نه ي، اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورةند من بنود لك ب  حول أأي اس تثناء يف حاةل اعامتد يضعوا  أألقرتح فاإ

ذا  نه ي مت تغيري أأي لكامت يف النص املقرتح، مل يالتوصيات. وذكر أأنه اإ  .اذلي مت توزيعهقبل النص الاكمل فاإ

أأدىل هبا خالل  اليتالعديد من التعليقات أأن عىل الر م من أأنه وذكر  ،وفد الياابن ابمس اجملموعة ابءوحتدث  .432
نه نعكس يف الوثيقة، ت املشاورات غري الرمسية مل  نتاجئ ملموسة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق  حتقي قملصلحة فاإ

 دون أأي تغيريات أأخرى. تنه مس تعد لقبول احلزمة احلالية كام اكنفاإ اجملاورة، 

موعة اجملقبلت قد ، الاجامتعيف السائدة روح الأأنه متاش يا مع  ذكرو  ،اي ابمس اجملموعة الأفريقيةوفد نيجري وحتدث .433
أأن عن رغبته يف الوفد من جدول الأعامل أأعرب  7لبند اب. وفامي يتعل ق 6توصية بشأأن البند من جدول الأعامل ابل الاقرتاح 

قشت يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة واقرتح مجيع بنود جدول الأعامل الثالثة اليت نو  بشأأنرى تقدما ي
اللجنة  بتوجيه 2015امجلعية العامة تقوم أأن بالتغيريات التالية "أأوصت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة 

موضوع  بشأأن دويل بأأي شلك من الأشاكل ترسيع معلها حنو وضع صك قانوينب ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة 
 من جدول الأعامل. 8يف البند  الصيغةنفس الوفد اس تخدام احملفوظات". واقرتح دور ملكتبات و فائدة االقيود والاس تثناءات ل

ىلوأأ  ،وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وحتدث .434  5لبند ل توصية املقرتحة ال  بشأأناملناقشة  شار اإ
العديد أأن ترى  اإىلهناك حاجة  تاكنو . يف الصياغة رمسيابلأسلوب البعض الوقت من املنسقني الإقلمييني  ت اس تغرقيتال

ىل امجلعية العامة. املقدمة توصية ال يف  ةنعكسم  التفويضمن البدلان النامية الصيغة املتف ق علهيا يف  وأأعرب عن تأأييده اإ
من أأجل وضع صك قانوين دويل  واعملأأن يينبغي  مأأهنب ،يجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقيةوفد ن  ا أأدىل هبيتال للمداخةل

جدول من  8لبند وفامي يتعل ق اب. 7توصية املقرتحة بشأأن البند عىل ال بأأي شلك من الأشاكل كهدف للعمل يف املس تقبل 
 ظهر اجملموعة مرونة.سوف تُ ، الأعامل

القرتاح اذلي تقدم به وفد نيجرياي، ل عن تأأييدهوأأعرب  ،عة أ س يا واحمليط الهادئوفد ابكس تان ابمس مجمو وحتدث  .435
 متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية.

 .جدول الأعاملمن  8و 7و 6بنود ال  بشأأنلتوصيات املقرتحة قبو  ل وفد جورجيا  وأأكد .436

يران )مجهورية  وواف ق .437 ث ابمس مجموعة أ س يا واحمليط بيان وفد ابكس تان اذلي اكن يتحدعىل الإسالمية(  -وفد اإ
ىل امللمتر ادلبلومايس يف عام  . صيغة من خطوط الرابعة واخلامسة والسادسة ينبغي 2017الهادئ. ومل يتف ق مع الإشارة اإ

ىل النص عىل معاهدة مل جتر واكنت هناك تفاهامت مشرتكة  حذفها لأن العديد من الوفود قد أأكدت أأن املفاوضات املستندة اإ
القضااي واملواد الرئيس ية. اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأن تواصل معلها عىل مفاوضات عىل مفتاح 

جياد حلول للقضااي الرئيس ية وتواف ق يف ال راء بشأأن املواد الرئيس ية  ىل النص واإ يف واملعاهدة.  سودةيف م الواردة تستند اإ
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نص، ميكن للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة اختاذ قرار بشأأن موعد ل املتعل ق اب، وفقا للتقدم التاليةاملرحةل 
هبا وفد نيجرياي،  اليت أأدىلالوفد البياانت  أأيدجدول الأعامل، من  8و  7 ينبندابل انعقاد امللمتر ادلبلومايس. وفامي يتعل ق 

 مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية ووفد الربازيل، متحداث ابمس 

ل راء اليت طرهحا وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، ووفد الربازيل، متحداث ل عن تأأييدهوأأعرب وفد الهند  .438
 8و 7لبندين اابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ووفد ابكس تان، متحداث ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ بشأأن 

 .ويةاللغالصياغة امجلعية العامة يف  تفويضنعكس ي وينبغي أأن . عاملالأ جدول من 

هجات نظر خمتلفة بشأأن مجموعة من التوصيات املقرتحة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف  ىوأأكد الرئيس أأنه تلق .439
ىل امجلعية العامة هذا الع تقدميهاواحلقوق اجملاورة ليمت تسلميها أأو  ام. ودعامه لتلقي تعليقات بشأأن املقرتحات اليت حظيت اإ

 اجملموعات الأخرى. بتأأييد

نيجرياي متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، ووفد الربازيل متحداث ابمس  وفداليت أأدىل هبا  البياانتوفد السودان وأأيد  .440
من  8و 7البندين أ س يا واحمليط الهادئ بشأأن  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ووفد ابكس تان متحداث ابمس مجموعة

طلب من اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة" بدل من يالنص كام ييل: "وينبغي أأن يكون عامل. الأ جدول 
 ".يقوم بتوجيه"

ىل  ،وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي قوحتدث  .441 د وأأعرب عن أأسفه مجيع الوفو وتوجه ابلشكر اإ
زاء حقيقة أأنه مل يكن من املمكن أأن  دلخول اببساطة ل يس تح ق عناء الأمر اكن و رد اجيايب من مجيع الوفود.  عىل احلصولاإ

ىل أأهنالنص ول س امي ابلنظر  بشأأنيف مفاوضات أأخرى  ىل نتيجة توافقية. ونتوصلي  سوفأأهنم بيكن دلهيم ضامن مل م اإ  اإ

فامي يتعل ق ابلبند  ،وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية عن تأأييده ملداخةلأأفريقيا وأأعرب وفد مجهورية جنوب  .442
رى تقدما يف مجيع البنود يأأن يف  أأعرب عن رغبتهجدول الأعامل، من  8و 7 ينبندابل فامي يتعل ق و  .جدول الأعامل من 6

وفود  حظيت بتأأييداجملموعة الأفريقية و اليت اقرتحهتا صيغة مسحت ال و اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة. 
أأي شلك من بمعلها حنو وضع صك قانوين مناسب يف لإرساع ابأأخرى للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة 

 الإذاعي. تس متر روح النقاش حول اس تثناءات وقيود البثالوفد أأن مك مس بقا عىل النتيجة. وطلب حي الأشاكل، ومل

جدا. وللأسف، فاإن الاقرتاح املتعل ق  ادقيق توازان حق قذكر أأن النص و  ابء،وفد الياابن ابمس اجملموعة  وحتدث .443
ىل النص الأصيل املقرتح من الرئيس امن جدول الأعامل انهتك هذا التوازن ادلقي ق. واقرتح أأن يعودو  8و 7البندين  لسامح ل  اإ

ىل الأ وفود ال اتوصية لعامتدها من امجلعية العامة. ودع ادلهيبأأن يكون واحلقوق اجملاورة  للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف خرى اإ
بداء املرونة لقبول احلزمة الأصلية اليت قدهما الرئيس.  اإ

ىل  .444 عداد عهنا ب اعر اليت مت الإ نظر يف وهجة ال  املنطقيةط انقال وأأشار الرئيس اإ ىل أأن القصد من وراء اإ وأأشار اإ
يالء طريقة ميكن أأن تلدي هبم اإىل الاس مترار يف العمل و ب ةتلفخمل تشمل تكل ال راء اأأن هو حماوةل  ةقرتحالتوصيات امل اهامتم اإ

جراء تطلبعدد من اجملموعات من واحدة فقط ولكن مجموعة من  مقدمةقوية القرتاحات ومل تكن الاهبذه املسائل اخملتلفة.   اإ
 ال راء.يف  بتواف قمن جدول الأعامل  8و 7للبندين  التوصيات املقرتحة ومل حتظبعض الإضافات. 

يف البند صيغة  وجودمن الرضوري اكن وذكر أأنه  ،وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوحتدث  .445
جياد حل فعال للقضااي اليت تلثر عىل املكتبا مللمجموعة أأهن تلكدمن جدول الأعامل  7 دور ت و اكنوا يعملون ابجتاه اإ

 احملفوظات.
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ىل و ال راء. توافقا يف ينبغي أأن تعكس  هبا خذاليت مت الأ توصية النظر عن ال  بغضالرئيس أأنه  وذكر .446 ذا مل يمت التوصل اإ اإ
أأنه اكن هناك تبادل ممثر حول  توصية. واتف ق مع وفد من مجهورية جنوب أأمجموعة مهيأأن يكون دل متواف ق يف ال راء ل ميكهن

للتوصيات املقرتحة عىل  نيتلفاخمل هناك طريقة للتوفي ق بني الهنجني  نكمل ي ولوتلفة يف جدول الأعامل. مواضيع خم  بشأأنجدا 
توصية ال  بشأأنهذه النقطة  حولاتفاق وجود  لعدم ونظرامن جدول الأعامل مل يكن هناك تواف ق يف ال راء.  8و 7البندين 

ىل املرحةل التالية، اليت اكنت  س ينتقلون م، فاإهن30وق اجملاورة املقرتحة يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلق يه اإ
 الهنايئ لدلورة واملالحظات اخلتامية. الاختتام

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 10البند 

جناح الاجامتع، مبا يف ذكل املرتمجني الفوريني و اإىل شكر ال الأمانة وهجت  .447 يني التحرير املرتمجني لك اذلين سامهوا يف اإ
اإىل شكر كام وهجت ال اجلانبية.  الفعالياتللمنظامت غري احلكومية وتكل اليت رعت  اعن تقديره توخدمات امللمترات. وأأعرب

 طيبة.ال روح وال الرائع عىل الأسلوبادلول الأعضاء 

لفوريني ومجيع واملرتمجني ا ،أأو من خالل املناقشات الرسيةأأو  العلنيةالرئيس مجيع املشاركني عىل مساهامهتم وشكر  .448
ىل تواف ق االناس ينتظرون مهنم واكن املمتاز.  وفري ق معهلحقا، والأمانة العامة الرائع  عىل أأدااهماملوظفني  تكل اكنت و لتوصل اإ

ىل انئب الرئيس.بشأأهنا امليض قدما ونالطريقة اليت س يحاول  . كام توجه ابلشكر اإ

ىل الأمانة كام توهجت  .449 دارةالاجامتع جتربة ممتعة يف جعل  عىل املسامهةالرئيس وانئب الرئيس ابلشكر اإ اللجنة  وعىل اإ
 بطريقة همنية. ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة

ن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق لأ  همن خيبة أأمل عوفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعرب  .450
تقدمي توصية خلارطة طري ق ملموسة حنو عقد ملمتر دبلومايس بشأأن معاهدة فامي يتعل ق يف وضع ميكهنا من  مل تكناجملاورة 

 .2017يئات الإذاعة يف عام هب 

، من جدول الأعامل طلب اللكمة حتت البند الساب ققد أأنه وذكر  ،وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقيةوحتدث  .451
روح بناءة وجيدة يف تكل ادلورة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف  اثنية لأنه اكنت هناكمرة اوةل رغبته يف احمل وأأعرب عن

جياد  ومتىنواحلقوق اجملاورة.   تكونة ويلغصيغة الإبقاء عىل هذه الوترية ورأأى أأن بذل املزيد من اجلهود ميكن أأن يمت من أأجل اإ
 مرحية للجميع.

ىل ع امتس الاوواف ق الرئيس عىل  .452 ابمس اجملموعة الأفريقية املقدم اح وفد نيجرياي تلفة بشأأن اقرت اخمل نظر ال وهجات اإ
 توقف مع البياانت اخلتامية.وف ي وس

أأن املنسقني  وأأوحضنفس مشاعر وفد نيجرياي، ابمس اجملموعة الأفريقية. عن وأأعرب وفد مجهورية جنوب أأفريقيا  .453
 البعض. مبعضهمع  للتفامه ةطريق واجديل  وامتعجي الإقلمييني ميكن أأن 

قلمييواملنسقحيرض ن وطلب الرئيس أأ  .454 نه يقدر اسرتاحةاملفاوضات. ) مائدةن اإىل ون الإ بناءة ال روح ال(. وقال الرئيس اإ
ىل تواف ق يف ال راء. ايف حماوةل  ىل أأهنه مشريا باأأجععن  وأأعربلتوصل اإ اكنوا يف طريقهم لتحقي ق نتاجئ. ومل  ةالطريق هذهب ماإ
حل. التوصل اإىل روح بناءة يف حماوةل هناك  تاكن اتواف ق، ولكهنل عىل ا يقومعىل الوقت للوصول اإىل حل  يعمتد الأمر

 للأسف مل يتحق ق تواف ق يف ال راء.و 

ىل  واكنمت ي  مل ماكنت ملسفة، لأهن الاسرتاحةن نتيجة وقال اإ  ،ابمس اجملموعة الأفريقية وفد نيجريايوحتدث  .455 من التوصل اإ
عالء  رمسي. وكرر وا فهيا بشلك غري لومع وهاانقشقد ة اليت ويللغللصياغة ا ابلنس بةاإجامع حىت  نهروح التواف ق، ل الوفد أأنه اإ  فاإ
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ة وياللغالصياغة نعكس يف ي من جدول الأعامل وأأنه يود أأن  7من جدول الأعامل والبند  6البند  حولقبل اقرتاح الرئيس 
توجيه اللجنة ادلامئة املعنية ب عية العامة امجل تقوم . واقرتح "أأوصت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأن القادمة

جياد حل فعال فامي يتعل ق ابلقضااي اليت تلثر عىل املكتبات و  حنومعلها من  ابلنهتاءحب ق املللف واحلقوق اجملاورة  دور اإ
اكن هناك حل ة، و اللغالصيغة ذه وهب. وذكر أأنه اكن حال وسطا جيدا من شأأنه أأن مينح الراحة مجليع اجملموعات. "احملفوظات

اكن هناك نفس و أأي شلك من الأشاكل. بحل فعال  ترمجةاحملفوظات، وميكن دور املكتبات و عىل  أأثرات تنيل ال  للقضيتنيفعال 
جياد الالزتام  من  8ابلنس بة للبند وواهجت املكتبات ودور احملفوظات. اليت التحدايت  املمتثةل يف، القضيةحل فعال لهذه ابإ

 الرئيس.املقدمة من لغة الأولية الصيغة القبل بأأن ت  ادهتاسععن اجملموعة  أأعربتجدول الأعامل، 

غري احلامس تام اخل  حيالن انه يشعر خبيبة أأمل اإ  وقال ،وحتدث وفد ابكس تان ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ .456
ي ق نتاجئ توافقية شامةل يف بعض مسح هلم ابلعمل حنو حتق ال أ راء بعضهم أأفضل يف رونة متفامه و وجود أأن رأأى  لدلورة. ولكنه

 املس تقبل.

عىل  من التفاق مل يمتكنوا ممن امللسف أأهناكن أأنه عىل الر م من أأنه وذكر  ابء،وفد الياابن ابمس اجملموعة وحتدث  .457
عىل بعض املفاهمي،  اتفقوا فقد، البثحامية لك هيئات  وحولتقدما مطردا خالل الأس بوع.  واأأحرزقد  مالتوصيات، فاإهن

 القيود والاس تثناءات. حولددة وكذكل احملبنود ال  بشأأنيف العمل القامئ عىل النص  اكنوا يبدؤونلوقت نفسه، ويف ا

ىل ترمجة ال رى يأأن عن رغبته يف  وأأعرب ،وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي قوحتدث  .458 تقدم اإ
ىل امجلعية العامة. وقد أأظهر أأقىص قدتقدم توصيات حمددة  للعمل مع اجملموعات الأخرى  والاس تعدادمن املرونة ممكن ر اإ
هن عدمأأنه عىل الر م من يف  أأمهلعن  وأأعربوالوفود الأخرى.  واصل امليض قدما يف معل يس   مالتفاق عىل التوصيات، فاإ

 اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.

توصية عىل الر م ال عىل  مل يمتكنوا من التفاق مأأنه عىل الر م من أأهن ذكرو وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية  وحتدث .459
نه، املبذوةل من لك اجلهود  ادلورات املقبةل للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اإيلالروح البناءة تقودمه يف أأن يأأمل  فاإ

ىل امجلعية العامة.  اجملاورة، وصول اإ

اجملموعات تعزيز التعاون والتنس ي ق بروح تواصل أأن يف املعدةل وأأعرب عن أأمهل  التوصياتعىل وفد الصني  وواف ق .460
جيابية، وذكل  مرنة جيايب.السري يف حنو  اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة دلفعواإ  اجتاه اإ

غالق ولعمل مع لك مهنم. اب ويسعدهناك حارضا نه لرشف كبري أأن يكون اإ الرئيس  وقال .461  ادلورة.مت اإ

 ملخص الرئيس

 ادلورةأأعامل من جدول الأعامل: افتتاح  1البند 

ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأعامل  ،افتتح الس يد فرانسس غري، املدير العام .1

الس يدة ميش يل وقامت . 2افتتح البند رحب ابملشاركني و و أأو اللجنة(، اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة )

 أأمينا.ابلعمل ( الويبووودز )
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 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس من جدول الأعامل: 2البند 

اللجنة الس يد مارتن موسكوسو فيالكورات رئيسا والس يد سانتياغو س يفالوس مينا انئبا للرئيس للفرتة من  تانتخب .2

للجنة ادلامئة  34( حىت افتتاح ادلورة SCCR/30حب ق املللف واحلقوق اجملاورة )للجنة ادلامئة املعنية  30افتتاح ادلورة 

 .ةنائب للرئيس شاغر ك زال وظيفة واحدة تل و(. SCCR/34املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة )

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول أأعامل ادلورة الثالثني 3البند 

 (..SCCR/30/1 PROV. CORRوثيقة جدول الأعامل )ال مسودةاعمتدت اللجنة  .3

 ة اجلديدةاحلكومياملنظامت غري  من جدول الأعامل: اعامتد 4البند 

للمنظمة غري احلكومية  من اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورةعامتد بصفة مراقب الاوافقت اللجنة عىل  .4
لهيا يف مرف ق الوثيقة   الفنلندية. املللف ، ويه مجعية ح قSCCR/30/4املشار اإ

 التاسعة والعرشينادلورة تقرير  مسودةمن جدول الأعامل: اعامتد  5البند 

دعيت و قرتح. امل عىل النحو( SCCR/29/5ن )الوثيقة يالتاسعة والعرش ادلورة تقرير  مسودةوافقت اللجنة عىل  .5
ىل الأمانة الدلهيم رسل أأي تعليقات ين لأ ن والوفود واملراقب  د الإلكرتوينيعىل الرب عامة عىل بياانهتم اإ

copyright.mail@wipo.int 2015يوليو  31 حبلول. 

 من جدول الأعامل: حامية هيئات البث 6البند 

 SCCR/27/2 REVو SCCR/27/6عىل النحو التايل اكنت الواثئ ق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل  .6
 .SCCR/30/5و

ملسسة اذلي أأعدته احلايل والاجتاهات التكنولوجية يف قطاع البث  لسوقاب املعينتقرير ال  بعرضاللجنة  ترحب .7
ىل كام اس متعت  (.IHSاملعلومات والتحليالت واخلربات ) ىل  وكذكلعلومات عن البث، املدورة اإ العروض واملناقشات مع اإ

ىل معاجلة بعض املسائل التقنية  يندعو املخرباء البث   قة للجنة.يف املناقشات الساب اليت مت النظر فهيااإ

اتباع هنج من خالل اللجنة املناقشات بشأأن حامية هيئات البث الإذاعي والبث الكبيل ابملعىن التقليدي  وواصلت .8
غري الرمسية اليت متت مناقش هتا يف اجللسات الأوراق شارة ومع الأخذ بعني الاعتبار الواثئ ق واخملططات الرمسية و الإ قامئ عىل 

 ة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.الثالث السابقة للجنة ادلامئ

ماكنية توفري  تحتاجاابس تثناء أأحد الوفود اليت ووفامي يتعل ق بنطاق وموضوع امحلاية،  .9 ىل مزيد من الوقت للنظر يف اإ اإ
ح به رص املس تخدام غري الاحلظر  البثاللجنة أأن متنح امحلاية ادلولية القانونية الفعاةل لهيئات  رأأتامحلاية حتت أأي منصة، 

قطاع املطبقة عىل للواحئ الوطنية ابلإشارات البث أأثناء الإرسال عىل أأي منصة تكنولوجية. وأأثريت أأيضا املسائل املتعلقة 
 البث.

ينبغي صياغة هذه التعاريف مع مراعاة التعاريف و . لبث وهيئات البثابالتعاريف املتعلقة يف اللجنة كذكل كام نظرت  .10
 .شارةالإ ح النقاش أأيضا حول تعريف ت  اهدات القامئة. وافتُ يف املعاملذكورة امثةل امل
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املقرر امحلاية واحلقوق  وموضوعلتعاريف ابفامي يتعل ق  اموحد ااملقبةل نص ادلورهت أأن يعدالرئيس من اللجنة وطلبت  .11
ىل فهم من أأجل  هاتبادل وهجات النظر حول القضااي الأخرى وتوضيح ب يف تكل ادلورة س تقوم اللجنة أأيضا و. هامنح  التوصل اإ

 مشرتك.

ىل امجلعية العامة للويبو )املقدمة توصيات ال اتفاق عىل  حيدثمل و .12  (.WIPO/GA/47اإ

ذا البند عىل جدول أأعامل ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق هب الاحتفاظوسيمت  .13
 اجملاورة.

 ودور احملفوظاتملكتبات فائدة اءات لوالاس تثنا قيودمن جدول الأعامل: ال  7البند 

 SCCR/26/8و SCCR/26/3 عىل النحو التايل: اكنت الواثئ ق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل .14
 .SCCR/30/3و SCCR/30/2و SCCR/29/4و SCCR/29/3و

عداد  ،منقحة: حمدثة و احملفوظاتدور للمكتبات و ح ق املللف قيود واس تثناءات ب  املعنيةراسة ابدلاللجنة  رحبت .15 ومن اإ
 (.SCCR/30/3)الوثيقة  كروزالربوفيسور كينيث 

بالغ و .16 جان  اليت أأعدها الس يد، للمتاحف ح ق املللفقيود واس تثناءات ب  املعنيةراسة ادللنهتاء من اباللجنة مت اإ
 عرضها يمتسوف هذه ادلورة، و مت تقدميها اإىل  يت(، الSCCR/30/2)الوثيقة  جولبولت لويس والربوفيسور اكانتفرانسوا 

 يف ادلورة املقبةل للجنة.

افقت عىل اس تخدام الورقة غري الرمسية اليت قدهما الرئيس بشأأن "القيود والاس تثناءات واللجنة و  تانقشو .17
للمكتبات ودور احملفوظات" خالل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة. وتتكون هذه 

طط اذلي مت تصمميه ليكون مبثابة أأداة مفيدة لتوفري هيلك ملناقشة جوهر لك موضوع، ابلعامتد من اخملة غري الرمسية الورق
جراء جنة ل اللجنة. وهذا سوف يسمح ل  املتوفرة أأمامعىل العديد من املوارد  يف ختالف الارتم حتمناقشة قامئة عىل الأدةل ابإ

نتيجة معينة أأو غري مرغوب فهيا، ولكن بدل من أأي و عدم توجيه النقاش حنو أأن الهدف من ذكل ه تدركوهجات النظر و 
ىل فهم أأفضل للموضوعات وأأمهيهتا الفعلية للمناقشات والنتيجة املرجوة.  أأن تلدي اإ

القوانني واملامرسات الوطنية فامي يتعل ق و هجات النظر و ومت تبادل  ته، أأكدت اللجنة أأمهي احلفظوفامي يتعل ق مبوضوع  .18
 عند اعامتد اس تثناء احلفظ. للنظر فهياهداف واملبادئ والرشوط والعوامل الأخرى ابلأ 

طار ورقة  وقررت .19 اللجنة مواصةل املناقشات بشأأن مسأأةل القيود والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات يف اإ
ضافية  هال س تكاممت ا اليتالرئيس غري رمسية   اليت تقوم عىلات سهةل الاس تعامل دو الأ من مصادر مثل  ورادةمبعلومات اإ

 واليت أأعدها: احملدثة واملنقحة، احملفوظاتدور للمكتبات و ح ق املللف قيود واس تثناءات املعنية ب راسة ادلحمتوايت 
لبحث اليت ميكن ااملنظامت غري احلكومية، وقواعد البياانت  املقدمة منالفنية التقدميية ، والعروض كروز الربوفيسور كينيث

قلميية، من بني أأ  فهيا  أأخرى. ش ياءوالندوات الإ

ختصيص الوقت بني املسائل يف عدد من الوفود أأن مناقشة هذا املوضوع سوف تس تفيد من املساواة وأأوحض  .20
 جدول الأعامل. عىلاملوضوعية الثالثة املدرجة 

ىل امجلعية العامة للويبو )املقدمة توصيات ال مل يكن هناك اتفاق عىل و .21  (.WIPO/GA /47اإ

 هذا البند عىل جدول أأعامل ادلورة احلادية والثالثني للجنة. الإبقاء عىلوسيمت  .22
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 للأشخاص ذوي الإعاقات الأخرىو التعلميية والبحثية  للملسساتمن جدول الأعامل: القيود والاس تثناءات  8البند 

 .SCCR/27/8و .SCC /26/4 PROV عىل النحو التايل: الواثئ ق املتعلقة هبذا البند من جدول الأعاملاكنت  .23

نظرا لدلور الأسايس للتعلمي  يةالبحث و الرتبوية والتعلميية لملسسات اللجنة عىل أأمهية القيود والاس تثناءات ل توشدد .24
يالء و يف اجملمتع.   الواجب للواثئ ق املوجودة. الاهامتمعقدت اللجنة مناقشات حول هذا املوضوع، مع اإ

الرتبوية تلفة حول القيود والاس تثناءات للملسسات اخمل راسات ادلاس تكامل اللجنة من الأمانة امليض قدما يف  وطلبت .25
وهتدف  2009اورة يف عام للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجمللدلورة التاسعة عرشة  اليت قُدمتالتعلميية والبحثية و 

ىل تغطية مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو. وطلب من هذه ادلراسات يف دراسة الواردة علومات الأمانة دمج مجيع امل من تاإ
 من التعديعلومات عن القيود املفروضة عىل وسائل الانتصاف مراسات ادلتشمل  أأنطلبت بعض الوفود و . مس تقةلواحدة 

ول املواضيع الأخرى املتعلقة هبذا البند من جد بتقدميدون املساس  يةالبحث و لسسات الرتبوية والتعلميية املاليت تنطب ق عىل 
جراء الأعامل. كام طلبت اللجنة من الأمانة امليض قدما يف التلكيف  دراسة شامةل عن القيود والاس تثناءات للأشخاص ابإ

 ذوي الإعاقات الأخرى.

ختصيص الوقت بني املسائل يف عدد من الوفود أأن مناقشة هذا املوضوع سوف تس تفيد من املساواة وأأوحض  .26
 ول الأعامل.جد عىلاملوضوعية الثالثة املدرجة 

ىل امجلعية العامة للويبو )املقدمة توصيات ال اتفاق عىل  حيدثمل و .27  (.WIPO/GA/47اإ

للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق هذا البند عىل جدول أأعامل ادلورة احلادية والثالثني الإبقاء عىل وسيمت  .28

 اورة.اجمل

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 9البند 

حدى ادلأألقت  .29 تضيف أأن  واقرتحت التشكيلينيعىل احلاجة اإىل ضامن تعويض مناسب للفنانني الضوء ول الأعضاء اإ
عادة اللجنة موضوع  من املناقشات بشأأن هذه املسأأةل. وأأعرب العديد من  امزيد أأن جترييف جدول أأعاملها و امللكية بيع ح ق اإ
بعض عن جامتع، يف حني أأعربت بعض ادلول الأعضاء لإضافة هذا البند اإىل جدول أأعامل الاعن تأأييدمه ادلول الأعضاء 

 املسأأةل يف الاجامتع املقبل.ودراسة ح حتليل ااقرت مت اخملاوف. و

 ملخص الرئيس

عكس وهجات نظر الرئيس بشأأن امللخص  هذا. وأأوحض الرئيس أأن حتوايت ملخص الرئيسمب اللجنة علام  أأحاطت .30
 اورة، وأأنه نتيجة ذلكل، مل يكن خاضعا ملوافقة اللجنة.املللف واحلقوق اجملللجنة ادلامئة املعنية حب ق  30نتيجة ادلورة ال

 ادلورةأأعامل من جدول الأعامل: اختتام  10البند 

ىل  7ادلورة املقبةل للجنة يف الفرتة من سوف تعقد  .31  .2015ديسمرب  11اإ

 ]ييل ذكل املرف ق[
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Yvette TUMUKUNDE (Ms.), Registration and Promotion Officer, Intellectual Property Division, 
Office of the Registrar General, Rwanda Development Board, Kigali 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE  
 
Silvano M. TOMASI, Archbishop, Apostolic Nuncio, Permanent Observer, Permanent Mission, 
Geneva  
 
Carlo Maria MARENGHI, Member, Permanent Mission, Geneva  
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Abdoul Aziz DIENG, conseiller technique, Ministère de la culture et du patrimoine, Dakar 
 
Ndèye Fatou LO (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 
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SERBIE/SERBIA 
 
Vladimir MARIC, Assistant Director, Sector for Copyright and Related Rights and International 
Cooperation, Belgrade 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Siqi CHUNG (Ms.), Legal Counsel, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Jakub SLOVÁK, Legal Adviser, Copyright Unit, Ministry of Culture, Bratislava 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
EL-Bashier SAHAL GUMAA SAHAL, Secretary-General, Protection of Copyright and Related 
Rights and Literary and Artistic Works Council, Ministry of Culture, Khartoum 
 
 
SRI LANKA 
 
Ravinatha ARYASINHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Henry OLSSON, Special Government Adviser, Division for Intellectual Property and Transport 
Law, Ministry of Justice, Stockholm 
 
Mattias RÄTTZÉN, Intern, 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 (IPI), Berne 
 
Ursula SIEGFRIED (Mme), Conseillère juridique, Division du droit et affaires internationales, 
institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
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THAÏLANDE/THAILAND 
 
Porsche JARUMON, Trade Officer, Intellectual Property, Commerce, Nonthaburi 
 
Vipatboon KLAOSOONTORN (Ms.), Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property, 
Copyright Office,  Ministry of Commerce, Bangkok 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Youssef BENBRAHIM, directeur général, Organisme tunisien des droits d'auteur et des droits 
voisins (OTPDA), Tunis 
 
Raja YOUSFI (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Gunseli GUVEN, Legal Counsellor, World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission of Turkey, Geneva 
 
 
UKRAINE 
 
Sergii ZAIANCHUKOVSKYI, Chief Expert, Regulatory Support in the Sphere of Industrial 
Property Department, State Enterprise, Ukrainian Intellectual Property, Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Juan BARBOZA, Segundo Secretario, Misión Permanente Ginebra 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Mohamed ALQASEMY, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva  
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ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Catherine LISHOMWA (Ms.), Chief Planner, Planning and Information, Ministry of Information 
and Broadcasting Services, Lusaka 
 
Grace KASUNGAMI (Ms.), Acting Registrar of Copyright, Copyright Section, Ministry of 
Information and Broadcasting Services, Lusaka 
 
 
ZIMBABWE 
 
Rhoda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
II. DÉLÉGATIONS MEMBRES SPÉCIALES/SPECIAL MEMBER DELEGATIONS 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)*/EUROPEAN UNION (EU)*  
 
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Agata Anna GERBA (Ms.), Policy Officer, Copyright Unit, Directorate General Connect, 
European Commission, Brussels 
 
Giorgio MONGIAT, Policy Officer, Copyright Unit, Directorate General Connect, European 
Commission, Brussels 
 
Antonella ZAPPIA (Ms.), Intern, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
OBSERVATOIRE EUROPÉEN DE L'AUDIOVISUEL/EUROPEAN AUDIOVISUAL 
OBSERVATORY  
 
Sophie VALAIS (Ms.), Legal Analyst, Strasbourg 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE  
ORGANIZATION (WTO) 
 

                                                
*

 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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Hannu WAGER, Counselor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
SOUTH CENTRE (SC) 
 
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Emmanuel K. OKE, Intern, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Jean-Marie EHOUZOU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Delegation, 
Geneva 
 
Georges Rémi NAMEKONG, Senior Economist, Permanent Delegation, Geneva 
 
Susan ISIKO STRBA (Ms.), Consultant, Geneva 
 
 
 
V. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/ 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
African Intellectual Property Association (AIPA)  
Bedreddine RADI, Director, Copyright, Ministry of Communication, Rabat  
 
Agence pour la protection des programmes (APP) 
Didier ADDA, conseil en propriété industrielle, Paris 
 
Alianza de Radiodifusores Iberoamericanos para la Propiedad Intelectual (ARIPI)  
José Manuel BRAVO, Delegado, Madrid 
Armando MARTINEZ BENITEZ, Delegado, México, D.F. 
Gerardo MUÑOZ DE COTE AMESCUA, Delegado, México, D.F. 
Felipe SAONA, Delegado, Zug 
Ricardo ALARCÓN, Delegado, Bogotá, D.C. 
Jorge MARTÍNEZ, Delegado, Bogotá, D.C. 
Edmundo REBORA, Delegado, Buenos Aires 
 
Ankara University Research Center on Intellectual and Industrial Property Rights (FISAUM) 
Nazan BEDIRHANOGLU (Ms.), Lecturer Researcher, Ankara 
 
Associación Argentina de Intérpretes (AADI)  
Susana RINALDI (Sra.), Directora de Relaciones Internacionales, Relaciones Internacionales, 
Buenos Aires 
Martín MARIZCURRENA, Consultor Asuntos Internacionales, Buenos Aires 
Sergio Daniel VAINIKOFF GERSGORIN, Miembro del Consejo Directivo, Buenos Aires 
Nelson AVILA, Gerente, Departamento Legal, Buenos Aires 
 
Association de gestion internationale collective des œuvres audiovisuelles 
(AGICOA)/Association for the International Collective Management of Audiovisual  
Works (AGICOA)  
Vera CASTANHEIRA (Ms.), Director, Legal and Licensing, Geneva 
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Association des télévisions commerciales européennes (ACT)/Association of Commercial 
Television in Europe (ACT)  
Emilie ANTHONIS (Ms.), European Affairs Advisor, Brussels 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA international)/European Law Students’ 
Association (ELSA International) 
Jada BRUCCOLERI (Ms.), Delegate, Brussels 
Giulia BERNI (Ms.), Delegate, Brussels 
Teresa CHECA (Ms.), Delegate, Brussels 
Justyna URBANOWSKA (Ms.), Delegate, Brussels 
Hannes WESTERMANN, Delegate, Brussels 
 
Asociación internacional de radiodifusión (AIR) /International Association of Broadcasting (IAB) 
Héctor Oscar AMENGUAL, Montevideo 
Jorge BACA, Member - IAB Working Group on Copyright, Montevideo 
Isabella GIRAO (Sra.), Member - IAB Working Group on Copyright, Montevideo 
Juan LERENA, Director, Central Office, Montevideo 
Beatriz MAFRA VIANNA (Sra.), Member - IAB Working Group on Copyright, Montevideo 
Nicolás NOVOA, Member - IAB Working Group on Copyright, Montevideo 
 
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 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Kevin TOTTIS, Observer, Zurich 
 
Association internationale pour le développement de la propriété intellectuelle 
(ADALPI)/International Society for the Development of Intellectual Property (ADALPI)  
Brigitte LINDNER (Ms.), Chair, Geneva 
Kurt KEMPER, Founder Member, 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 
 
Canadian Copyright Institute (CCI)  
Bill HARNUM, Treasurer, Toronto 
 
Canadian Library Associaion (CLA)  
Victoria OWEN (Ms.), CLA Copyright Advisory Committee member, Ottawa 
 
Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA)  
Mihály FICSOR, Chairman, Budapest 
 
Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI) 
Oleksandr BULAYENKO (Mr.), Researcher, Strasbourg 
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Centre de recherche et d'information sur le droit d'auteur (CRIC)/Copyright Research and 
Information Center (CRIC)  
Shinichi UEHARA, Visiting Professor, 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, Innovation, Technology and Intellectual 
Property, Geneva 
Nithya ANAND (Ms.), Programme Assistant, Innovation and IP, Bern 
Pedro ROFFE, Senior Associate, Innovation, Technology and Intellectual Property, Geneva 
 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF)  
Elena KOLOKOLOVA (Mrs.), Representative, Geneva 
 
Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP)  
Barbara STRATTON (Ms.), Vice-Chair and  International Spokesperson, Libraries and Archives 
Copyright Alliance (LACA), London 
 
Civil Society Coalition (CSC)  
Marc PERLMAN, Fellow, Providence 
 
Club for People with Special Needs Region of Preveza (CPSNRP)  
Konstantinos FARMAKIS, President, Preveza 
Vasileios ANTONIADIS, Member, Athens 
Vasiliki FARMAKI (Ms.), Member, Preveza 
Dimitrios FARMAKIS, Member, Preveza 
 
Communia  
Melanie DULONG DE ROSNAY (Ms.), Paris 
 
Confédération internationale des éditeurs de musique (CIEM)/International Confederation of 
Music Publishers (ICMP)  
Ger HATTON (Ms.), Director General, Brussels 
Coco CARMONA (Ms.), Head of Legal and Regulatory Affairs, Brussels 
 
Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)/International 
Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)  
Leonardo DE TERLIZZI, Legal Advisor, Paris 
Thierry FEUZ, Expert, Paris 
Kimani GODDARD (Ms.), Senior Policy Adviser, Neuilly sur Seine 
Gadi ORON, Director General, Neuilly sur Seine 
Sam RICKETSON, Professor of Law, Paris 
Hervé DI ROSA, CIAGP President, Paris 
Marie-Anne FERRY-FALL (Ms.), ADAGP Director General, Paris 
José Jorge LETRIA, President of the Board of Directors and President of the Managing Board,  
Lisbon 
Paula Cristina MARTINS CUNHA (Ms.), Spautores Director General, Lisbon 
Silvina MUNICH (Ms.), Repertoires and Creators Relations Director, Paris 
 
Conseil britannique du droit d'auteur (BCC)/British Copyright Council (BCC)  
Andrew YEATES, Director, London 
 
Conseil international des archives (CIA)/International Council on Archives (ICA)  
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Tim PADFIELD, Copyright Advisor, Devizes 
 
Conseil international des créateurs des arts graphiques, plastiques et photographiques 
(CIAGP)/International Council of Authors of Graphic, Plastic and Photographic Arts (CIAGP)  
Werner STAUFFACHER, EVA,  Prolitteris Vice-President / CIAGP Rapporteur, Paris 
 
DAISY Consortium (DAISY)  
Olaf MITTELSTAEDT, Implementer, Chêne-Bourg 
 
Electronic Information for Libraries (eIFL.net) 
Teresa HACKETT (Ms.), Programme Manager, Rome 
 
European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)  
Vincent BONNET, Director, The Hague 
 
European Visual Artists (EVA)  
CAROLA STREUL (Ms.), Secretary General, Brussels 
 
Fédération européenne des sociétés de gestion collective de producteurs pour la copie privée 
audiovisuelle (EUROCOPYA)  
Nicole LA BOUVERIE (Mme), Paris 
Yvon THIEC, Représentant, Bruxelles 
 
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/Ibero-Latin-
American Federation of Performers (FILAIE)  
Luis COBOS, Presidente, Madrid 
Miguel PÉREZ SOLÍS, Asesor Jurídico de la Presidencia, Madrid 
Paloma LÓPEZ (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 de l'industrie phonographique (IFPI)/International Federation of the 
Phonographic Industry (IFPI)  
Eva LEHNERT-MORO (Ms.), Senior Legal Adviser, Legal Policy, London 
Lauri RECHARDT, Director of Legal Policy and Licensing, Legal Policy and Licensing, London 
 
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques 
(FIAB)/International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
D. Winston TABB, Sheridna Dean of University Libraries, Johns Hopkins University,  
Baltimore, MD 
Christina DE CASTELL (Ms.), Manager, Policy and Advocacy, Den Haag 
Tomas LIPINSKI, Dean and Professor, Milwaukee 
 
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/ 
International Federation of Film Producers Associations (FIAPF) 
Bertrand MOUILLIER, Senior Expert in charge of International Affairs, London 
Spuran SEN, Adviser, Bruxelles 
Jay THOMSON, Adviser, Bruxelles 
Benoit GINISTY, Directeur général, Bruxelles 
 
Fédération internationale des journalistes (FIJ)/International Federation of Journalists (IFJ)  
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Mike HOLDERNESS, Representative, Brussels 
 
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)/ 
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)   
Rainer JUST, President, Brussels 
Pirjo HIIDENMAA (Ms.), EWC President, Brussels 
Juris BALODIS-BOLUZS, LATREPRO Lawyer, Brussels 
Anita HUSS (Ms.), General Counsel, Brussels 
Magdalena IRAIZOZ (Ms.), General Manager, Brussels 
Romain JEBLICK, LUXORR Chief Executive, Brussels 
Antje SÖRENSEN (Ms.), International Department, Brussels 
Olav STOKKMO, Chief Executive and Secretary General, Brussels 
 
Free Software Foundation Europe (FSF Europe)  
Tim ENGELHARDT, Legal Advisor, Geneva 
 
German Library Association 
Armin TALKE, Legal Advisor, Berlin 
 
International Authors Forum (IAF)  
Maureen DUFFY (Ms.), Author, London 
Katie WEBB (Ms.), Administrator London 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva 
James LOVE, Director, Washington, D.C. 
Manon RESS (Ms.), Director of Information Society Projects, Washington, D.C. 
 
Max-Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (MPI)  
Silke von Lewinski, Head, Munich 
 
Motion Picture Association (MPA) 
Christopher MARCICH, President International, Brussels 
Katharina HEIRSEMENZEL (Ms.), Senior Copyright Counsel, Brussels  
 
Non-Commercial Foundation for Development of the Center for Elaboration and 
Commercialization of New Technologies (Skolkovo Foundation)  
Igor DROZDOV, Senior Vice President, Chief Legal Counsel, Moscow 
Maxim PROKSH, Intellectual Property Leader, Moscow 
 
North American Broadcasters Association (NABA)  
Erica REDLER (Ms.), Legal Consultant, Ottawa 
Benjamin KING, Director, Government Relations, New York  
David FARES, Senior VP, Government Relations, New York 
 
Organización de Asociaciones y Empresas de Telecomunicaciones para América Latina 
(TEPAL)  
Humberto GARCIA FERRO, Secretario General Permanente, Panamá 
 
Program on Information Justice and Intellectual Property (PIJIP)  
Sean FLYNN, Professor, Washington, D.C. 
Tan ALBAYRAK, Student, Wasington, D.C. 
Joanna BLATCHLY (Ms.), Student, Washington, D.C. 
Aurelie CHORLY (Ms.), Student, Washington, D.C. 
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McArthur CHRISTINA (Ms.), Student, Wasington, D.C. 
Gina COLARUSSO (Ms.), Student, Wasington DC 
Fadia GALINDO (Ms.), Student, Wasington, D.C. 
Noemie GUILLAUME (Ms.), Student, Wasington, D.C. 
Jacob HARDAWAY, Student, Wasington, D.C. 
Paola HENRY (Ms.), Student, Wasington DC 
Benjamin JUVELIER, Student, Wasington, D.C. 
Dae Hwi KIM, Student, Wasington, D.C. 
Nicholas LANEVILLE, Student, Washington, D.C. 
Gerardo LINERO GUARDA, Student, Washington, D.C. 
Engie MOHSEN (Ms.), Student, Washington, D.C. 
Nomcebisi NDLOVU, Student, Washington, D.C. 
Fernanda NICOLA (Ms.), Director, Washington, D.C. 
Caroline O'SHEA (Ms.), Student, Washington, D.C. 
Chiara PAPPALARDO (Ms.), Program Assistant, Washington, D.C. 
Matthew PHIFER, Student, Washington, D.C. 
Neema RAFIKIAN (Ms.), Student, Washington, D.C. 
Kimberly REYNOLDS (Ms.), Student, Washington, D.C. 
Sekoia ROGERS (Ms.), Student, Washington, D.C. 
Menalco SOLIS, Student, Washington, D.C. 
Anna WHITE (Ms.), Student, Washington, D.C. 
Mohsen ZARKESH, Student, Washington, D.C. 
 
Scottish Council on Archives (SCA)  
Victoria STOBO (Ms.), Copyright Policy Adviser, Glasgow 
 
Society of American Archivists (SAA)  
William MAHER, Professor, Champaign 
 
Software and Information Industry Association (SIIA)  
Eric MASSANT, Representative, Washington, D.C. 
 
Société portugaise d'auteurs (SPA)  
José Jorge LETRIA, President and CEO, Lisbon 
Paula CUNHA (Ms.), Director General, Lisbon 
 
The Japan Commercial Broadcasters Association (JBA)  
Hiroyuki NISHIWAKI, Senior Manager, Contract and copyright department, TV Asahi 
Corporation, Tokyo 
Kaori KIMURA (Ms.), Manager, Copyright Department, Programming Division, Asahi 
Broadcasting Corporation, Osaka 
 
Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (URAP)/Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) 
Bo YAN, Deputy Director of Copyright Management Department, Beijing 
Hilal ERCAL (Ms.), Lawyer, Ankara 
Jayalath SURANGA, Group Director, Colombo 
Ichinohashi HARUYUKI, Copyright and Contracts Division, NHK, Tokyo 
Bulent Husnu ORHUN, Lawyer, Ankara  
Furkan YILMAZ, Lawyer, Ankara 
 
Union européenne de radio-télévision (UER)/European Broadcasting Union (EBU)    
Heijo RUIJSENAARS, Head, Intellectual Property Department, Geneva 
Peter MACAVOCK, Senior Manager of Delivery and Services, Geneva 
Jane VIZARD (Ms.), Legal Director, Geneva 
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Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)  
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva 
José BORGHINO, Policy Director, Geneva 
 
Union Network International - Media and Entertainment (UNI-MEI)  
Hanna HARVIMA (Ms.), Policy Officer, Nyon 
 
Writers and Directors Worldwide (W&DW)  
Yves NILLY, President, Fontenay-sous-Bois 
 
 
 
VI. BUREAU/OFFICERS 
 
 

Président/Chair:    Martín MOSCOSO (Pérou/Peru) 

 
Vice-présidents/Vice-Chairs:   Santiago CEVALLOS MENA (Équateur/Ecuador) 
 
Secrétaire/Secretary:   Michele WOODS (Mme/Ms.) (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 
 
Anne LEER (Mme/Ms.), Vice-directrice générale, Secteur de la culture et des industries de la 
création/Deputy Director General, Culture and Creative Industries Sector 
 
Michele WOODS (Mme/Ms.), 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/Ms.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur de la 
culture et des industries de la création/Senior Counsellor, Copyright Law Division, Culture and 
Creative Industries Sector  
 
Geidy LUNG (Mme/Ms.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture 
et des industries de la création/Senior Counsellor, Copyright Law Division, Culture and Creative 
Industries Sector  
 
Paolo LANTERI, juriste, 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 
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Miyuki MONROIG (Mme/Ms.), juriste adjointe, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et 
des industries de la création/Assistant 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 الوثيقة[

 

 

 


