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 .1عقدت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة (ويشار اإلهيا يف هذه الوثيقة "ابللجنة ادلامئة") جلس هتا
الثالثني يف جنيف يف الفرتة من  29يونيو اإىل  3يوليو .2015
 .2وقد حرض ممثلو ادلول التالية ا ألعضاء يف الويبو و /أأو أأعضاء احتاد برن محلاية املصنفات ا ألدبية والفنية الاجامتع:
أأفغانس تان ،وجنوب أأفريقيا واجلزائر و أأملانيا واململكة العربية السعودية وا ألرجنتني و أأرمينيا واسرتاليا والمنسا وجزر الهباما
والبارابدوس وبيالروس وبلجياك وبواتن وبوتسواان والربازيل وبوركينا فاصو والر أأس ا ألخرض والاكمريون وكندا وتش ييل
والصني وكولومبيا والكونغو وساحل العاج وكواب وادلامنرك والإكوادور واس بانيا والولايت املتحدة ا ألمريكية والاحتاد الرويس
وفنلندا وفرنسا والغابون وجورجيا واليوانن وغواتاميل وغينيا وهندوراس واجملر والهند واندونيس يا وإايران (مجهورية -
الإسالمية) وإايرلندا والياابن وا ألردن وكينيا ولتفيا وليبيا وليتوانيا ومالزياي ومالوي واملغرب واملكس يك وموانكو ونيبال
ونيجرياي وعامن وابكس تان وابراغواي وهولندا وبريو والفلبني وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي ومجهورية ادلومينياكن
ومجهورية التش يك ومجهورية تزنانيا املتحدة واململكة املتحدة ورواندا والكريس الرسويل والس نغال ورصبيا وس نغافورة
وسلوفاكيا والسودان ورسي لناك والسويد وسويرسا و اتيالند وترينيداد وتوابغو وتونس وتركيا و أأوكرانيا و أأوروغواي والمين
وزامبيا (.)90
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وشارك الاحتاد ا ألورويب يف الاجامتع بصفته عضو.

 .4وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :الاحتاد ا ألفريقي ومنظمة التعاون الإساليم
ومركز اجلنوب ومنظمة التجارة العاملية (.)4
 .5وشاركت املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :الاحتاد ا ألفريقي للملكية الفكرية ) (AIPAو
الواكةل الفرنس ية محلاية الربامج ( ،)PAAواحتاد هيئات البث ا أليبريية ا ألمريكية من أأجل امللكية الفكرية ( ،)PPAAAواحتاد
أس يا واحمليط الهادئ ل إالذاعة ( ،)PBAوامجلعية ا ألرجنتينية لفناين ا ألداء ( ،)PPAAمجعية الإدارة امجلاعية ادلولية
للمصنفات السمعية والبرصية ( ،)POAIGPمجعية التلفزة التجارية يف أأورواب ( ، )PIAاجمللس الربيطاين حل ق املللف
( ،)BIIاملعهد الكندي حل ق املللف ( ،)IIAالاحتاد الكندي للمكتبات ( ،)ILPاملركز املعين حبقوق امللكية الفكرية
والصناعية (،)MAAPAFرابطة أأورواب الوسطى والرشقية حل ق املللف ( ،)IEEIPاملركز املعين ابدلراسات ادلولية
للملكية الفكرية ( ،)IEAAAوغرفة التجارة والصناعة لالحتاد الرويس ( ،)IIAPMواملعهد املعمتد ملهنيي املكتبات والإعالم
( ،)IALAAوائتالف اجملمتع املدين ( ،)IAIاندي ذوي الاحتياجات اخلاصة يف منطقة بريفزيا ( ،)IAASPAمركز
البحث الإعالم يف جمال ح ق املللف( ،)IPAIاحتاد ديزي ( ،)APAADوملسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات
( ،)IAML.FIeوالاحتاد ا ألورويب للمكفوفني ( ،)EBAاملكتب ا ألورويب للمكتبات ( ،)EBLاملكتب ا ألورويب مجلعيات
املكتبات والإعالم والتوثي ق ( ،)EBLAAPالاحتاد ا ألورويب لطلبة احلقوق ( ،)ELSA Internationalورابطة الفنانني
ا ألوروبيني للفنون املرئية ( ،)EVPوالاحتاد ا ألورويب مجلعيات الإدارة املشرتكة للنسخ السمعي البرصي
الشخيص ( ،)EAPGIGADPامللسسة ا ألوروبية للربجميات اجملانية ( ،)MAM EE FSIوالاحتاد ا أليبريي الالتيين
ا ألمرييك لفناين ا ألداء ( ،)MALPAEوامجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية ( ،)PAAAAوامجلعية ادلولية ل إالذاعة (،)APB
واملنتدى ادلويل للمللفني ( ،)APMاملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة ( ،)AIAAAوالاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى
( ،)AIFAوالاحتاد ادلويل مجلعيات املللفني وامللحنني ( ،)IAAPIاجمللس ادلويل لفناين اجلرافيك والفنون التشكيلية
والتصوير ( ،)IAPOAاجمللس ادلويل للمحفوظات ( ،)AIPالاحتاد ادلويل للصحفيني ( ، )IFJوالاحتاد ادلويل مجلعيات
املكتبات ومعاهدها ( ،)AMLPوالاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي ا ألفالم ( ،)MAPAMوالاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية
حبقوق الاس تنساخ ( ،)AMPPGالاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات ( ،)IFPIواجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم
والتكنولوجيا والطب ( ،)AAFوامجلعية ادلولية ا ألدبية والفنية ( ،)PLPAامجلعية ادلولية للنارشين ( ،)IPAوالرابطة ادلولية
لتمنية امللكية الفكرية ( ،)PAPLAAوالاحتاد ادلويل للفيديو ( ،)AVMوامللسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية (،)IEA
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ومعهد ماكس بالنك للملكية الفكرية واملنافسة والقانون الرضييب ( ،)FAAومجعية قطاع ا ألفالم السيامنئية ( ،)FAPومجعية
هيئات البث ألمرياك الشاملية ( ،)SPBPمنظمة مجعيات رشاكت التصالت السلكية والالسلكية بأأمرياك الالتينية
( ، )AEAPLالربانمج املعين بعداةل املعلومات وامللكية الفكرية ( ،)AAJAAوجملس اسكتلندا للمحفوظات ( ،)AIPامجلعية
الربتغالية للمللفني ( ،)SPAومجعية أأمناء احملفوظات ا ألمريكيني ( ،)APPومجعية صناعة برامج احلاسوب واملعلومات
( ،)SIIAومجعية الياابن لهيئات البث التجارية ( ،)JBPوش بكة الاحتادات ادلولية  -فرع وسائل الإعالم والرتفيه (-ASA
 ،)FEAوامجلعية العاملية للصحافة ( ،)NPSواملنظمة العاملية للكتاب واخملرجني (.)63( )NDAN

البند  :1افتتاح ادلورة
 .6افتتح املدير العام ادلورة ورحب جبميع الوفود املشاركة يف ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة وقدم تقرير موجز حمدث عن وضع تداعيات ا ألعامل السابقة .ولحظ أأن معل اللجنة اكن يسري ببطء لكن وفقا
للمعايري ادلولية فرمبا يكون تطوره رسيعا .وفامي يتعل ق مبعاهدة بكني املعنية اب ألداء السمعي البرصي ،أأبلغ ادلول ا ألعضاء بأأن
التصدي ق السابع أأىت من تش ييل .وفامي يتعل ق مبعاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص
املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،فقد أأشار اإىل أأن هناك مثانية دول اعضاء قد صدقت
عىل املعاهدة وهناك دوةل اتسعة من املتوقع أأن تقوم بنفس اليشء أأثناء هذا ا ألس بوع .ورصح بأأن تقرير اللجنة ادلامئة املعنية
حب ق املللف واحلقوق اجملاورة سوف تشلك ا ألساس ألي اإجراء أخر يتعل ق مبجموعيت املسائل الرئيسة املطروحة عىل مائدة
املناقشات أأثناء هذا ا ألس بوع .واكن املوضوع ا ألول هو البند ا ألول املطروح منذ فرتة طويةل واملتعل ق هبيئات البث وهو جمال
ذو أأمهية اقتصادية وثقافية مطروحة بصورة يومية .وقد اكن ذكل أخر عنرص من عنارص الإطار الشامل حل ق املللف اذلي
مت حتديثه من أأجل البيئة الرمقية .و أأشار اإىل أأن العديد من التفاهامت فكرية قد مت دفعها أأثناء املناقشات السابقة وخاصة يف
اجللسات ا ألخرية للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .اإن النطاق الشامل للمعاهدة املقرتحة وتقييداهتا املتعلقة
ابلقرصنة عىل الإشارة اكنت واحضة واكنت التكنولوجيا من الاعتبارات الرئيسة .ومتت الإشارة اإىل تفويض امجلعية العامة لكن
مرت س بع س نوات منذ ذكل احلني وجيب أأخذ ذكل يف احلس بان .واكن هناك هدف مشرتك ابلر م من اتباع ادلول ا ألعضاء
لطرق خمتلفة لتحقي ق الهدف املشرتك .وعرب املدير العام عن متنياته لدلول ا ألعضاء ابلنجاح يف مناقشاهتا من أأجل حتقي ق
التقدم بشأأن املسأأةل .وفامي يتعل ق ابلس تثناءات والتقييدات قامت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ابإعداد
دراس تني .ا ألوىل اكنت دراسة أأعدها بروفيسور كينيث كروز واليت متت مراجعهتا وحتديهثا حبيث قامت بتجميع وحتليل
القوانني املتعلقة حب ق املللف والتقييدات والاس تثناءات املتعلقة ابملكتبات ودور احلفظ من اكفة ادلول ا ألعضاء وعددها 188
دوةل .أأما ادلراسة الثانية فاكنت دراسة حول تقييدات واس تثناءات ح ق املللف اخلاصة ابملتاحف وقام ابإعدادها اكانت
وجويبولت.

البند  :2انتخاب الرئيس وانئبيه
 .7أأشار املدير العام اإىل البند الثاين عىل جدول ا ألعامل وهو انتخاب الرئيس وانئبيه .ودعا وفد ا ألرجنتني ،اذلي
يتحدث ابمس مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب ،لإلقاء اللكمة.
 .8وقام وفد ا ألرجنتني ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب ،برتش يح الس يد مارتن موسكوسو من
دوةل البريو والس يد سانتياجو ش يفالوس من وفد الإكوادور ملنصيب رئيس وانئب رئيس اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة عىل التوايل ،من أأجل الإسهام يف سري اجللسة بسالسة وللمساعدة عىل تركزي املناقشات عىل القضااي
املوضوعية.
.9

ودعا املدير العام وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطي ق لإلقاء لكمة.
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 .10و أأيد وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطي ق ،الاقرتاح اذلي طرحه وفد ا ألرجنتني،
متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .11و أأشار املدير العام اإىل أأنه ليس هناك وفود أأخرى ترغب يف اإلقاء اللكمة و أأعلن أأن رئيس اللجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة اكن الس يد مارتن موسكوسو من وفد البريو والس يد سانتياجو ش يفالوس من وفد الإكوادور اكن
انئب الرئيس .ودعا الرئيس اإىل تسمل رئاسة اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
 .12ورحب الرئيس ابلوفود وشكرها عىل الثقة اليت وضعوها فامي يتعل ق ابملسائل املعقدة اليت تواهجها اللجنة ادلامئة املعنية
حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وقد واف ق املنسقون ا إلقلمييون وممثلو اجملموعات عىل اس مترار ادلول ا ألعضاء يف العمل عىل
اكفة املوضوعات يف مسودة جدول ا ألعامل للجلسة الثالثني للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وس تعمتد
املناقشات عىل اجللسة السابقة والواثئ ق والاقرتاحات املقدمة للجلسة الثالثني .ووفقا ملا متت املطالبة به أنفا ،فقد قامت
ا ألمانة بتنظمي جلسة معلومات ،ودعت خرباء فنيني من ادلول النامية وادلول ا ألقل منوا .واكن الهدف من جلسة املعلومات
هو التعامل مع بعض املسائل الفنية وتوضيح مسائل معينة أأاثرهتا ادلول ا ألعضاء.

البند  :3تبين جدول أأعامل اجللسة الثالثني
 .13انتقل الرئيس اإىل بند  3عىل جدول ا ألعامل ،وهو تبين جدول أأعامل اجللسة الثالثني للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة كام ورد يف الوثيقة  .SCCR/30/1 provولعدم وجود تعليقات عىل جدول ا ألعامل املقرتح ،قام الرئيس
ابعامتد جدول ا ألعامل.

البند  :4اعامتد املنظامت غري احلكومية اجلديدة
 .14انتقل الرئيس اإىل بند  4عىل جدول ا ألعامل ،واخلاص ابعامتد املنظامت غري احلكومية .وقد حصلوا عىل طلب جديد
ابلعامتد واملتضمن يف الوثيقة  SCCR/30/4واكن عبارة عن طلب من امجلعية الفنلندية حل ق املللف .ولعدم وجود
اعرتاضات ،رحب الرئيس ابمجلعية الفنلندية حل ق املللف اإىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.

البند  :5تبين تقرير اجللسة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة حول ح ق
املللف واحلقوق اجملاورة
 .15انتقل الرئيس اإىل بند  5عىل جدول ا ألعامل ،واملتعل ق بتبين تقرير اجللسة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة .ولعدم وجود تعليقات ،قام الرئيس ابعامتد التقرير.

بياانت افتتاحية
 .16افتتح الرئيس اللكامت لإلقاء منسقي اجملموعات البياانت.
 .17وهنأأ وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام .واس مترت اجملموعة يف اإعطاء أأمهية
ملفاوضات معاهدة حامية هيئات البث .وبوصفها منظمة ملكية فكرية متخصصة ،تتحمل الويبو مسلولية تس متر يف كوهنا ذات
صةل داخل البيئة املتطورة للعامل احلقيقي ،بسبب التطور التكنولويج .ومن أأجل احلفاظ عىل هذه ا ألمهية لبد من أأن تس متر
الويبو يف الاس امتع اإىل أأصوات العامل احلقيقي والاس تجابة لطلبات التمنية يف خمتلف اجملالت مبا يف ذكل أأنشطة وضع
املعايري ،بصورة مناس بة ويف الوقت املناسب .ومل يشكك أأحد يف القمية الاقتصادية الهامة لهيئات البث .واكنت القمية يه
اإحدى املطالب اليت اكنت الويبو مطالبة ابلرد علهيا .ويف هذا الصدد ،اكن عىل ادلول ا ألعضاء التوصل اإىل حل ،يناسب
البيئة احلالية من خالل دراس هتا بناء عىل أأمهيهتا اذلاتية بدون ترك حلولها لتبىل قبل دخولها حزي التنفيذ .وميكن لدلول
ا ألعضاء فقط أأن تواف ق يف هناية املطاف عىل احللول العملية والواقعية واحلفاظ عىل صةل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
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واحلقوق اجملاورة ومنظمة الويبو .وتطلع الوفد اإىل العرض التوضيحي لدلراسة احملدثة وجلسة املعلومات اليت يعقدها خرباء
حول اجلوانب الفنية للموضوعات املطروحة للنقاش .وقد عرب عن اعتقاده بأأن تكل املامرسات ميكن أأن تعم ق بصورة أأكرب
فهمهم لبعض املسائل الفنية ،اليت نشأأت يف املناقشات غري الرمسية من خالل اس تخدام أأوراق معل فنية غري رمسية يف
اجللسة ا ألخرية للجنة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة واليت يس تطيعون من خاللها الإسهام يف تشكيل أأساس ملزيد من
العمل القانوين املتعل ق ابملعاهدة .وجيب أأن نأأخذ يف احلس بان أأن املرحةل اخلطرة يه مرحةل الفهم الفين للموضوعات والفهم
القانوين للغة ،واليت تكون نص املعاهدة .وذلكل ،جيب الرتكزي بصورة جيدة عىل هذه احلقيقة يف أأي ممارسة داخل اللجنة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة من أأجل حتقي ق أأقيص مزية من تكل املامرسات الفنية لتسهيل معلية املفاوضات اخلاصة
ابملعاهدة .وتوقعت اجملموعة أأهنا ميكهنا التوصل اإىل أأساس توافقي ابلنس بة ألعاملها التالية يف اللجنة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة .واكن العرض التوضيحي اذلي قدمه بروفيسور كينيث كروز واملناقشات املكثفة اليت جرت يف اجللسة
السابقة قد أأعطت مفاتيح للسري قدما .و أأظهرت أأن ادلول ا ألعضاء حتتاج اإىل مرجعيات معلوماتية من أأجل تبين
الاس تثناءات والتقييدات اليت تتعل ق ابملسائل .وميكن معاجلة الاس تثناءات والتقييدات بصورة ميكن أأن متثل مرجعية
معلوماتية لواضعي الس ياسات بصورة سهل النفاذ اإلهيا وسهةل ابلنس بة للمس تخدمني .وميكن أأن يلدي املزيد من تبادل
اخلربات الوطنية مبا يف ذكل العمليات وا ألحاكم الهنائية امجلاعية خلف الكواليس واملتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات اخلاصة
ابملكتبات ودور احلفظ اإىل اإثراء فهم اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ويساعد عىل حتقي ق نتاجئ غري ملموسة.
و أأخريا ،أأكد الوفد عىل أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ميكهنا أأن تقوم مبزيد من ادلراسة ل ألهداف
واملبادئ اخلاصة ابلس تثناءات والتقييدات وفقا لقرتاحات وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية هبدف التوصل اإىل أأرضية
مشرتكة .وقام بتقدمي مسامهة بناء.
 .18وهنأأ وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق ،الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام وشكر
ا ألمانة عىل أأعاملها التحضريية الهامة .ورصح الوفد بأأن اجللسة بدت واعدة كام أأنه اكن هبا حتدايت يف نفس الوقت .واكن
دلهيم وقت لسامع عروض اإيضاحية معلوماتية حول البث الرمقي وادلراسات احملدثة حول هيئات البث والتقييدات
والاس تثناءات واليت ستساعدها عىل امليض قدما .واكن ذكل ميثل أأولوية كربى للمجموعة .وقد حققت املناقشات تقدما
بسبب ا ألوراق غري الرمسية اليت مت تقدميها .وقد أأصبحت الربامج الإعالمية اجلديدة مبثابة ألية مشرتكة لتوفري الإشارة لهيئات
البث يف القرن الواحد والعرشين وسوف تكون فرصة ضائعة اإذا مل يمت تضمني أأحاكم حامية حديثة واكفية .وتطلع الوفد اإىل
دمع مهنج يأأخذ يف احلس بان التقدم الفين اذلي مت اإحرازه فامي يتعل ق بأأنظمة البث حىت الن .وفامي يتعل ق ابلتقييدات
والاس تثناءات أأشار اإىل اس تعداد اجملموعة اإىل أأن تكون بناءة وتس تغل الوقت أأفضل اس تغالل يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة .وعربت عن تقديره لدلراسة احملدثة اليت قام هبا بروفيسور كينيث كروز حول التقييدات
والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ وتوقع اإجراء نقاش حول هذا املوضوع .وسوف يتيرس التقدم يف هذه
املوضوعات اإذا اس تطاعت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة املوافقة عىل ا ألهداف املشرتكة .وتود اجملموعة
تبادل أأفضل املامرسات برشط أأن تكون املشاركة يف العمل املعياري ل يمتتع بدمع عدد كبري من ادلول ا ألعضاء .وجيب تطبي ق
نفس املهنج عىل موضوع التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابمللسسات التعلميية وامللسسات البحثية وا ألشخاص ذوي
الإعاقة.
 .19ورحب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ابلرئيس وعرب عن تقديره ل ألمانة عىل العمل الشاق اذلي
قامت به ل إالعداد للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وليس جديدا أأن نعرف أأن العمل املعياري ابلويبو يواجه
أأزمة كام ظهر يف الفشل يف التوصل اإىل اتفاق حول السري ل ألمام يف اجللسة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة .اإن الويبو منظمة تسري وفقا لدلول ا ألعضاء وهو ما وضع عىل عات ق ادلول ا ألعضاء ثقة ومسلولية
للعمل من أأجل مصلحة اكفة أأحصاب املصلحة اذلين يتطلعون اإىل معرفة التوجه الالزم من خالل العمل اذلي مت يف اللجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وبغض النظر عن الإصاابت التنافس ية فاإن اجملموعة ل تعتقد أأنه من املمكن
التوصل اإىل أأرضية مشرتكة للتوصل اإىل س بل و أأحاكم يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وتطلع الوفد اإىل
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اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة اليت قامت إابعداد توهجات واحضة ومناقشات حول امللمتر ادلبلومايس
خيتص حبامية هيئات البث واليت تامتىش مع تفويض امجلعية العامة يف عام  .2007وتطلع اإىل الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة
ابملكتبات ودور احلفظ والاس تثناءات والتقييدات اخلاصة مبلسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي الإعاقة .وتطلع الوفد
اإىل اإنشاء أأدوات قانونية لهذه املوضوعات الثالثة .وقد عمل الوفد أأنه بيامن اكن العمل يسري عىل قدم وساق حول اجلوانب
ا ألخرى ،اس متر العمل اذلي ل يقل عنه خطورة واذلي يتعل ق ابلس تثناءات والتقييدات يف كونه عرضة لعدم القدرة عىل
اختاذ قرار حامس أأو الزتام واحض حنو حتقي ق نتاجئ فعاةل .وطالب بتخصيص وقت متساوي لاكفة بنود جدول ا ألعامل الثالثة.
ورحب الوفد بدراسة الربوفيسور كينيث كروز واليت تضمنت معلومات حول اجتاهات ح ق املللف حول اكفة ادلول
ا ألعضاء وعرب عن أأمهل يف أأن يكون لدلراسة احملدثة أأثرا عىل معهل وتوفري فهم هام ابلنس بة لالحتياجات والفجوات
والاس تثناءات اخلاصة ابملوقف احلايل .كام تطلع اإىل عقد مناقشات وعرض ادلراسة املتعلقة ابس تثناءات ح ق املللف اخلاصة
ابملتاحف بسبب القمية اليت ميكن ان تضيفها لعمل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وتطلع الوفد اإىل
العروض التوضيحية واملناقشات املتعلقة ابلجتاهات التكنولوجية يف جمال البث .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تساعد املعلومات
اليت مت اكتساهبا من خالل املامرسات عىل مد املناقشات حول هيئات البث ابملعلومات الالزمة .و أأخريا ،اكن الوفد مدراك بأأن
جلسة اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة الثالثني اكنت متثل الاجامتع الوحيد قبل امجلعية العامة واكن من
املهم أأن يمت توضيح كيفية سري اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قدما من خالل توصيات تقدم اإىل امجلعية
العامة.
 .20وعرب الرئيس عن شكره لوفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية عىل لكمته الهامة .كام أأبلغ ادلول ا ألعضاء
بأأهنم عىل وشك البدء يف جلسات معلومات بسبب قيود الوقت املفروضة عىل املتحدثني وقام بتعلي ق البياانت العامة.

البند  :6حامية هيئات البث
 .21قام الرئيس ابفتتاح بند  6عىل جدول ا ألعامل :وهو حامية هيئات البث .وقام بتلخيص املناقشات اليت جرت يف
اجللسة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة حول أأسس واثئ ق العمل واملالحظات الفنية
عىل ا ألوراق غري الرمسية .و أأثناء تكل املناقشات ،طالبت ادلول ا ألعضاء اإجراء دراسة حمدثة حول السوق احلالية
والاجتاهات التكنولوجية يف قسم البث .ودعا الرئيس الس يدة أن لري انئب املدير العام لتقدمي مدير اجللسة املبجل ودعوة
املشاركني يف الندوة لالنضامم جللسة املعلومات.
 .22ورصحت انئب املدير العام أأهنا ستتحدث ابإجياز بسبب وجود جلسة نقاش اكمةل أأماهمم .كام رحبت باكفة الوفود
وخاصة الوفود اجلديدة ألن املناقشات ميكن أأن تكون ساحقة .كام طالبت الرئيس بتوضيح أأس باب اختيار عقد جلسة
معلومات وقامت بتقدمي أأول متحدث يف هذا اليوم.
 .23وقام الرئيس بتقدمي الس يد دانيال كناب اذلي قام بتقدمي دراسة اجتاهات البث يف ملسسة أي.اإتش.اإس.
 .24وقامت انئبة املدير العام بتقدمي الس يد جون س ميسون اذلي أأدار جلسة املعلومات مبشاركة الس يدة ش يدا بولي
املدير التنفيذي لش بكة اتصالت الاكرييب احملدودة والس يد جورج تومايس انئب الرئيس واملدير التنفيذي للرشكة القابضة
لش باكت البث ا ألفريقية يف لندن وغاان والس يدة أأانلزي ريبيلو دا سا ،املدير القانوين للمرشوعات والتصالت ادلولية
والالزتام ابلتليفزيون العاملي يف الربازيل والس يد أأفنيندرا موهان رئيس ش بكة زي.
 .25وشكرت انئب املدير العام للفري ق يف اجللسة و أأشارت اإىل أأن هناك رسائل ل حتمل أأسامء تأأيت من الفري ق حول
هتديد القرصنة ايل يلدي اإىل تألك صناعة البث ،وحقيقة احلياة يف بيئة رمقية واحلاجة اإىل الوصول اإىل حاةل احلياد جتاه
التكنولوجيا والربامج.
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البياانت الافتتاحية
 .26رصح الرئيس بأأهنم س يعودون اإىل البياانت الافتتاحية ودعا وفد ا ألرجنتني ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ،لإلقاء لكمة.
 .27وهنأأ وفد ا ألرجنتني ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام
و أأكد عىل رغبة اجملموعة يف العمل بصورة بناءة .وتضمن جدول ا ألعامل بنود هتم اجملموعة مبا يف ذكل حامية هيئات البث
والاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ والاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابمللسسات التعلميية والبحثية
وا ألشخاص ذوي الإعاقات .وعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن تس تطيع التعامل مع املسائل بصورة متوازنة ،مع أأخذ
الاهامتمات وا ألولوايت اخلاصة باكفة ادلول ا ألعضاء املعنية يف احلس بان .وفامي يتعل ق مبسأأةل الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة
ابملكتبات ودور احلفظ ،فقد أأولت اهامتما ابلعمل اذلي مت حىت الن وعربت عن شكرها عىل التقرير اذلي أأعده بروفيسور
كينيث كروز واذلي قام بتحديث ادلراسات السابقة اليت جرت يف عايم  2008و 2014وقام ابلبناء عىل املعلومات املتضمنة
يف دراس تني .و أأكدت عىل ادلور الهام لالس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ عندما يتعل ق ا ألمر بتقدمي
خدمات املكتبات وتوفري املعلومات ا ألمر اذلي س يكون مفيدا ابلنس بة لعمل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة .وسوف يدمع الوفد عقد مناقشة مفتوحة ورصحية حول التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ
من أأجل مساعدهتا عىل التوصل اإىل حلول فعاةل للمشالكت اليت تلثر عىل املكتبات ودور احلفظ عىل مس توى العامل .وقد
اكنت اجملموعة هممتة بصفة خاصة ابملناقشات املتعلقة ابلقرتاح اذلي قدمته وفود الربازيل والإكوادور و أأورغواي واجملموعة
ا ألفريقية والهند حول هذه املسائل بعيهنا .و أأكدت اجملموعة عىل احلاجة لالس مترار يف املناقشات حول هيئات البث وحتديث
حاميهتا .وعربت عن أأملها يف أأن يمت ذكل بناء عىل وهجات النظر اليت مت التعبري عهنا وانتظرت ابهامتم مناقشة اخلرباء .لقد مر
عامان منذ توقيع معاهدة مراكش وقامت ابراغواي وا ألرجنتني ابإيداع مستندات التصدي ق أأثناء العام عىل معاهدة مراكش مبا
يامتىش مع السلفادور و أأورغواي اللتني فع نفس اليشء يف عام  .2014وقامت املكس يك ملخرا ابس تكامل اإجراءاهتا ادلاخلية
املتعلقة ابملوافقة عىل املعاهدة وعربت عن املها يف أأن تقدم مستندات التصدي ق يف ا ألايم القادمة .وهذا يعىن أأن أأكرث من
نصف اإجاميل عدد التصديقات قد أأىت من ادلول ا ألعضاء مبجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وسوف يس مترون يف
العمل للوصول اإيل  20تصدي ق املطلوبة قبل أأن تدخل املعاهدة حزي النفاذ.
 .28وهنأأ وفد الصني الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام وعرب عن شكره ل ألمانة .و أأكد الوفد عىل أأنه سيس متر يف
املشاركة الفعاةل ودمع اجللسات البناءة .كام عرب عن أأمهل يف أأن تشارك اكفة الوفود بروح بناءة ومرنة يف املناقشات حبيث
ميكهنا التوصل اإىل تواف ق يف الرأأي حول مواد جدول ا ألعامل الهامة من أأجل جعل اجللسة ممثرة.
 .29ورصح وفد ابكس تان ،متحداث ابمس مجموعة دول أس يا واحمليط الهادي ،بأأنه شعر ابلرسور عندما وجد الرئيس ير أأس
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة وعرب عن تقديره خلربة الرئيس ،والعمل اجلاد وادلؤوب للوصول اإىل تفامه
متبادل ،واذلي أأفاد كثريا معلهم .و أأشاد اب ألمانة بسبب معلها اجلاد أأثناء اإعداد الواثئ ق والرتتيبات ا ألخرى ذات الصةل من
أأجل سري العمل بصورة سلسة يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .لقد اكنت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة عنرصا هاما يف التعامل مع املسائل الثالثة ذات ا ألمهية اخلطرية ابلنس بة لاكفة ادلول ا ألعضاء ويه
حامية هيئات البحث ،والتقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ والتقييدات والاس تثناءات اخلاصة
ابمللسسات العلمية والبحثية ،وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .وذلكل اكن من احملبط أأن نرى أأنه بيامن جند أأن الثالثة
مسائل غاية يف الامهية ابلنس بة دلور ح ق املللف ،فاإهنم مع ا ألسف مل يظهروا نفس مس توى الالزتام والفهم اذلي يامتىش مع
ا ألمهية اليت تعمتد عىل احلقائ ق الاجامتعية والاقتصادية يف خمتلف ادلول ا ألعضاء .اإن مشولية الفهم املتبادل ابلنس بة للك
أأولوية من ا ألولوايت اكنت رضورية من أأجل اإحراز التقدم .ومن منطل ق هذه الروح ،اكنت اجملموعة ملزتمة ابملشاركة البناءة
يف التفاوض بشأأن نتاجئ مقبوةل ابلنس بة للطرفني ابلنس بة للقضااي الثالثة .وفامي يتعل ق ابلبث ،دمع الوفد اس تكامل معاهدة
متوازنة حول حامية هيئات البث ،بناء عىل تفويض امجلعية العامة يف  2007لتوفري امحلاية بناء عىل مهنج يعمتد عىل الإشارة
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لهيئات البث ابملعىن التقليدي .وفامي يتعل ق ابلتقييدات والاس تثناءات عربت اجملموعة عن اعتقادها بأأهنا اكنت ذات أأمهية
كربى ابلنس بة للتمنية الفردية وامجلاعية للجمعيات .وابلر م من ذكل ،اكنت هناك بعض ا ألفاكر املتشعبة حول كيفية التعامل
مع التقييدات والاس تثناءات .لقد اكن لها دورا هاما تلعبه يف احلصول عىل احل ق يف التعلمي واليت اكن يعي ق حتقيقه يف العديد
من ادلول النامية نقص النفاذ للتعلمي ذو الصةل واملواد البحثية .وبيامن اكن من املفيد القيام بتبادل اخلربات الوطنية اليت تتعل ق
ابلتقييدات والاس تثناءات اكن من امللسف أأن ذكل قد أأدى اإىل دوران سري اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة يف دوائر ابلنس بة للمسائل الثالثة وعدم اختاذ قرار يف امجلعية العامة يف  .2014اإن الاس مترار يف تبادل أأفضل
املامرسات واخلربات الوطنية قد أأسهم يف معل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة وميكن لاكفة ادلول ا ألعضاء
املشاركة فامي يتعل ق ابلقضااي الثالثة بناء عىل املناقشات السابقة واملدخالت اجلديدة حبيث يكون دلهيا يف املس تقبل نص
يناقشونه ويعملون عليه .وبناء عىل جناح اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة الساب ق مع املعاهدات عربت
اجملموعة عن اعتقادها بأأهنا ميكهنا حتقي ق تقدم يف هذه املسائل يف القريب .وتطلع الوفد اإىل حتقي ق نتاجئ اإجيابية وتقدم ملموس
يف اجللسة.
 .30وهنأأ وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق ،الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام.
وتعهدت اللجنة ابلتعاون البناء و أأهنا عىل اس تعداد للمشاركة الإجيابية يف البحث عن حلول وسط حول املسائل املوضوعية
املتعلقة حبامية ح ق املللف .واكن من املهم بصورة خاصة القيام بتطبي ق املعايري ادلولية اخلاصة حبامية هيئات البث وأأكدت
اجملموعة عىل احلاجة اإىل تعزيز العمل اذلي يمت القيام به داخل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة واملتعل ق
مبسودة املعاهدة .واكنت اجملموعة يف حاجة للقيام بذكل حبيث تكون يف موقف يف املس تقبل القريب ميكهنا من اختاذ قرار
حول عقد ملمتر دبلومايس لس تكامل املعاهدة .وكام رصح املدير العام يف بداية اجللسة ،فاإن البث هو أخر عنرص مت اإدماجه
يف امحلاية ادلولية حل ق املللف من أأجل السامح لها ابلمتتع بنظام يامتىش مع الاحتياجات احلالية .واكنت اجملموعة أأماهما هممة
صعبة واكن علهيا أأن تتوصل اإىل أأفضل طريقة ممكنة للسري ل ألمام والسامح لها ابلوفاء ابحتياجات هيئات البث مع ضامن أأهنا
تامتىش مع متطلبات العامل املعارص .وذلكل فقد أأقرت ابلتحول التكنولويج اذلي حيدث يف بداية القرن الواحد والعرشين
و أأكدت أأن دلهيا ألية فعاةل ومعارصة تسمح لها بضامن توفري امحلاية يف جمال البث الكبيل والبث املزتامن .وعربت اجملموعة عن
أأهنا س تجد نفسها يف املس تقبل القريب يف موقف ميكهنا من القيام بذكل فقط اإذا جعلت ذكل أأحد ا ألولوايت يف الاجامتعات
املس تقبلية للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
 .31وهنأأ وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام .واكن من املوثوق فيه أأن الزتاهمام
وخربتهيام سوف تقود اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة اإىل عقد مناقشات بناءة والنجاح يف حتقي ق النتاجئ
ملصلحة النظام العاملي للملكية الفكرية .كام عرب عن شكره ل ألمانة عىل الإعدادات السلسة لإقامة اجللسة الثالثني للجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .ولبد للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأن تعمل جاهدة من أأجل
الاس تغالل ا ألمثل للوقت واملوارد وهو ما يتطلب وضوحا بشأأن الغاايت وا ألهداف القابةل للتحقي ق املدرجة يف لك بند من
بنود جدول ا ألعامل .وقد شارك الوفد بصورة فاعةل يف املناقشات املتعلقة مبعاهدة حامية هيئات البث .واكنت هذه املناقشات
ذات أأمهية كبرية وعرب الوفد عن اس تعداده لالس مترار يف العمل بصورة بناءة دلفع العمل املتعل ق هبذه املسأأةل واليت اكنت
معقدة وهبا أأمور فنية يف بعض ا ألحيان .واكنت هناك حاجة للتوصل اإىل تواف ق كبري يف الر أأي حىت يمت منح امحلاية ،حبيث
ميكن للمعاهدة أأن توفر امحلاية الاكفية والفعاةل لهيئات البث .ويف أأثناء حماوةل التوصل ملثل هذا التواف ق يف الر أأي ،اكن جيب
أأن يبقى هدف الوفد هو اس تكامل املعاهدة وهو أأمر هادف نظرا للحقائ ق التكنولوجية واحتياجات هيئات البث يف القرن
الواحد والعرشين .وابلنس بة لبند جدول ا ألعامل املتعل ق ابلس تثناءات والتقييدات عرب الوفد عن اعتقاده بأأن التوصل اإىل
طريقة للسري قدما يعمتد عىل وضوح التوجه وا ألهداف املتعلقة ابملناقشات اليت تعقد .كام عرب عن اعتقاده بأأن الفهم الأكيد ملا
ميكن أأن تصل اإليه وما جيب أأن تصل اإليه نتاجئ املناقشات هو رشط مس ب ق لتجنب خماطر اإضاعة اللجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة للوقت واملوارد دون طائل .ومل تقدم امجلعية العامة يف  2014للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة تفويضا جديدا يتعل ق ابملكتبات ودور احلفظ .واكن الوفد يف حاجة اإىل فهم كيفية السري قدما بشأأن

SCCR/30/6
9

امللسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى بصورة مقبوةل لدلول ا ألعضاء .وعرب عن اعتقاده بأأنه لبد
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 .ور أأي الوفد أأنه جيب البحث عن جمال يف احلدود املرتامية واملرنة ل إالطار القانوين ادلويل
احلايل حل ق املللف وليس من خالل وضع املزيد من الواثئ ق القانونية امللزمة وهو توجه ل حيبذه .وعرب الوفد عن رغبته يف
املشاركة بصورة بناءة وملموسة يف املناقشات .واقرتح القيام بذكل عىل أأساس تبادل أأفضل املامرسات .وكام ظهر يف
املناقشات الرائعة اليت تناولت ادلراسة احملدثة املتعلقة ابملكتبات ودور احلفظ حول العامل واليت قام ابإعدادها بروفيسور كينيث
كروز ،فقد ر أأي الوفد أأن هذا املهنج لبد عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأن تدمعه .ويساعد تبادل
أأفضل املامرسات يف توضيح احللول يف خمتلف ادلول ا ألعضاء يف اجملالت اليت تتبين التعمل املتبادل وحتديد املواضع اليت
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.
 .32وهنأأ وفد املكس يك الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام .وصادق عىل بيان وفد ا ألرجنتني ،اذلي حتدث ابلنيابة عن
مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأكد عىل جملس الش يوخ املكس ييك قد قام يف  13ابريل ابملوافقة عىل معاهدة
مراكش واليت س تجعل من السهل عىل ا ألشخاص معايق البرص وذوي الإعاقات ا ألخرى يف قراءة املطبوعات الاطالع عىل
النصوص املطبوعة .وسوف تدفعهم احلكومة املكس يكية ل ألمام حنو تطوير جممتع متاكمل مع سهوةل النفاذ للتعلمي واملعلومات
والثقافة لأكرث من مليون خشص من معايق البرص يف املكس يك .و أأكد عىل الزتامه ابملبادئ املتضمنة يف اتفاقية ا ألمم املتحدة
حلقوق ا ألشخاص ذوي الإعاقات .وابختصار ،س تقوم احلكومة املكس يكية مبلء وثيقة التصدي ق مع الويبو ،ويه خطوة
أأخرى ل ألمام يف املنطقة واجملمتع ادلويل حنو ضامن التنفيذ الرسيع ملعاهدة مراكش .و أأكد الوفد عىل ا ألمهية اليت يولهيا لعمل
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ألهنم رشعوا ألول مرة يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة
يف املفاوضات املتعلقة مبعاهدة اس تطاعت حتق ق التوازن بني حامية ح ق املللف ومبادئ حقوق الإنسان ،وهو ما سوف
جيلب مزااي ملموسة جملموعة معينة يف جممتعاته .و أأعلن الزتامه الاكمل هبذا الهدف.
 .33ورصح الرئيس بأأنه ل يوجد املزيد من الطلبات من احلضور و أأنه س يطلب من املنسقني ا إلقلمييني ابلبدء يف مناقشة
طريقة اختتام مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأثناء ا ألس بوع مع الوضع يف الاعتبار أأهنا أخر
جلسة قبل امجلعية العامة القادمة ومن أأجل الاس تعداد لإرسال رساةل معينة ورصحية اإىل امجلعية العامة تعكس املوقف اذلي
يواهجونه يف املوضوعات املطروحة أأماهمم .ودعا املنسقني ا إلقلمييني اإىل البدء يف هذه النقاشات.
 .34و أأشارت ا ألمانة اإىل عدد الفعاليات اجلانبية اليت س تعقد هذه الليةل و أأكدت عىل أأنه سيمت البدء يف اليوم التايل يف بند
 6من بنود جدول ا ألعامل واملتعل ق حبامية هيئات البث.
 .35و أأغل ق الرئيس اجللسة

البند  :6حامية هيئات البث (يتبع)
 .36أأعاد الرئيس فتح البند رمق  6من بنود جدول ا ألعامل :وهو حامية هيئات البث .ورصح بأأهنم سيبدؤون ببياانت
الوفود فامي يتعل ق هبذا املوضوع .وسوف يكون من ا ألمور اليت تدعو لالهامتم أأن تعكس هذه البياانت الانطباعات اليت اكنت
دلهيم فامي يتعل ق ابدلراسات وجلسة املعلومات .وبعد هذا الوقت اكن ينوي مناقشة ردود أأفعاهلم ا ألولية فامي يتعل ق مبراجعة
ادلراسة نتيجة ملا مسعوه من خمتلف املناط ق املمثةل يف اليوم الساب ق من خالل هيئات البث .واكن الغرض من تبادل وهجات
النظر هو السامح هلم بتلخيص موقفهم فامي يتعل ق ابلعتبارات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة
واخلاصة ابملبادئ العامة وا ألهداف ا ألساس ية للوثيقة ادلولية املقرتحة حول هذا املوضوع.
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 .37و أأكد وفد الياابن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عىل أأمهية حتديث الإطار ادلويل اخلاص ابمحلاية الفعاةل لهيئات
البث يف العرص الرمقي ،وخاصة يف الوقت املناسب ،واذلي يناسب تكل البيئة املتطورة يوميا .ويف ظل وهجة نظره ،عرب
الوفد عن شكره للخرباء الفنيني اذلين أأسهموا يف حتديث ادلراسة ويف جلسة املعلومات .واكنت تكل املامرسات مفيدة للغاية
هلم لرفع مس توى فهمهم الفين لجتاهات البيئة اليت يتواجدون هبا يف الوقت احلايل وفهم ما جيب عليه القيام به .وس تكون هممة
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة القيام بزايدة فهمهم للجوانب املتعلقة مبا مسعوه يف اجللسة .ومن أأجل حتقي ق
هذا الغرض ،س تكون املناقشات املس مترة املتعلقة بأأوراق العمل غري الرمسية الفنية مبثابة دفعة براجامتية وفعاةل ل ألمام .ويف
نفس الوقت ،فاإن عقد مناقشات غري رمسية س يكون مفيدا أأيضا .ورصحت اجملموعة بأأنه جيب التأأكيد عىل أأهنام وصلوا ملرحةل
جيب علهيم فهيا دراسة ا ألفاكر املطروحة عىل طاوةل املناقشات غري الرمسية ألن احللول الوسط اليت ميكن التوصل اإلهيا
سوف جتعلهم يصلون اإىل تواف ق مس تقبيل يف الر أأي .وابلنتقال اإىل ما يتعل ق بتقدمي توصية حممتةل للجمعية العامة ،عرب الوفد
عن أأمهل يف أأن يس تطيعوا التفاق بشأأهنا من أأجل السري بصورة اإجيابية ل ألمام .وسوف ميثل ذكل قوة دافعة ملزيد من
املفاوضات اليت تامتىش مع تفويض  2007اذلي أأعطته امجلعية العامة من أأجل عقد ملمتر دبلومايس يف أأقرب فرصة ممكنة ،مع
وضع ا ألساس الصلب اذلي قاموا ابلفعل ابإنشائه .وتعهدت اجملموعة ابلس مترار يف املشاركة يف أأي فعاليات تسهم يف التوصل
اإىل نتاجئ هادفة ويف الوقت املناسب لتحقي ق امحلاية الفعاةل لهيئات البث يف العرص الرمقي.
 .38ورحب وفد ابكس تان ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أأس يا واحمليط الهادي ،ابلإسهامات املطروحة عىل الطاوةل مثل
جلسة املناقشات الفنية اليت عقدت يف اليوم الساب ق واليت أأسهمت يف اإعطاء فهم أأفضل للمواقف .و أأيد الوفد تطوير معاهدة
دولية محلاية هيئات البث وفقا للتفويض ،واذلي متت املوافقة عليه يف اجللسة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة ومت التأأكيد عليه يف  .2012و أأيد الوفد التفاق اذلي يعمتد عىل املهنج اخلاص ابلبث الكبيل والبث
املزتامن ابملعىن التقليدي .وقد تعهد الوفد ابلعمل عىل اجناز نص متوازن يتناول العديد من الاهامتمات وا ألولوايت اخلاصة
باكفة أأحصاب املصلحة .وس يقوم التفويض ا ألصيل ،بدون اإدخال أأي مس توايت حامية جديدة ،بتيسري حتقي ق التوازن
املطلوب بني حقوق وواجبات هيئات البث .وسوف يس متر الوفد يف املشاركة يف اكفة املشاورات هبدف حتقي ق تواف ق يف
الر أأي حول املسائل العالقة.
 .39ورصح وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،بأأن موقفه املتعل ق حبامية هيئات البث قد ظهر يف الساب ق يف
البيان الافتتايح .كام أأكد عىل أأنه يريد التوصل اإىل نتاجئ معلية وفعاةل وتامتىش مع تفويض  .2007وعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة من املوافقة عىل السري قدما حنو وضع معاهدة محلاية هيئات البث.
 .40ورصح وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق ،بأأنه عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة أأن تقوم بلك ما يف وسعها من أأجل اس تكامل العمل ،حبيث تسمح بتبين معاهدة حول حامية هيئات
البث يف املس تقبل القريب .ويف ظل املرحةل املتقدمة للمناقشات ،ف إان التوصل اإىل تواف ق يف الرأأي حول هذا ا ألمر قد
أأصبح من أأولوايت اجملموعة .وقد اتبعت اجملموعة ابهامتم كبري املناقشات مع اخلرباء الفنيني والعرض التوضيحي لدلراسة احملدثة
حول السوق احلايل والاجتاهات التكنولوجية يف قطاع البث .واكن هناك أأدةل واحضة عىل التطورات الكبرية اليت حدثت
منذ عام  2007وذلكل ر أأى أأنه من احلمتي ان حتظي هيئات البث حبامية اكفية وحديثة يف ظل املتطلبات التكنولوجية للقرن
الواحد والعرشين .واكن هناك تواف ق عريض يف الر أأي بشأأن وجود معاهدة ترضب جبذورها يف املهنج اذلي يعمتد عىل
الإشارة .وقد ساعدت ا ألوراق الفنية غري الرمسية اليت مت تقدميها للرئيس وادلول ا ألعضاء خالل اجللسات السابقة اللجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة عىل التقدم يف حتديد جمالت التفاق .ويف هذه اللحظة شعر الوفد بأأنه ميكن
الاس تفادة من الاجنازات السابقة وعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة من تقدمي
توصية للجمعية العامة بعقد ملمتر دبلومايس يمت تنظميه يف ماكن عقد الاجامتع القادم.
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 .41ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء بأأن معاهدة هيئات البث تعترب من ا ألولوايت القصوى  .ولزال
الزتامه قواي ابلتعامل مع العمل املتعل ق مبختلف املسائل الفنية اليت متت مناقش هتا يف اجامتعات اللجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة السابقة .وسوف يتبع الوفد مهنجا منفتحا وبناء ومران لكنه سريكز املناقشات عىل احلقوق اليت يبدو
أأنه يوجد اتفاق بشأأهنا بني الوفود .حىت لو اكنوا يعطون أأمهية كربى للجوانب ا ألخرى مثل حامية البث الرمقي فامي وراء البث
املزتامن ،فاإهنم س يقومون بتعمي ق املناقشات وتغطية العنارص ا ألخرى يف وثيقة العمل .ويف هذا الصدد ،شعر الوفد ابلمتنان
عىل جلسة املعلومات املفيدة اليت عقدها اخلرباء الفنيني لعرض دراسة حول الاجتاهات الفنية يف قطاع البث .وعرب عن
اعتقاده بأأن املسائل اليت طرحت يف املناقشات وخاصة تكل اليت تتعل ق ابس تخدام تكنولوجيا جديدة من قبل هيئات البث
سوف تظهر يف معل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة املتعل ق ابلنص .وعرب الوفد عن اقتناعه بوجوب
التوصل اإىل تواف ق عريض يف الر أأي حول العنارص الرئيسة يف املعاهدة ،من أأجل التوصل اإىل نتيجة تتعل ق بتوفري حامية اكفية
وفعاةل .و أأثناء حماوةل التوصل اإىل تواف ق يف الر أأي ،جيب أأن يكون الهدف ا ألمسى ابلنس بة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة هو التوصل ملعاهدة ،هادفة نظرا للحقائ ق التكنولوجية واحتياجات هيئات البث يف القرن الواحد والعرشين.
واكن هذا هو سبب اعتقاد الوفد القوي بأأن البث اذلي يمت عرب الوسائل التقليدية ووسائل الانرتنت يس تح ق حامية دولية
ضد أأعامل القرصنة عندما حتدث أأعامل القرصنة بصورة مزتامنة مع معليات البث أأو بعد الانهتاء من البث.
 .42و أأيد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) بيان وفد ابكس تان ،اذلي حتدث ابمس مجموعة دول أس يا واحمليط الهادي.
وابلإشارة اإىل بياانته السابقة حول حامية هيئات البث أأكد عىل عدد من املسائل .أأول ،أأعطى الوفد أأمهية كبرية لس مترار
العمل عىل موضوع امحلاية اليت تعمتد عىل الإشارة لهيئات البث ابملعىن التقليدي ،مبا يامتىش مع تفويض امجلعية العامة يف
 2007اخلاص ابلإطار القانوين محلاية هيئات البث ضد القرصنة عىل اإشارة البث .اثنيا ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأنه جيب عىل
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة اإنشاء مس توى اثين من امحلاية لهيئات البث من خالل الإطار القانوين
املقرتح و أأنه ل جيب احلد من نفاذ اجملمتع للمعرفة واملعلومات من أأجل حتقي ق التوازن يف املعاهدة من أأجل مصلحة أأحصاب
احلقوق ،وهيئات البث واجملمتع بصفة عامة .اثلثا ،فامي يتعل ق مبد امحلاية لتشمل حمتوى الإشارة والبث عرب المكبيوتر والانرتنت
اكن وجه القل ق ا ألسايس يتعل ق بأأن يلدي منح ح ق املللف واحلقوق اجملاورة أأو أأي حقوق اإضافية اإىل زايدة التلكفة ويلثر
عىل النفاذ اإىل هيئات البث يف ادلول النامية .اإن الطرق املمكنة اجلديدة لتقدمي احملتوى من خالل ش باكت المكبيوتر و أأهجزة
الهاتف احملمول ميثل أأمال كبريا يف سد الفجوة املعرفية والرمقية .وذلكل ،اكن من املهم حتديد كيفية ومىت يمت تطبي ق حقوق
امللكية الفكرية فامي يتعل ق ابلبث .ويف هذا الس ياق ،اكنت هناك حاجة اإىل تقيمي أأثر خمتلف العنارص يف املعاهدة املقرتحة عىل
النطاق العام ،والنفاذ للمعرفة وحرية التعبري .اكن من الرضوري أأيضا النظر يف أأثر املواد املقرتحة عىل املس تخدمني وامللدين
واملللفني .وقد مت حتقي ق تقدم اإجيايب يف املفاوضات املتعلقة ابإعداد نص أأثناء اجللسات السابقة بناء عىل أأوراق العمل الفنية
غري الرمسية .وقد ركزت املناقشات بصفة أأساس ية عىل جمال امحلاية يف املعاهدة املقرتحة واحلقوق املمنوحة لهيئات البث وعىل
املسائل الفنية ،مثل نوع البث اذلي سيمت حاميته مبا يف ذكل اإشارة البث اليت تس ب ق البث ،البث والنقل عرب الانرتنت،
واحلقوق اليت س متنح وفقا لنوع النقل والتعريفات واملفاهمي .وجيب الاس مترار يف املناقشات من أأجل حل املسائل املتبقية.
خامسا ،اكن هناك تفامه عام يتعل ق بأأن املعاهدة متثل رضورة وهناك تواف ق عام يف الر أأي بشأأن رضورة كون املعاهدة يف املقام
ا ألول معاهدة تعمتد عىل اإشارة البث .وجيب أأن تعمل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بصورة جامعية عىل
التوصل اإىل طري ق ل ألمام مع حل املسائل املتشعبة .وختاما ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأنه يف هذه املرحةل يوجد حاجة للتوصل
اإىل اتفاق مشرتك حول ا ألهداف ،ونطاق وهدف امحلاية من وراء معاهدة البث املقرتحة حبيث يمت السري قدما وفقا ذلكل.
 .43وهنأأ وفد مجهورية كوراي الشعبية الرئيس وانئب الرئيس وشكر ا ألمانة عىل تنظمي هذا الاجامتع الهام .وعرب الوفد عن
اعتقاده بأأنه قد حان الوقت ليس فقط لالس مترار بل ا إلرساع يف مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة
حول حامية هيئات البث ابملعىن التقليدي مع جعل تطبي ق مهنج يعمتد عىل الإشارة من ا ألولوايت .ومنذ تبين معاهدة روما
يف  ،1961مل يمت حتدث حامية هيئات البث مبا يعكس البيئة املتعلقة ابحلقوق .ومل يمت تكييفها لتناسب العرص الرمقي .وقد
اجتاحت التكنولوجيا اجلديدة احلياة اليومية وغريهتا ،وخاصة البث من خالل الانرتنت .وقد اكتسبت خدمات التليفزيون
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عرب الانرتنت شعبية كبرية ،والتح ق هبا عدد خضم من املشاركني بلغ مخس تعداد الساكن يف كوراي .و أأكد الوفد عىل رغبته يف
العمل والتعاون مع ادلول ا ألعضاء فامي يتعل ق ابمحلاية الاكفية لهيئات البث .وبناء عىل تعليقات ادلول ا ألعضاء ،تقوم اللجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بتقدمي أأرضية سلمية حبيث يمت مد أأثر الفهم املشرتك املتعل ق حبامية هيئات البث
بصورة فعاةل.
 .44و أأيد وفد نيجرياي البيان الافتتايح للمجموعة ا ألفريقية وهنأأ الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام .كام عرب عن شكره
ألمانة لعملها ادلؤوب ودمعها للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .كام أأشار اإىل اجلهود املبذوةل يف اجللسة
التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة دلفع املناقشات املتعلقة ببند جدول ا ألعامل اخلاص حبامية
هيئات البث .وقد مسحت مناقشات الهيئات ألعضاء الوفود مبزيد من املرونة يف املشاركة مع بعضها البعض يف املسائل
املوضوعية اليت تمت دراس هتا .كام رحب أأيضا بقرار اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة املتعل ق بتحديث
ادلراسات السابقة لتقدمي معلومات حديثة وتطورات تتعل ق مبجال البث وخاصة من خالل العروض التوضيحية الفنية لفري ق
اخلرباء .ول جيب املبالغة يف أأمهية جلسات املعلومات .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن اجللسات من خالل وجود وهجات
نظر أأفضل ،ومنظور يعمتد عىل حقائ ق من التقدم حنو البناء عىل اجملالت اليت مت حتقي ق تفامه كبري بشأأهنا يف اجللسات غري
الرمسية ويف تبس يط الراء املتعلقة ابملسائل العالقة .وختاما ،أأكد الوفد عىل الزتامه املس متر ابلتطوير البناء لبند جدول ا ألعامل
مع ا ألخذ يف الاعتبار أأنه هناك حاجة اإىل وجود مهنج معيل وبراجاميت لصياغة امحلاية اخلاصة هبيئات البث من خالل نطاق
تفويض امجلعية العامة الصادر يف .2007
 .45وهنأأ وفد الياابن الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام .وفامي يتعل ق حبامية هيئات البث ،عرب عن اعتقاده بأأن تعمي ق
فهمهم املشرتك للقضااي الهامة اكن رشطا أأساس يا من رشوط عقد امللمتر ادلبلومايس اخلاص بتبين املعاهدة .و ألن الوفد يرغب
يف تبين املعاهدة يف أأقرب فرصة ،فقد عرب عن أأمهل يف أأن تقوم ادلول ا ألعضاء من خالل مناقشات اجللسة اختاذ خطوات
حنو تبين هذه املعاهدة الهامة .واكنت املناقشات يف اجللسة السابقة قد مكنهتا من التوصل اإىل تفامه مشرتك حول بعض
القضااي مثل موضوع امحلاية واحلقوق اليت سيمت منحها .عالوة عىل ذكل ،مل يبد أأن هناك دوةل واحدة تعرتض عىل استبعاد
البث اذلي أأصهل الانرتنت من موضوع امحلاية .ويف مثل هذه الظروف ،جيب قياهمم مبزيد من املناقشات املفصةل للتوسع يف
نطاق هذا التفامه املشرتك .وهبذا املعىن ،اكنت جلسة املعلومات اليت عقدت يف اليوم الساب ق مفيدة يف فهم بعض القضااي
الكربى املتعلقة بتشغيل هيئات البث وتلكد أأيضا عىل أأمهية ورضورة حامية هيئات البث يف ظل وجود حالت عديدة من
حالت القرصنة .وعىل هذا ا ألساس ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ميكنه الانتقال اإىل العمل املتعل ق ابلنص يف املس تقبل
القريب .واكن الوفد مس تعدا للمشاركة يف العمل يف اجللسة بطريقة بناءة.
 .46وهنأأ وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام ورصح مبدى تطلعه اإىل اس مترار العمل
حتت قيادهتام .وعرب الوفد عن شكره ل ألمانة عىل تنظمي جلسة معلومات يف اليوم الساب ق وعىل اإعداد التقرير احملدث حول
أأنشطة صناعة البث .وقد متت الاس تفادة من الاس امتع اإىل الاس تخدامات اخملتلفة للتكنولوجيا الرمقية يف املناط ق اخملتلفة من
العامل .اإن العروض التوضيحية اخلاصة اب ألنشطة واخلربات الفعلية لعدد كرب من هيئات البث سوف تساعد عىل اإلقاء الضوء
عىل الس ياق الفعيل ملناقشات ادلول ا ألعضاء .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه قد مت اإحراز تقدم هادف يف الاجامتع ا ألخري
اذلي عقد يف ديسمرب  2014لتوضيح وتعمي ق فهمهم املتبادل للمفاهمي الهامة املتعلقة مبعاهدة البث املقرتحة ويف تقليص نطاق
امحلاية املناسب .وقد عرب الوفد عن الزتامه ابمليض قدما والوصول اإىل نتيجة ميكهنا أأن جتتذب تواف ق عام يف الر أأي حول نص
هادف ومس هتدف .واس متر الوفد يف الاعتقاد بأأن أأفضل فرصة للقيام بذكل يه من خالل الرتكزي عىل ح ق واحد حيمي
هيئات البث من أأي أأعامق قرصنة من خالل أأي برانمج بدون خل ق مس توى اإضايف من امحلاية يف مس توى اإضايف ملا يذاع.
 .47و أأكد وفد الاحتاد الرويس عىل أأمهية واحلاجة اإىل تبين وثيقة جديدة محلاية هيئات البث .وعىل مدى  16عاما اكنت
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة تناقش هذا ا ألمر وتنظر يف ا ألمر وحتق ق نتاجئ جيدة .واكن أأمه ما يف ا ألمر
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أأهنم اكن دلهيم تصور ملعاهدة ميكهنم طرهحا يف ملمتر دبلومايس وعرب الوفد عن أأمهل يف عقد امللمتر ادلبلومايس .وعرب الوفد
عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد الواثئ ق وعىل املناقشات اليت جرت يف اليوم الساب ق .ومنذ  16عاما عندما بد أأت اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة يف العمل عىل موضوع حامية هيئات البث مت حتقي ق قفزة خضمة كام تغري التلفاز .وتفهم
الوفد أأن هناك فرصة جيب اس تغاللها وجيب تصممي حامية عىل أأساس جديد .وقد اس متع الوفد اإىل تعليقات حول التفويض
اذلي حصلوا عليه يف عام  2006وهو غري صاحل حاليا .ونتيجة ألمهية املوضوع و أأمهية ما قرروه بشأأن هيئات البث ،يعتقد
الوفد أأهنم ميكهنم اختاذ اإجراء حامس وميكهنم أأن يقترصوا عىل البث التقليدي ،والاس مترار يف املناقشات بناء عىل الاجنازات
اليت حققوها يف حامية اإشارة البث ولك ما هو مرتبط هبا .ويف نفس الوقت ونظرا للتحدايت اجلديدة ميكن تضمني أأشاكل
جديدة من البث من خالل تعريفات وتوهجات جديدة من أأجل امحلاية املس تقبلية .و أأكد الوفد عىل أأن ا ألمر الرئييس هو
حتقي ق نتاجئ و أأنه ميكهنم حتقي ق نتاجئ معا وميكهنم التوصل حللول وصل فقط من خالل العمل اذلي أأجنزوه معا ،عىل أأساس
ا ألمور اليت أأجنزوها معا .ويف نفس الوقت ،امتكل الوفد مهنجا مران يف تناول اكفة املسائل واكن مس تعدا بأأن يقوم ،من أأجل
حتقي ق نتاجئ ،بدمع أأي قرارات يتوصلوا اإلهيا معا .واكن ذكل ملصلحة التبين الرسيع للمعاهدة ولصياغة مناجه مشرتكة .وقد اكنوا
يف موقف يسمح هلم ابلقيام مبناقشات فعلية لنص املعاهدة املس تقبلية .وقد أأنبأأ هذا الاعتقاد ابحامتلت جيدة وإاماكنية لعقد
ملمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب جدا.
 .48ورصح وفد تش ييل بأأنه ملزتم ومرن ومس تعد لالس مترار يف اإحراز تقدم يف املناقشات أأثناء اجللسة .وعرب عن
اعتقاده بأأن العمل القمي اذلي مت اجنازه يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة جيب أأن يس متر لتحقي ق نتاجئ
حقيقية .وابلنس بة لهذا البند من بنود جدول ا ألعامل اذلي طرح يف اجللسات السابقة فقد واهجهتم مصاعب حول نقاط
أأساس ية يف املناقشات مثل التعريفات واملفاهمي ونطاق امحلاية .ورحب الوفد بوجود اخلرباء أأثناء اجللسة .كام عرب عن أأمهل يف
أأن يساعدومه يف التوصل اإىل تفاهامت معينة حبيث ميكهنم التوصل اإىل حلول مشرتكة ومقبوةل لاكفة ادلول ا ألعضاء .وفامي
يتعل ق هبذا التفامه ،لحظ أأن هناك حاجة ملناقشة بعض جوانب املعاهدة واليت جتاوزت مسأأةل ح ق املللف املطبقة عىل
هيئات البث واذلهاب اإىل جمالت أأخرى للحامية مثل اإشارة البث .وقد مت العثور عىل ذكل يف واثئ ق أأخرى وطنية ودولية
لكهنا اكنت خارج نطاق حامية الويبو .ويف الهناية ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأن أأي وثيقة تتناول هذا املوضوع جيب أأن تكون
متسقة مع املعاهدات ا ألخرى اليت تقوم ابإدارهتا الويبو ،وبعبارة أأخرى جيب أأن تكون هناك مرونة رضورية حبيث ميكن
لدلول ا ألعضاء التأأقمل مع الثورة التكنولوجية اجلديدة.
 .49و أأيد وفد بيالروس بيان وفد رومانيا ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق ،وعرب عن
عزمه للقيام باكفة اجلهود الالزمة للتوصل للوثيقة ادلولية حول حامية هيئات البث .وهو أأمر ميكن أأن يلدي اإىل الوصول اإىل
مرحةل الاس تعداد للملمتر ادلبلومايس وميكن للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة حينئذ الرتكزي عىل املوضوعات
ا ألخرى اليت ل تقل أأمهية .وعرب الوفد عن تقديره جللسة املعلومات واليت أأكدت أأن املعاهدة اجلديدة جيب أأن تعكس
خصوصيات املناط ق واحامتلت التكيف مع التغريات ادلامئة يف هذا اجملال.
 .50وهنأأ وفد اندونيس يا الرئيس وشكر ا ألمانة .و أأيد الوفد البيان اذلي أألقاه وفد ابكس تان ،اذلي حتدث ابلنيابة عن
مجموعة دول أأس يا واحمليط الهادي .ورصح الوفد بأأن هناك قمية كبرية وراء وجود معاهدة تقوم عىل أأساس اإشارة البث محلاية
هيئات البث وذلكل أأيد اجلهود الرامية لتطوير معاهدة دولية محلاية هيئات البث وفقا لتفويض امجلعية العامة يف  2007واذلي
متت املوافقة عليه يف اجللسة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أوأكد عىل ذكل فامي بعد يف
امجلعية العامة احلادية وا ألربعني يف عام  .2012واكن الوفد مس تعدا للمشاركة بفاعلية يف حماوةل التوصل لتفاق بناء عىل املهنج
اذلي يقوم عىل أأساس اإشارة البث ابلنس بة لهيئات البث ابملعىن التقليدي .وجيب أأن يكون العمل املتعل ق ابإعداد نص
املعاهدة متسقا مع التفويض ا ألويل بدون اإضافة أأي مس توايت من امحلاية .اإن حتقي ق التوازن بني احلقوق واملسلوليات
اخلاصة هبيئات البث اكن من ا ألمور الرضورية للغاية .ويف الهناية ،قام الوفد ابلتأأكيد عىل املشاركة النشطة يف املناقشات
هبدف التوصل اإىل تواف ق يف الرأأي.
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 .51وهنأأ وفد الهند الرئيس وانئب الرئيس ولحظ أأن جلسة املعلومات اكنت فرصة جيدة ،حيث قامت هيئات بث
خمتلفة ذات طبائع خمتلفة ابحلضور وعرض وهجات نظرها .ومن أأوجه القل ق اليت برزت اكنت تتعل ق بأأن القرصنة حتدث قبل
البث وبعد البث .ويف هذا الس ياق ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأن أأي معاهدة تتعل ق حبامية هيئات البث جيب أأن تلكد عىل
الزتاهما ابملهنج اذلي يعمتد عىل اإشارة البث وسوف يكون ذكل مامتش يا مع تفويض امجلعية العامة يف  .2007واكن الوفد مران
يف دمع منع البث املبارش غري املرخص لإشارة عرب ش باكت المكبيوتر املقدمة من هيئات البث وكذكل احلقوق واحملتوى اذلي
تبثه .وقد قام الوفد بتقدمي اقرتاحاته ا ألخرية و أأكد عىل موقفه املتعل ق بعدم مد التفويض ليتضمن أأي عنارص تتضمن البث عرب
ش بكة الانرتنت أأو البث املبارش مبوجب اإطار معاهدة البث املقرتحة .كام عارض أأيضا أأي حماوةل للحصول عىل تفويض
ابإعادة الإرسال عرب ش باكت المكبيوتر أأو اإعادة الإرسال عرب أأي وسائل أأخرى ألن هذه ا ألنشطة ل تعترب بث ابملعىن
التقليدي .واكنت عىل أأحاكم التفاقية ان توفر حامية لهيئات البث ابلنس بة ملا يمت بثه ووسائل البث التقليدي والبث الكبيل
لمتكيهنا من المتتع ابحلقوق بقدر امتالكها ورشااها من ماكل ح ق املللف احلقوق اجملاورة .وجيب أأن يتضمن جمال التفاقية
امحلاية من اإعادة الإرسال غري املرخص ل إالشارات احلية عرب ش باكت المكبيوتر أأو اإعادة الإرسال عرب أأي وس يةل رمقية أأخرى
أأو وس يةل رمقية عرب الانرتنت .ومن أأجل القيام بتنفيذ هذا ا ألمر ،جيب أأن يكون احملتوى مملواك لهيئة البث سواء اكنت هجة
البث يه اجلهة اليت تقوم ابإعداد احملتوى أأو مولكة ابس تخدامه .وابلر م من ذكل ،ل ميكن منح مس توى اإضايف من امحلاية اإىل
هيئات البث فامي يتعل ق ابحملتوى اذلي ميتلكون ترخيصا لبثه فقط .ول جيب منحها حقوق يف الوسائل ا ألخرى بدون وجود
عقد من ماكل احل ق ،ألن أأي خطوة مماثةل سوف تعارض ح ق املللف ا ألساس ية وحقوق ماكل احل ق .وفامي يتعل ق ابلبث
املزتامن للمحتوى بأأنساق أأخرى ،جيب أأن تمتكن هيئة البث من حتصل عىل سبب املطالبة من أأجل حامية احلقوق من
صاحب احل ق ،ول ميكهنم احلصول عىل ح ق مفتوح لسبب املطالبة يف حاةل أأي اس تخدام غري مرخص للمحتوى يف هذه
الوسائل اليت ختتلف فهيا الرتاخيص .ويف احلالت اليت حتصل فهيا هيئة البث فقط عىل حقوق أأمقار صناعية فاإن بث
الإشارة ابملعىن التقليدي حيث ل يمت اإعطاء طرف اثلث حقوق بث عرب الانرتنت ،فاإن هيئة البث ميكهنا احلصول عىل ح ق
منع اإعادة الإرسال غري املرخص .ور أأي الوفد أأنه ل جيب السامح حبقوق ما بعد التثبيت مبوجب التفاقية املقرتحة وجيب أأن
يغطي نطاق امحلاية حامية الإشارة فقط وابلر م من ذكل ميكن السامح بعمل تثبيت ذلكل .وميكن أأن تقدم املعاهدة
اس تثناءات لالس تخدامات الشخصية واس تخدامات اخلرباء فامي يتعل ق ابلإبالغ عن ا ألحداث اجلارية واليت تس تخدم فقط
بغرض التعلمي والبحث وتثبيت البث من خالل وسائل داخل مرافقها ولبهثا اخلاص .ويف اخلتام ،فاإن الهند تعترب موطن
العديد من هيئات النطاق العريض وهيئات البث القوية واليت تبلغ من التنوع ما ل تبلغه يف أأي ماكن أخر يف العامل وذلكل
فاإن الوفد دليه أأحصاب مصلحة رئيس يني .ويف نفس الوقت ،أأكد الوفد عىل أأن حمتوى ماكل ح ق املللف نفس ا ألمهية.
واكنوا يف حاجة اإىل حتقي ق توازن حبيث يمت جعل احل ق ح ق حمظور بناء عىل عقد ول ميكن أأن يلدي اإىل موقف يوجد فيه
ح ق حممتل ميكن أأن خيل ق مشلكة قانونية كبرية فامي يتعل ق ابلقيود احمللية والعاملية.
 .52ورصح الرئيس أأنه فامي يتعل ق ابملنظامت غري احلكومية فليس هناك وقت اكيف للتأأكيد عىل املواقف الواحضة ،اليت مت
التعبري عهنا بقوة يف اجللسات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وقد عرب الرئيس عن سعادته ألنه
ر أأى نوع من التواف ق يف الر أأي يف هذه املرحةل من املناقشات املتعلقة ابملوضوع .و أأشار اإىل املساهامت الإجيابية من خمتلف
املناط ق وادلول واليت مت الترصحي هبا بصورة واحضة ملناقش هتا وفهمها واليت أأخذت يف احلس بان التطورات اجلديدة والعروض
التوضيحية الفنية كذكل .وقد أأبلغت امجلعية العامة اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بوجوب توضيح نطاق
امحلاية ،و أأهداف املعاهدة وهدف امحلاية وقد متت دراسة ذكل مبساعدة ا ألشاكل البيانية يف اجللسة السابقة .وابلإضافة اإىل
ذكل اكن هناك ادلمع املقدم من قبل ادلراسة وجلسة املعلومات .وتعترب اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة
ملتقى ميكهنم فيه تلخيص املالحظات اليت مت اس تنتاهجا خبصوص املوضوعات الثالثة .و أأشار اإىل أأن ا ألشاكل البيانية اكنت
مبثابة أأدوات ومل تكن متثل أأهداف أأو إاجنازات .فقد اكنت مفيدة يف حتفزي النقاش لكن حان الوقت للتوصل اإىل تواف ق يف
الر أأي .ودعا الرئيس الوفود لعرض وهجات نظرها فامي يتعل ق ابلتواف ق يف الر أأي اذلي توصلوا اإليه حول نطاق موضوع امحلاية،
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ونطاق امحلاية و أأهداف املعاهدة .واكن الرتكزي عىل حماوةل وفهم املوقف املشرتك للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة حول هذه ا ألمور.
 .53وواف ق الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء عىل أأنه قد حان الوقت للسري قدما واختتام املناقشات حول ا ألشاكل
البيانية والانتقال للعمل عىل النص .ويف هذا اخلصوص ،فقد وجد الوفد أأن املناقشات اليت جرت يف اليوم الساب ق وادلراسة
مثرية لالهامتم ومفيدة .وقد اس تخدمت هيئات البث عدد من ا ألساليب التكنولوجية اجلديدة وليس البث التقليدي حفسب
ولكن أأساليب تكنولوجية جديدة مثل البث التليفزيوين عرب الانرتنت والبث عرب الانرتنت و أأن ذكل حيدث يف اكفة أأحناء
العامل حىت لو مل يكن حيدث يف بعض ادلول يف هذا الوقت ،من املتوقع أأن حيدث قريبا .واكنت الوفود ترغب ومس تعدة
لالنتقال ملوضوع الإرسال وذلكل جيب عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة القيام ابلس تجابة لحتياجات
وخطط هيئات البث .وظهر أأن هناك نوعني من القرصنة أأحدها متعل ق اب ألهجزة والثاين حيدث عرب الانرتنت .وحيدث النوع
الثاين يف معليات البث املزتامن .وميكن تنظمي معلية القرصنة أأيضا ،من خالل مواقع خمالفة عىل الانرتنت تقوم بنرش روابط
للربامج اليت تبهثا هيئات البث .وقد أأكد الس يد دانيال كناب أأنه مع النفاذ للوسائل التكنولوجية ميكن ألي خشص أأن يكون
هجة بث .وجيب أأخذ ذكل يف احلس بان عند العمل عىل حتديد تعريف لهيئة البث حبيث يتضح ما يريدون تغطيته ويتضح
املس تفيدون من املعاهدة .ويف اخلتام فاإهنم يف حاجة محلاية هيئات البث .ويف ظل وجود أأساليب تكنولوجية جديدة ،ل
ميكن للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأن تقدم معاهدة غري حديثة ألن ذكل لن يأأيت جبديد ابلنس بة محلاية
هيئات البث .اإن حامية الإرسال املزتامن عرب الانرتنت للربامج اليت يمت بهثا وخدمات حمطات التليفزيون عرب المكبيوتر
اخلاصة هبيئات البث يه حامية رضورية .و أأشار الوفد اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ورصح بأأن
العديد من الوفود يدمعونه .كام اقرتح يف املرحةل ا ألوىل من املناقشات وجوب قيام اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة ابلرتكزي عىل اإعادة الإرسال حل ق اإعادة إارسال البث اذلي يتضمن اإعادة اإرسال مزتامن وإاعادة اإرسال يمت عىل أأساس
التأأجيل بناء عىل معلية التثبيت .وللسري قدما اكن علهيم البدء يف حماوةل العمل عىل تكل ا ألجزاء من النص اليت ميكهنم
التوصل اإىل تواف ق يف الر أأي بشأأهنا .ويف هذا الصدد ،س يكون من املفيد يف املناقشات أأن ينتقلوا من النقاشات املتعلقة
ابلرسوم البيانية اىل مناقشات تتعل ق ابلنص.
 .54و أأشار الرئيس اإىل اهنم قد تلقوا من وفد الهند نقاط حمددة للنقاش فامي يتعل ق مبا يعترب نطاق حامية وما ميكن أأن ميثل
طريقة لفهم املهنج اذلي يعمتد عىل اإشارات البث محلاية الإشارة من خالل أأي وس يةل .وميكن أأن يقود ذكل اإىل عقد
مناقشات حول الهدف من املعاهدة وموضوع امحلاية وجمال امحلاية .وقد مسعوا بعض اخليارات املتعلقة هبذه ا ألمور .و أأشار
الرئيس اإىل بعض اخليارات املتعلقة ابملعاهدة واقرتح أأنه س يكون من املمتع أأن يعمل موقف الوفود حول هذه املسائل من أأجل
التوصل اإىل تواف ق يف الر أأي.
 .55و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأكرث ا ألمور اليت لفتت انتباهه يف العروض التوضيحية واملتعلقة ابملناقشات
اجلارية .أأول ،مسعوا مجيعا عن زايدة اس تخدام التكنولوجيا الرمقية حول العامل واس تخدام التكنولوجيا الرمقية عرب ا ألثري وعرب
الانرتنت مبا يف ذكل البث املزتامن وعدد من الطرق ا ألخرى اخملتلفة .وقد مسعت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة أأن هناك تنوع كبري من قطر لخر ومن منطقة ألخرى لكن من الواحض أأن زايدة اس تخدام التكنولوجيا الرمقية
مبختلف الطرق اكن يف لك ماكن حىت لو اكنت الطبيعة اخلاصة به أأو التوقيت اخلاص به خمتلف .وواف ق الوفد عىل أأن
هناك حاجة اإىل اس تكشاف هذه املسائل بصورة أأكرب والتعامل معها بطريقة ما ،حىت يضمنوا أأهنم ل يتحدثون عن معاهدة
غري مسايرة للتطور قبل تبنهيا .كام اس متتعت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة اإىل بعض املسائل اليت أأاثرت
تساؤلت حول كيفية تعريف هيئة البث ،وهو مفهوم انشئ .أأما النقطة الرئيسة ا ألخرى فقد اكنت وصف اخملاوف املتعلقة
ابلقرصنة .وبدا أأن القرصنة حتدث ابس تخدام الإرسال عرب الانرتنت من قبل هجات البث ،عالوة عىل البث عرب ا ألثري واذلي
أأاثر أأيضا تساؤل حول كيفية ضامن أأن أأي لغة يمت التفاق علهيا لن ترتك ثغرات ويقوم القراصنة احملمتلون ابس تغالل أأن البث
عرب ا ألثري محمي لكن تدف ق املادة السمعية والبرصية لنفس البث عرب الانرتنت غري محمي .أأما ا ألجزاء ا ألخرى من النقاش حول
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القرصنة فقد اكنت مرتبطة عن كثب حبامية احملتوى .مثل املناقشات عىل سبيل املثال املتعلقة مببيعات ا ألقراص املدجمة
املقرصنة .واكنت هذه اخملاوف حقيقية لكهنا قد ل متثل املوضوع املناسب لهذه املعاهدة .وميكن تناول جزء كبري من خماوف
القرصنة عىل هجات البث من خالل مهنج يقوم بصورة حمضة عىل أأساس حامية اإشارة البث.
 .56ورصح وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق ،أأن تفكريه يف اليوم الساب ق اكن
يتعل ق عدم القدرة عىل اإغفال التكنولوجيا احلالية .فادلول حماطة ابلوسائل التكنولوجية اجلديدة وهناك حاجة اإىل أأن تقوم
القوانني حبامية هجات البث بغض النظر عن الوسائل اليت يس تخدموهنا .واكن من الواحض أأنه لبد من حامية البث الكبيل
ابلإضافة اإىل البث التقليدي وجيب ماكحفة القرصنة عىل أأي وس يةل اكنت وهمام اكنت الوسائل التكنولوجية املس تخدمة.
وجيب عىل الوفد تأأييد حامية البث املزتامن والإرسال ش به املزتامن والإرسال غري املتغري لإشارة بث ،والإرسال عند الطلب
لإشارة بث .وميكن أأن يدمع ح ق اإعادة اإرسال واسع النطاق فامي يتعل ق مبوضوع امحلاية ومن أأجل السري قدما أأيد الوفد نص
مدمج يمت اإعداده حبيث ميكهنم العمل عليه.
 .57ورصح وفد الياابن متحداث ابمس اجملموعة ابء بأأنه من أأجل جتنب الارتباك جيب أأن يقوموا ابلفصل بني البث
التقليدي أأو البث الكبيل والنقل عرب وسائل سلكية أأو لسلكية والإرسال ا ألويل اذلي ينبع من الانرتنت .وتقوم اكفة هيئات
البث بعملية بث تقليدي وجيب أأن يكون ذكل أأساس أأي مناقشات أأخرى .ومن انحية أأخرى ،تقوم هيئات البث يف القرن
الواحد والعرشين ابس تخدام خمتلف أأنواع الإرسال من خالل الانرتنت وجيب أأن تكون النقطة ا ألساس ية يف املناقشات يه
كيفية التعامل مع أأنواع الإرسال هذه.
 .58ورصح وفد جنوب أأفريقيا بأأن العروض التوضيحية قد أأشارت بوضوح اإىل أأن مفهوم البث قد تطور مبرور الوقت
و أأن مصطلح بث يف القرن الواحد والعرشين مل يعد مقصورا عىل الإرسال عرب ا ألثري لكنه يتضمن الإرسال السليك ،والبث
الكبيل والإرسال عرب الانرتنت .ومن املشالكت اليت اكنت تتعل ق ابلتعامل يف املايض مع التعريفات يه أأن ادلول ا ألعضاء
اكنت تتعامل يف قوانيهنا الوطنية مع اللواحئ اخلاصة ابلبث والبث الكبيل بطرق خمتلفة .اكن بعضها يركز عىل طريقة تقدمي
اخلدمة وقام بتعريف البث عىل أأنه بث عرب ا ألثري و أأن البث الكبيل هو اإرسال سليك .وهناك دول أأخرى مثل جنوب أأفريقيا
قامت يف العقد ا ألخري مبحاوةل تعريف البث بصورة تكنولوجية أأكرث حيادية بناء عىل نشاط البث بدل من الوس يةل
املس تخدمة ،وهو ما أأدى اإىل ظهور تعريفات للبث تتضمن البث الكبيل والش باكت اليت تس تخدم بروتوكول الانرتنت مثل
بث التليفزيون عرب الانرتنت .و أأيد الوفد وجود تعريف حمايد تكنولوجيا للبث يف املعاهدة حبيث يتضمن البث الكبيل
والوسائل ا ألخرى املس تخدمة من قبل هجات البث التقليدية .وعندما س ئلوا عام يريدون أأن جيدوه يف معاهدة عاملية ،ذهب
أأعضاء فري ق ممثيل هجات البث أأبعد من اجملال املقصود للمعاهدة وحتدثوا عن التثبيت والنسخ واليت تتعل ق حبقوق هجات
البث اليت مل تعرتف هبا اكفة ادلول ا ألعضاء .وعند تناول النطاق ،اكن من املفيد العودة اإىل الغرض وما يه املشلكة اليت
تنوي املعاهدة املقرتحة حلها؟ واكنت املشلكة تتعل ق ابلعرتاض غري القانوين والسطو عىل اإشارة غري قانونية أأو مرخصة لهيئة
بث والقيام ابإرسال مزتامن أأو ش به مزتامن اإىل امجلهور املس هتدف من أأجل مكسب جتاري مبارش أأو غري مبارش .واكن
العالج هو جترمي معلية السطو أأو القرصنة عىل الإشارة مع اخلضوع لبعض التقييدات مثل اس تخدام اقتباسات قصرية لإعداد
التقارير عىل ا ألحداث اجلارية و ألغراض التعلمي والبحث العلمي وهكذا .واس متر الوفد يف تأأييد تفويض امجلعية العامة لعام
 2007لتطبي ق مهنج يعمتد عىل الإشارة مع اإعطاء هجات البث نطاق حمدود من احلقوق ،املتعلقة ابإشارة البث وليس احملتوى
اذلي حتمهل اإشارة البث .اإن التثبيت والنسخ تعترب أأمشل من املهنج اذلي يعمتد عىل الإشارة لكهنام مرتبطان حبقوق احملتوى
وهو يدخل يف نطاق بعض املعاهدات ا ألخرى والقوانني احمللية يف بعض ادلول ا ألعضاء .ورصح الوفد بأأنه عىل ثقة بأأن خربة
الرئيس واخلربة السابقة يف هذا اجملال سوف تساعدمه عىل حتقي ق تقدم أأثناء هذا ا ألس بوع ،حنو التوصل اإىل تفامه مشرتك
ألحاكم معاهد حامية هيئات البث وسوف يلدي ذكل اإىل التوصل اإىل توصيات لتقدميها اإىل امجلعية العامة ل إالعداد مللمتر
دبلومايس يف .2016

SCCR/30/6
17

 .59وهنأأ وفد ا ألرجنتني ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،الرئيس وانئب الرئيس عىل
انتخاهبام .و أأعطى الوفد أأمهية كربى للمناقشات اليت جرت يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة حول حتديث
حامية هيئات البث .ومن خالل وهجة النظر تكل ،جيب أأن توفر املعاهدة املس تقبلية امحلاية جلهات البث التقليدية ومشغيل
البث الكبيل وجيب أأن تس تثين الإرسال الناشئ عن الانرتنت .وابلر م من ذكل فقد أأكدت عىل أأن الإنرتنت جيب أأن
حتصل عىل بعض امحلاية يف س ياق البث ش به املزتامن عندما يمت ذكل لحتياجات فنية بسبب فروق التوقيت يف نفس
القطر.
 .60و أأشار الرئيس اإىل أأهنم قد تلقوا تعليقات حول اإدراج هجات البث التقليدية وهجات البث الكبيل من وفد جنوب
أأفريقيا مع مالحظة أأن املعاجلة اخملتلفة يف اللواحئ اليت اكنت مطبقة يف الساب ق تلكد احلاجة اإىل تطبي ق تعريف للبث يكون
حمايد من الناحية التكنولوجية .ودعا الرئيس الوفود اإىل طرح أرااها حول هذه املسأأةل .وذكر بعض اخليارات اخملتلفة املتاحة
أأمام اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة والاقرتاحات اخملتلفة اليت قدمت فامي يتعل ق ابحلقوق اليت جيب منحها
وكيفية التعامل مع اخملاوف الرئيس ية دلى هجات البث اليت تتعل ق بتجنب النفاذ غري املرخص.
 .61وهنأأ وفد كينيا الرئيس عىل اإعادة انتخابه و أأكد عىل بيان وفد مجهورية جنوب أأفريقيا فامي يتعل ق ابلبث .ومتر كينيا خالل
معلية جهرة رمقية واكنت تتطلع اإىل تطبي ق مهنج حمايد من الناحية التكنولوجية .واكنت تضع يف حس باهنا الطرق اخملتلفة اليت
اكنت هيئات البث تقوم هبا بنرش أأعاملها .و أأكد الوفد عىل احلاجة اإىل الالزتام مبهنج يعمتد عىل الإشارة وتطلع لعقد ملمتر
دبلومايس يف عام .2016
 .62ورصح وفد تش ييل بأأن البث جيب أأن يفهم ابملعىن التقليدي و أأهنم ليسوا يف موقف يسمح بتوفري امحلاية جلهات البث
الكبيل أأو أأي أأنواع من هيئات البث غري التقليدية.
 .63و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء اإىل الإسهامات اخملتلفة لوفود الهند ورومانيا ،اذلي حتدث ابلنيابة عن
مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق ،ووفد مجهورية جنوب أأفريقيا وا ألرجنتني ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وكينيا .ويبدو أأن فكرة حامية الإشارة احلية لهيئات البث اليت ترسل عرب أأي وس يةل سواء اكنت
ترسل عرب وسائل تقليدية أأو عرب الانرتنت يه ا ألرضية املشرتكة .وفامي يتعل ق مبسأأةل البث الكبيل واف ق الوفد عىل أأنه جيب
حامية البث الكبيل و أأنه ميثل أأسلوب خمتلف يف اإرسال الربامج .وقد مت التوصل من خالل املناقشات اإىل تواف ق يف الر أأي
يتعل ق حبامية الإشارة احلية من خالل ا ألساليب التقليدية أأو عرب الانرتنت و أأن احلقوق اليت س متنح حتمي الاعرتاض والإرسال
املزتامن ل إالشارة عرب أأي وس يةل .وتساءل الوفد عام اإذا اكن هذا هو الفهم الصحيح.
 .64و أأكد الرئيس أأن الفهم اذلي عرب عنه الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء فهام دقيقا.
 .65وصادق وفد اإيطاليا عىل بيان وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء .و أأشار اإىل املادة  14من التفاق املتعل ق
ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية واليت أأشارت اإىل هيئات البث و أأن لها احل ق يف حظر عدد من ا ألنشطة
اإذا متت بدون ترخيص مهنا .كام أأشار اإىل التثبيت ونسخ التثبيت وإاعادة اإرسال التثبيت ابلإضافة اإىل التواصل مع امجلهور.
وذلكل فاإن احامتل حامية البث عرب الانرتنت اكنت متوقعة يف املادة من خالل تعريف التواصل مع امجلهور .واكن من املتوقع
أأن يتضمن التواصل مع امجلهور فكرة الإاتحة للجمهور .ونصت املادة  14من التفاق املتعل ق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من
حقوق امللكية الفكرية عىل اإماكنية حامية البث عرب الانرتنت .وفامي يتعل ق مبسأأةل الرتخيص احلرصي للمحظورات ،فميكهنا أأن
توفر حلول للمشالكت اليت يتعاملون معها يف املعاهدات احلالية .ورصحت املادة  14من التفاق املتعل ق ابجلوانب املتصةل
ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية بأأن هيئات البث يكون لها ح ق حظر عدد من ا ألنشطة اإذا متت بدون احلصول عىل
ترخيص مهنا كام تشري املادة .اإن ح ق احلظر ،كنتيجة لعدم الرتخيص ،اكنت متوقعة ويعىن ذكل أأهنا مل تكن حقوق حرصية.
و أأشارت معاهدة روما اإىل أأن الهيئة جيب أأن تمتتع حب ق الرتخيص أأو احلظر .وقد مت اس تخدام هاتني اللكمتني ابلتبادل لكهنام
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اكنتا تشريا اإىل نفس ا ألمر وهو احلقوق احلرصية .وفامي يتعل ق حبقوق النسخ ،فاإذا اكنت تتضمن تصور حامية البث عرب
الانرتنت ،فاإنه اإذا اكنت املادة أأو احملتوى عىل الانرتنت فاإن النسخ يعترب جزء رضوري من العملية .وذلكل ،تتطلب العملية
حامية التثبيت أأو النسخ .وجيب الاعرتاف هبذين احلقني عندما يتعل ق ا ألمر ابلبث.
 .66وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل اجلهود اليت بذلهتا من أأجل دفع بند جدول ا ألعامل املتعل ق حبامية هيئات البث ابلإضافة
اإىل اجلهود اليت قامت هبا الوفود ا ألخرى .كام رحب الوفد جبلسة املعلومات اليت عقدت يف اليوم الساب ق وتفهم أأن اللجنة
جيب أأن تأأخذ يف حس باهنا بصورة اكمةل التغريات التكنولوجية والتغريات التجارية .و أأيد تطبي ق املعاهدة عىل البث التقليدي
مبا يف ذكل البث الكبيل .وعرب الوفد عن اعتقاده أأيضا بأأن اإدراج البث املزتامن يف املعاهدة اكن رضوراي ومعقول .وجيب
اإدراج البث عند الطلب يف املعاهدة .وفامي يتعل ق ابلبث ش به املزتامن عرب الوفد عن رغبته يف الاس امتع اإىل موقف الوفود
ا ألخرى للتوصل حلل ميكن أأن يكون مقبول لاكفة ا ألطراف من أأجل حتقي ق تقدم موضوعي خبصوص بند جدول ا ألعامل
املطروح للنقاش.
 .67و أأشار وفد الهند اإىل بيان الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء .وللتوضيح فاإن موقف الوفد هو أأنه جيب أأن تعمتد
معاهدة هيئات البث والبث الكبيل عىل البث التقليدي وليس احملتوى وجيب منع اإعادة الإرسال غري املرخص والإرسال عرب
ش باكت الانرتنت .وابلر م من ذكل ،ل جيب أأن يكون هناك ح ق اإجيايب لإرسال اإو اإعادة اإرسال املادة اليت مت بهثا عرب
ش بكة المكبيوتر .ول جيب أأن يكون هناك ح ق تثبيت اإجباري مضن املعاهدة .وجيب أأن تكون هناك اس تثناءات
لس تخدامات امجلهور .و أأشار الوفد اإىل بيان وفد اإيطاليا املتعل ق حب ق احلظر وح ق الرتخيص و أأهنام يس تخدمان ابلتبادل .ومل
يكن هذا ا ألمر واحضا .اإن ضابط ا ألمن احل ق يف منع خشص ل حيمل حتقي ق خشصية ،لكن ليس احل ق يف الرتخيص
لشخص .اإن الرتخيص يعىن أأن هيئة البث يه مقدمة احملتوى .وجيب أأن يكون هناك وضوح ألن اختاذ اإجراءات ضد
القرصنة أأمهية كربى ابلنس بة لهيئات البث ابملعىن التقليدي .وعندما يتعل ق ا ألمر ابحل ق يف الرتخيص اب ألمر ،فاإن ذكل ل
يتعل ق جبهة البث لكنه يتعل ق ابلعقد .ويف العقد اإذا اكن هناك ترخيص فاإنه س يكون دلهيا ترصحي ابلقيام بذكل .وقد أأعطى
الوفد مثال بلعبة الكريكيت يف الهند حيث يوجد عقدين معوميني احدهام لهيئة البث والخر لرشكة انرتنت .وهام ينصان عىل
حقني خمتلفني وإاذا متت القرصنة عىل الإشارة املقدمة اإىل هيئة بث بدون ترخيص ميكن جلهة البث حاميهتا .وليس الوضع
كذكل ابلنس بة ل إالرسال عرب الانرتنت .فهناك أأثنني من أأحصاب املصلحة املهمني ،هيئة البث وماكل احملتوى و أأحياان ما
يكوانن هجة واحدة.
 .68و أأشار الرئيس اإىل أأن أأحد ا ألس ئةل املطروحة هو ما اإذا اكن ميكن أأن يكون هناك ح ق اإجيايب ل إالرسال وإاعادة
الإرسال عرب ش باكت المكبيوتر.
 .69ورد وفد الهند بأأهنم عندما اكنوا يتحدثون بشأأن تفويض هيئات البث فاإهنم اكنوا يتحدثون عن مهنج يعمتد عىل
الإشارة .وعندما اكنوا يتحدثون عن الانرتنت ،فاإن ذكل ميكن أأن يكون تفويض خمتلف ،وهو ل يتعل ق ابلإشارة .وغالبا ما يمت
اإعطاء عقود منفصةل ابلنس بة ل إالرسال عرب الانرتنت .وذلكل ،فاإهنم اكنوا يتحدثون عن مسأأةل هيئات البث من خالل تكل
املعايري .اإن املوضوع ل يتعل ق ابلتكنولوجيا أأو تعقيداهتا يف املس تقبل لكنه يتعل ق ابحلقوق .اإن صاحب احل ق الرئيس وا ألصيل
ابلنس بة للحقوق هو ُمنشئ احملتوى .وجيب حتقي ق التوازن بني ذكل وبني العمل الرشعي جلهات البث.
 .70وهنأأ وفد الربازيل الرئيس عىل انتخابه .ول إالجابة عىل بعض ا ألس ئةل املتعلقة ابلتواف ق يف الر أأي ،فقد ر أأى مع وفود
الولايت املتحدة ا ألمريكية ومجهورية جنوب أأفريقيا والعديد من الوفود ا ألخرى أأن النطاق الضي ق للحامية هو أأفضل طري ق
للسري ل ألمام .كام ر أأي أأيضا أأنه جيب أأن يأأخذ خماوف ماليك احملتوى يف الوسائل ا ألخرى يف احلس بان واليت عربت عهنا بعض
الوفود .و أأيد الوفد التقيمي اذلي يشري اإىل أأن ادلول ا ألعضاء جيب أأن هتدف إاىل التوصل لتعريف حمايد تكنولوجيا للبث
وميكن أأن يكون ذكل مفتاحا حلل املشالكت التنظميية لعدد من ادلول ا ألعضاء اليت عربت عهنا مثل وفد تش ييل والعديد
من الوفود ا ألخرى.
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 .71وشكر وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء وفد الهند عىل توضيح موقفه .واتف ق مع وفدي الهند والربازيل عىل أأن
املعاهدة ل تتعل ق ابحملتوى .واكنت املعاهدة تتعل ق ابحملتوى ولكهنا تتعل ق ابلإشارة .ولكهنا مل تكن معاهدة تتناول احملتوى .لقد
جتمعوا هناك من أأجل التوصل ملعاهدة محلاية اإشارة هيئات البث .وفهم أأن وفد الهند قد واف ق عىل حامية الإشارة احلية .ول
يعىن ذكل أأن املعاهدة قد قررت أأن هيئات البث جيب أأن يكون دلهيا عقود مع حاميل احلقوق ليك يكون دلهيا القدرة عىل
اس تخدام احملتوى عرب الانرتنت عىل سبيل املثال .وقد واف ق الوفد عىل هذا املهنج .والسلال هنا هو اإذا اكنت هيئة البث
تقوم ابلإرسال عرب وسائل تقليدية ويف نفس الوقت تقوم ابلإرسال املزتامن لنفس احملتوى ،ونفس الربانمج ،ونفس الإشارة
عرب الإنرتنت ،فعندئذ فاإن ذكل س يعترب بثا مبارشا .ويه اإشارة بث مبارش عرب الانرتنت لكن ألنه يمت اإرسالها بصورة مزتامنة
اإىل الإشارة اليت يمت اإرسالها عرب وسائل تقليدية فيجب حاميهتا يه أأيضا .ول يعىن ذكل أأهنم اإذا منحوا حامية لهيئات البث
س يكون دلهيا احل ق يف اس تخدام حمتوى حاميل احلقوق ووضعه عىل الانرتنت .ويعترب هذا ا ألمر منفصال وينظمه العقد.
والسلال هو عندما يكون دلهيم احل ق ،فهل تمت حامية الإرسال املزتامن عرب الانرتنت؟ ور أأى الوفد أأنه جيب حاميته .ور أأى
أأن العديد من الوفود رصحت بأأنه جيب أأن تكون هناك حامية ل إالشارة املبارشة وجيب توفري هذه امحلاية بغض النظر عن
الوس يةل املس تخدمة .وسأأل وفد الهند عام اإذا اكن ميكن اعتبار هذا املهنج أأرضية مشرتكة .وطالب الوفد بتوضيح ملوقفه
املتعل ق ابحلقوق الإجيابية والسلبية اخلاصة ابلإرسال غري املرخص عرب ش باكت المكبيوتر.
 .72و أأكد وفد الهند عىل أأنه فامي يتعل ق ابلقرصنة ،فاإن أأحد أأنواع القرصنة هو الإرسال وإاعادة الإرسال عرب الانرتنت من
خالل طرف أخر وميكن وقف ذكل مبوجب املعاهدة .وخالل منع هذه القرصنة فاإذا حتدثت املعاهدة رغام عن ذكل عن ح ق
ا إلرسال عرب الانرتنت فاإن ذكل خيرج عن نطاق املهنج التقليدي اذلي يقوم عىل أأساس الإشارة .وما حدث يف السوق أأو يف
املواقف احلقيقية فقد خرج عن نطاق املعاهدة .وينبغي أأن تقوم املعاهدة ابس تخدام مهنج يعمتد عىل الإشارة.
 .73ودعا الرئيس الوفود للتفكري يف العرض املطروح من قبل وفد الهند ألنه ميكن أأن ميثل طريقا لس تكامل املناقشات
حول وسائل البث .وقد اكن يقرتح التفكري يف طرق معينة للحد من الإرسال غري املرخص وإاعادة الإرسال عرب ش باكت
المكبيوتر .وميكن أأن يأأخذ ذكل صورة احل ق يف احلظر لكن ميكن أأن تكون تكل طريقة للتغلب عىل هذه العقبة .وإاذا اعترب
أأن هذا الاقرتاح مفيدا فاإن املبد أأ س يقول أأنه جيب حامية الإشارة املبارشة اليت يمت اإرسالها عرب أأي وس يةل .و أأشار الرئيس اإىل
بياانت وفدي مجهورية جنوب أأفريقيا والربازيل فامي يتعل ق بتعريف البث احملايد تكنولوجيا .وهناك أأمرين اإجيابيني ينبغي العمل
علهيام للحصول عىل التواف ق يف الر أأي اذلي يمت التوصل اإليه من خالل هذه املناقشات.
 .74ورصح وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) أأنه يرغب يف توضيح املواقف ،وخاصة الترصحي اذلي قام به وفد الاحتاد
ا ألورويب ودو ا ألعضاء .وقد دمع الوفد دامئا امحلاية اليت تعمتد عىل الإشارة وفقا لتفويض امجلعية العامة .كام أأيد أأيضا البث
التقليدي ومل يكن دليه مشالك ابلنس بة للبث الكبيل .وابلر م من ذكل ،اكن دليه بعض املشالك ابلنس بة ملنح حقوق حرصية
جلهات البث يف املعاهدة .و أأشار اإىل بيان وفد الربازيل املتعل ق بأأنه من أأجل التوصل اإىل معاهدة يف املس تقبل القريب فاإهنم
حيتاجون اإىل نطاق ضي ق للمعاهدة .ودمع الوفد املعاهدة اليت تغطي الإشارة عىل الانرتنت .وابس تخدام الوسائل ا ألخرى أأيد
الوفد هذه الإشارات برشط أأن تنمتي هذه الإشارات اإىل اجلهات التقليدية .كام قام بتأأييد الإرسال املبارش ل إالشارة.
 .75و أأشار الرئيس اإىل أأن الوفود اكنت مرنة و أأنه اكن أأكرث تفاؤل حول التفامه املشرتك حول املسائل .وإاذا متت حامية
الإشارة املبارشة عرب أأي وس يةل فاإن ذكل ل ينفي أأهنا متتد اإىل حقوق الرتخيص ابلنس بة ألي وس يةل .وقد حيمل ذكل مفتاح
التعريف احملايد تكنولوجيا حلل مشالكت البث الكبيل .وميكهنم اإجناز هدف هجات البث اليت تتعامل مع أأنشطة القرصنة
اخملتلفة بدون اإعطااهم حامية جلزء من السلسةل .وابلر م من ذكل فاإن اإعطااهم الفرصة محلاية السلسةل باكملها ل يتضمن
حقوق الرتخيص .واكن وجه اخلوف الرئيس اذلي عربت عنه الوفود هو أأهنا اكن علهيا أأن تكون حريصة للغاية يف طريقة
تعبريها عن ذكل من أأجل التعامل مع هذه اخملاوف املرشوعة.
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 .76ورصح وفد تش ييل بأأنه يشعر ابلمتنان عىل اخليارات اليت عربت عهنا الوفود ،وخاصة تكل اليت قدمت عروض
توضيحية شامةل .ور أأى الوفد أأن حامية هيئات البث جيب منحها فقط اإذا اكن البث مفتوح للجمهور .اكن يف حاجة إلجراء
نقاش حول الوس يةل املس تخدمة اإذا اكنت الإشارة غري متوافرة ول ميكن تلقهيا بدون فك تشفري وبدون كبل ،فاإنه لن يفكر يف
حاميهتا من خالل املعاهدة.
 .77وجشع الرئيس الوفود عىل التفكري يف ح ق حظر التدخل غري املرخص.
 .78و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء اإىل تعليقات الرئيس حول التعريف احملايد تكنولوجيا لهيئات البث أأو
املس تفيد .وقد واف ق عىل التعريف وبأأنه لبد من أأن يتضمن البث والبث الكبيل و أأنه جيب اإجياد طريقة من أأجل اإجياد صيغة
تتضمن ما هو مقبول ابلنس بة لوفد الربازيل ووفد مجهورية جنوب أأفريقيا أأيضا .ويف الوقت نفسه اكن جيب أأن يكونوا
حريصني فامي يتعل ق أأهنم يعرفون أأنه ابلر م من أأهنم يريدون املس تفيدين من املعاهدة أأن يكونوا مه هجات البث والبث الكبيل
التقليدي ،فاإن ا ألمر مل يكن متاحا ابلنس بة لاكفة املس تفيدين بسبب سهوةل املشاركة يف معلية البث .واقرتح الوفد أأن يمت
الرتكزي عىل املس تفيدين الصحيحني ول يمت مد نطاق امحلاية اإىل الهيئات وا ألشخاص اذلين ل يريدون تغطيهتم يف املقام ا ألول.
 .79وخلص الرئيس مسأأةل ما اإذا اكن قد مت التوصل اإىل تواف ق يف الرأأي حول مس توى حامية الإشارة املبارشة اليت يمت
اإرسالها عرب أأي وس يةل يف هذه املرحةل.
 .80و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء اإىل أأن عبارة "الإشارة املبارشة" حتتاج اإىل بعض التفسري .ومن أأجل
تقدمي التفسري ،عندما اكنوا يتحدثون حول الإشارة املبارشة فاإهنا اكنوا يقصدون اإشارة يمت نقلها من خالل الوسائل التقليدية.
فعىل سبيل املثال وعرب الش باكت ا ألرضية ويف نفس الوقت يكون هناك اإرسال مزتامن من خالل الانرتنت .وهناك اإشارة
يمت اإرسالها من خالل وسائل تقليدية يف نفس الوقت بصورة مزتامنة ويمت عرض نفس الربانمج من خالل ش باكت المكبيوتر
عرب الانرتنت .وهذا أأمر جيب حاميته مبوجب املعاهدة .فعندما تقوم هيئة البث ابس تخدام هاتني التقنيتني اخملتلفتني للقيام
بنفس الإرسال فاإهنا تعتربان فقط تقنيتان خمتلفتان لنفس الإرسال ويف الك احلالتني فاإن ا ألمر يتعل ق حبامية الإشارة .اإن
وجوب حامية الك نوعي الإرسال سواء املزتامن أأو املتطاب ق يعىن أأنه ل يوجد جفوات يف حامية الإشارة ،وذلكل فعندما يقوم
طرف اثلث ابعرتاض الإرسال فاإنه لن يهترب من املسلولية ألنه قام فقط ابعرتاض الإرسال عرب ش بكة المكبيوتر .وهذا هو
املقصود ابلإشارة املبارشة .و أأكد الوفد عىل أأنه يريد أأن يرى تضمن املعاهدة محلاية الإشارة اليت يمت اإرسالها عرب الوسائل
التقليدية وبصورة مزتامنة عرب أأي وس يةل مبا يف ذكل الإنرتنت.
 .81واقرتح الرئيس أأنه بناء عىل املزيد من املداخالت اليت قام هبا وفد الهند فاإهنم س يدرسون ما اإذا اكن هناك تواف ق يف
الر أأي بشأأن ما اإذا اكن جيب حامية الإشارة حىت لو مت بهثا من خالل أأي وسائل .وقد أأعطى هذا ا ألمر فرصة جلهة البث ملنع
التدخل أأو النفاذ غري املرخص لهذا البث .و أأشار الرئيس اإىل أأن هناك بعض اخملاوف دلى هجات البث عرب ا ألثري والبث
الكبيل .واكنت هناك اقرتاحات مثرية لالهامتم تتعل ق ابلتعريف احملايد تكنولوجيا واذلي قد يساعد عىل حل املسأأةل .و أأشار اإىل
مساهامت عدد من الوفود لتقيمي تبعات اإدراج البث الكبيل .كام أأشار اإىل بياانت وفد رومانيا ،اذلي حتدث ابلنيابة عن
مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق ،فامي يتعل ق بطبيعة املعاهدة واحلاجة لإبراهما .وقد أأيد وفد الياابن ،متحداث ابلنيابة عن
اجملموعة ابء ،احلاجة لتناول موضوع القرصنة .وقام بتلخيص مس توايت التواف ق يف الر أأي فامي يتعل ق بأأن الإشارة جيب أأن تمت
حاميهتا خالل بهثا عرب أأي وس يةل لتوفري فرصة لهيئات البث التقليدي ملنع أأو حظر التدخل أأو النفاذ غري املرخص ل إالرسال.
و أأكد عىل أأن هناك قدر من التواف ق يف الر أأي حول هذه النقطة.
 .82ورصح وفد تش ييل بأأنه واف ق عىل وجوب توفري نوع من امحلاية ل إالشارة .وقد أأكد عىل مس توى امحلاية اليت جيب أأن
يمت منحها ل إالشارة .ودمع التواف ق يف الر أأي حول حامية اإشارة البث لكنه مل يدمع توفري امحلاية لاكفة الوسائل.
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 .83وشكر الرئيس وفد تش ييل عىل بيانه و أأشار اإىل بيانه الساب ق اذلي قد يكون مبثابة موقفه الثابت والهنايئ مع أأخذ
املناقشات ا ألخرى يف الاعتبار.
 .84و أأكد وفد تش ييل عىل أأنه مس تعد للتفكري يف موقفه مع أأخذ ا ألفاكر اليت اس متع اإلهيا يف احلس بان.
 .85وفتح الرئيس ابب اإلقاء البياانت من قبل املنظامت غري احلكومية.
 .86ورصح ممثل مركز أأحباث ومعلومات ح ق املللف ( )CRICبأأن هجات البث قد متس حبقوق أأحصاب املصلحة و /أأو
العقود .وعىل املس توى ادلويل فقد بد أأ تطبي ق نظام احلقوق اجملاورة من خالل معاهدة روما .وقد نصت املادة  1يف معاهدة
روما عىل "امحلاية املمنوحة من خالل املعاهدة لن متس ولن تلثر بأأي طريقة عىل حامية ح ق املللف اخلاصة ابملللفات ا ألدبية
والفنية" .فاإذا مت بث فيمل ورغب طرف اثلث يف اس تخدام جزء من هذا الفيمل عىل صفحته الشخصية من خالل اس تخدام
اإشارات بث حىت لو حصل عىل ترصحي من هجة البث عىل اس تخدام الإشارة فاإنه ل يس تطيع اس تخداهما بدون احلصول
عىل ترخيص من حامل ح ق املللف اخلاصة ابلفيمل .اإن حامية فيمل معني من خالل ح ق املللف يعترب ح ق مس تقل وليس
عالقة ابحلقوق اجملاورة .ول ميكن أأن متس حقوق هجات البث أأي حقوق حلامل احلقوق بغض النظر عن العقد املربم بني
هجات البث وحامل هذه احلقوق .ومن هجة أأخرى ،ميكن جلهات البث أأن تساعد يف حرب حامل احلقوق ضد القرصنة من
خالل تأأييد حامل احلقوق من خالل حقوقهم .وقد نص دليل معاهدة روما اذلي نرشته الويبو عىل "بدون سلطة التحمك يف
اس تخدام املواد اليت يمت بهثا واليت وضعهتا الهيئة اليت ل ميكن منحها للملدين وللمللفني ،فلن تصل اإىل مجهور كبري كام اكن
التصور عندما مت اإعطاء الترصحي للامدة اليت مت بهثا" .واكنت هذه يه الطبيعة الرضورية حلقوق هجات البث واحلقوق اجملاورة.
ومع ذكل فليس لك احملتوى اذلي يبث محمي من خالل ح ق املللف .اإن اإعادة عرض حدث راييض عىل سبيل املثال ل
حتميه ح ق املللف يف غالبية البدلان .ومل تمتكن الفيفا من وقف اإعادة العرض املقرصن ملبارايت أكس العامل بصورة قانونية من
خالل حقوق هجات البث .وإاذا مل يمت اإعطاء هجات البث حقوق تتعل ق ابلبث الثابت ،فلن يكون دلى الفيفا وهجات البث
أأي وس يةل لوقف طرف اثلث من الاس تخدام غري املرخص لبعض املشاهد أأو اإعادة عرض مباراة كرة قدم بعد تثبيت بهثا.
وبدون احل ق يف بث اثبت حىت لو اتفقوا مع بعضهم يف العقد بأأن يمت منع الاس تخدام الثانوي غري املرخص لطرف اثلث فاإهنم
لن يكون دلهيم حقوق قانونية حتمهيم ضد القرصنة.
 .87و أأشار ممثل امللسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ( )KEIاإىل حلقة النقاش ورصح بأأهنا متثل جانب واحد من ا ألمور.
فهناك مللفني وملدين هلم مصلحة يف نتيجة احلوار .وهناك رشاكت انرتنت قام بتجرحيها أأحد اخلرباء يف الويبو وأأشخاص جيب
عىل هجات البث ان تتواطأأ ضدها وخدمات ش باكت اجامتعية وهجات أأخرى .واكن هناك مس هتلكون ومل يمت متثيل هذه
ا ألصوات يف حلقة النقاش .وقد اكنت طريقة ابسسة لإدارة هذا اجملال ألن ما اكنت هجات البث تطالب به هو جعل املعاهدة
ختتص اب إلنرتنت .فهم مل يكونوا هيمتون ابلبث التقليدي للجمهور كام أأشار وفد تش ييل ،حيث يوجد حمطات راديو وتليفزيون
تقوم بتوفريه للجميع .لقد اكنوا يصفون أأمورا مثل الفيديو عند الطلب و أأمور مت خلقها أأو تقدميها عرب الانرتنت .ومل تس نح
الفرصة ألي من ا ألشخاص اذلين تأأثروا ابلنظام اجلديد ل إالنرتنت خملاطبة اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
وإاذا اس متروا يف وضع املعاهدة عىل جدول ا ألعامل ملدة  16س نة قادمة ،فيجب عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة توفري املزيد من الفرص ألحصاب املصلحة يف هذه العملية وليس فقط خماوف ا ألغنياء اذلين ميتلكون قنوات
التليفزيون والبث الكبيل.
 .88وهنأأ ممثل الاحتاد ا ألورويب لطلبة احلقوق الرئيس وشكر ا ألمانة .وطالب ابإيضاح فامي يتعل ق ابلصياغة اخلاصة مبا اكن
قد مت تضمني البث عرب الانرتنت ل إالشارة اليت تبث عرب الوسائل التقليدية أأو ما اإذا اكن قد مت تضمني الإرسال من خالل
هيئات البث عرب الإنرتنت فقط .وتساءل عام اكن ستمت حامية بث هيئة الإذاعة الربيطانية عرب الانرتنت فقط.
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 .89و أأجاب الرئيس بأأن هناك اقرتاحات نصية خمتلفة قامت بتقدميها وفود خمتلفة وقد طرحت حلول وإاجاابت خمتلفة لهذا
السلال .لقد اكنوا حياولون بصفة خاصة التوصل اإىل تواف ق يف الرأأي عىل موضوع امحلاية اذلي س تقوم املعاهدة بتغطيته .ومن
املرحج أأن يتوصلوا اإىل اإجاابت ملموسة بصورة أأكرب عىل هذا السلال من الوفود اخملتلفة أأثناء ظهرية هذا اليوم.
 .90ورصح ممثل منتدى حوار املس هتلكني عرب ا ألطليس ( )TACDواذلي ميثل ماليني املس هتلكني يف أأورواب
والولايت املتحدة ا ألمريكية وعرب عن خماوف تتعل ق بأأن النطاق العريض لالقرتاح وتأأثريه احلقيقي عىل الانرتنت والاس تخدام
الرمقي اكن مقلقا للعديد من املس هتلكني واملواطنني .وهناك حاجة اإىل اإجياد قدر اكرب من التوازن يف الاقرتاح وإاجياد نقاش
دميقراطي .واكن هناك نقاشات دميقراطية كثرية يف القاعة فقد اكن الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء عىل سبيل املثال بصدد
القيام بعملية اإصالح حل ق املللف وتدور املناقشات واملشاورات العامة والتقارير يف الربملان ا ألورويب .وابلر م من ذكل ،فاإنه
ابلنس بة ملسأأةل املعاهدة اليت اكن وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء يدفعوهنا بقوة ،فمل يكن هناك تشاور مفتوح
للمواطنني .ومل تكن هناك أأي نقاشات بني ممثلني الربملان ا ألورويب اذلين مت انتخاهبم بصورة دميقراطية .وقد اكن ذكل ينقص
املسأأةل اليت اكن لها نطاق تأأثري عريض .اإن النية لتضمني البث عرب الانرتنت والبث الكبيل مع اإعادة الاس تخدام خالل فرتة
طويةل من الزمن عىل الانرتنت ،ميكن أأن تلثر بصورة سلبية عىل احلقوق الرمقية وح ق النفاذ للمعلومات والثقافة.
 .91ورصح ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي ا ألفالم أأن الاحتاد قد قام برتوجي صناعة وإانتاج ا ألفالم واملواد السمعية
البرصية يف أأحناء العامل وذلكل تفهم أأمهية املناقشات اليت جتري يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة تأأثري
وحدات ا إلنتاج عندما اكنت حتاول التغلب عىل التحدايت املتعلقة اب إلبداع .وقد حاول أأعضاؤه احلفاظ عىل عالقات تعاون
مع هجات البث بناء عىل املصلحة املشرتكة املتعلقة بتقدمي مواد عالية اجلودة للجمهور .وقد شاركت هجات البث يف بعض
ادلول يف اإنتاهجا ا ألصيل .وقد اكن دلهيم حقوق توزيع غري حرصية معينة و أأسهموا ماليا يف ا إلنتاج وتشاركوا يف خماطر ا إلنتاج.
اإن العالقة بني هذين القطبني لالقتصاد املسموع واملريئ اكن يشري اإىل اعامتد الطرفني عىل بعضهام البعض يف بعض ا ألحيان
واكان يعانيان من أاثر القرصنة .واكن من الصواب أأن يمت اإدراج اإشارة البث أأيضا .و أأضاف الوفد ثالثة تعليقات .أأول ،يف
ضوء املناقشات اجلارية قد تكون املعاهدة ل جتاري الزمن منذ خروهجا اإذا مل تقم اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة مبد نطاق امحلاية ليشمل اكفة الوسائل التكنولوجية املس تخدمة يف بث الإشارات .اثنيا ،مل يكن من الرضوري من
أأجل توفري امحلاية الفعاةل اإىل الإشارات أأن يمت النظر اإىل احلقوق احلرصية اليت تطب ق عىل احملتوى نفسه .وسوف يلدي ذكل
اإىل اخللط بني حقوق املنتجني وحقوق هجات البث .ومن انحية أأخرى ،فاإن هذا اخللط قد يرض مبنتجي احملتوى ألن غالبيهتم
من احملرومني يف عالقاهتم جبهات البث .اثلثا ،ل ميكن أأن يكون هناك معايري مزدوجة .فاإذا اكن دلى هجات البث وسائل
قانونية لضامن سالمة اإشاراهتم وحامية القمية الاقتصادية اكن من الرضوري أأن تنص املعاهدة عىل الاحرتام الاكمل حلقوق
املنتجني يف اكفة أأحناء العامل .و أأشار الوفد اإىل أأن أأعضاءه يف بعض املناط ق قد مت التعامل معهم بطريقة الفرسان من قبل
بعض هجات البث و أأهنم مل حيرتموا العقود أأو حقوقهم وهو ما أأدى اإىل زايدة التلكفة بصورة غري مقبوةل ابلنس بة للمنتجني.
 .92وهنأأ ممثل امجلعية ا ألرجنتينية لفناين ا ألداء الرئيس عىل انتخابه .ورصح بأأنه معل مع ادلول ا ألعضاء عىل مسأأةل
اإشارات البث واعتقد أأن هناك حاجة اإىل وجود نقاش جوهري يعكس اكفة املسائل .واكن هناك تقدم يف اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة واكنوا حياولون الرتكزي عىل احلقوق .وقد جرت املناقشات ملدة  16عاما خبصوص
املوضوع ول يوجد تعبري واحد فقط .فقد حدثت تغريات كثرية يف الس نوات اليت ختللت هذه الفرتة واكن عىل اخلرباء يف هذا
اجملال مساعدهتم عىل فهم الصعوابت املتضمنة يف حامية الإشارة بصورة أأفضل والتغلب علهيا .واكن علهيم التوصل اإىل توازن
واكن جيب أأن تقوم املعاهدة عىل امحلاية اليت تتوفر من قبل معاهدة دولية تفيد ح ق املللف واحلقوق اجملاورة .وقد حان
الوقت للتوصل اإىل اس تنتاجات .ولبد علهيم حماوةل حل اكفة املشالكت من خالل حلول فنية .وقد أأشار ذكل اإىل أأهنم يف
حاجة اإىل معاهدة بنفس القدر اذلي حيتاجون فيه اإىل القوانني اليت حتمهيم من انتقال امللكية .واكنت هناك نيات خمتلفة .واكن
هناك أأانس يقبلون أأو يرفضون املعاهدة لكن اكن جيب عىل لك مهنم أأن يقتنع ابحلاجة اإىل معاهدة حتدد ما هو ممكن وما هو
غري ممكن .لقد اكن ا ألمر يتعل ق ابلإشارة واحملتوى .واكنت اللكمتني الرئيس تني هام الإشارة واحملتوى .سواء أأاكنت احلقوق
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اإجيابية أأم سلبية ،جيب الترصحي هبا .وجيب أأن تمت تغطية أأي نوع من أأنواع القرصنة أأو اإرسال الإشارة من قبل املعاهدة يف
الشلك اذلي حيددونه .وجيب أأن يكون دلهيم تعريفا واحضا حبيث يمت ابتاكر طريقة لوضع بيان املبادئ والتفاقية.
 .93ورصح ممثل الاحتاد ا أليبريي الالتيين ا ألمرييك لفناين ا ألداء بأأنه يغطي  23دوةل يف أأمرياك الالتينية ابلإضافة اإىل
اإس بانيا والربتغال .واكنت ولية امجلعية العامة تتعل ق مباكحفة القرصنة لكن ماذا عن احملتوى والإشارة؟ لقد اكن ذكل هو لب
املشلكة .لقد اكنوا يف حاجة اإىل تعريف مثايل جلهات البث ألن هجة البحث س تكون صاحبة احلقوق .واكن جيب أأن يكون
دلهيم تعريف مناسب جلهة البث مث ميكن أأن يتغري شلك التصال تغريا كبريا .واكنت هناك حاجة لوضع تعريف مسلول جلهة
البث ألهنا يه اجلهة اليت س تقوم ابإدارة العقود ولسوء احلظ أأن غالبية العقود اليت تتضمن ملدين ل يمت احرتاهما يف غالبية
احلالت ألهنم ل حيصلون عىل رسوم ح ق املللف نتيجة توصيلها للجمهور .ووفقا ملعاهدة روما فاإن الك هجات البث وامللدين
قد حصلوا عىل حقوق .وبدل من ذكل ،متتع امللدون فقط حب ق معارضهتم حبيث يكون الرش قد وقع واكن من الصعب
تصويبه بعد ذكل .اكن حيب احلذر واكنت هناك حاجة اإىل دمع احتياجات وجود تعريف مناسب .كام اكن هناك خطر يتعل ق
بأأن اجملمتع الفريويس قد يلدي اإىل موقف تكون فيه اكفة الكتب جزء من النطاق العام .وإاذا قاموا بتقوية وضع هجة البث
فاإهنم سيتجنبون هذه املشلكة.
 .94وهنأأ ممثل احتاد هيئات البث ا أليبريية ا ألمريكية من أأجل امللكية الفكرية الرئيس عىل انتخابه .ورصح بأأنه ميثل
هيئات البث يف أأمرياك الالتينية وإاس بانيا والربتغال ومت اإنشاؤه يف العام الساب ق .وقد اكنت جلسة النقاش مرضية للغاية ألهنم
مل يكونوا جمرد هجات انقةل للمحتوى .اكن هناك الكثري من الاستامثرات لضامن جتميع الربامج وإارسالها بناء عىل ذكل اإىل
امجلهور .لقد اكنت هناك سلسةل اكمةل للقمية يف معلية البث واكن جيب دراسة هذه السلسةل باكملها كام أأكد عدد من الوفود.
كام رحب ممثل الاحتاد التواف ق يف الر أأي اذلي ظهر بني أأعضاء الوفود اذلين ميثلون ادلول ا ألعضاء اليت عارضت املعاهدة
لس نوات عديدة .وبدا أأن وفدي الهند والربازيل قد تبنا موقفا مران وهو ما دعاه لالعتقاد بأأهنم قد حيققن نتاجئ جيدة بعد
مرور  15عام .كام فهم أأنه خالل هذه الفرتة الزمنية فقد يكون هناك خلط بشأأن بعض التفاصيل.
 .95ورصح ممثل احتاد البث دلول أس يا واحمليط الهندي أأن هناك مناقشات عديدة يف بعض ادلول كام أأكد عىل أأمهية
البث املزتامن والبث عىل الانرتنت يف منطقة أس يا واحمليط الهادي .وقد قامت غالبية ادلول ابس تخدام البث املزتامن كجزء
من وليهتا للوصول اإىل أأكرب عدد من املشاهدين يف دوهلم .ومل تكن خدمة اختيارية لكهنا أأصبحت خدمة اإجبارية طالب هبا
امجلهور من هجة البث .لقد اكن من اخلطري اإدراج البث املزتامن حتت نطاق حامية التفاقية.
 .96وهنأأ ممثل مجعية الياابن لهيئات البث التجارية الرئيس وانئب الرئيس عىل تعييهنام .وعرب عن تقديره لتحديث ادلراسة
وحللقة النقاش ألهنام ساعداه عىل فهم الوقائع الفنية وتأأثري القرصنة يف لك منطقة .و أأيد اقرتاح وفد الياابن ،اذلي حتدث ابلنيابة
عن اجملموعة ابء ،املادة  6مكرر من وثيقة  .SCCR/27/2ومبوجب هذه املادة ميكن للك دوةل من ادلول ا ألعضاء أأن تقرر
ما اإذا اكنت س تقوم بتوفري امحلاية لإشارات البث عرب ش باكت المكبيوتر وإاذا اكنت س تقوم بذكل فاإىل أأي مدى .عالوة عىل
ذكل ،فقد مت منح امحلاية من خالل العالج الوطين بناء عىل مبد أأ املعامةل ابملثل .وسوف يوفر ذكل حل مرن ومتوازن
س يعطي جمال للتوصل اإىل حل وسط ميكن ألي دوةل من ادلول ا ألعضاء قبو  .لقد اكن دلهيم نص واحد يف الوثيقة
 ،SCCR/27/2وثيقة العمل املنقحة للمعاهدة حول حامية هيئات البث .وقد قامت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة بتطوير مناقشات بناء عىل وثيقة العمل و أأوراق املناقشات غري الرمسية وبناء عىل وصول املناقشات ملرحةل
النضج فاإهنا جيب أأن متيض حنو املرحةل التالية لوضع معاهدة من خالل ملمتر دويل بأأرسع ما ميكن.
 .97وشكر الرئيس املنظامت غري احلكومية عىل اإسهاماهتا يف هذا املوضوع بعينه .ومل تتف ق الوفود عىل اقرتاح نص معني
واكنوا ل يزالون يس متعون اإىل خمتلف وهجات النظر .واكنت هناك مناقشات حول أأمهية توضيح التعريفات .وذكر الرئيس
بعض املناقشات اليت تتعل ق هبذه النقطة مس تخدما الرسوم البيانية .كام اقرتح أأن حياولوا ويفكروا يف مهنج يقوم عىل أأساس
الإشارة من خالل تعريف هيئات البث ألن ذكل س يوحض التفامه املشرتك .كام أأشار أأيضا اإىل املعاهدات ادلولية ا ألخرى
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حيث مل يمت تعريف هيئات البث لكن مت تعريف أأنشطة اإرسال احملتوى أأو البث .وفتح الرئيس الباب لتقدمي املساهامت اليت
تتعل ق بتعريفات هيئات البث أأو املس تفيدين من املعاهدة املقرتحة .كام طالب ا ألمانة بقراءة بعض الإسهامات اليت مت تقدميها
فامي يتعل ق بتعريف هيئات البث من أأجل البدء يف املناقشات.
 .98و أأشارت ا ألمانة اإىل صفحة  2من الورقة غري الرمسية اليت حتمل عنوان املفاهمي واليت قدمت ثالثة تعريفات خمتلفة
لهيئات البث من الوثيقة  ،SCCR/27/2 Revالبديل أأ للامدة  ،5ووثيقة  ،27/2 Revالبديل ابء من الوثيقة  27/6املادة
 .2وبناء عىل هذه التعريفات ،قاموا بتحديد عدد من املفاهمي يف املرحةل ا ألوىل ،واليت اكنت هامة يف توفري تعريف ملاهية
هيئات البث ،واليت ميكن للوفود دراس هتا عن القيام ابلرشح واختاذ قرار بشأأن التعريف املناسب .وتضمنت هذه املعايري
الشخص اذلي قام ابملبادرة وا ألنشطة املتضمنة أأو اليت مت القيام هبا من قبل هيئة البث .وقد مت تعريف املعايري بوصفها معلية
معل حزمة ،أأو جتميع أأو جدوةل أأو رمبا مزج اكفة هذه العنارص .أأما اثلث عنرص يف املعايري اليت مت حتديد أأهنا تلعب دورا
خطريا يف تعريف هيئة البث فقد اكنت نطاق املسلولية املتضمنة ،مثل املسلولية التحريرية القانونية لهيئة البث سواء اكنت
تبد أأ ،أأو تتحمل مسلولية ا إلرسال ،توصيل الإشارة ،أأول بث ورمبا البث الكبيل أأو مزجي من اكفة هذه العنارص اليت تعرف
مس توى ونطاق مسلولية هيئة البث .أأما العنرص ا ألخري ،واذلي مت أأخذه يف الاعتبار فقد اكن ما اإذا اكن جيب أأن يكون
تعريفا مشرتاك أأم منفصال لهيئة البث عرب ا ألثري والبث الكبيل وما إاذا اكن جيب تقدمي تعريف مشرتك أأم منفصل يف هذا
الصدد.
 .99ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء بأأن أأفاكره ا ألولية اكنت تتعل ق بأأن التوصل اإىل تعريف مناسب لهيئة
البث يعترب أأصعب جزء يف صياغة املعاهدة .ولقد تغري الكثري منذ اإبرام معاهدة روما واملعاهدات ا ألخرى حيث يتضح اجلهة
اليت يمت التحدث عهنا عند احلديث عن هيئات البث .لقد اكنت ل تزال تعرف ما يه هيئات البث التقليدية لكن اكن من
الصعب حاليا تعريفها بسبب الاحامتلت اخملتلفة للبث حاليا من خالل كياانت قانونية و أأفراد أخرين .ول جيب أأن جتيب حول
كيفية تعريف هيئات البث بصورة مناس بة .اإن عنارص التعريف املذكورة مثل مبادرات برانمج احلزم ،أأو التجميع أأو اجلدوةل
واملسلولية القانونية والتحريرية اكنت عنارص هامة للغاية وجيب أأن تكون جزء من التعريف .وابلر م من ذكل ،ليس هناك
تعريف اكيف لهيئات البث .وميكن لهيئات البث عرب الانرتنت الالزتام ابلتعريف ألن دلهيا أأيضا مبادرات برانمج احلزم و
التجميع و اجلدوةل واملسلولية القانونية/التحريرية لكهنا اتفقت مجيعا عىل أأن املعاهدة ل جيب أأن تغطي هيئات البث عرب
الانرتنت .واكن علهيم التوصل اإىل املزيد .وإاذا اتفقوا عىل أأهنم يريدون تغطية هيئات البث التقليدية وهيئات البث عرب
الانرتنت فاإن ا ألمر يتطلب أأن يمت تضيي ق الإشارة اإىل تقنية البث لتصبح منصبة عىل الهيئة فقط .واكنت هذه هممة صعبة
للغاية .ورمبا يكونوا يف حاجة اإىل الإشارة أأيضا اإىل خضوع الهيئة للواحئ .لقد تغريت ا ألزمنة كثريا حبيث أأصبح ا ألمر أأصعب مما
اكن عليه من  15عاما عندما بد أأت املناقشات.
 .100وواف ق الرئيس عىل أأن املهمة صعبة لكن اكن علهيم بذل اجلهد والوقت .و أأشار اإىل الرمس البياين وخمتلف املقرتحات
اليت مت تقدميها .ورصح بأأهنم فهموا أأنه حيتاجون للوضوح ومل يكن يف النية تضمني التعريف لهيئات منفردة للبث عرب
الانرتنت.
 .101و أأيد وفد الربازيل وهجات نظر الرئيس القائةل بأأنه جيب أأخذ دور الهيئات التنظميية يف احلس بان .واشار النص اإىل
ا ألنشطة اليت تتضمن أأنشطة احلزم والتجميع واجلدوةل ومزج املسلولية القانونية والتحريرية ل إالرسال .واكنت لك تكل ا ألنشطة
جزء من البث الكبيل و /أأو هيئات البث .واكن السلال اذلي طرحه الوفد هو هل يمت القيام هبذه ا ألنشطة يف اكفة البدلان
من قبل نفس الرشكة .وإاذا اكنت هذه ا ألنشطة تمت من خالل رشاكت خمتلفة مفن س يكون املس تفيد من املعاهدة طاملا أأهنا
تس تخدم نص يتضمن "الإضافة" وليس "الاختيار".
 .102و أأكد الرئيس عىل أأهنم اكنوا حياولون تبادل وهجات النظر فامي خيتص بوضع تعريف وجيب أأن يأأخذوا يف احلس بان
املس تفيدين من املعاهدة .وقد اكن ذكل ميثل مسأأةل مفتوحة ودعا الرئيس الوفود ومنظامت اجملمتع املدين للتفكري فهيا .واكن من
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املمكن من خالل ا ألعامل املتخصصة أأو ا ألعامل اجلوهرية أأن يمت تقس مي بعض ا ألنشطة بني خمتلف الرشاكت مفا تأأثري ذكل
عىل التعريف وما يه تبعات ذكل اإذا مت اعتبارمه مس تفيدين من املعاهدة .كام طالب الرئيس أأيضا مبشاراكت فنية من الس يد
دانيال كناب حول هذه النقطة.
 .103و أأيد وفد اإيطاليا بيان وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء يف أأنه قد ينبغي البحث عن عالمات فارقة جلهة البث
بني أأنشطهتا .ويف اجلدول ،فاإن اجلزء ا ألول من التعريف اكن يصف الهيئة أأما اجلزء الثاين فقد اكن يتعامل مع النشاط ،سواء
البث أأو الإرسال .واكنت املشلكة احلقيقية تمتثل يف العثور عىل عالمات فارقة بني هجات البث عرب ا ألثري وهجات البث
الكبيل وهجات البث عرب الانرتنت .واكنت هذه يه العالمات الفارقة الوحيدة اليت يبحثون عهنا .وقد طرح فكرة مفادها أأنه
ميكن التوصل اإىل حل يف مجموعة التعريفات اخلاصة هبيئات البث واملادة اليت يمت بهثا ،والإشارة يف وثيقة العمل من ديسمرب
املايض .وهذا يعىن أأن تعريف هيئات البث س يكون اكلتايل "الكيان القانوين اذلي يقوم مببادرة معل حزم ،واجلدوةل والتجميع
وبرجمة احملتوى الرضورية اليت يفرضها أأحصاب احلقوق وتقوم بتحمل املسلولية القانونية والتحريرية" من التعريف الثالث للبث
عىل سبيل املثال "للبث ا ألول للصور أأو الصوت أأو الصور والصوت أأو متثيل ذكل املتضمن يف اإشارة البث" .وهبذه
الطريقة ،اكن من الواحض أأن البث يعىن اإرسال اإشارة بث .أأما التعريف الثاين فقد اكن ينص عىل أأن "الإذاعة تعين اإرسال
مجموعة من الإشارات الالكرتونية بصورة لسلكية مع محل برانمج معني من خالل اس تثناء امجلهور العام .ولن تفهم الإذاعة
عىل أأهنا تتضمن اإرسال مثل هذه اجملموعة من الإشارات عرب ش باكت المكبيوتر" .واكن من الواحض أأن اإشارة البث والإذاعة
أأمرين خمتلفني عن البث عرب ش باكت الانرتنت .ويف اخلتام ،فاإذا تناولوا تعريف الإشارة الوارد يف الصفحة ا ألخرية من
الوثيقة ،فاإن الإشارة تعىن "موجة انقةل يمت توليدها بصورة الكرتونية وتس تطيع اإرسال اإذاعة أأو بث كبيل ".وهبذه الطريقة،
اكن دلهيم تعريف واحض ألنه يرتبط بثالثة تعريفات لتوضيح أأن هيئة البث تقوم ابإرسال اإشارة بث و أأن اإشارة البث تتضمن
فقط البث عرب ا ألثري أأو البث الكبيل و أأن البث عرب ا ألثري ل يتضمن الإرسال عرب ش باكت المكبيوتر .وقد جعل مزج هذه
العنارص الثالثة من املمكن حتديد الفارق بني املادة اليت يمت بهثا عرب ا ألثري واملادة اليت يمت بهثا عرب الانرتنت.
 .104وعرب الرئيس عن شكره لوفد اإيطاليا عىل اقرتاحه اذلي مل يأأخذ يف احلس بان التعريفات املقرتحة لهيئة البث حفسب
لكنه تناول أأيضا التعريفات املقرتحة ل إالذاعة والتعريف املقرتح ل إالشارة .واكن الغرض من ذكل توضيح ماهية هيئة البث
بنفس الطريقة اليت تبذل هبا هجود من قبل هجات أأخرى مبا يويح بأأهنا تشري اإىل البيئة التنظميية .وقد اس تح ق ذكل تعليقات
اإضافية تتضمن تبعات موضوع امحلاية واليت اكن علهيم متيزيها ألهنم يتحدثون عن املس تفيدين ،وليس مسأأةل أأو موضوع امحلاية.
ويتضمن التواف ق يف الر أأي املذكور أنفا الإرسال بغض النظر عن الوسائل اخملتلفة اليت قد تس تخدم .وقد اكن ذكل اقرتاحا
ملحوظا لكن اكنت هناك حاجة اإىل التأأكيد عىل أأنه يتعل ق بتعريف هيئات البث واكن علهيم أأن يأأخذوا يف احلس بان التعريفات
ا ألخرى مث يقومون بتحليل تبعات الاقرتاح عىل موضوع امحلاية اذلي قد يمت تناو بصورة منفصةل.
 .105ورصح وفد الياابن ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،أأنه فامي يتعل ق بتعريف هيئات البث ،فقد فهم امجليع أأن
املس تفيد من املعاهدة يه هيئات البث التقليدية .وابلر م من أأن التطورات التكنولوجية قد جعلت هيئات البث التقليدية
تس تخدم وسائل جديدة مثل البث املزتامن فقد ر أأى أأن تعريف هيئة البث نفسها مل يتغري يف اترخي البث الطويل .ومن
انحية املفاهمي ،فاإن الكياانت اليت تقوم ابلبث التقليدي يه هيئات البث ابملفهوم التقليدي .وذلكل ،اكن من املهم أأن تكون
حمايدة من الناحية التكنولوجية لكن اإذا قاموا مبناقشة اكفة الوسائل التكنولوجية معا فاإن ذكل قد يتسبب يف حدوث ارتباك.
فالبد من أأن يقوموا بتقس مي ا ألساليب التكنولوجية اإىل فئات أأحداها البث التقليدي وا ألخرى يه البث اخملتلف عن البث
التقليدي .وهذه طريقة تمتزي ابلكفاءة للسري قدما .وقد يكون من ا ألفضل البدء بتعريف البث واملوجود ابلفعل يف معاهدات
حالية أأي معاهدة فناين ا ألداء والفونوغرامات للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
 .106ورصح وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،بأأن أراءه مل تكن خمتلفة كثريا عن اجلزء ا ألخري من بيان
وفد الياابن ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء .لقد قام الوفد ابلبحث يف املقاييس ور أأى أأهنم جيب أأن حيرصوا عىل أأل
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يتسببوا يف حدوث خلط من خالل تعريف هيئات البث بصورة منفصةل عن املواد اليت يمت بهثا .ول ميكن التعامل معها عىل
أأهنا حرصية بصورة متبادةل ألن ا ألنشطة قامت بتعريف من يشاركون يف هذه ا ألنشطة .وجيب تعريف هيئة البث مع الإشارة
اإىل النشاط نفسه وهو البث .وعند النظر اإىل التعريفات الواردة يف واثئ ق سابقة ميكننا مالحظة أأن هناك حذف متعمد
لتعريف هيئات البث يف املعاهدات السابقة ،مما يشري اإىل بأأن تعريف البث عرب ا ألثري والبث الكبيل اكن أأكرث أأمهية .وقد
يكون من املفيد أأن ننظر يف حماوةل تعريف النشاط نفسه قبل حماوةل حتديد من يقوم به .ول يعىن ذكل أأن العنارص اليت
قاموا بتعريفها من أأجل خل ق نقطة بداية لتعريف هيئات البث ل جيب أأن تلخذ يف احلس بان لكن جيب علهيا يف البداية أأن
تعرف مبصطلحات واحضة ماهية البث يف س ياق املعاهدة .وسوف يساعدها ذكل عىل ضامن أأهنم مل يقوموا بصورة غري ذكية
مبد نطاق التعريفات مبا جيعل أأحاكم املعاهدات السابقة غري قابةل للتطبي ق .وابإجياز فقد اكن الوفد يقرتح أأنه عىل الوفود أأن
تسري يف اجتاه تعريف البث كنشاط قبل ربطه مبن يقومون مبامرسة هذا النشاط.
 .107وعرب الرئيس عن شكره لوفد نيجراي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،واقرتح دراسة أأس باب عدم قيام
الواثئ ق ادلولية السابقة بتعريف هيئات البث وقامت بدل من ذكل بتعريف البث.
 .108ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأن مفهوم البث يف الاحتاد الرويس اكن يغطي ترشيعني وهام القانون املدين والخر
يتعل ق ابملعلومات العامة .فقد اكنت هناك هجات بث تقوم بتوزيع املعلومات عىل سوق امجلاهري مبا يف ذكل املنتجات اليت
تقوم ابإعدادها رشاكت اإنتاج مثل الربامج احلوارية ،واملسلسالت ،واملسلسالت الطويةل أأو الربامج ا ألخرى لكن هجات البث
مل تأأخذ مبادرة توزيع تكل املنتجات .واكن هناك تفرقة بني مشغل وس يةل التصال وهجة البث .فالشخص اذلي يقوم بتشغيل
معلية التصال يف الرابط اكن خشصا معنيا ابجلانب الفين لتوزيع ا إلنتاج .ويف الإذاعة أأو التليفزيون اكن مثل هللء ا ألشخاص
معنيني بنطاق فين غاية يف التعقيد ،يتضمن توزيع الإشارة .وابلر م من ذكل ،فاإنه عند الإشارة اإىل هجات البث بصفة عامة
فاإن ذكل ل يشري فقط اإىل اجلانب الفين لكنه يشري أأيضا اإىل جانب احملتوى اذلي يتعل ق حب ق املللف .واكن هناك عدد من
القرارات القضائية اليت تتعل ق حبامية موضوعات البث .واكن جيب اس تخدام مصطلح البث عندما يتعل ق بربامج الإذاعة
والتليفزيون عن دراسة ا ألش ياء اليت حتمهيا ح ق املللف واحلقوق اجملاورة .لقد اكنوا يتحدثون ببساطة عن البث .اإن تقس مي
هذا املفهوم اإىل مكوانت خمتلفة أأدى اإىل تعقيد املوقف .ولكام مت تقس ميه لكام زاد املوقف تعقيدا .واقرتح الوفد الرتكزي عىل
مفهوم واحد وهو البث مع عدم حماوةل تعريف هجة البث ابلنس بة للك جمال لكن جيب تعريفها ابلنس بة ملوضوع احلقوق
اجملاورة .وبذكل جيب النظر للبث كلك يف هذا الس ياق مث النظر عىل حدا اإىل الوسائل الفنية املس تخدمة يف البث .وقد
أأشار الوفد اإىل أأن هذا املهنج سوف يبسط املسأأةل.
 .109ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه ميكن اختاذ نقطة بداية من خالل التوفي ق بني أأي تعريف مع الغرض
احملدد للمعاهدة وينبغي أأن يسترشف التعريف املس تقبل بنفس القدر اذلي تسترشف فيه املعاهدة املس تقبل .وإاذا اكن هناك
عنرص يشري اإىل الساب ق فاإن اكفة التعريفات جيب أأن تامتىش مع التعريفات اليت مدت الويبو ابملعلومات يف الساب ق .وقد قام
بطرح هذه النقطة وفد نيجرياي اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وقد اكنت هناك تعريفات ابلفعل يف معاهدة فناين
ا ألداء والفونوغرامات للمنظمة العاملية للملكية الفكرية املادة ( 2ح) ومعاهدة روما املادة (3ح) ومعاهدة بكني املادة (2ت)
وميكهنم أأيضا الاعامتد عىل التعريفات الواردة يف معاهدة بروكس يل للسواتل .وجيب أأخذ اكفة هذه التعريفات يف احلس بان.
و أأراد الوفد الرتكزي عىل الكيان القانوين .وينبغي عىل الكيان أأن يأأخذ بزمام املبادرة ويتحمل مسلولية جمالني عريضني بصفة
خاصة ،أأولها اإرسال اإشارة البث اإىل امجلهور .أأما مسأأةل اس تقبال امجلهور فقد ورد يف التعريفات السابقة وينبغي احلفاظ علهيا.
أأما الوسائل الالسلكية فينبغي أأن تأأخذ يف احلس بان هجات البث ا ألرضية وعرب ا ألثري و أأيضا هجات البث عرب السواتل بقدر
قياهما ابإرسال الإشارات لس تقبالها املبارش من قبل امجلهور .وفامي يتعل ق بتعريف هيئات البث ،فقد اتف ق الوفد يف هذه
املرحةل مع وفد الياابن اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء بأأنه من املفيد البدء يف وضع تعريف لهيئات البث ومعرفة كيف
ستسري تكل املناقشات .و أأشار الوفد اإىل البياانت املتعلقة مبختلف ا ألنظمة التنظميية اخلاصة هبيئات البث عرب ا ألثري وهيئات
البث الكبيل عىل املس توى الوطين .ويصدق هذا ا ألمر عىل الولايت املتحدة ا ألمريكية واقرتح الوفد أأن يمت دراس هتا بصورة
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منفصةل حىت يتوصلوا اإىل سبب جيعلهم ميزجوا بيهنا يف مرحةل لحقة .ورمبا ينبغي أأن يغطي التعريف مقديم خدمة السواتل
بقدر قياهمم ابإرسال الإشارات بصورة مبارشة للجمهور لس تقبال امجلهور لها .وفامي يتعل ق بنطاق أأنشطة معينة ترتبط بتعريف
هيئات البث ،وجد الوفد أأن هناك أأمر هام للغاية وهو جتميع الربانمج وجدوةل الربانمج .وتساءل عام اإذا اكن املفهوم املنفصل
لعمل احلزم يضيف أأي قمية اإضافية ابلر م من أأنه ل يرى ذكل .وعندما مت تقس مي الرمس البياين اإىل معل حزم وجتميع وجدوةل
ومجموعة من العنارص املنفصةل أأصبح ا ألمر مرباك .اإن التفرقة بني الربانمج والإشارة مبوجب معاهدة بروكس يل للسواتل اكنت
تفرقة هامة وجيب أأخذها يف احلس بان يف أأي تعريف لهيئات البث.
 .110وعرب الرئيس عن شكره لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية واقرتح أأل يقوموا بتغيري الوثيقة يف هذه املرحةل ألهنم ل
يعملون علهيا للوصول اإىل نتيجة هنائية.
 .111و أأشار وفد كينيا اإىل بياين وفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد الاحتاد الرويس فامي يتعل ق
ابلتعامل مع تعريف واحد .وعند تقس ميه فاإن ذكل يلدي اإىل حدوث ارتباك .وقام الوفد بدراسة عدد من قوانني ح ق املللف
الوطنية ومل يقم العديد مهنا بتعريف هيئات البث .واكن من ا ألسهل العمل فامي يتعل ق مبا يرتبط ابلبث مع أأخذ مفهوم الإشارة
يف احلس بان أأيضا .و أأشار الوفد اإىل مسأأةل الهجرة الرمقية مكثال عىل أأس باب احلاجة اإىل النظر اإىل ا ألمور بصورة حمايدة
تكنولوجيا ألن ا ألمور تغريت.
 .112و أأشارت ا ألمانة اإىل ا ألوراق غري الرمسية اليت حتمل عنوان "املفاهمي" و "التعريفات" ورصحت بأأهنا اكن دلهيا اقرتاح
يتعل ق بتعريف للبث واذلي ورد يف صفحة  3من ورقة "املفاهمي" غري الرمسية من وثيقة  SCCR/27/6املادة (2د) و(ذ).
وقد ورد اقرتاح أخر يف الوثيقة  SCCR/27/2 Revحتت البديل ابء اذلي قام بتعريف البث الكبيل .أأما الطريقة ا ألخرى
للتعامل مع البث فقد اكنت من خالل تعريفات املواد اليت يمت بهثا واليت وردت يف اقرتاحني وردا يف وثيقة SCCR/27/2
 Revالبديل أأ ،املادة  5ووثيقة  SCCR/27/2 Revالبديل ابء املادة  .5ويف الصفحة ا ألخرى اكنت هناك مجموعة من
التعريفات احلالية واردة يف معاهدات دولية حالية مثل املادة (2ت) من معاهدة بكني ،واملادة (2ح) من معاهدة فناين ا ألداء
والفونوغرامات للمنظمة العاملية للملكية الفكرية واملادة ( 3ح) من معاهدة روما.
 .113وقام الرئيس بفتح ابب تقدمي التعليقات املتعلقة بتعريف البث يف س ياق موضوع امحلاية.
 .114و أأشار وفد الياابن اإىل أأنه ل يوجد تعريف للبث يف الوثيقة  SCCR/27/2 Revالبديل ابء ،لكن هناك تعريف
للبث يف البديل ابء يف املادة  .5واقرتح تعديل هذا الرمس البياين.
 .115أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء اإىل أأن تعريف الإشارة الوارد يف وثيقة  SCCR/27/2 Revالبديل ابء
للامدة  ،5يرتبط بتعريف البث الكبيل .وبد أأ ابلبث عرب الوسائل الالسلكية و أأنه ل جيب فهم هذا البث عىل أأنه يتضمن أأنواع
البث اليت تمت عرب ش باكت المكبيوتر .وقد معل التعريفان يف الوثيقة جنبا اإىل جنب ليقوم أأحدهام بتعريف البث عرب ا ألثري
والخر لتعريف البث الكبيل .وهذين التعريفني يعتربان تعريفني جيدين ولبد من دراس هتام .و أأيد الوفد بياين وفد الياابن،
اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،ووفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،الذلان يتعلقان بأأنه رمبا يكون
من ا أليرس الإشارة اإىل تقنية البث لفهم البث عرب ا ألثري والبث الكبيل .كام أأيد أأيضا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف أأهنم
جيب أأن يس تخدموا تعريفات البث اليت تامتىش مع تعريفات البث الواردة يف املعاهدات ا ألخرى .و أأشار اإىل تعريف البث
الوارد يف الوثيقة  27/2 Revالبديل ابء املادة .5
 .116وطالب الرئيس بقيام ا ألمانة بقراءة التعريف الوارد يف البديل ابء ،مادة  5من الوثيقة.
 .117ورصحت ا ألمانة بأأن البث يعين "الإرسال عرب وسائل لسلكية بغرض اس تقبال امجلهور ألصوات أأو صور أأو صور
و أأصوات أأو ما ميثهل ذكل" .وإارسال هذه ا ألمور عرب السواتل يعترب بثا .اإن الإرسال الالسليك ل إالشارات املشفرة هو بث يمت
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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".
 .118ورصح الرئيس بأأن هناك بعض الاختالفات يف التعريفات مبا يف ذكل ما يتعل ق ابإدراج الإرسال عرب ش باكت
الانرتنت وثالثة فروق طفيفة أأخرى .ورصح بأأن أأحدها اكن التعريف والثاين اكن نطاق امحلاية .واكن هناك ترامك للتواف ق يف
الر أأي حول امحلاية اليت جيب منحها بغض النظر عن وس يةل الإرسال لكن بطريقة معينة ،من خالل احل ق يف منع النفاذ غري
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
التفاق بشأأن أأن النشاط أأو املس تفيد خمتلف عن موضوع امحلاية واذلي ميكن أأن يتضمن الإرسال عرب وسائل أأخرى عند
طلب امحلاية .وجيب علهيم التفكري فامي اإذا اكنوا حيتاجون اإىل تعريف خيتلف عن تعريفات املعاهدات السابقة .واقرتح عىل
الوفود دراسة ا ألس ئةل مث تبادل وهجات النظر للتوصل اإىل تواف ق يف الر أأي.
 .119ورصحت انئب املدير العام بأأهنا اس متعت اإىل مناقشة التعريفات املتعلقة مبوضوع امحلاية وتعريف هجة البث ومعلية
البث .واكنت هممتة بأأهنم استبعدوا الإرسال عرب ش باكت المكبيوتر .وتساءلت عام اإذا اكن ذكل يعىن الانرتنت و أأشارت اإىل
أأنه اإذا اكن ذكل حصيحا فيجب تذكر حلقة النقاش اليت ر أأي املشاركون فهيا أأن الانرتنت س تكون الوس يةل ا ألساس ية لتوزيع
مواد بهثم يف املس تقبل القريب .وقد انتقل العديد مهنم اإىل البث عرب الانرتنت والتحميل من خالل الانرتنت .ومن التعريفات
املفيدة اليت متت مناقش هتا التعريف املتعل ق بأأن هجات البث خمتلفة عن ماليك الوسائل وعن ماليك قنوات التوزيع .اإن هجات
البث تستمثر يف احملتوى .صاحب هجة البث هو خشص يقوم ابلستامثر يف احملتوى ا ألصيل و /أأو ماكل احل ق ،ماكل ح ق
حمتوى محمي حبقوق مللف .و أأشارت اإىل أأهنا مل تكن طرفا يف النقاش باكمهل لكهنا رصحت بأأنه وقت هام ابلنس بة للمعاهدة
ألهنا ظلت عىل جدول ا ألعامل طيةل  17عاما .وعربت عن أأملها يف أأن يمت التحرك حنو التوصل اإىل اس تنتاجات ممثرة ومفيدة
ابلنس بة للجميع.
 .120وواصل الرئيس احلديث حول البند  6عىل جدول ا ألعامل واذلي يتعل ق حبامية هيئات البث .وشكر الوفود عىل
تبادل وهجات النظر واملناقشات املفيدة اليت جرت يف اليوم الساب ق اذلي اكن خال تواف ق يف الر أأي حول توفري امحلاية
ل إالشارة عرب اي وس يةل حبيث يكون لهيئة البث احل ق يف منع أأو احلد من أأو حظر اي نفاذ أأو تدخل غري مرخص .واكن
ذكل بغض النظر عن الوس يةل اليت يمت بث الإشارة من خاللها .وخلص الرئيس املناقشات اليت جرت يف اليوم الساب ق حول
التعريفات .وتساءل عام اإذا اكنت الوفود ل تزال تعتقد أأهنا يف حاجة اإىل تعريف لهيئات البث أأم أأنه من ا ألفضل تعريف
النشاط وهو البث .و أأشار اإىل املعاهدات ادلولية السابقة اليت عرفت البث وتساءل عام اإذا اكن جيب حتديهثا أأم ل.
 .121ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء بأأنه سامه يف املناقشات املتعلقة مبوضوع اليوم الساب ق و أأهنم جيب أأن
يعمتدوا عىل تعريف البث املوجود يف املعاهدات احلالية .ويوجد هبذه التعريفات عنارص واحضة معينة ،مثل الإرسال
الالسليك لكن مل يمت تضمني السواتل .أأما التعريفات اليت اعمتدت عىل ذكل ،مثل التعريفات الواردة يف الوثيقة 27/2 Rev
وخاصة البديل ابء للامدة  5وتعريفات البث عرب ا ألثري والبث الكبيل يه التعريفات اليت ميكن الاعامتد علهيا للتوصل اإىل
تعريف للبث عرب ا ألثري والبث الكبيل .وقد ساعدت تعريفات البث عرب ا ألثري والبث الكبيل يف التوصل اإىل تعريف مناسب
لهيئات البث عرب ا ألثري وهيئات البث الكبيل .وس يكون من الصعب وجود معاهدة دون تعريف املس تفيدين مهنا .و ألهنم
اكن دلهيم هنج يتعل ق مبن س يكون املس تفيدون من املعاهدة ،اكنوا يف حاجة اإىل الإشارة اإىل النشاط ،يف س ياق البث عرب
ا ألثري والبث الكبيل ،لكن ذكل ل يعىن أأهنم ل حيتاجون اإىل تعريف لهيئة البث عرب ا ألثري وهيئة البث الكبيل ورمبا تعريف
الإشارة كام ذكره وفد اإيطاليا .ورصح بأأن التعريفات الواردة يف اجلدول واملشار اإلهيا ابلبديل ابء للامدة  5اكنت أأقرب ملا يريد
أأن يكون عليه ا ألمر.
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 .122و أأكد الرئيس عىل أأن تعريف النشاط س يكون مفيدا لفهم من س يكون املس تفيد من املعاهدة .حىت لو حققت وضوحا
بشأأن تعريف البث فاإن ذكل ل يعىن أأهنم ل حيتاجون اإىل تعريف لهيئة البث .و أأشار اإىل تعريف الإشارة اذلي ورد يف الرمس
البياين أأيضا.
 .123وهنأأ وفد اسرتاليا الرئيس عىل اإعادة انتخابه .ومل ير أأن هناك حاجة اإىل تعريف لهيئات البث .وقد معلت معاهدة
روما بصورة جيدة دون وجود هذا التعريف .و أأشار اإىل وضع تعريف للبث عىل أأساس التعريفات املوجودة ابلفعل يف
معاهدة بكني و معاهدة فناين ا ألداء والفونوغرامات للمنظمة العاملية للملكية الفكرية .واقرتح أأن يمت التعامل مع مسأأةل
ش باكت المكبيوتر يف موضع أخر من املعاهدة.
 .124وهنأأ وفد الرصب الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام .وفامي يتعل ق بتعريف هيئة البث ،فاإذا أأرادوا اإتباع نظام قانوين
ويربطوا بني تعريف هيئة البث وبني ا ألنشطة اليت تمت حتهتا ،اكن يكفي القول بأأن هيئة البث يه الكيان اذلي يقدم خدمات
البث .وليست هناك حاجة اإىل اإضافة أأي تفسري للتعريف .وابلر م من ذكل ،فاإن الظروف احلالية تتطلب توضيحا اإضافيا ملا
يمت بثه فامي يتعل ق مبسلوليات هيئة البث املتعلقة جبمع املعلومات ،وإارسال املعلومات وهكذا .أأما التعريف الثاين اذلي تضمن
مسلوليات هيئة البث فيعترب أأحد احللول.
 .125و أأكد الرئيس عىل املوقف املطروح هو أأنه اإذا اس تطاعوا تعريف نشاط البث عند الإشارة اإىل هيئة البث عىل أأهنا
الكيان اذلي يوفر خدمة البث فهل س يكون ذكل اكفيا لتوضيح التعريف .وميكن أأن تكون نقطة البداية يه التعريف اذلي
أأىت من املعاهدات ادلولية احلالية وإاذا اكن دلهيم عنارص اإضافية ميكن تضميهنا يف مثل هذه التعريفات فميكهنم التوصل اإىل
تواف ق يف الر أأي بشأأن هذا التضمني.
 .126ورصح وفد الاحتاد الرويس انه س يكون من الصواب أأل يمت تعريف هجة البث ألن مفهوم هجة البث ختتلف
ابختالف البدلان .ففي الاحتاد الرويس ،قامت القوانني اخملتلفة بتقدمي تفسريات خمتلفة ملفهوم هجة البث وقد أأدى ذكل اإىل
الارتباك .واقرتح أأل تقوم املعاهدة بتعريف هجة البث .واتف ق الوفد مع وفد اسرتاليا اذلي ذكرمه بأأن معاهد روما مل تذكر أأو
حتدد هجة البث عىل الإطالق .وفامي يتعل ق ابلبث ،وإارسال الإشارة ،اكن هذا أأمرا هاما من وهجة نظر ماكحفة القرصنة وذلكل
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.
 .127ورصح الرئيس بأأن علهيم أأن يأأخذوا يف احلس بان أأن وجود تعريف لهيئات البث أأمر خمتلف عن وضوح املس تفيدين
من املعاهدة .واكنت النقطة اليت أأاثرها الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء يه احلاجة اإىل توضيح املس تفيدين من املعاهدة.
واكن هذا هو املفتاح .ولتحقي ق ذكل ،فقد اكن السلال املطروح هو ما اإذا اكن من الرضوري وجود تعريف لهيئات البث أأم
ل.
 .128و أأكد وفد الربازيل عىل أأنه دمع البيان العام املتعل ق ابحلاجة اإىل توضيح املس تفيدين من املعاهدة .وعند الرجوع اإىل
معاهدات الويبو اليت ذكرت أأيضا هيئات البث ،اكنت تذكر هيئات البث يف س ياق أأن تكل الهيئات يه مس تخدمة للنظام.
واكنت املناقشات يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة تدور حول احامتلية جعلهم مس تفيدين من املعاهدة
ويتطلب ذكل درجة عالية من الوضوح حول املس تفيدين ابملقارنة مبعاهدات الويبو.
 .129وسأأل الرئيس وفد الربازيل عام اإذا اكن التعريف الأكرث دقة للبث قد أأشار اإىل نشاط البث أأو تعريف هيئات البث.
 .130ورصح وفد الربازيل بأأنه يلمن بأأن املعاهدة سوف تقدم تعريفا حمايدا تكنولوجيا للبث من أأجل احتواء اكفة ادلول
اليت يوجد هبا أأنظمة قانونية متباينة .وعندما يتعل ق ا ألمر برضورة تعريف هيئات البث ،اس مترت يف نقاش ذكل بصورة
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داخلية .و أأكد الوفد عىل خماوفه اليت تتعل ق جبلب تعريف من معاهدة أأخرى ملس تخدم واس تخدام هذا التعريف ملس تفيد من
معاهدة أأخرى.
 .131ورصح وفد كينيا بأأنه من احلمتي بأأن يتوصلوا اإىل تعريف واحض للغاية لعملية البث .وفامي يتعل ق ابلقوانني ادلولية فقد
تعامل قانون ح ق املللف مع مسأأةل ما خيو البث عرب ا ألثري والبث الكبيل ،وتعريف البث يف القانون اكن تعريفا فنيا .ومن
أأجل السري قدما ،اكنوا يف حاجة اإىل تعريف واحض للغاية ملا يس تتبعه البث من أأجل تيسري معرفة املس تفيدين من املعاهدة.
 .132وطالب الرئيس من وفد مجهورية جنوب أأفريقيا املزيد من املعلومات حول التعريف احملايد تكنولوجيا اذلي قدمه يف
اليوم الساب ق.
 .133ورصح وفد مجهورية جنوب أأفريقيا أأن املشلكة يف التوصل اإىل تعريفات اكنت تتعل ق بأأنه يف الترشيعات احمللية قامت
العديد من ادلول بتعريف البث بطرق خمتلفة .ويف بعض ادلول ا ألعضاء تضمن التعريف البث الكبيل والبعض الخر قام
بتعريفها فامي يتعل ق ابلبث السليك والالسليك فقط .ويف بعض الولايت القضائية ادلولية فاإن املهنج املتعل ق ابلوسائل السلكية
فامي خيتص ابلبث الكبيل قد مت التعامل معه من خالل أأنظمة قانونية خمتلفة متاما .و أأشار الوفد اإىل التعريف يف مجهورية
جنوب أأفريقيا .كام يمت التعامل مع التكنولوجيا أأيضا يف ادلول ا ألعضاء بصورة خمتلفة حبيث يكون من ا ألفضل وجود تعريف
ينظر اإىل البث عرب ا ألثري والبث الكبيل وميكنه أأن يتضمن اكفة ادلول مثل الربازيل وتش ييل اليت يوجد هبا مناجه تنظميية
خمتلفة خاصة ابلبث الكبيل.
 .134ورصح الرئيس بأأن الطريقة لتسوية اخلالفات يف املعاجلة الوطنية ميكن أأن تشري اإىل ما مت التفاق عليه يف املعاهدات
ادلولية السابقة ويتطلب اإضافات ألغراض املعاهدة .واكنت هناك اقرتاحات أأيضا بأأن يكون هناك تعريف منفصل خاص
للبث عرب ا ألثري والبث الكبيل من أأجل التعامل مع اخملاوف ا ألخرى.
 .135وهنأأ وفد كندا الرئيس وانئب الرئيس وشكر ا ألمانة .وقام بدراسة التعريفات الوطنية اخلاصة هيئات البث عرب ا ألثري
وهيئات البث الكبيل يف ترشيعها الوطين والتعريفات املوجودة ابلفعل يف املعاهدات ا ألخرى .واكنوا يف حاجة اإىل النظر اإىل
العالقة بني ا ألحاكم املتعلقة ابلتعريف وحتديد املس تفيدين وهو ما علهيم أأن حيددوه يف مرحةل يكون دلهيم فهيا املزيد من
املعلومات .وقد ذكروا ا ألحاكم املتعلقة ابملعاجلة الوطنية لكهنم اكنوا يف حاجة اإىل النظر اإىل العالقة بني أأول حمكني .واكن
ذكل بسبب ا ألمهية اليت يولهيا الوفد لضامن أأن أأطر ترشيعاهتا اخملتلفة تشري اإىل السلطة املمنوحة هلم من خالل قوانني
دولهتم ،من أأجل توفري خدمات اإىل امجلهور ،وخاصة عند منح تراخيص البث العام.
 .136ورصح الرئيس بأأنه يبدو أأهنم يف حاجة اإىل تعريف أأسايس لنشاط البث ،مع توافر فرصة استيعاب ذكل من خالل
املهنج احملايد تكنولوجيا أأو من خالل تعريف منفصل للبث الكبيل .واكنت هناك بعض املزيات ملعاجلة اخلالفات يف
الترشيعات الوطنية فامي يتعل ق ابلتعريفات من خالل البدء من خالل التعريفات املوجودة يف املعاهدات ادلولية احلالية مبا يف
ذكل معاهدة بكني .وعندئذ س يكون من السهل التوصل اإىل صورة واحضة تتعل ق ابملس تفيدين من املعاهدة .وميكن أأن
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 ألهنم لو أأخذوا
بتعريف النشاط من معاهدة دولية تتعل ق ابلإرسال الالسليك عىل سبيل املثال فعلهيم أأن يكونوا واحضني للغاية من أأنه ل
يعين أأن موضوع امحلاية مقترص عىل الإرسال الالسليك.
 .137وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابإجياز عن املناقشة املتعلقة أأمهية التناس ق مع تعريفات املعاهدات احلالية مثل
معاهدة روما و معاهدة فناين ا ألداء والفونوغرامات للمنظمة العاملية للملكية الفكرية .وقد أأشار عدد من الوفود اإىل احلاجة اإىل
الاحتفاظ بعدد من التعريفات مفتوحة حىت تسري املناقشات وتكتسب وضوحا أأكرث .وقد اتف ق مع هذه البياانت و أأشار اإىل
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تفضيهل لالحتفاظ بتعريفات هيئة البث والبث يف مداولت العمل اخلاصة هبم .اإن الاحتفاظ بتعريف البث عىل الطاوةل قد
يوفر فرصة عندما تصبح املناقشات أأكرث وضوحا للعثور عىل انفراجه للمتيزي بني أأنشطة معينة مت الرتكزي علهيا يف املعاهدة.
 .138ورصح الرئيس أأن هناك مناقشات جيدة حول املسائل املتعلقة بتعريف البث كنشاط وكيفية التعامل مع مسأأةل البث
الكبيل وتعريف هيئة البث .اإن ا ألمر اذلي مل يبت فيه واملتعل ق ابلرمس البياين اخلاص ابملفاهمي اكن تعريف الإشارة .وطلب
من ا ألمانة قراءة التعريف اخلاص ابلإشارة.
 .139وقامت ا ألمانة بلفت انتباه اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة اإىل تعريفني من ا ألوراق غري الرمسية
الواردة يف صفحة  2من "املفاهمي" .أأول ،التعريف املأأخوذ من الوثيقة  SCCR/27/2 Revالبديل أأ للامدة  5نص عىل أأن"
الإشارة تعين انقل مودل اإلكرتونيا يتكون من أأصوات أأو صور أأو أأصوات وصور أأو أأشاكل من ذكل سواء اكنت مشفرة أأم
ل" .أأما التعريف الثاين فقد ورد يف الوثيقة  SCCR/27/2 Revالبديل ( أأ) للامدة  5وقد نص عىل أأن "الإشارة يه انقل
مودل اإلكرتونيا وقادر عىل اإرسال بث عرب ا ألثري أأو بث كبيل" .وبناء عىل هذين التعريفني ،يف صفحة  1يف اجلانب ا ألمين يف
العمود اخلاص ابلإشارة اكن هناك عدد من العنارص اليت مت حتديدها عند اس تكامل تعريف ما جيب اعتباره اإشارة .وقد اتف ق
التعريفان عىل طبيعة الإشارة واليت جيب أأن تكون انقل مودل الكرتونيا .وفامي يتعل ق مبعىن الإشارة هناك عدد من العنارص
اخملتلفة اليت جيب أأخذها يف الاعتبار .أأول ،القدرة عىل اإرسال بث عرب ا ألثري أأو بث كبيل .اثنيا ،موضوع النقل ،سواء
يتكون من أأصوات أأو صور أأو أأصوات وصور عرب أأشاكل ذكل .وهناك احامتل ادلمج بني هذين املعيارين أأي القدرة عىل
اإرسال أأصوات أأو صور أأو أأصوات وصور عرب أأشاكل ذكل .ويف الهناية ففي تعريف الإشارة فاإن معايري التشفري أأو عدم
وجود تشفري ميكن أأخذها يف احلس بان .كام أأشارت ا ألمانة أأيضا اإىل أأن هناك تعريف "ل إالشارة" ورد يف معاهدة بروكسل،
املادة  )i( 1واذلي نص عىل أأن" الإشارة يه انقل مودل الكرتونيا وقادر عىل نقل الربامج".
 .140وفتح الرئيس ابب التعليقات حول تعريف الإشارة .و أأشار اإىل أأنه بيامن يقومون ابلرتكزي عىل تعريف البث عرب ا ألثري
اكن من املهم دراسة كيفية امليض قدما يف املوضوع .وليس من املعقول الاس مترار يف املناقشات املتعلقة اب ألحاكم ا ألخرى أأو
اجملالت ا ألخرى ألن تكل تعترب ا ألساس يات اليت ميكن من خاللها التوصل اإىل تفامه مشرتك .واكنت ا ألمانة تعد ملخص
للرئيس مفصال املوضوعات .ورصح الرئيس بأأنه سوف يكون من املمتع الاس امتع اإىل أراء املنسقني ا إلقلمييني حول حاةل
العمل ورؤيهتم اخلاصة بكيفية امليض قدما يف املوضوع والقرارات اليت ميكن اختاذها يف امجلعية العامة حول هذا املوضوع الهام.
 .141ورصح الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء بأأنه فامي يتعل ق مبوضوع تعريف الإشارة ،فاإن هناك عنارص معينة لتعريف
الإشارة ،اإذا تطلب ا ألمر ،اكنت متضمنة أأيضا يف تعريف البث يف املعاهدات احلالية .ويف تعريف معاهدة بكني اكنت هناك
اإشارة اإىل اس تقبال امجلهور ل ألصوات أأو الصور أأو الصور وا ألصوات أأو أأشاكل ذكل .وجيب أأن يدرج هذا اجلزء من
التعريف يف تعريف الإشارة اإذا أأرادوا وضع تعريف ل إالشارة .وقد ظهر ذكل عىل سبيل املثال يف البديل أأ يف املادة  .5وقد
اكنت هناك بعض املسائل الفنية اليت جيب أأن تتكون من أأو تس تطيع اإرسال موضوع النقاش .و أأخريا ،جيب أأل حياولوا
اإخراج العديد من التعريفات للبث الكبيل عىل سبيل املثال .اكن من الاكيف أأن تكون هناك تعريفات للبث عرب ا ألثري والبث
الكبيل وهيئات البث والإشارة .واكن من املرحج أأهنم ل حيتاجون اإىل وجود تعريفات للبث عرب ا ألثري والبث الكبيل والربامج
والإشارة.
 .142ورصح الرئيس أأن هناك مسائل أأخرى تتعل ق ابملس تفيدين ومدة امحلاية واحلاجة اإىل وجود تقييدات واس تثناءات.
واكنت هناك أأيضا موضوعات متعلقة ابس تخدام اإجراءات امحلاية التكنولوجية ) (TPMsومعلومات اإدارة احلقوق ).(RMIs
و أأشار الرئيس اإىل املناقشات املتعلقة ابحلاجة اإىل توضيح املس تفيدين من املعاهدة مع الإشارة اإىل الوسائل التكنولوجية
اجلديدة .واكنت هناك مقرتحات تتعل ق ابلإشارة اإىل البيئة التنظميية .وابلر م من ذكل ،ل تزال هناك مسائل عالقة تتعل ق
بأأنشطة البث.
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 .143و أأيد وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق ،بيان وفد الاحتاد ا ألورويب ودو
ا ألعضاء .و ألن املسودة ادلقيقة قد تعاملت مع هيئات البث فقد اعتقد الوفد أأنه من املهم وجود تعريف للمس تفيد .وفامي
يتعل ق بتعريف هيئة البث ميكهنم الاس تفادة من التعريفات الواردة يف املعاهدات السابقة .وابلر م من ذكل ،اكن هناك ليزال
معل همم جيب القيام به فامي يتعل ق بتعريف املس تفيدين.
 .144ورصح الرئيس بأأهنم انقشوا فكرة أأهنم ليسوا يف حاجة اإىل تعريف لهيئة البث ألنه من املمكن أأن يكون هناك فقط
تعريف لنشاط البث .حىت يف هذه احلاةل ،لو مل يكن هناك تعريف لهيئة البث فاإهنم اكنوا حيتاجون اإىل اإيضاح ماهية
املس تفيد من املعاهدة.
 .145ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء بأأن ملحوظاته املتعلقة بتعريف أأنشطة البث عرب ا ألثري والبث الكبيل
من خالل تكل التعريفات والتوصل اإىل تعريف لهيئات البث عرب ا ألثري وهيئات البث الكبيل تعترب الطري ق لتعريف
املس تفيدين .واكن هذا هو ا ألمر الرضوري ابلنس بة للمعاهدة .وقد واف ق مع اكفة الوفود بأأنه اقرتح أأن يبد أأ بتعريف البث
لكهنم جيب أأن ينطلقوا من هذا التعريف اإىل تعريف هيئات البث .مث يمت عقد نقاش حول املس تفيدين.
 .146واقرتح الرئيس أأن هناك حاجة اإىل العمل وفقا لتفامه مشرتك عىل البدء بتعريف البث ،وهو ما يعىن النشاط اذلي
يمت التعامل معه وفقا ملوضوع البث ،من خالل تعريف مس تقل أأو منفصل أأو من خالل خيار حمايد تكنولوجيا اإذا اكن ممكنا.
مث يقومون بتعريف هيئات البث اإذا وافقوا عىل أأهنم حيتاجون اإىل توضيح من مه املس تفيدين من املعاهدة .واكنت هذه يه
خارطة الطري ق اليت جيب إاتباعها .و أأكد الرئيس عىل أأهنم عقدوا عدة اجامتعات لتبادل وهجات النظر اليت تتعل ق ابلتعريفات.
كام أأكد عىل أأن وضوح املس تفيدين من املعاهدة يعترب أأمرا أأساس يا ابلنس بة للعمل املس تقبيل حول هذا املوضوع .كام أأكد
عىل عدد من اخليارات اليت مت توفريها واقرتح الانتقال اإىل املرحةل التالية حيث يقومون بتضيي ق اخليارات يف حماوةل للتوصل
اإىل تواف ق يف الر أأي .ودعا الوفود اإىل لتبادل ا ألفاكر فامي يتعل ق ابملوضوعات اليت يناقشوهنا او وهجات نظرمه حول كيفية
السري قدما.
 .147وواف ق وفد رومانيا ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق ،عىل أأهنم عقدوا مناقشات
اإجيابية ومفيدة ومشجعة .ومن أأجل المتكن من الاس مترار يف التقدم ترى اجملموعة أأنه اكن من الرضوري يف هذه املرحةل
الانتقال اإىل مناقشة تتعل ق ابلنص .ومن وهجة نظر الوفد ،جيب أأن يمت تعممي هذا النص ،ودجمه يف نص يتضمن
الاس تنتاجات اليت مت التوصل اإلهيا خالل معلهم دلمع وضع خارطة طري ق واحضة تسري حنو عقد ملمتر دبلومايس يف العامني
القادمني .و أأكد الوفد عىل أأنه اكن الوقت املناسب لتحديث الإطار القانوين ادلويل من خالل منح حامية اكفية وحديثة اإىل
هيئات البث.
 .148ودمع وفد الاحتاد الرويس بيان وفد رومانيا ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق .وقد
قام من قبل بطرح اقرتاح حول احلاجة اإىل العمل بصورة مبارشة عىل نص املعاهدة .ومنذ مخسة س نوات اكن دلهيم نص
للمعاهدة .وقد اكتسبت الن أأحاكما جديدة وقد مت الكثري من العمل بشأأهنا .ومن أأجل الاقرتاب من ملمتر دبلومايس اكن
من املهم وجود حفص للك مرحةل عىل حدا ل ألفاكر املتضمنة يف النص .وبناء عىل هذا النص املدمج سيس تطيعون من
التوصل اإىل حل للمشالكت اليت أأثريت يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة حول تعريفات معينة .وسوف
يساعدمه النص عىل التغلب بصورة أأفضل عىل املشالكت أأما إاتباع أأي طري ق أخر فس يعقد معل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة .واكن الوفد يليد العمل عىل نص مدمج تقوم ا ألمانة ابإعداده من أأجل اجللسة القادمة عىل أأساس
املناقشات.
 .149و أأشار وفد الياابن ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،اإىل بيانه الافتتايح اذلي عرب فيه عن أأمهل يف أأن
يس تطيعوا حتقي ق قفزة اإجيابية ل ألمام .ويف هذا الصدد ،جيب حتويل التقدم الفين يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف

SCCR/30/6
33

واحلقوق اجملاورة اإىل مثل هذه القفزة اليت جتعلهم يصلون اإىل أأهدافهم .وقد قام الرئيس ابإدارة املناقشات الفنية بطريقة حكمية
وهمنية للغاية وسعت اجملموعة اإىل احلصول عىل اإرشاداته احلكمية للموافقة عىل طري ق يدفعهم ل ألمام يف ظل القفزة الإجيابية
اليت حققوها يف اجللسة.
 .150و أأيد وفد رصبيا البيان اذلي قدمه وفد رومانيا ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق.
وابلنس بة ملسأأةل من مه املس تفيدين من املعاهدة ،اكن تعريف هيئات البث يف الاقرتاح غامضا .ويف رصبيا ،عىل هيئة البث
أأن حتصل عىل ترخيصها من ادلوةل ولبد علهيا أأن تفي ببعض متطلبات ا ألهداف .ومن وهجة نظر التعريف ،فاإهنا اكنت
الكيان القانوين اليت أأوفت مبتطلبات قانونية مث ميكهنا عند ذكل بتقدمي أأنشطة البث وفقا للقانون .ومن أأجل توضيح من مه
املس تفيدون من املعاهدة ،ميكهنم إاتباع املنط ق اذلي يشري اإىل من مه ليسوا مبس تفيدين من املعاهدة .القامئ ابلبث عرب
الانرتنت عىل سبيل املثال وهو عبارة عن خشص يس تخدم برانمج ميكروسوفت ميداي بالاير وميكنه أأن يكون هجة بث فقط
ابس تخدام التكنولوجيا ،ليس هو املس تفيد املس هتدف .لقد اكنوا يف حاجة اإىل القول بدقة أأن املس تفيدين من املعاهدة يه
فقط الهيئات القانونية اليت تقدم خدمات البث.
 .151و أأيد وفد اإيران (مجهورية -ا إلسالمية) ،بيان وفد رومانيا ،اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق،
اليت قالت أأنه مل يمت عقد مناقشات تتعل ق ابلنص حول مسودة املعاهدة .ومل يكن هناك تواف ق يف الر أأي حول بعض املفاهمي
ا ألساس ية مثل ا ألهداف ،والنطاق احملدد وموضوع امحلاية يف املعاهدة املقرتحة .و أأيد الوفد فكرة أأهنم حيتاجون اإىل خارطة
طري ق ل إالرساع يف املهمة .اإن عقد ملمتر دبلومايس يف خالل العامني القادمني قبل حل وهجات النظر الباقية اخملتلفة وقبل
التوصل اإىل تواف ق يف الر أأي حول املفاهمي ا ألساس ية اكن أأمرا سابقا ألوانه .واكن موقف الوفد هو أأهنم سوف يتفقون بشأأن
خارطة الطري ق لكهنم يعتقدون أأنه من الساب ق ألوانه التحدث بشأأن واختاذ قرار فامي يتعل ق بتوقيت امللمتر ادلبلومايس بشأأن
ابملعاهدة.
 .152ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه يشعر ابلرسور بسبب التقدم اذلي مت اإحرازه ويشعر أأهنم توصلوا اإىل
كثري من الوضوح حول املوضوعات اليت اكنوا يناقشوهنا .وقد شاهدوا بعض التواف ق حول عدد من القضااي مبا يف ذكل زايدة
الاهامتم ابملهنج اذلي اقرتحه الوفد .اإن الانتقال اإىل العمل حول النص س يكون مفيدا من أأجل التفكري فامي قاموا ابجنازه.
وسيسعد الرئيس أأن يأأخذ زمام املبادرة يف صياغة النص ألنه س يوفر أأساس املزيد من العمل امللموس من خالل اعرتاض
يقوم بتطبيقه فقط عىل املوضوعات اليت انقشها موضوعيا خالل هذه الفرتة .وسوف يكون ذكل مادة املوضوع أأو موضوع
امحلاية واحلقوق اليت يمت منحها وبعض التعريفات .ويف الوقت نفسه ،بيامن هناك بعض اخلالف اذلي يبد أأ يف الظهور يف عدد
من مواقف بعض ادلول ا ألعضاء فمل يقم أأحد ابللزتام بأأي يشء .وقد تكون هناك حاجة اإىل ترك اخليارات مفتوحة يف أأي
نص حبيث يظل هناك جمال للمفاوضات .وابلنس بة للموضوعات ا ألخرى اليت مل تمت مناقشة موضوعية بشأأهنا خالل اجللسات
القليةل السابقة ،فيجب وضعها عىل جدول ا ألعامل اخلاص ابلجامتعات القادمة .وإاذا اس تطاعوا التوصل اإىل نص مقبول خالل
اجللس تني القادمتني ،وليس نص هنايئ ألنه س تظل هناك عبارات بني أأقواس ،لكن نص مقبول ،فعند هذه النقطة س يكونون
يف موقف ميكهنم من اختاذ قرار بشأأن ما اإذا اكن النص انجض بصورة اكفية لعقد ملمتر دبلومايس يف العامني القادمني واذلي
ميكن أأن ينجح وميكهنم من حتقي ق نتيجة.
 .153وانضم وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء للوفود اليت عربت عن رضاها ابملناقشات أأثناء اجللسة .وقد مت حتقي ق
تقدم واحض وخاصة حول فهم خمتلف املواقف .أأمه ما يف ا ألمر هو فهم مواقف لك الوفود وما اذلي يقصدونه عند الإشارة اإىل
البث التقليدي والبث املزتامن واجملالت ا ألخرى .واكن الوفد حيتاج اإىل أأخذ املناقشات ملناقش هتا مع دو ا ألعضاء والقيام
ابملراجعة احلريصة ملا متت مناقش ته .وس يكون من املفيد مراجعة املناقشات يف النص وكام اقرتح وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية س يقترص ذكل عىل ا ألحاكم اليت متت مناقش هتا يف اجللسة .واكنت هناك أأحاكم تتعل ق ابملعاهدة واليت مل يتناولهنا
مثل مدة امحلاية والالزتامات املتعلقة ابلتدابري التكنولوجية .و أأيد الوفد بيان وفد رومانيا ،اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان
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أأورواب الوسطى والبلطي ق ،أأهنم حيتاجون اإىل خارطة طري ق واحضة لالس مترار يف معلهم الرايم اإىل حتقي ق هدف عقد ملمتر
دبلومايس يف خالل العامني القادمني.
 .154وهنأأ وفد الهند الرئيس عىل تعيينه .ورصح بأأنه قبل التحرك قدما حنو عقد مفاوضات تتعل ق ابلنص واليت اقرتهحا وفد
اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ووفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اكنوا يف حاجة اإىل اإيضاحات كبرية.
 .155وعرب وفد مجهورية جنوب أأفريقيا عن شكره لوفد رومانيا ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى
والبلطي ق ،عىل اقرتاحه ورصح بأأنه اكن اقرتاحا يس تح ق الاهامتم .اإن وجود خارطة طري ق واحضة توفر فرصة توحض وتدمج
وهجات النظر حول خمتلف املسائل واملناقشات املوضوعية .اكنت املناقشات اليت تقوم عىل أأساس النص مفيدة وجعلهتم
يقرتبون خطوة من هدفهم.
 .156و أأكد وفد الياابن ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عىل أأنه يواف ق عىل السري قدما يف اجتاه املفاوضات املتعلقة
ابلنص.
 .157و أأيد وفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،موقف وفد رومانيا ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة
بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق يف دعوته اإىل عقد مناقشات تتعل ق ابلنص ووضع خطة معل واحضة .و أأكد عىل احلاجة اإىل
توفري اإطار زمين ملموس وإاعطاء أأمهية خاصة لبعض اجملالت اليت ينبغي تناولها ،و أأهداف خاصة ينبغي حتقيقها ،خالل هذا
الإطار الزمين .وابلنس بة للمجالت اليت جيب علهيم القيام فهيا بتحراكت مناس بة فقد اكنوا يف حاجة اإىل حتديد هذه اجملالت
والبدء يف وضعها بصورة اسرتاتيجية يف نطاق املناقشات حبيث ميكهنم يف املس تقبل القريب البدء يف رؤية اإماكانت التوصل
اإىل توصيات ملموسة للملمتر ادلبلومايس.
 .158و أأيد وفد كينيا الوفود السابقة اليت أألقت لكامهتا .و أأضاف اإىل بيان وفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة
ا ألفريقية ،أأن هناك جمالت تواف ق وميكن للرئيس أأن يأأخذ زمام املبادرة يف النص كام اقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .159و أأيد وفد الس نغال املوقف اذلي عرب عنه وفدي نيجرياي اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،وكينيا.
 .160ورصح الرئيس بأأهنم وصلوا اإىل نقطة حيث قاموا بتبادل بعض الراء وتلقوا أأفاكرا جيدة حول اكفة املسائل الرئيس ية
اليت ذكروها مثل نطاق امحلاية وموضوع امحلاية واحلقوق املمنوحة والتعريفات .وقد مت التعبري عىل بعضها بطريقة للسامح هلم
مبحاوةل استيعاب خماوف ادلول ا ألعضاء ا ألخرى بشأأن هذه املسائل .لقد اكنت جتربة مفيدة .وميكهنم الاس مترار يف تكل
اجلهود لكن قد يكون من الساب ق ألوانه القيام بذكل ألهنم حيتاجون لبعض الإيضاحات بشأأن أأساس يات املعاهدة .واكنوا
حيتاجون الن اإىل التفكري يف املناقشات املتعلقة ابلنص مبا يغطي فقط ما متت مناقش ته أأثناء تبادل وهجات النظر يف هذه
اجللسة بدل من املوضوعات املتبقية .واكن الرئيس يرغب يف القيام جبهود من أأجل اإعداد وثيقة تعمتد عىل النص اإذا مت
التوصل اإىل تواف ق يف الر أأي حول ذكل .واكنت هناك حاجة لوجود خارطة طري ق واحضة .وسوف يبد أأ ذكل مبناقشة لكيفية
الاس تعانة مبا قاموا مبناقش ته مبا يف ذكل أأساس يات املعاهدة ،ومعىن نطاق املعاهدة واحلقوق والتعريفات .وميكهنم عند ذكل
اإضافة املوضوعات الباقية .ومن أأجل اإعداد خارطة طري ق جيب أأن تقودمه تكل املناقشات اإىل نتيجة وهذه النتيجة ،كام رصح
وفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،اكن جيب أأن تلدي اإىل همةل زمنية ملموسة حبيث ل يقوموا
ابلتحدث عن املوضوع ملدة عرش س نوات أأخرى .واكنوا يف حاجة اإىل همةل زمنية للعمل عىل عقد ملمتر دبلومايس خالل
العامني القادمني .و أأوحض الرئيس أأن هذه اكنت أرائه المتهيدية يف حماوةل استيعاب خمتلف وهجات النظر ول يعىن ذكل أأنه قد
مت حل اكفة املسائل .و أأشار اإىل عدد من املسائل العالقة واليت ميكن أأن تظهر يف الوثيقة اخلاصة ابلنص واليت اكنت مفتوحة
أأمام مزيد من التعليقات والاقرتاحات .ودعا الرئيس املنسقني ا إلقلمييني واجملموعات اإىل القيام بعقد مزيد من املناقشات
لالقرتاح.

SCCR/30/6
35

 .161وقام الرئيس برفع اجللسة.

البند  :7التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ
 .162رحب الرئيس ابلوفود يف مناقشة بند  7من بنود جدول ا ألعامل ،وهو التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات
ودور احلفظ .و أأشار اإىل أأنه اكن دليه مسأأةل تثري الاهامتم واليت أأطلقت جلسات تبادل وهجات النظر ومت مناقش هتا خالل
اجللس تني السابقتني للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وطلب من الوفود اس تخدام وقهتم المثني بطريقة متكهنم
من فهم مواقف بعضهم البعض من أأجل التوصل اإىل طرق لستيعاب التوقعات واخملاوف املرشوعة اليت دلى خمتلف
ا ألطراف جتاه هذه املسأأةل .وقد تضمن ذكل التعاون عىل حتقي ق الامتثال مبهمة اخلدمة العامة واليت تقوم هبا املكتبات ودور
احلفظ ملصلحة اكفة ادلول ا ألعضاء .وتطلبت هممة اخلدمة العامة حتقي ق تقدم كبري يف مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة من أأجل حتليل الطريقة املثىل للتعاون مع ادلول ا ألعضاء حبيث يكون لك مواطنهيم مس تفيدين.
واقرتح أأنه من الطرق اجليدة للسري قدما الاس مترار يف املناقشات بناء عىل حسن النية وا ألدةل املوضوعية بطريقة بناءة
وإاضافة وهجات النظر الفنية فامي يتعل ق مبختلف العنارص املتضمنة يف النقاش .وجيب أأن تعمتد الاس تنتاجات اليت يمت التوصل
اإلهيا عىل التواف ق يف الر أأي وهذا يعىن التعامل مع اكفة خماوف مجيع ا ألطراف .واكنت هناك حاجة اإىل مناقشة املوضوع
بطريقة مناس بة من أأجل رؤية والتوصل اإىل تفاهامت مشرتكة حول بدون الإحياء بأأكرث من أأن ذكل ليس غال نقطة بداية
توجه املناقشات .ويف اجللسة السابقة ،قاموا بتحديث دراسة الربوفيسور كينيث كروز اذلي قدم وهجة نظر مرتفعة املس توى
حول املوقف حول العامل .وتطلع الرئيس اإىل سامع وهجات نظرمه وفتح ابب النقاش للمجموعات.
 .163و أأشاد وفد الربازيل ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ابلعمل اذلي مت حىت ذكل
احلني كام شكر الربوفيسور كينيث كروز عىل العمل اذلي تقدم به من خالل حتديث دراس تني سابقتني مت إاعدادهام يف
 2008و 2014وقام بدمج املعلومات املتضمنة يف هاتني ادلراس تني .واكنت الوثيقة اليت تضمنت ادلور الهام اذلي لعبته
املكتبات ودور احلفظ وخدمات اإعارة الكتب ابملكتبات ،ذات فائدة كبرية للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
و أأيد الوفد عقد نقاش مفتوح ورصحي حول التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ واليت ل متس بنتيجة
املناقشات للتوصل اإىل حلول فعاةل للمشالكت ،اليت أأثرت عىل املكتبات ودور احلفظ حول العامل .واكن همامت للغاية
ابملناقشات اليت تتعل ق ابلقرتاح اذلي قدمه ،اإىل جانب وفود الإكوادور و أأورغواي واجملموعة ا ألفريقية والهند فامي يتعل ق
ابلطريقة اليت مت التعامل هبا مع املوضوع .وكام رصح يف مداخلته ا ألخرية ،أأكد الوفد عىل أأمهية التصدي ق واملناقشات اخلاصة
ابلتقييدات والاس تثناءات ومعلية التصدي ق عىل معاهدة مراكش .واعتقد أأن معلية التصدي ق عىل معاهدة مراكش اكنت
هامة للغاية وقال أأن هناك أأربعة من بني لك مثانية دول قامت ابلتصدي ق عىل معاهدة مراكش من منطقته .وطالب الويبو
بعقد حلقات معل إاقلميية مشاهبة لتكل اليت مت عقدها يف الر أأس ا ألخرض دلول املنطقة املتحدثة ابلإس بانية.
 .164وعرب وفد ابكس تان ،واذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة دول أس يا واحمليط الهادي ،عن اعتقاده بأأن التقييدات
والاس تثناءات اكنت متطلبات رضورية لاكفة معليات وضع املعايري يف املنتدايت الوطنية وادلولية .وقد اكن هذا املوقف
حيواي لتحقي ق التوازن املطلوب بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصلحة امجلهور يف العملية العلمية والثقافية والاجامتعية وخاصة
يف ادلول ا ألقل منوا .وقد انعكس الاهامتم يف املادة  7من التفاق املتعل ق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية
واليت أأكدت عىل احلاجة اإىل احلفاظ عىل التوازن بني الكتاب واملصلحة العامة وخاصة ما يتعل ق ابلتعلمي والبحث والنفاذ اإىل
املعلومات .وتعترب املكتبات ودور احلفظ ملسس تان حيويتان يف اجملمتع وتعمل يف غالب ا ألحيان عىل أأساس غري جتاري .ويف
غالبية ادلول النامية وادلول ا ألقل منوا ،اكنت يه اجلهات السائدة اإن مل تكن الوحيدة اليت تعترب املصدر ا ألوحد للمواد
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
ابملكتبات ودور احلفظ أأن تسمح لهذه املزااي بأأن يمت اس تقراؤها من أأجل مصلحة البرشية مجعاء بدل من قرصها عىل دول
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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
احمللية وهو ما ميكن أأن يسهم يف حامية وتوفري املصلحة املرشوعة لاكفة أأحصاب املصلحة .واكن تبادل اخلربات الوطنية لدلول
ا ألعضاء أأمر مفيد أأيضا يف هذا الصدد .كام أأيد املقرر اخلاص يف جمال احلقوق الثقافية يف تقرير مت تقدميه اإىل اجللسة الثامنة
والعرشين جمللس حقوق الإنسان تنس ي ق الاس تثناءات والتقييدات يف ح ق املللف ابلنس بة للمكتبات يف جمال التعلمي .وعرب
الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل اقرتاحه الساب ق املتعل ق ابدلعوة اإىل وجود ميرس بصفته "صدي ق للرئيس" كام جند يف اللجان
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ا ألخرى.
 .165و أأكد وفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عىل ادلور ا ألسايس للمكتبات ودور احلفظ
وامللسسات البحثية يف تسهيل النفاذ اإىل املعرفة من أأجل التمنية البرشية واجملمتعية .اإن مبد أأ الاس تثناءات والتقييدات للوفاء
بأأهداف معينة اكن ميثل جزءا رضوراي من الواثئ ق ادلولية .وا ألمه من ذكل أأهنا اكنت متثل جزء ل يتجز أأ من تكنولوجيا
املعلومات والتصالت منذ بدايهتا .اإن معاهدة ابريس  1883محلاية امللكية الصناعية ،ومعاهدة برن  1886محلاية املصنفات
ا ألدبية والفنية وحىت أأول ترشيع للملكية الفكرية وهو قانون أن  1710فقد تضمن تقييدات معينة حتمي امللسسات التعلميية
وتسهل النفاذ للفرص التعلميي من قبل املس تخدمني .ومل تتغايض هذه الواثئ ق ا ألساس ية عن ماليك احلقوق حىت عندما
وفرت س ياقا اترخييا لطبيعة التعويض ابملقابل لنظام امللكية الفكرية وهو حامية ماليك احلقوق خلدمة الصاحل العام .وطالب
الوفد بأأن حيققوا تقدما يف العمل املتعل ق ابلنص حول الاس تثناءات والتقييدات .وميكن للمعلومات اليت يمت احلصول علهيا من
اخلربات الوطنية أأن متد الوفود اليت تقوم ابلتفكري يف ا ألمر ابملعلومات لكن ذكل ل يربر تأأخري العمل حول النص املوضوعي
حول الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ وامللسسات التعلميية والبحثية .واكن الوفد يدرك أأن دلى
اجللسة الفرصة لتحديد الرساةل اليت سيمت اإرسالها اإىل امجلعية العامة  2015وذلا دعا الوفد اإىل وضع توصية تأأخذ يف احلس بان
الرغبة القوية لعدد كبري من ادلول ا ألعضاء لعقد مناقشات حول النص .وسوف ميكهنا ذكل من تنقيح وتعممي النص وحتديد
اخلطوات الواقعية اليت جيب اختاذها لتحقي ق خطوات تفويض  .2012ول جيب أأن يطوروا التحدي والواقع متساوي ا ألبعاد
وهو البيئة الرمقية وكيف قام بتبين القضية .وجيب أأن يضيفوا دفعة لعملهم ويساعدوا عىل اإلغاء استبعاد نس بة من ساكن
العامل ،وخاصة الش باب ،من جمال املعرفة واملعلومات .ورحب الوفد ابدلراسة احملدثة حول الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة
ابملكتبات ودور احلفظ .وغطت ادلراسة  188دوةل من ادلول ا ألعضاء و أألقت الضوء عىل الفجوات الواسعة اليت جيب عىل
معاهدة متعددة ا ألطراف ملهئا .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يكون قد مت اإعطاء اهامتم اكيف ابدلراسة و أأن تكون وهجات النظر
اليت حصلوا علهيا مفيدة ملناقشاهتم .وتطلع الوفد اإىل عقد مزيد من املناقشات حول النص اذلي أأعدته اجملموعة ا ألفريقية
ووفود الربازيل والإكوادور والهند و أأورغواي يف وثيقة  .SCCR/29/4واكنت وثيقة الرئيس غري الرمسية اليت قامت بتجميع
خمتلف الاقرتاحات مبثابة قاعدة جيدة ملزيد من النقاشات .و أأكد الوفد عىل طلبه ختصيص اجللسات القادمة للجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة وقتا متساواي لاكفة القضااي املطروحة عىل جدول ا ألعامل.
 .166ورصح وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق ،بأأنه يرحب ابلنسخة احملدثة من ادلراسة
املمتازة اخلاصة ابس تثناءات ح ق املللف اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ واليت أأعدها بروفيسور كينيث كروز .واكنت
الاس تثناءات أأساس ية ابلنس بة لهيلك قانون ح ق املللف يف اكفة دول العامل ولعبت دورا هاما يف تيسري خدمات املكتبات
وخدمت ا ألهداف الاجامتعية لقانون ح ق املللف .واكن الوفد عىل قناعة بأأن النقاش املوضوعي اذلي جرى أأثناء اجللسة
السابقة اكن مفيدا لاكفة ادلول ا ألعضاء ذلا ر أأى انه من املفيد الاس مترار يف هذه العملية .وقد وفر اختبار اخلطوات الثالثة
اذلي نصت عليه معاهدات ح ق املللف ادلولية اإطارا واسعا إلنشاء الاس تثناءات وقد حتتاج ادلول ا ألعضاء ملزيد من
الإرشادات حول كيفية وضع اس تثناءات معينة وخاصة يف العرص الرمقي .اإن الارتباط الواحض بني اس تثناءات ح ق املللف
واحلقائ ق التارخيية عالوة عىل التقاليد السائدة يف لك دوةل س تجعل من أأي مهنج معياري مهنجا غري مالمئا من وهجة نظرها.
وقد حبذ الوفد بقوة تبادل أأفضل املامرسات من أأجل التعرف عىل ا ألمثةل احلالية حىت تقوم ابلتفكري فهيا لك دوةل عىل حده.
واكن هذا املهنج مناس با للسري قدما .وذكر بأأن العديد من املسائل اليت تناولها بروفيسور كينيث كروز تعاملت مع ادلور
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 ا ألهداف اليت حيددوهنا .وجيب أأن يعمتد العمل عىل
تفامه مفاده أأن حتقي ق توازن عادل بني ح ق املللف ومصلحة اجملمتع أأمر رضوري من أأجل اإجياد نظام حقوق مللف قابل
للحياة.
 .167وواف ق وفد الياابن ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عىل أأن املكتبات ودور احلفظ قد لعبت دورا هاما يف
التمنية الثقافية والاجامتعية .كام أأقر أأيضا ابملصاحل الواسعة ،وغري البس يطة ،واخملاطر املتعلقة مبوضوع بند جدول ا ألعامل.
ومثل هذه اخملاطر الواسعة ميكن أأن تنبع من أأنه وكام شهدت دراسة بروفيسور كينيث كروز أأن العديد من ادلول قد قامت
بوضع اس تثناءاهتا وتقييداهتا اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ وفقا ألنظمهتا القانونية احمللية وهذا يعىن أأن معل اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة جيب صياغهتا بصورة تعكس الواقع وتأأخذ يف احلس بان بصورة اكمةل مرونة ا ألطر
القانونية ادلولية احلالية .ويف اجللسة السابقة احتفظ الوفد بتعليقاته حول الاقرتاح امللموس املتعل ق مبهنجية العمل اليت اقرتهحا
الرئيس .وعرب الوفد عن شكره للرئيس جلهوده املس مترة ومعهل اجلاد الرايم اإىل التوصل اإىل أأرضية مشرتكة .كام عرب عن تقديره
لنيته املتعلقة بتنظمي املناقشات وفقا ملنظور العمل الفعال والكفء .ومت التعبري عن خماوف يف الوفد تتعل ق بطريقة تنظميها
واملعىن اذلي قد حيمهل هذا التنظمي فامي يتعل ق ابلجتاه اذلي يسلكونه حىت مع توضيح الرئيس اذلي قدمه يف اجللسة ا ألخرية
اذلي يتعل ق بأأن الهدف من هذا ا ألمر هو تنظمي املناقشة بصورة تلدي اإىل التوصل اإىل تفامه مشرتك .وعرب الوفد عن
اعتقاده بأأن العرض التوضيحي اذلي قدمه بروفيسور كينيث كروز واملناقشات املكثفة التالية اليت جرت يف اجللسة السابقة
أأعطهتم توجهيات للسري اإىل ا ألمام .كام أأكد عىل أأهنم جيب أأن يقومون ابلبناء عىل معلهم اذلي يعترب اإجنازا كبريا ابلطريقة اليت
توصلت اإىل معظمه .اإن املناقشات عىل مس توى ا ألهداف واملبادئ وفقا لقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ميكن أأن
تس تمكل هذا العمل .وميكن أأيضا لهذه املناجه أأن تناسب النقاش املنظم اذلي عقده الرئيس يف هناية اجللسة السابقة وتساعد
عىل توضيح الاجتاه املشرتك للمناقشات .ومل يمتكن الوفد التغايض عن حقيقة عدم وجود تواف ق يف الراء يف اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة فامي يتعل ق ابلعمل املعياري كام جيب أأخذ احلقائ ق يف احلس بان عند دراسة كيفية التوصل
اإىل أأساس توافقي ميكن لاكفة ادلول ا ألعضاء العمل معا من منطلقه .وسوف يواصل الوفد مشاراكته يف املناقشات حول
التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ بطريقة بناءة.
 .168وعرب وفد الصني عن شكره للرئيس وا ألمانة اذلين قاموا ابلكثري من العمل ابلنس بة لالس تثناءات والتقييدات اخلاصة
ابملكتبات ودور احلفظ .وقد لعبت املكتبات دورا هاما يف احلفاظ عىل البيئة الثقافية .وقد تضمن الترشيع الصيين يف جمال
ح ق املللف واملتاحف واملكتبات اس تثناءات وتقييدات .وابلإشارة اإىل املصنفات اليتمية ،اكنت هناك أأيضا أأحاكم خاصة هبا.
وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه جيب أأن يكون هناك توازن بني مصاحل املللفني ومصاحل امجلهور بصفة عامة .وعرب عن أأمهل يف
مناقشة املشلكة يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة من أأجل التوصل اإىل نتاجئ.
 .169وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء عن اإميانه العمي ق بأأن وظيفة املكتبات ودور احلفظ رضورية من أأجل
التقدم الثقايف والاجامتعي والاقتصادي .ووفقا لهذا الاعتقاد ،دمع الوفد تكل الوظيفة بعدة أأدوات .وكام أأوحضت ادلراسة
املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اليت أأعدها بروفيسور كينيث كروز فقد تضمنت هذه ا ألدوات الاس تثناءات والتقييدات
يف النظام القانوين حل ق املللف دليه اإىل جانب واثئ ق أأخرى اعترب أأهنا تدمعها يف حتقي ق الفرتات الفاصةل العامة وفقا للظروف
والتقاليد احمللية .اإن الطريقة اليت قامت هبا خمتلف ا ألنظمة القانونية بتطبي ق الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور
احلفظ من خالل املرونة الكبرية اليت وفرهتا املعاهدات ادلولية متثل ثروة من املعلومات اليت ل جيب التقليل من قدرها.
وميكن لهذه املعلومات وجيب أأن تكون ا ألساس اذلي ميكن من خال التوصل اإىل تفامه أأفضل للطرق الفعاةل لتطبي ق
الاس تثناءات والتقييدات من خالل خمتلف ا ألنظمة القانونية وخاصة يف العرص الرمقي .اإن دور الويبو واللجنة ادلامئة املعنية
حب ق املللف واحلقوق اجملاورة جيب أأن يكون تبين تبادل أأفضل املامرسات والتعمل املتبادل .اإن املناقشات الرثية وامللموسة اليت
تبعت العرض التوضيحي دلراسة بروفيسور كينيث كروز يف اجللسة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة اكنت دليال عىل أأن املهنج اذلي يعمتد عىل تبادل أأفضل املامرسات حيفز قيام املناقشات املوضوعية اليت
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اكنت تدعو لعقدها الوفود .ويف غياب تفويض للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة من امجلعية العامة  2014فقد
تطلب العمل عىل املوضوع وضوح بشأأن النتاجئ املتوقعة ابدئ ذي بدء .ومل تمتكن من الاس مترار يف السري دون تفامه مشرتك
حول الهدف .ولتحقي ق النجاح يف هذا ا ألمر ،جيب علهيم وضع هدف مشرتك .واكن من الواحض أأن وضع وثيقة ملزمة من
الناحية القانونية هو هدف ل يوجد تواف ق يف الر أأي بشأأنه .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه هدف غري مطلوب ول ميكن دمعه.
أأما املقرتحات اليت تضمنت صياغة موهجة حنو هذا الهدف فمل تكن مفيدة لعقد مناقشات بناءة .وعىل النقيض من ذكل ،مفن
املمكن أأن يمت التفاق عىل أأساس توافقي للمناقشات للرتكزي عىل العمل عىل اإتباع طريقة أأكرث تنظامي لتبادل أأفضل املامرسات
مع أأخذ العمل الرائع لربوفيسور كينيث كروز أكساس ذلكل .وسوف يساعد هذا املهنج يف حتديد املشالكت واحللول كام يمت
اس تخداهما يف خمتلف ادلول ا ألعضاء ،وتوفري معلومات معلية اإىل ادلول ا ألعضاء اليت تفكر يف اإدخال أأو حتديث
الاس تثناءات والتقييدات الوطنية مع الإشارة اإىل املواطن اليت ميكن أأن يفيد فيه التعاون ادلويل يف ظل الإطار ادلويل .وعرب
عن أأمهل يف أأن تواف ق اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة عىل هذا املهنج حبيث يكون غاية مفيدة وملموسة
من أأجل وضع أأهداف واحضة للمس تقبل.
 .170و أأيد وفد الربازيل البياانت اليت أألقاها بنفسه ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ووفد
ابكس تان ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأس يا واحمليط الهادي ووفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية .واعترب أأن
املناقشات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة بقانون ح ق املللف موضوعا غاية يف ا ألمهية ابلنس بة لتطوير نظام حقوق
مللف وطين قوي ومس تدام .اإن الاس تثناءات والتقييدات يه عبارة عن أأحاكم تسمح ل ألفراد ابلقيام ابإجراء حرصي يتعل ق
مبصنف يمتتع حب ق مللف بدون احلصول عىل ترخيص من ماكل احل ق .ويف جمال املكتبات ودور احلفظ ،من بني ا ألنشطة
اليت ترتبط س ببيا ابس تثناء ح ق املللف هو نشاط احلفظ .ومن أأجل تأأمني اترخي جممتعاهتا ،مت السامح دلور احلفظ ابلقيام
بعمل نسخ حفظ للمصنفات التارخيية .وهناك مجموعة من الاس تثناءات والتقييدات أأو ا ألحاكم اليت مسحت للشخص ابلقيام
ابإجراء حرصي مقابل سداد مبلغ من املال أأو تعويض من نوع ما .ومن أأمثةل اس تثناء احلقوق اإماكنية توفري بعض أأنواع
املصنفات اليتمية للجمهور .ووفقا للقانون الوطين ،ميكن توفري املصنفات اليتمية من خالل اس تثناء أأو تقييد .ويف حاةل التقييد
املوجود يف القانون الوطين ،فاإن التعويض املايل املنصوص عليه يف الترشيعات الوطنية يكون رضوراي لس تخدام بعض
املصنفات .وفامي وراء ا ألنظمة الوطنية ،اكن من املهم أأن يقوموا بدراسة مزااي الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابلنظام ادلويل
حل ق املللف .ويف بعض احلالت ،فاإن التعاون ادلويل وا ألنشطة اليت تمت عرب احلدود بصفة خاصة من خالل املكتبات ودور
احلفظ ميكن أأن تكون لها القدرة عىل زايدة تدف ق املعلومات بني ادلول .وجيب أأن يأأخذوا يف احلس بان أأيضا البيئة املتغرية
اليت تعمل هبا املكتبات ودور احلفظ .وقدمت البيئة الرمقية حتدايت جديدة وجيب علهيم دراسة كيف ميكن حل ق املللف
وتقييدات ح ق املللف أأن تلعب دورا يف تيسري املعلومات .وجيب علهيم دراسة العالقة بني العقود والاس تثناءات
والتقييدات يف البيئة الرمقية .و أأخريا ،أأكد عىل الزتامه القوي ابملناقشات اليت تدور حول هذه العنارص الهامة .وعرب الوفد عن
شكره للرئيس عىل اجلهود اليت بذلها يف صياغة الوثيقة اليت متت مناقش هتا أأثناء اجللسة السابقة .وقد اكنت تكل الوثيقة أأساسا
جيدا للمناقشات ألهنا تضمنت اكفة الاقرتاحات ومسحت بتبادل واسع لوهجات النظر.
 .171و أأيد وفد املكس يك بيان وفد الربازيل ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .كام عرب عن
شكره ل ألمانة عىل حتدث ادلراسة اليت قام ابإعدادها بروفيسور كينيث كروز ،واليت قدمت املزيد من العنارص ملناقش هتا.
و أأكد عىل ا ألمهية الكبرية للتقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ .و أأدرك أأن التقييدات والاس تثناءات اليت
مت وضعها للمكتبات ودور احلفظ تس هتدف تسهيل معل نسخ وحامية وحفظ ونرش املصنفات اليت ميتلكوهنا وتشجيع نرش
املعرفة واملعلومات بني أأعضاء اجملمتع بصفة عامة للصاحل العام .ويوجد ابلقانون الفيدرايل حل ق املللف هبا أأحاكم تتعل ق
ابلتقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ ألس باب ا ألمن وامحلاية والاختبار ثاليث اخلطوات اذلي نصت
عليه معاهدة برن .وكرر الوفد أأنه عىل اس تعداد لالس مترار يف لعب دور بناء ونشط يف املناقشات من أأجل حتقي ق ا ألهداف
اليت وضعوها بأأنفسهم.
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 .172ورصح وفد الهند بأأن املداولت املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابملكتبات ودور احلفظ لها أأمهية كبرية لها.
ومتر معلية خل ق املعرفة مبرحةل غري مس بوقة لكن النفاذ للمعرفة ل يزال يسري يف اخللف يف غالبية الولايت القضائية .عالوة
عىل ذكل ،يوجد توجه مزتايد حنو رمقنة املعلومات وهو ا ألمر اذلي ينتج عنه حتدايت مثل احلاجة اإىل بنية حتتية أأكرب من
أأجل ختزين ونرش املعلومات .ويف هذا الس ياق ،فاإن املكتبات ودور احلفظ لعبت دور القوة التوازنية يف زايدة النفاذ .واكن
من احلمتي أأن يمت دمج وتعزيز هذا التوازن بني امللكية والنفاذ ،وهو ما مت التأأكيد عليه يف املادة  7من التفاق املتعل ق
ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية واليت نصت عىل أأن "حامية وتنفيذ حقوق امللكية الفكرية جيب أأن تسهم
يف دمع الابتاكر التكنولويج ونقل ونرش التكنولوجيا مبا حيق ق املصلحة املتبادةل للمنتجني واملس تخدمني للمعرفة التكنولوجية
وبصورة تلدي اإىل تقدم اجامتعي واقتصادي وحتقي ق توازن بني احلقوق والالزتامات" .اإن ادلراسة ومداولت اللجنة ادلامئة
املعين حب ق املللف واحلقوق اجملاورة عرضت املناجه اخملتلفة الواردة يف الترشيعات الوطنية مبا يف ذكل غياب التقييدات
والاس تثناءات يف العديد من الولايت القضائية .و أأضف اإىل ذكل تعقيد الشلك الرمقي للمعلومات مبا من تبعات عرب
احلدود .وقد أأدى ذكل اإىل وجود رضورة ملحة لوجود وثيقة دولية تتضمن تقييدات واس تثناءات أأكرث حيوية .لقد معلت
وفود الربازيل والإكوادور و أأورغواي والهند واجملموعة ا ألفريقية يف الاجامتعات السابقة عىل اإعداد وثيقة تامتىش مع هذه
املسائل الإحدى عرش من أأجل حتقي ق توازن منصف يتعل ق ابلتقييدات والاس تثناءات .وقد احتاج ذكل اإىل الاس تفادة من
التواف ق يف الر أأي بني ادلول ا ألعضاء .واكنت هناك اقرتاحات ابلتوقف عن تبادل وهجات النظر حول أأفضل املامرسات اليت
تقل عن الوثيقة القانونية .و أأكد عىل أأنه اإذا اكن الغرض حتقي ق نفاذ منصف ويسري التلكفة فاإن أأفضل طريقة لتحقي ق ذكل يه
من خالل وجود وثيقة قانونية أأما تبادل وهجات النظر فال حيق ق الرسعة املطلوبة للموضوع .واكن من واجب ادلول ا ألعضاء
من العامل املتقدم أأن يتقدم وحيق ق املسأأةل ،كام حدث بروح الفري ق ابلنس بة ملعاهدة مراكش .وعرب عن أأمهل يف أأن تقوم ادلول
ا ألعضاء ابلسري قدما بصورة اإجيابية من أأجل تطبي ق مهنج يعمتد عىل النص مع الاحتفاظ ابلتحفظات ليمت التداول بشأأهنا
للوصول حلل لها.
 .173و أأيد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) البيان اذلي أألقاه وفد ابكس تان ،اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أأس يا واحمليط
الهادي والبيان اذلي أألقاه وفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .اإن احل ق يف العلوم واملكتبات والثقافة ذكر
يف الواثئ ق ا ألساس ية حلقوق الإنسان مثل العهود ادلولية اخلاصة ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .وقام املقرر
اخلاص مبجلس حقوق الإنسان التابع ل ألمم املتحدة يف جمال احلقوق الثقافية بتقدمي تقرير يف اجللسة الثامنة والعرشين للمجلس
يف  14ديسمرب  .2014وقام املقرر اخلاص بفحص قانون وس ياسة ح ق املللف من وهجة نظر احل ق يف العلوم والثقافة مع
التأأكيد عىل احلاجة اإىل حامية امللكية وزايدة فرص املشاركة يف احلياة الثقافية .وقد قامت ابقرتاح التوسع يف اس تثناءات
وتقييدات ح ق املللف من أأجل دمع الابتاكر وزايدة اجلوائز املقدمة للكتاب ،وزايدة الفرص التعلميية واحلفاظ عىل اجملال
اخلاص ابلثقافة غري التجارية ودمع الإدماج والنفاذ اإىل املصنفات الثقافية .واكنت هناك حاجة اإىل حامية امللكية زايدة فرص
املشاركة يف احلياة الثقافية .ويف هذا الس ياق ،تعترب الاس تثناءات والتقييدات جزءا أأساس يا من قانون ح ق املللف ولعبت
دورا هاما يف خل ق توازن يف النظام ادلويل حل ق املللف هبدف دمع الابتاكر اجلديد وزايدة الفرص التعلميية وتعزيز الاندماج
والنفاذ اإىل املصنفات الثقافية .وقد وفرت البيئة الرمقية فرص جديدة لتحقي ق هذا احل ق مبا يف ذكل النفاذ اإىل املعرفة وتبادل
املعلومات .كام فرض نظام ح ق املللف حتدايت جديدة يف المتتع بصورة اكمةل حب ق العلوم والثقافة .اإن الاس تثناءات
والتقييدات احلالية اليت ظهرت يف املعاهدات العاملية حل ق املللف مل تتناول بصورة اكفية التغريات التكنولوجية الناش ئة .واكن
جيب اإصالح ذكل .واكنت معاهدة مراكش مثال جيدا وميكهنم البناء علهيا والتوسع فهيا لتشمل جمالت أأخرى .ودعا الوفد اإىل
حلول تتعل ق بوضع معايري معلية لوضع قانون دويل متوازن حل ق املللف ملصلحة أأحصاب احلقوق واملسائل املتعلقة ابلس ياسات
العامة .ونظرا ألمهية اس تثناءات وتقييدات ح ق املللف اخلاصة ابحل ق يف العلوم واملعرفة واملعلومات والثقافة قام املقرر اخلاص
مبجلس حقوق الإنسان التابع ل ألمم املتحدة ابلتوصية بقيام ادلول ا ألعضاء ابملوافقة عىل تبين الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة
حب ق املللف ابلنس بة للمكتبات والتعلمي ،و أأويص ابإماكنية وضع قامئة أأساس ية ابحلد ا ألدىن املطلوب من الاس تثناءات
والتقييدات اليت تتضمن تكل اليت تعرتف هبا غالبية ادلول ا ألعضاء وا ألحاكم ادلولية .وذلكل ،فقد دمع الوفد بقوة وضع وثيقة
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دولية ملزمة من الناحية القانونية لالس تثناءات والتقييدات لصاحل املكتبات ودور احلفظ وامللسسات البحثية والتعلميية أأيضا
ألن هذه امللسسات اكنت هامة يف توفري النفاذ للمعلومات واملعرفة والثقافة .وسوف جتعل هذه الوثيقة امللزمة من الناحية
القانونية من املمكن الوفاء ابحتياجات اكفة ادلول ا ألعضاء فامي يتعل ق بأأعامل الرمقنة وسوف متهد الطري ق ل ألشخاص للنفاذ اإىل
املعلومات واملعرفة وحتق ق أأهداف حقوق الإنسان الهامة .ومن أأجل الوفاء بتفويض امجلعية العامة واخلروج ابقرتاح ملموس
لوضع وثيقة دولية خاصة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ كام أأكدت العديد من الوفود يف اجللسة
السابقة واجللسة احلالية ،جيب عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة اب إلرساع يف معلية البدء يف املفاوضات
املتعلقة ابلنص ومناقشة املواد املتعلقة بلك موضوع حمدد ورد يف واثئ ق العمل .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اقرتاح وفد
نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ووفود الهند والربازيل والإكوادور ميكن أأن متثل أأساسا جيدا للمناقشات
املتعلقة ابلنص ولإعداد نص متاكمل .ودمع الوفد اقرتاح وفد ابكس تان ،اذلي حتدث ابلنيابة عن بدلان دول أس يا واحمليط
الهادي والقائل بأأنه جيب عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة دراسة معلية تعيني ميرسين أأو " أأصدقاء
الرئيس" لوضع نص معل لالس تثناءات والتقييدات من خالل الواثئ ق .و أأخريا ،أأشار الوفد اإىل أأن هناك ثالثة موضوعات
عىل جدول ا ألعامل ،ويه حامية هيئات البث ،والاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ ،والاس تثناءات
اخلاصة ابمللسسات التعلميية والبحثية ،وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .ومن أأجل حتقي ق التوازن بشأأن املناقشات
اجلارية ،اقرتح الوفد ختصيص أأوقات متساوية للمناقشات يف اجللسة القادمة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة.
 .174و أأيد وفد اإندونيس يا بيان وفد ابكس تان ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادي .و أأكد عىل أأن
الاس تثناءات والتقييدات اكنت متثل أأداة هامة للغاية لضامن احل ق يف التعلمي .وشارك اخملاوف املتعلقة بأأن هناك معوقات أأمام
تطبي ق هذه احلقوق بسبب النفاذ اإىل املواد البحثية ذات الصةل .ويف هذا الصدد ،أأكد عىل أأمهية توفري اإطار قانوين ميكن
املكتبات ودور احلفظ من القيام بعمل نسخ مناس بة وتوزيع مواد املكتبات بدون احلصول عىل ترخيص من ماليك ح ق
املللف ألغراض التعلمي والبحث والإعارة بني املكتبات .ومبا يتف ق مع املادة  7من التفاق املتعل ق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من
حقوق امللكية الفكرية ،فاإن هذا املهنج سوف يسهم يف الرتوجي لنرش املعرفة بطريقة تلدي اإىل الرفاه الاجامتعي والاقتصادي
ولوجود توازن بني احلقوق والالزتامات .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تقوم ادلول ا ألعضاء بعقد مناقشات بناءة حول اكفة
املسائل مع اس تخدام العمل واملناقشات السابقة من أأجل الرشوع يف مناقشات موضوعية بصورة أأكرب ومفاوضات حول
نص املعاهدة.
 .175ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأنه يكرس هجوده جلدول ا ألعامل اذلي مت وضعه وللمسائل اليت يقومون مبناقش هتا .وقد
اكن عىل اس تعداد للقيام مبزيد من العمل البناء حول الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة حب ق املللف .ومن املشالكت الرئيسة
يف جمال ح ق املللف وخاصة نظرا لتطور الانرتنت ،اكنت هناك هممة خطرية أأماهمم تتعل ق بتعريف حدود الاس تثناءات
والتقييدات .وقد قام ترشيعها حبل املشالكت بصورة جزئية يف القانون املدين لعام  2014واذلي تضمن اس تثناءات
وتقييدات خاصة ابملكتبات ودور احلفظ كام تضمن اس تثناءات وتقييدات ل ألشخاص ذوي الإعاقات البدنية واملعاقني برصاي.
وقد اس متر هذا العمل يف الاحتاد الرويس .واكن هناك جمال أخر هام كذكل وهو الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة
ابجلامعات وامللسسات التعلميية .وعندما يعملون يف جمال ما فينبغي علهيم أأن يتوخوا ادلقة بشأأن التعريفات .كام اكنوا
حيتاجون اإىل فهم التحدايت اجلديدة والصعوابت اليت س تضمهنا النفاذ للمعرفة لكن ل جيب أأن ينسوا الشخص الرئييس اذلي
هيمتون بشأأنه وهو املبدع أأو مللف املصنفات .واكنت املهمة متعلقة ابلتوصل اإىل التوازن املناسب بني املللفني واجملمتع .وعرب
الوفد عن شكره عىل ادلراسات اليت مت تقدميها .وقد اكن الوفد مس تعدا للقيام بعمل بناء واكن مس تعدا لتقدمي اإسهاماته
الشخصية يف املهمة العظمية اليت مه بصدد القيام هبا.
 .176وصادق وفد الإكوادور عىل بيان وفد ا ألرجنتني ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
وقد اكنت مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات مسأأةل غاية يف ا ألمهية ألهنا قضااي اكن يعمل علهيا عىل املس توى الوطين من أأجل
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تطوير معيار جديد واسع النطاق حل ق املللف ،وامللكية الفكرية والابتاكر وا إلبداع والبحث .واكن هناك مرشوع قانون يف
اجمللس الوطين ابلإكوادور واذلي وضع تصور للتطور املفصل لنطاق كبري من التقييدات والاس تثناءات اخلاصة حب ق املللف
فامي يتعل ق اب ألشخاص من ذوي الإعاقة ،واملكتبات ودور احلفظ وامللسسات البحثية وامللسسات التعلميية .واكن همامت بصفة
خاصة ابلقواعد املتوازنة بني أأحصاب احلقوق ومس تخديم احملتوى احملمي .ويف داخل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة أأظهرت الواثئ ق احلاجة اإىل وجود معاهدة وذلكل فقد اكن ملزتما بقوة ابلسري قدما يف معلية تبين وثيقة لها هذه
الطبيعة .وبغض النظر عن املرونة ،اليت عرب الوفد عن أأمهل يف أأن تظهرها مجيع الوفود يف املناقشات املتعلقة ابملوضوعات،
فقد أأيد الوفد الوثيقة اليت قدهما الرئيس يف اجللسة ا ألخرية ألهنا مثلت أأداة ميكن أأن تسهم بطريقة اإجيابية يف تقدم العمل يف
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
 .177و أأكد وفد مجهورية جنوب أأفريقيا الزتامه ابلعمل عىل الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ
وامللسسات البحثية والتعلميية ل ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .وعرب عن شكره ل ألمانة عىل الواثئ ق اليت قامت ابإعدادها
وتطلع اإىل اإجراء مناقشات بناءة .كام أأيد البيان اذلي أألقاه وفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ابلإضافة
اإىل بياين وفد ا ألرجنتني ،اذلي اكن يتحدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ووفد ابكس تان اذلي حتدث
ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادي .وبوصفها دوةل انمية فقد اعرتفت ابدلور اخلطري للملسسات التعلميية واملكتبات
ودور احلفظ يف نرش واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف .وقد مت التأأكيد عىل هذه الرساةل بوضوح من قبل املنسقة اخلاصة ل ألمم
املتحدة يف جمال احلقوق الثقافية أأثناء لكمهتا أأمام اجللسة الثامنة والعرشين جمللس حقوق الإنسان يف جنيف .قد رصحت
املنسقة بأأن "ا إلبداع ليس مزية لصفوة اجملمتع من الفنانني املتخصصني لكنه ح ق عام .وجيب تصممي قانون ح ق املللف
والس ياسات مع مراعاة امجلاعات ذات الاحتياجات اخلاصة أأو امجلاعات اليت قد يغفلها السوق" .ومن أأجل حتقي ق هذه
الغاية ،حتتل الاس تثناءات والتقييدات ماكنة هامة .وقد أأكدت ادلراسات العديدة اليت مت إاجراؤها عىل أأمهية احلفاظ عىل
توازن يف ح ق املللف .و أأيد بيان وفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،واذلي دعا اإىل حتقي ق تقدم فامي
يتعل ق ابلعمل املتعل ق ابلنص وإارسال رساةل واحضة اإىل امجلعية العامة واجملمتع ادلويل بأأن ا ألمر ميثل مسأأةل خطرية ابلنس بة
لاكفة ادلول ا ألعضاء .وتطلع الوفد اإىل مناقشات بناءة حول اقرتاح النص املدمج الوارد يف الوثيقة  SCCR/29/4عىل أأمل
أأن يساعد ذكل يف تبس يط النص ووضعها عىل خارطة طري ق واحضة .كام رحب أأيضا ابدلراسة احملدثة للربوفيسور كينيث
كروز وعرب عن أأمهل يف أأن تلثر اإجيابيا يف مناقشاهتم للتوصل اإىل تفامه مشرتك حول أأمهية الاس تثناءات والتقييدات مع اإشارة
خاصة للتحويالت عرب احلدود .ويف اخلتام ،أأعطى الوفد اهامتما مساواي لاكفة املسائل اليت تمت دراس هتا يف اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة وعرب عن أأمهل يف أأن يرى تقدم يف اكفة املوضوعات الثالثة مع أأخذ اعرتافهم املشرتك
بتأأثري الثورة الرمقية والتحدايت الناش ئة عن ذكل يف احلس بان.
 .178ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه يس متر يف الاعتقاد بأأن تطور املبادئ وا ألهداف غري امللزمة عالية
املس توى واملتعلقة ابس تثناءات وتقييدات ح ق املللف الوطنية اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ وامللسسات التعلميية س يكون
إاسهاما اإجيابيا للغاية يف الفهم ادلويل والتقدم يف هذه اجملالت .ومن أأجل حتقي ق هذا الغرض ،قام الوفد بعمل جداول وقام
بعمل موجز لبياانت تكل املبادئ وا ألهداف قبيل جلسات اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وعرب عن
تقديره لالس تقبال الإجيايب لهذه الاقرتاحات ويف هذه اجللسة ابللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة عرب عن
اعتقاده بأأنه اكن من املهم الانتقال اإىل مناقشة تكل الواثئ ق .واكن دلى الوفد شغف ابلس امتع للوفود ومعرفة أرااهم حول
الصياغة املقرتحة ومعرفة أرااهم بصفة عامة حول تفصيل املبادئ وا ألهداف املناس بة اليت ميكن أأن تكون نرباسا لتطوير
القوانني الوطنية .و أأيد الوفد أأيضا القيام ابملزيد من العمل من خالل الندوات لفحص املناجه اخملتلفة املتعلقة ابلتطبي ق الوطين
ملثل هذه املبادئ .واكنت املناقشات يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة حول املكتبات ودور احلفظ
حمورية ابلنس بة لنظام املعرفة من خالل احلفاظ عىل وتوفري نفاذ اإىل املصنفات اليت متثل معرفة ترامكية وتراث ثقايف وذكرايت
مجعية ألمم وشعوب العامل .وقد ساعدوا عىل ضامن املشاركة املفيدة يف جممتع املعرفة واقتصاد املعلومات .وبيامن اعمتدت املكتبات
ودور احلفظ نفسها عىل مجموعة من الاس تثناءات والتقييدات للقيام بوظائفها اكن من املهم الاعرتاف بأأن املس تفيدين من
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الاس تثناءات مه مس تخدمو املكتبات ودور احلفظ واجملمتع بصفة عامة .وتعترب الاس تثناءات والتقييدات املناس بة من أأجل
املكتبات ودور احلفظ جزء ل يتجز أأ من نظام ح ق املللف املتوازن .وعرب الوفد عن شكره للربوفيسور كينيث كروز عىل
حتديثه دلراس ته الرائعة املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ يف اكفة أأحناء العامل .اإن املوارد
الشامةل مل تقم حفسب بتوفري املعلومات للمناقشات اليت جرت يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة لكهنا
وفرت مصادر هامة ابلنس بة لدلول ا ألعضاء اليت اكنت تقوم ابإعداد س ياسات يف هذا اجملال .وفامي يتعل ق ابملداولت داخل
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة فقد قامت بطرح مستند  SCCR26/8للنقاش واذلي حدد مجموعة من
املوضوعات مت تنظميها حتت موضوعات رئيس ية لها أأمهية خاصة ابلنس بة لواضعي الس ياسات لمتكني املكتبات ودور احلفظ
من القيام بوظائفها ا ألساس ية .وقد أأقرت وثيقة ا ألهداف واملبادئ بأأن العديد من أأدوار اخلدمة العامة املتنوعة لهذه
امللسسات واليت تتضمن احلفظ ودمع البحث والتمنية البرشية تضمن اإماكنية مشاركة الناس بصورة مفيدة يف احلياة العامة.
وركزت الوثيقة يف املقام ا ألول عىل صياغة ا ألهداف اليت تأأمل ادلول ا ألعضاء يف تنفيذها عند توفري الاس تثناءات
والتقييدات اىل املكتبات ودور احلفظ مث التوضيح من خالل توفري اعتبارات رئيسة جيب وضعها يف احلس بان عند حتقي ق
هذه ا ألهداف .وسوف يوفر هذا املهنج لدلول ا ألعضاء املرونة الالزمة لتتبع الاس تثناءات للتعامل مع احتياجاهتا من خالل
القيود املتعلقة ابللزتامات ادلولية مع أأخذ بيئاهتا القانونية والثقافية والاقتصادية اخلاصة يف احلس بان .وقد جشع عىل مشاراكت
ادلول ا ألعضاء يف وثيقة النقاش وعرب عن اعتقاده بأأهنم ميكن أأن حيققوا تقدما مفيدا من أأجل دمع املكتبات وخدمات دور
احلفظ يف اكفة أأحناء العامل.
 .179و أأيد وفد ابكس تان بياانت مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادي ووفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة
ا ألفريقية ،ووفد ا ألرجنتني ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأعطى الوفد أأمهية كربى
لالس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ وامللسسات التعلميية واملعاهد البحثية ور أأى أأهنا رضورية من أأجل
وجود نظام حقوق ملكية فكرية متوازن .ورحب ابدلراسة احملدثة لربوفيسور كينيث كروز واليت قدمت معلومات مثينة لكهنا
اكنت متعلقة بعدم وجود تناس ق أأو الغياب الاكمل لالس تثناءات والتقييدات ،وهو ما اكن مينع عدد كبري من الناس من النفاذ
اإىل مواد من املكتبات ودور احلفظ وامللسسات التعلميية .و أأشارت التوهجات احلديثة اإىل وجود قيود أأكرث قوة بدل من
حدوث العكس .فقد حظر النسخ الرمقي يف أأكرث من نصف العامل فامي عدا النسخ ألغراض احلفظ يف ادلول اليت قامت
بتحديث قوانيهنا .واكن من الرضوري القيام إابصالح وتواف ق النظام احلايل للوفاء مبتطلبات عرص املعلومات الرمقية العاملي وفقا
لتوصيات املقرر اخلاص ل ألمم املتحدة يف جمال احلقوق الثقافية يف تقرير قدمه اإىل اجللسة الثامنة والعرشين جمللس حقوق
الإنسان .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تبادل التجارب الوطنية و أأفضل املامرسات يلدي اإىل توافر املعلومات لكهنم يف حاجة
اإىل البناء عىل هذه املعرفة .وتعترب معلية اإدماج الاس تثناءات والتقييدات يف القوانني الوطنية معلية هامة لكهنا غري اكفية يف
حد ذاهتا .واكنت هناك رضورة للمشاركة بصورة جادة يف مفاوضات تتعل ق ابلنص والعمل من أأجل التوصل اإىل وثيقة قانونية
دولية مناس بة .و أأيد الوفد طلب مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادي اخلاص بتعيني ميرس لإعداد النص لضامن حتقي ق تقدم
ملموس.
 .180و أأيد وفد الاكمريون بياانت وفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد ا ألرجنتني ،اذلي حتدث
ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ووفد ابكس تان اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط
الهادي .وعرب عن تقديره جلودة ادلراسة اليت قام هبا الربوفيسور كينيث كروز وخاصة يف ظل أأهنا أأوحضت مفهوم
الاس تثناءات لصاحل املكتبات ودور احلفظ و أأشارت أأهنا توفر اس تثناءات لهذه امللسسات حبيث ل جيب علهيا احلصول عىل
تفويض من املللف ،أأو صاحب احل ق أأو أأي صاحب مصلحة أخر و أأنه ل جيب علهيا تقدمي أأي تعويض مايل أأو مسامهة
مالية .ورصح الوفد أأنه نظرا دلورها الهام يف نرش املعرفة وقدرهتا عىل جعل املصنفات متاحة للجمهور بصفة عامة ،جيب
تفويض املكتبات ودور احلفظ ابلقيام بصورة مناس بة بنسخ وتوزيع الواثئ ق اليت حبوزهتا برشط أأن يمت ذكل ألغراض غري
جتارية و ألغراض تعلميية وحبثية .وجيب أأن يكون عدد النسخ وجودة النسخ حمل مناقشات متعمقة .ومن الهام أأيضا التوصل
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اإىل توازن منصف بني اخملاوف املرشوعة املتعلقة ابلنفاذ اإىل املعرفة ومصاحل أأحصاب احلقوق .وقد بد أأت الاكمريون مراجعة
ترشيعاهتا اخلاصة حب ق املللف بدمع من الويبو.
 .181ورصح وفد أأرمينيا بأأن الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ هامة للغاية .فقد لعبت املكتبات
ودور احلفظ دورا هاما يف جممتع املعرفة .وتضمن هذه امللسسات النفاذ اإىل خمتلف مصادر املعلومات ،واملعرفة والوسائل اليت
تدمع التعلمي والثقافة يف القطر باكمهل .وتقوم يف الوقت احلايل بصياغة قانون جديد حل ق املللف قام بتوس يع نطاق
الاس تثناءات .وقد مت اإعداد مسودة الترشيع ابلتعاون الوثي ق واملكثف مع ممثيل اكفة أأحصاب املصلحة املعنيني من بيهنم
املكتبات ودور احلفظ والنارشين .وسوف يقوم القانون يف أأرمينيا بوضع اس تثناءات وتقييدات تسمح للمكتبات ودور احلفظ
يف أأرمينيا ابلرمقنة بصورة فعاةل ،مبا يسمح ابس تخدام اكفة ا ألطر .لقد عاشوا يف عامل متصل ببعضه البعض حيث أأصبح نقل
املعلومات عرب احلدود أأمرا رضوراي .اإن اإدراك هذه ا ألهداف لن يكون ممكنا بدون وجود معيار دويل ،يضع احلد ا ألدىن
للمعايري ادلولية ل ألقطار اليت تقوم بتبين وتطبي ق ترشيعات وطنية ،وخاصة ما يتعل ق بنقل املعلومات عرب احلدود .وعرب الوفد
عن تأأييده القوي لوجود واثئ ق ملزمة قانونيا لالس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ وامللسسات البحثية.
وعرب عن اعتقاده بأأن مثل هذه الوثيقة امللزمة قانونيا بصورة كبرية سوف تلدي اإىل التغلب عىل التحدايت اليت تواهجها
املكتبات ودور احلفظ أأثناء القيام بعملها.
 .182و أأيد وفد السودان وثيقة  SCCR/29/4اليت قدمهتا اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد الربازيل ووفود أأخرى ،واليت قامت
ابلمتحيص يف احلقوق والتوازانت الرضورية وقدمت فرصة لنرش املعرفة والاس تفادة مهنا .وقد أألقت دراسة احلاةل اليت قام هبا
الربوفيسور كينيث كروز عىل موقف الترشيعات الوطنية وامليل إاىل وجوب تطبي ق عدد من الاس تثناءات والتقييدات لصاحل
التعلمي واملكتبات ودور احلفظ ابلإضافة اإىل امللسسات البحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .وقد مسح العرص الرمقي
اذلي يعيشون فيه بتسجيل اكفة اذلكرايت واملعرفة ووضعها يف نس ق سهل النفاذ اإليه وهبذا جيب أأن يصبح مصدرا هاما
لاكفة الباحثني وامللسسات التعلميية .وجيب أأن يمتكنوا من الاس تفادة من هذه الوسائل اجلديدة للمعرفة .وذلكل اكن من
الهام للغاية القيام جبهود متساوية من قبل اكفة ادلول ا ألعضاء لمتكني ا ألجيال اجلديدة من الطالب والباحثني من الاطالع
عىل اكفة هذه املصادر املعرفية لصاحل اكفة جممتعاهتم .وقد أأيد ذكل ادلول ا ألعضاء اليت تنمتي اإىل اجلنوب واليت شاركت يف
احلوارات بني دول اجلنوب .وإاذا اس تعرضوا خلفية مفاوضات اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة فقد شاركت
ادلول ا ألعضاء من أأمرياك الالتينية والاكرييب وأس يا واحمليط الهادي و أأفريقيا وقام الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء أأيضا ببذل
هجود .وقد مكن ا ألمر التوجهيية  2001/29/EUلالحتاد ا ألورويب بعض ادلول ا ألعضاء من اإدراج هذا ا ألمر التوجهييي يف
ترشيعاهتا وقوانيهنا الوطنية .أأما ا ألمر التوجهيية ا ألورويب  2012/26/EUفقد اكن ميثل خطوة اإجيابية .فقد اكن ميثل تطورا
اإجيابيا للغاية وخاصة فامي يتعل ق ابملصنفات اليتمية .وقد اكن دلى الولايت املتحدة ا ألمريكية ابملثل ترشيعا وطنيا .ومن وهجة
نظر اجلهود اليت قامت هبا ادلول املتقدمة ،فقد أأدى ذكل لكه اإىل تعزيز وتقوية فكرة أأمهية العمل معا يدا بيد للمتكن من
حتقي ق نوع من التفاق همام اكنت صورته واذلي سيساعدها عىل حتقي ق التوازن .اإن مفاهمي ر أأس املال البرشي ،ور أأس املال
الفكري واليت ظهرت يف التفاق املتعل ق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ميكن أأن تكون اإجيابية للغاية اإذا
أأخذت املواد ذات الصةل يف الاعتبار .لقد اكن هناك تطورا تدمعه العديد من منظامت ا ألمم املتحدة وخاصة اليونسكو فامي
يتعل ق ابملصادر املفتوحة ومل يس تتبع ذكل فقط النفاذ لكنه امتد اإىل أأبعد من ذكل ليشمل هجود تكل امللسسات لتقدمي ادلمع
كواقع ابلنس بة لدلول ا ألعضاء اليت اكن من الصعب فهيا النفاذ للمعرفة .واكنوا يف حاجة اإىل وثيقة دولية حبيث ميكهنم حتقي ق
ذكل والاس تفادة من اكفة هذه احلقوق .وقد قامت السودان بتعديل ترشيعاهتا الوطنية منذ عامني و أأدخلت مجموعة من
الاس تثناءات والتقييدات لصاحل دور احلفظ واملكتبات وا ألشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة ابلإضافة اإىل امللسسات
البحثية والتعلميية .حىت النسخ مت السامح به .وقد اكن الوفد مس تعدا للمشاركة يف أأي هجود أأاي اكنت ،سواء اكنت عىل
مس توى ادلراسات أأو العمل امجلاعي للمتكن من الانهتاء من اإخراج الوثيقة يف شلك مناسب .وسوف يشعر ابلفخر اإذا مت
المتكن من اإخراج وثيقة مثل تكل اليت مت اإعدادها يف مراكش.
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 .183و أأيد وفد نيجرياي بيان اجملموعة ا ألفريقية .وظلت الاس تثناءات والتقييدات متثل أأولوية وخاصة يف س ياق حتقي ق نفاذ
أأكرب للمعرفة واملعلومات من أأجل التمنية الشامةل للمجمتع .ويف س ياق البيئة الرمقية ،مل تعد مسأأةل أأن نظام تبادل املعلومات
والنفاذ للمعلومات قد ختطى احلدود الوطنية حمال للنقاش .وقد اس تتبع ذكل بصورة منطقية أأن حتدايت هذه البيئة ل ميكن
تسويهتا بصورة فعاةل من خالل س ياق احللول الوطنية .ويف ظل اجلهود املبذوةل يف ا ألنظمة الوطنية لتحديث ا ألعامل حىت
تتناول تقلبات البيئة اجلديدة اكنت هناك ابملثل حاجة اإىل احلفاظ عىل التوازن بني حقوق املبدعني ومصاحل امجلهور العريض
املتعلقة ابلنفاذ اإىل املعلومات لتعزيز التعمل والبحث .وعرب عن شكره ل ألمانة عىل ادلراسة احملدثة الرائعة حول التقييدات
والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ اليت أأعدها بروفيسور كينيث كروز .وقد أألقت املعلومات اليت وردت يف
ادلراسة الضوء عىل الإطار احلايل لالس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ والفجوات البارزة .ورحب
مببادرة الرئيس املتعلقة ابس تخدام أأداة لتحفزي مناقشات موضوعية حول بند جدول ا ألعامل .واكنت هذه الوثيقة ،اإىل جانب
الاقرتاح احلايل اذلي يتعل ق ابلنص واخلاص ابجملموعة ا ألفريقية ووفود الربازيل والإكوادور والهند و أأورغواي اكنت مبثابة
ا ألساس للمناقشات اليت جرت يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة مع ا ألخذ يف الاعتبار احلاجة اإىل تقدمي
اإطار منس ق فكراي لالس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ .و أأخريا ،ظل الوفد ملزتما ابملناقشات البناءة
حول بند جدول ا ألعامل وعرب عن أأمهل يف أأنه من منطل ق التطورات الإجيابية اليت حدثت سابقا يف املناقشات اخلاصة ببند
جدول ا ألعامل حول حامية هيئات البث فس ميكهنم حتقي ق تفامه كبري حول املسائل اليت مت معل قامئة هبا دلراس هتا.
 .184و أأيد وفد الياابن بيان اجملموعة ابء .اإن مثار ا ألنشطة الابتاكرية وا إلبداعية للبرش واملواد الثقافية مثل املواد التارخيية
والفنية والعلمية ،اكنت متثل أأصول مثينة ألهنا ساعدت يف معرفة املايض واكنت مبثابة قاعدة التطور يف املس تقبل بش ىت
املعاين .ويف هذا الصدد لعبت املكتبات ودور احلفظ دورا حموراي يف مجع واحلفاظ عىل مثل هذه املواد وتوفريها للجمهور
واكنت رضورية للمجمتع وينبغي تيسريها .ومن أأجل تيسري معل املكتبات ودور احلفظ وضعت العديد من ادلول ا ألعضاء
ترشيعات نصت عىل وجود اس تثناءات وتقييدات .وقد اختلفت الاس تثناءات والتقييدات املطبقة يف لك دوةل .ويبدو أأن
هناك اختالف يف وهجات النظر بني ادلول ا ألعضاء حول قضااي أأساس ية مثل من اذلي جيب أأن يمتتع مبثل هذه
الاس تثناءات والتقييدات أأو نوع املصنفات اليت ميكن للك منظمة التعامل معها .وميكن مالحظ مثل هذه الراء اخملتلفة فامي
يتعل ق ابلس تثناءات والتقييدات يف البيئة الرمقية ألن التكنولوجيا الرمقية قد جعلت النسخ أأو نرش املصنفات أأسهل من ذي
قبل ولها أأاثر قوية عىل التوازن بني ح ق املللفني واملصلحة العامة الكربى يف لك دوةل من ادلول ا ألعضاء .واكن الوفد يلمن
بأأنه عند مناقشة مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات عىل املس توى ادلويل جيب الاهامتم بصفة خاصة ابلتنوع الاجامتعي والثقايف
بني ادلول ا ألعضاء .وذلا ،فعند تبادل اخلربات والتجارب الوطنية ،جيب أأن تركز عىل كيفية اإجياد فهم متبادل يتعل ق ابملبد أأ
اذلي جيب تطبيقه عند توفري الاس تثناءات والتقييدات .ومثل هذا املبد أأ س يكون مبثابة القواعد الإرشادية اخلاصة بوضع
اإطار قانوين للمكتبات ودور احلفظ يف لك دوةل من ادلول ا ألعضاء .اإن تبادل اخلربات الوطنية واس تنباط مفهوم مشرتك مهنا
هو أأفضل طريقة لصياغة املبادئ .اإن ا ألهداف واملبادئ اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اكنت متثل أأساسا جيدا
لعقد مناقشات .واكن الوفد مس تعدا للمشاركة يف العمل بصورة بناءة.
 .185وعرب وفد مالوي عن اعتقاده بأأن املكتبات ودور احلفظ لعبت دورا حموراي يف احلفاظ عىل املعرفة يف خمتلف دولها،
وليس فقط للملسسات البحثية والتعلميية .ويف نفس الوقت ،فاإن أأمهية حامية حقوق املبدعني ل ميكن املغالة فهيا .وهناك
رضورة لإحداث التوازن بني القضااي املتعلقة ابملللفني وامجلهور بصفة عامة من أأجل النفاذ اإىل املواد اليت قام املللفون بوضعها.
واكنت ادلراسة احملدثة للربوفيسور كينيث كروز قد قدمت معلومات هامة حول الاس تثناءات والتقييدات يف غالبية ادلول
ا ألعضاء .وذلكل ،جيب أأن تسرتشد مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة هبذه ادلراسة.
 .186و أأيد وفد أأورغواي بيان وفد ا ألرجنتني ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وصادق
عىل بيان وفد نيجرياي اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ووفد ابكس تان ،اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أس يا
واحمليط الهادي ووفد الهند .وقد أأكد عىل الزتامه ببند جدول ا ألعامل املتعل ق ابلتقييدات والاس تثناءات اخلاصة حب ق املللف

SCCR/30/6
45

لصاحل املكتبات ودور احلفظ و أأيد وثيقة  SCCR 29/4اليت قدمهتا وفود الربازيل والإكوادور والهند واجملموعة ا ألفريقية .وقد
اكن هناك دورا حقيقيا تلعبه املكتبات ودور احلفظ يف ا ألنشطة الثقافية والرتفهيية للشعوب وخاصة القطاعات املهمشة من
الشعوب .وقد مت الاعرتاف بذكل يف هذا املنتدى ويف املنتدايت ا ألخرى ل ألمم املتحدة .وتواجه املكتبات ودور احلفظ حقيقة
جديدة .ول ميكن النظر اإىل املكتبات حاليا بنفس الطريقة اليت اكن يمت النظر اإلهيا يف الساب ق .وسوف جيعل ذكل من
وظيفهتا أأمرا مناس با بصورة أأكرب .وجيب علهيا التأأقمل مع املكتبة الرمقية املتصةل بلك العامل وإال ستتحول املكتبات اإىل "متاحف
ل ألخبار" .وقد أأىت أأمناء دور حفظ و أأمناء مكتبات اإىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة وحتدثوا عن تقلب
ا ألحوال والصعوابت اليت تواهجها يوميا وطالبوا حبلول عاملية .وقد تلقت العديد من اجملموعات اليت متثل عددا هاما من ادلول
ا ألعضاء هذه الشاكوى واكنت حتاول التوصل اإىل حلول .وحثت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة عىل
الاس مترار يف املناقشات الرصحية ،واليت مل تصدر أأحاكم مس بقة عىل النتيجة أأو طبيعهتا ولكن املناقشات اليت مت اإلقاء الضوء
فهيا عىل املسائل املوضوعية .ول جيب أأن يغفلوا أأن البعض اكن يعارض هذا املوضوع ويف هذا الوقت موضوع الاس تثناءات
والتقييدات ل ألشخاص املعاقني برصاي ابلر م من أأنه ميكن القول اليوم أأنه حلسن احلظ أأهنم عىل وشك الاحتفال بتطبي ق
معاهدة سوف حتسن حياة ماليني ا ألشخاص.
 .187ورصح وفد مالزياي ،ابلنس بة لالس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ ،بأأنه يليد بيان وفد ابكس تان،
اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادي .وشكر بروفيسور كينيث كروز عىل هجوده اليت بذلها يف حتديث
دراسة حول الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ .و أأوىل الوفد اهامتما كبريا ابلتعلمي والنفاذ للمعرفة .ومن
أأجل حتقي ق هذا الغرض ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأنه جيب تقدمي دعام كبريا لالس تثناءات والتقييدات اليت أأسهمت يف
التحصيل املرتفع للتعلمي ابلنس بة للجميع .و أأيد الوفد اقرتاح تعيني ميرس أأو "صدي ق للرئيس" لتيسري اإجراء مناقشات ملموسة
بصورة أأكرب حول املسائل املطروحة.
 .188ومثن وفد اجلزائر دراسة بروفيسور كينيث كروز اليت تتعل ق ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة حب ق املللف واليت
قارنت بني ممارسات غالبية ادلول ا ألعضاء .اإن اس تثناءات وتقييدات ح ق املللف اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ سوف متكن
حبث من حتقي ق الثقافة ونرش الوعي الثقايف والعلوم وخاصة فامي يتعل ق ابلثورة الرمقية احلالية .و أأيد الوفد بيان وفد نيجرياي،
اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية.
 .189واكن وفد مجهورية الكونغو ادلميقراطية عىل قناعة بأأن احلقوق الاكمنة للمكتبات وخدمات دور احلفظ يف تبادل النفاذ
للمعرفة والتعلمي كعنرص من عنارص الروابط التمنوية واليت جيب أأن ترثي التنوع الثقايف واذلي يعترب أأمرا رضوراي لكرس
احلاجز الرمقي بني الشامل واجلنوب .اإن خربة ودراسة بروفيسور كينيث كروز قد أأظهرت بصورة مناس بة أأن التغريات يف
الترشيعات الوطنية مل تلدي اإىل حل املشلكة من جذورها .واكنوا حباجة اإىل وثيقة دولية حبيث ميكن حتقي ق التنوع الثقايف،
اذلي ترغب فيه ادلول ا ألعضاء ،ويس متر تمنيته من أأجل البرشية.
 .190و أأيد وفد زامبيا بيان وفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وقد أأوىل الوفد اهامتما كبريا مبسأأةل
الاس تثناءات والتقييدات وهو جمال هام ابلنس بة لتطوير ح ق املللف .كام اكنت مسأأةل املكتبات ودور احلفظ هامة أأيضا ألهنا
متثل مس تودعا للمعرفة التارخيية يمت بناء التارخي عىل أأسسها .وقد لعبت املكتبات ودور احلفظ دورا حموراي يف جمال
املعلومات .وجيب اإعطاء اهامتم خاص لتحقي ق التوازن بني حقوق ماليك احلقوق وحقوق امجلهور .و أأخريا ،عرب الوفد عن
تقديره لدلراسة اليت أأعدها بروفيسور كينيث كروز واليت أأصبحت ا ألساس اذلي قامت علهيا مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية
حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
 .191و أأيد وفد نيبال بيان وفد ابكس تان ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادي .وعرب عن شكره
للربوفيسور كينيث كروز عىل ادلراسة املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ .واكنوا مجيعا مدركني
ألمهية ادلور اذلي تلعبه املكتبات ودور احلفظ يف تثقيف امجلهور .فقد اكنت املصدر الوحيد للمواد للطالب والأاكدمييني
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وخاصة يف دول مثل نيبال .وقد اكنت الاس تثناءات والتقييدات رضورية من أأجل احلفاظ عىل توازن مناسب بني مصاحل
أأحصاب احلقوق ومس تخديم املصنفات احملمية .اإن وجود وثيقة دولية قانونية حول الاس تثناءات والتقييدات سوف يلعب
دورا هاما يف احلفاظ عىل هذا التوازن الهام بني أأحصاب احلقوق واملس تخدمني .ودمع الوفد تعيني ميرس أأو "صدي ق للرئيس"
حول الاس تثناءات والتقييدات ألن ذكل سيساعد عىل تطوير نص معل حول التقييدات والاس تثناءات.
 .192و أأكد وفد كينيا عىل أأمهية الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ ألهنا توفر نفاذ للمعلومات اليت
تتضمن املواد التعلميية .ويوجد هبا نظام مكتبات وطين راخس قام بعديد من املبادرات لضامن اإماكنية اطالع امجليع عىل
الكتب ،وخاصة من يعيشون يف املناط ق النائية من البالد .وقد وفرت البيئة الرمقية فرصا و أأوجدت حتدايت أأيضا .وتضمنت
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
دول أأخرى .وقد بد أأت دار احملفوظات الوطنية يف كينيا معلية رمقنة ألغراض حفظ املصنفات .وقد مت ذكل ابلتعاون مع هيئة
تكنولوجيا املعلومات والتصالت و أأثناء سري العملية اكن علهيم احلصول عىل ترصحي من أأحصاب احلقوق .وقامت هيئة
تكنولوجيا املعلومات والتصالت بتوظيف استشاريني من أأجل اجناز العمل .ومن اجلدير ابملالحظة أأنه يمت حاليا تعديل
القانون لتوفري اس تثناءات وتقييدات واسعة النطاق وقد مت ذكل ابلتشاور مع اكفة أأحصاب املصلحة .وقد معلت التعديالت
املقرتحة بطريقة جيدة يف الإطار القويم لكنه اعرتف أأيضا بأأن الانرتنت مكنت من اس تخدام املصنفات عرب احلدود .وختتلف
الاس تثناءات والتقييدات ابلر م من ذكل من ولية قضائية ألخرى .واكنت املناقشات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات
اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ هامة لكينيا لضامن وجود توازن بني احلقوق احلرصية املمنوحة وتسهيل النفاذ للكتب
واملصنفات ا ألخرى املنشورة.
 .193ودعا الرئيس منظامت اجملمتع املدىن اإىل اإلقاء لكمة مع مالحظة أأنه اس متتع اإىل وهجات نظرمه وتعليقاهتم العامة يف
اجللسات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة لكهنم جيب أأن يكرروها .مث دعا ا ألمانة اإىل اإلقاء لكمة.
 .194و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الواثئ ق اليت مت توفريها اكنت تمتثل يف دراسة بروفيسور كينيث كروز ووثيقة SCCR/30/2
اليت أأشارت اإىل ادلراسة عن الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملتاحف واليت أأعدها بروفيسور جان فرانسوا اكان
وبروفيسور لويس جويبول .واكن هناك أأيضا ثالثة اقرتاحات وواثئ ق تبنهتا اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
أأما وثيقة  SCCR/26/3اليت مت تبنهيا يف  2013واليت اكنت مبثابة وثيقة معل مجعت اإشارات اإىل  11موضوعا مت حتديد أأهنا
موضوعات ذات أأولوية حول مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ .واكن هناك اقرتاحان من
ادلول ا ألعضاء وهام وثيقة  SCCR/26/8اليت أأشارت اإىل أأهداف ومبادئ حول املوضوع ،واليت قدهما وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية يف  2013ووثيقة  SCCR/29/4اليت قدمهتا اجملموعة ا ألفريقية ووفود الربازيل والإكوادور والهند
و أأورغواي .وقد اكنت مبثابة دمج للنص املقرتح واذلي تبنته اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة يف .2013
و أأخريا ،اكن هناك رمس بياين حول الورقة غري الرمسية اليت قام الرئيس بتقدميها اإىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة يف ديسمرب .2014
 .195وخلص الرئيس أأمهية املوضوع ورصح بأأنه ل يوجد خالف بشأأن أأمهية املوضوع ،واذلي يتعل ق مبهمة اخلدمة امجلاهريية
اليت تقوم بتقدميها املكتبات ودور احلفظ ورمبا املتاحف يف اكفة أأحناء العامل .لكن هناك خالفات بشأأن كيفية التعامل مع
املوضوع .وابلر م من هذه اخلالفات فاإهنم يسعون لتحقي ق هدف مشرتك ،من خالل خمتلف الوسائل حملاوةل تعزيز اإماكنية
التعاون مع هممة اخلدمة امجلاهريية للمكتبات ودور احلفظ .وابلر م من ذكل ،ظلت اخلالفات املتعلقة ابملناجه اليت جيب
إاتباعها من أأجل التعرف عىل ما ميكن اعتباره أأفضل طريقة لتحقي ق الهدف املشرتك .وبيامن جند أأن هناك أراء خمتلفة حول
املوضوع ،فاإن نقطة البداية يه الهدف املشرتك .ومن الطرق اليت جتعلنا نسري ل ألمام يه تبادل اخلربات الوطنية مع وجود
هدف مشرتك يتعل ق ابلسامح للمكتبات ودور احلفظ ورمبا املكتبات ابللزتام بصورة فعاةل مبهمة اخلدمة امجلاهريية اليت تقوم
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هبا .وقد اقرتحت وهجات نظر أأخرى اس تخدام املبادئ وتصممي أأهداف تسمح هلم بتوضيح كيفية ،التعامل مع احتياجاهتم من
خالل املبادئ العامة أأو خالل املبادئ اخلاصة لبعض املوضوعات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور
احلفظ .وقد عربت ادلول ا ألعضاء اليت اقرتحت الواثئ ق عن ر أأي أخر وهو اإجراء نقاشات حول النص .واكن الرمس البياين
مبثابة أأداة مت تصمميها من أأجل مناقشة املوضوع الساب ق ،وهو بند  6عىل جدول ا ألعامل ،واكنت مفيدة يف التوصل اإىل تفامه
عىل حتديد حالت سوء الفهم وحتديد املفاهمي املتداخةل وهكذا .واكن الرمس البياين مبثابة أأداة تسمح ابإجراء مناقشات بدون
فرض نتيجة مرغوب فهيا .ومل يمت تصممي الرمس البياين ليعطي انطباع بأأنه يفرض أأي واثئ ق معينة .وقد وفر الرمس البياين
فرصة لعرض ومناقشة خمتلف وهجات النظر .واقرتح الرئيس أأن يكون الرمس البياين خيار جيد للعمل عليه أكداة .كام دعا
الوفود اإىل التفكري يف هذا الهنج بصفته نقطة بداية من وهجة نظر حمايدة.
 .196ورصح وفد اسرتاليا بسعادته ابلعمل عىل اقرتاح الرئيس .واقرتح أأن هناك ثالثة خطوات يف هذه العملية .ا ألوىل
تتعل ق مباهية املبادئ وا ألهداف اذلين حياولون تفعيلها .وميكهنم البدء ابجملموعات املوجودة يف الرمس البياين لكن اكن هناك
أأيضا اقرتاح من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية واذلي اكن ميثل أأساسا مفيدا للعمل عىل تكل املبادئ وا ألهداف .اثنيا،
طرح سلال يتعل ق مبا اإذا اكنوا يقومون بتنفيذ تكل املبادئ وا ألهداف أأم ل ،وإاذا اكنت الإجابة بال مفا السبب؟ وملاذا ل
يقومون بتنفيذ تكل املبادئ وا ألهداف؟ وقد حتدهتم دراسة بروفيسور كينيث كروز يف طرح هذا السلال بطريقة مبارشة
للغاية .أأما النقطة الثالثة فهيي اإذا اكنوا ل يطبقون تكل املبادئ وا ألهداف مفا اذلي ميكهنم القيام به لسد الثغرة بني املبادئ
وا ألهداف والواقع .وعندما اقرتبوا من هذا السلال اكن من املهم التأأكيد عىل أأهنم يف حاجة اإىل الرتكزي عىل حلول بس يطة
وفورية بدل من احللول الأكرث تعقيدا وتس تغرق وقتا طويال .وإاذا اس تطاعوا التوصل اإىل نتاجئ ملموسة بشلك مبكر وتكون
قابةل للتطبي ق من خالل ا ألطر احلالية ،فاإن ذكل أأمر حمبذ ،عىل العمل طويل املدى اذلي قد ل يساعد املكتبات ودور
احلفظ عىل الفور.
 .197ورد الرئيس بأأنه بدل من اخلطوات الثالثة فاإنه س يصفها ابملراحل الثالثة .وواف ق عىل أأهنا مراحل منطقية ميكن
إاتباعها.
 .198ورصح وفد الربازيل أأنه عىل اس تعداد للمشاركة يف ورقة غري رمسية قام الرئيس بتقدميها لكنه سعى للحصول عىل
املزيد من التوضيحات من وفد أأسرتاليا .وفهم أأن الوثيقة اليت مت تقدميها حول املبادئ وا ألهداف ميكن أأيضا أأن تمت مناقش هتا
وميكن أأن تصبح جزءا من أأي موضوع تمت مناقش ته .واكن اخليار ا ألول للوفد اإىل جانب العديد من الوفود ا ألخرى هو
مناقشة الوثيقة اليت مت اعامتدها يف اجللسة السادسة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وابلر م من
ذكل و ألن هذا التفاق مل يكن ممكنا ،فاإن الوفد يليد السري قدما وفقا لقرتاح الرئيس.
 .199وعرب وفد الياابن ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عن شكره للرئيس عىل تقدميه املزيد من الإيضاحات حول
النية من وراء الرمس البياين املقرتح .و أأشار اإىل أأنه س يحتاج اإىل التشاور مع اجملموعة .وابلر م من ذكل فقد تفهم أأن أأن
املوضوعات الواردة يف الرمس البياين مل تكن حامسة وجيب التعامل معها يف املس تقبل وميكن حذف بعضها نتيجة ملناقشات يف
املس تقبل .ويف نفس الوقت ،وابلإضافة اإىل املوضوعات ذات الصةل ،اكن هناك هيلك خمتلف يف الاقرتاح اذلي قدمه وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية .فقد طالب بقيام الرئيس بتقدمي مزيد من الرشح ملعىن الهيلك املوجود يف الرمس البياين وسبب
صياغته بتكل الصورة.
 .200ولحظ الرئيس أأن ا ألداة ،اليت مت اس تخداهما يف الرسوم البيانية السابقة ملوضوعات خمتلفة ،ميكن حتسيهنا .اإن
املوضوعات الواردة يف الرمس البياين ليست اثبتة وميكن حذفها من خالل املناقشات .ورصح بأأن الهيلك اخلاصة ابلوثيقة اليت
قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية خمتلف لكن هناك موضوعات مشرتكة .و أأشار اإىل أأن ادلراسة اليت قدهما بروفيسور
كينيث كروز هبا قامئة خمتلفة من املوضوعات اليت انقشوها يف اجللسات السابقة .واكن عىل اس تعداد لتطويع ا ألداة .ومل يكن
الرمس البياين مبثابة نتيجة يف حد ذاته.
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 .201وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره للرئيس عىل اقرتاحه املدروس .ومن الواحض أأنه اس تغرق وقتا طويال
للتفكري يف طرق ممكنة للسري قدما .وقد واف ق الوفد عىل النقاط اليت طرهحا وفد اسرتاليا .واكن من املهم تطوير مبادئ
و أأهداف تتعل ق بكيفية قيام خمتلف ادلول ا ألعضاء ابس تكشاف الاس تثناءات والتقييدات اليت تتعل ق ابملكتبات وكيفية وجود
ثغرات يف قوانيهنا ورغبهتا يف معرفة ما اإذا اكن ميكهنا التوصل اإىل تواف ق يف الر أأي فامي يتعل ق بكيفية تناولها .واكن دلى الوفد
عدد من ا ألس ئةل س تيرس النقاش حول واثئ ق املبادئ وا ألهداف واقرتح أأنه س يكون من املشجع معرفة عدد ادلول ا ألعضاء
اليت تناولت بعض القضااي اليت أأاثرها .وتطلع أأن يصبح ذكل جزءا من النقاش يف املس تقبل.
 .202وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء عن شكره للرئيس عىل هجوده واثىن عىل الرمس البياين بوصفة أأداة
مساعدة للمناقشات .كام سأأل الرئيس عن الاختالفات بني الرمس البياين والوثيقة  .SCCR 26/3وإاذا قدم الرمس البياين
قامئة ابملوضوعات اليت اكن من املقرتح أأن تساعد املناقشات مع تركها مفتوحة و أأن قامئة املوضوعات تش به وثيقة العمل
ا ألولية ،فامي عدا احلاةل ا ألولية لالك مهنام ،فكيف يرى الرئيس الاختالفات بيهنام؟ أأما السلال الثاين فقد اكن يتعل ق برؤية
الرئيس للمناقشات ابلنس بة ملوضوع معني ،فهل تعمتد عىل سبيل املثال عىل أأساس املبد أأ؟
 .203ورصح الرئيس بأأنه توقع أأهنم سيبدؤون ابملوضوع كام هو مث يرون ما اإذا اكنوا س يضعون مبد أأ .وسوف يناقشون ما
اإذا اكن املوضوع يمتتع بتواف ق يف الر أأي أأو وهجة نظر مشرتكة فامي يتعل ق برضورة أأن يكون جزءا من املناقشات .وإاذا اكن
هناك وهجة نظر مشرتكة أأو اب ألغلبية فميكهنم حماوةل وضع املبد أأ والإشارة اإىل الوثيقة اليت قدهما وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية .وإاذا متكنوا من وضع املبد أأ فلن يكون ا ألمر أليا .وس يقومون بتبادل وهجات النظر وإاذا حاولوا وضع مبد أأ مرتبط به
فاإهنم س يتبعون املهنج اذلي اقرتحه وفد اسرتاليا ومقارنة ذكل املبد أأ مع اس تنتاجات دراسة بروفيسور كينيث كروز .وإاذا اكن
هناك مبد أأ وثغرة فميكهنم مناقشة الإجراءات اليت جيب اختاذها .وإاذا وافقوا عىل أأن هناك حاجة للتعامل معها فس يقومون
مبناقشة أأفضل طريقة للقيام بذكل .وميكهنم القيام بذكل من خالل تبادل اخلربات الوطنية وهو ما ميكن أأن يلدي اإىل املزيد
من الإجراءات من قبل ا ألمانة .ويف الهناية ،ميكن أأن يكون دلهيم مبد أأ ،واحلقيقة واملناقشات الفنية حول الطرق اخملتلفة اليت
ميكهنم هبا التعامل مع لك نقطة .وميكن أأن يكون دلهيم العديد من اخليارات للتعامل مع الثغرة املوجودة بني خمتلف
املوضوعات .ويف نفس الوقت ،قد يكونوا قد حذفوا بعض املوضوعات و أأصبح دلهيم قامئة أأصغر من املوضوعات ذات الصةل
الوثيقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات .وهناك مبد أأ مرتبط بذكل مث هناك جفوة ينبغي سدها ودلهيم بدائل
لتحقي ق الهدف املشرتك احملدد .ومن املرحج أأنه س يكون دلهيم اإجاابت متخصصة بصورة أأكرب لتبادل وهجات النظر فامي يتعل ق
ابلطريقة املثىل للتعامل مع مسأأةل ما .وسوف يرون الواقع وحيللوا الاختالفات يف خمتلف املوضوعات وجيرون نقاشات فنية
أأكرث دقة أأو اس تنتاجات تقوم عىل أأساس ا ألدةل ملناقشة اخليارات بصورة أأفضل مع اس تعراض السلبيات والإجيابيات.
وخالل العملية باكملها ،لن يمت فرض أأي نتاجئ غري مرغوب فهيا من أأجل استيعاب خمتلف وهجات النظر .وردا عىل السلال
ا ألول ،أأشار الرئيس اإىل أأنه ابلر م من أأن هناك وثيقة قامت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بتبنهيا
وتضمنت تعليقات واقرتاحات نصية وخمتلف الراء اليت صيغت بطرق خمتلفة دلراسة املعلومات اليت قد تكون مفيدة لقامئة
املوضوعات ،اكن من اجليد عدم الإشارة اإىل الوثيقة بل من ا ألفضل القيام ابس تخدام الرمس البياين أأو الوثيقة غري الرمسية
بوصفها أأداة غري رمسية.
 .204ورصح وفد الربازيل ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بأأنه يدمع مهنج الرئيس يف
مناقشة الورقة غري الرمسية .واكنت أأساس جيدا لعقد املناقشات .واكن الوفد مس تعدا ملناقشة نص الوثيقة القانونية ادلولية يف
أأي صورة اكنت واقرتح مناقشة كيفية تطبي ق املوضوعات وكيف يمت تنفيذها بصورة فعاةل فامي يتعل ق ابخلربات الوطنية وكيف
ميكن أأن تنعكس املبادئ العامة يف موضوعني أأو ثالثة يف نفس الوقت .واكن هذا مهنج مرن اقرتحه الرئيس.
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 .205ورصح وفد ابكس تان اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة دول أس يا واحمليط الهادي بأأنه يمثن اقرتاح الرئيس املتعل ق
ابلورقة غري الرمسية .وقد اكن ميثل مهنجا بناء وطريقة مرنة للتعامل مع مسأأةل يوجد خبصوصها أراء متنوعة .وقد دمعت غالبية
ادلول ا ألعضاء ابجملموعة الاقرتاح اذلي مت طرحه.
 .206وعرب وفد الياابن ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عن شكره للرئيس عىل هجوده الرامية اإىل التوصل اإىل تواف ق
يف الر أأي للقيام مبزيد من العمل .وقامت اجملموعة مبناقشة الاقرتاح واكنت يف حاجة اإىل مزيد من الإيضاحات لوجود بعض
اوجه القل ق .و أأكد الوفد عىل أأن املناقشات اليت تعقد عىل مس توى املبادئ وا ألهداف التوجهيية وفقا لقرتاح وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية جيب أأن تمت بغض النظر عن مهنجية العمل اليت سيمت تبنهيا.
 .207و أأجاب الرئيس قائال بأأنه س يقدم أأي اإيضاحات لضامن كوهنا أأداة مفيدة .ومل يكن من السليب أأن تطلب ادلول
ا ألعضاء يف اجملموعة ابء مزيد من الإيضاحات ألنه من املنصف أأن يمت توضيح اكفة ا ألمور بشأأن ا ألدوات اليت س يقومون
ابس تخداهما .واكن من ا ألمهية مباكن وجود خارطة طري ق هيلكية حول املوضوع من أأجل توفري الوقت واملرونة هلم ملا يقومون
ابلإعداد أأو املواد اليت سيس تخدموهنا واليت مجعوها واختاروها وحللوها من أأجل جعل لك يشء يعمتد عىل املناقشات اليت
تقوم عىل أأساس توافر املعلومات.
 .208و أأيد وفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عرض الرئيس واملهنج البناء اذلي اكن ممثرا .وابلنس بة
لدلول ا ألعضاء اليت اكن دلهيا خماوف بشأأن بعض املوضوعات ،ميكهنم التعبري عن خماوفهم عند بدء املناقشات وذكل لإثراء
املناقشات.
 .209وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) الرئيس عىل اإعداده للوثيقة غري الرمسية .و أأيد الوفد بيان وفد ابكس تان،
اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادي و أأيد املداخالت اليت قام هبا وفد الربازيل ،اذلي حتدث ابلنيابة
عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ووفد نيجرياي اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وعرب الوفد عن دمعه
الاكمل للجهود واعتقد أأن الورقة غري الرمسية تعترب وس يةل للسري قدما لإجراء املزيد من املناقشات حول النص للتوصل اإىل
وثيقة ملزمة من الناحية القانونية .وقد اكن هذا املهنج مهنجا بناء ومران يف نفس الوقت.
 .210ورصح وفد الربازيل ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بأأنه دهش ألهنم ل
يس تطيعون مناقشة مضمون الاس تثناءات والتقييدات بسبب ا ألمور الإجرائية .وطالبت ادلول ا ألعضاء اليت اكن دلهيا
خماوف بأأن مواقفهم لن تعلن بسبب الورقة غري الرمسية .وجيب عىل هذه ادلول ا ألعضاء توضيح القيود اليت فرضهتا الورقة
غري الرمسية اليت تمتتع مبرونة كبرية.
 .211و أأجاب الرئيس قائال أأهنم سيس متعون اإىل خمتلف البياانت من خمتلف الوفود من أأجل التعرف عىل ردود فعلهم جتاه
ا ألداة املقرتحة مث يقوم بعد ذكل ابلرد عىل السلال.
 .212و أأيد وفد أأورغواي الورقة غري الرمسية ورصح بأأهنا أأداة جيدة لبدء املناقشات ألنه من سوء احلظ أأهنم عادوا ل ألمور
الإجرائية ول خيصصوا وقتا للمسائل املوضوعية اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ .وهناك الكثري من الناس اذلين س يأأتون اإىل
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة واذلين دلهيم أأش ياء كثرية ليعرضوها .لقد عرفوا بشأأن املوضوع وميكهنم تعلمي
ادلول ا ألعضاء كيفية حتسني مواقفهم .وقد عرب الوفد عن أأسفه ألن هناك وفود قليةل تشكك يف املسائل ،اليت متت مناقش هتا
منذ ثالث جلسات .وقد متت مناقشة اكفة املوضوعات يف اجامتعات خمتلفة لكن يبدو أأهنم يبدؤون من نقطة الصفر .و أأيد
الوفد وثيقة الرئيس واملوضوعات ويريد الانتقال اإىل املسائل املوضوعية .كام ذكر الوفود أأيضا بأأن اكفة املوضوعات قد متت
مناقش هتا بصورة طبيعية وبدون أأي مشالكت حىت ابريل  2014عىل ا ألقل.
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 .213وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء عن شكره للرئيس عىل هجوده ورحب حبذر ابلورقة غري الرمسية .ومل
تظهر أراءه حول العملية يف الورقة غري الرمسية .وبصفة خاصة فاإن نتيجة الوضوح مل تظهر ابلر م من أأهنم اكنوا يف حاجة ذلكل
اإذا أأرادوا جتنب تكرار املناقشات حول مسائل النتاجئ الواردة حتت لك عنوان .وطالب بأأن يقوم الرئيس بذكر كيفية الرتكزي
عىل املعارضة يف الورقة غري الرمسية .ويف الهناية ،ميكن أأن تتضمن الورقة غري الرمسية مقدمة قصرية ترشح أأغراضها.
 .214وشكر وفد جنوب أأفريقيا الرئيس عىل الورقة غري الرمسية .و أأيد اس تخدام الورقة غري الرمسية للتقدم يف املناقشات.
و أأشار اإىل بيان وفد أأورغواي بأأنه هناك العديد من اخلرباء اذلين أأتوا من لك صوب وحدب وقدموا إاسهامات مثينة حلل
املشالكت اليت مت حتديدها يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
 .215ورصح وفد الربازيل ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بأأنه يف الهناية يوجد دلى
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة تفويض من  2012ويف مزيانية الربانمج اخلاصة ابلعامني القادمني واليت
حتدثت عن مناقشة واثئ ق قانونية دولية يف أأي صورة اكنت .وقد اكن ذكل ميثل مهنجا مران للغاية واذلي قررت اكفة ادلول
ا ألعضاء ان تطبقه معا من أأجل مناقشة هذه املسأأةل الهامة .وقد اكنت اكفة الوفود تتذكر ذكل عند القدوم اإىل اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة وطالبت بتوضيح ما اإذا اكن هذا التفامه دلى اكفة ادلول ا ألعضاء أأم ل.
 .216و أأجاب وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء مرصحا بأأهنم ميكهنم قراءة التفويض اذلي اكن دلهيم يف وثيقة
 .WO/GA/41/14ومل يكن من الواحض أأن املداخةل السابقة لوفد الربازيل ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ،اكنت حتاول التقدم ل ألمام يف املناقشات .لقد امتنعوا عن قصد عن التحدث بشأأن مسائل التفويض ألهنم
علموا أأنه ميثل نقطة حساسة وقامت خمتلف اجملموعات بتفسريها بطرق خمتلفة .وقد شعر ابدلهشة ألن وفد الربازيل  ،اذلي
حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،قد تصدى للتحدث ملناقشة مسائل تتعل ق ابلتفويض .وطلب بأأن
يقوم الرئيس أأو ا ألمانة ابلرد عىل مسأأةل التفويض.
 .217وشكر وفد مالزياي الرئيس عىل الاقرتاح وواف ق عىل البيان اذلي قام ابإلقائه وفد ابكس تان ،متحداث ابمس مجموعة دول
أس يا واحمليط الهادئ ،ألنه بيان بناء .وتطلع اإىل معرفة املزيد عن املسائل والتقدم ل ألمام بصورة اإجيابية.
 .218و أأيد وفد فزنويال (مجهورية – البوليفارية)خارطة الطري ق .ورصح بأأنه من سوء احلظ ملن قضوا يومني ونصف يف
الاس امتع اإىل املوضوع ،واذلي اكن غري همام ابلنس بة هلم ،وهو البث .لقد اكنوا هناك واس متعوا اإليه .وظنوا أأنه أأمر ذو قمية.
وعندما يمت طرح موضوع ويكون هام للغاية لدلول النامية ،بدوءا مرة أأخرى يف التحدث عن املسائل اليت مل تكن موضوعية.
واقرتح أأن تبد أأ اجللسة القادمة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ابلس تثناءات والتقييدات حىت اإذا ما
ظهرت مسأأةل البث ميكن لبعض الوفود الانسحاب ويذهبون مع الخرين كنوع من الاحرتام .ومن املهم أأن يتوافر مناخ جيد
حول موضوع الاس تثناءات والتقييدات ابلنس بة لدلول النامية وادلول املتقدمة ألن هناك العديد من الناس اذلين دلهيم هذه
الاحتياجات وهذه املتطلبات .و أأشار اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ،واخلاص مبراجعة التفويض ورصح بأأنه واف ق عىل التفويض واكن من الواحض كيفية السري قدما وإاىل أأين
يصلون.
 .219وعرب وفد نيجرياي عن دمعه لبياانت اجملموعة ا ألفريقية ووفد ابكس تان ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا
واحمليط الهادي ،ووفد الربازيل ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .اإن تنوع الطرائ ق
والإجراءات جيب أأل حيجب املناقشات املوضوعية .لقد اكنت الورقة غري الرمسية اليت اقرتهحا الرئيس أأساسا جيدا للغاية
للمناقشات ومل تفرض أأي مهنج متشدد .ودمع التقدم يف املناقشات املوضوعية عىل أأساس الورقة غري الرمسية والإجراءات
احملددة.
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 .220وعرب وفد سويرسا عن شكره للرئيس حملاوةل أأخذ اكفة الراء واخملاوف اليت مت التعبري عهنا يف احلس بان .و أأيد الوفد
اقرتاح الرئيس واعتقد أأنه من املفيد واملنصف و أأنه سوف ميكهنا من الاس مترار يف املناقشات حول اجلوهر بدون توقع النتاجئ.
 .221وانضم وفد اسرتاليا اإىل الوفود ا ألخرى يف شكر الرئيس و أأيد الاقرتاح عىل أأنه وس يةل للسري قدما .وكام رصح يف
اليوم الساب ق ،اكن من املهم وجود حمادثة منظمة حول لك بند وسوف يلدي ذكل اإىل ختفيف بعض اخملاوف اليت متت
اإاثرهتا.
 .222و أأكد الرئيس عىل أأن النقاط اليت طرحت يف اليوم الساب ق قد أأخذت يف احلس بان .واقرتح بأأن يمت اإدراج الاقرتاحات
اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف املناقشات اإىل جانب دراسة بروفيسور كينيث كروز حول الاس تثناءات
والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ.
 .223وشكر وفد الس نغال الرئيس عىل هجوده ورصح بأأنه يدمع موقف وفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة
ا ألفريقية.
 .224وانضم وفد املكس يك اإىل الوفود ا ألخرى يف دمع معل الرئيس اذلي قام به ابلنس بة للرمس البياين ،ورصح بأأنه
أأسلوب جيد لبدء نقاشات بدون احلمك عىل النتاجئ.
 .225وانضم وفد كندا للوفود يف دمعها جلهود الرئيس و أأيد وفود سويرسا واسرتاليا.
 .226ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه لن يكرر ما مت الترصحي به أنفا بشأأن السري قدما .و أأكد عىل أأنه قدم وثيقة
املبادئ وا ألهداف واليت اكنت مبثابة أأساس مفيد ملناقشة بعض املوضوعات اليت اكنوا يدرسوهنا .واكن املهنج اذلي اقرتحه
الرئيس فامي يتعل ق ابملوضوعات الواردة يف الرمس البياين س يكون مفيدا لدلول ا ألعضاء لالس امتع للتجارب الوطنية اليت تتعل ق
ببعض املوضوعات الواردة يف الرمس البياين ومل تفرتض نتيجة مس بقة فامي يتعل ق ابلقرار الهنايئ .وس يكون من املفيد مناقشة
الرمس البياين عىل هذا ا ألساس أأيضا.
 .227و أأكد الرئيس عىل أأنه ،كام اقرتح وفد اسرتاليا  ،الرمس البياين سوف ميثل أأداة فورية توفر الوضوح من خالل حتديد
مبد أأ عىل أأنه نقطة البداية .وسوف يسمح املهنج هلم ابلتوصل اإىل تواف ق يف الر أأي وميكن اس تخدام ا ألداة اليت قام وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية بتقدميه أأيضا.
 .228ورصح وفد الإكوادور بأأن أأداة الرئيس اكنت هامة للغاية ومكنهتا من حتقي ق تقدم ابلنس بة للموضوعات وخاصة
الاس تثناءات والتقييدات اخلاص ابملكتبات ودور احلفظ .وميكن اس تخدام ا ألداة كنقطة بداية تفتح احامتلت لالس مترار يف
التعامل مع بعض املسائل اليت أأشارت اإىل مسائل أأخرى مت تقدميها يف واثئ ق أأخرى مثل تكل اليت قدهما وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية .ويف وقت ما س يقومون مبناقشة هذه الواثئ ق.
 .229و أأيد وفد مجهورية تزنانيا الطريقة اليت مت اإعداد ا ألداة هبا .و أأشاد ابلعمل اذلي قامت به ا ألمانة لإعداد اكفة الواثئ ق
للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة كام رصح وفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .كام أأيد
أأيضا الطريقة ألن ا ألداة ستساعدمه يف التوصل اإىل تفامه مشرتك مع أأخذ وضع اكفة ادلول ا ألعضاء يف احلس بان.
 .230ورصح وفد الياابن بأأنه يليد بياانت وفود سويرسا وكندا واسرتاليا والولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .231ورصح الرئيس بأأنه مرسور بسبب ادلمع املس متر ل ألداة حىت لو اكن ذكل ل يعىن أأهنم س يحذفون الراء اخملتلفة أأو
الراء املتعارضة املتعلقة مبختلف املوضوعات .وكام رصحت الوفود اليت دمعت ا ألداة ،فاإهنا مل يكن لها أأي تبعات تتعل ق
ابلنتاجئ.
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 .232و أأشاد وفد غواتاميل بأأداة الرئيس .وقد اكنت أأداة ممتازة لبدء مناقشات بصورة ممثرة.
 .233و أأيد وفد س نغافورة موقف مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادي و أأيد اقرتاح الرئيس اذلي سيساعد يف توجيه
املناقشات املوضوعية وسريها ل ألمام.
 .234و أأيد وفد زميبابوي بيان وفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وعرب عن تقديره لالقرتاح املتعل ق
خبارطة الطري ق و أأيد مهنج املشاركة البناءة دون حتزي.
 .235ورصح الرئيس بأأنه ل يرغب يف دعوة املنظامت غري احلكومية لإبداء ر أأهيا ألنه سوف حيصلون عىل أراء بشأأن العملية
و أأهنم يريدون الانتقال اإىل اجلوهر بأأرسع ما ميكن .وسوف تمت الاس تعانة مبشاراكت املنظامت غري احلكومية لكن ليس يف
املناقشات الإجرائية ،ولكن يف املناقشات املوضوعية فقط .وعرب عن شكره للوفود عىل أرااهم املتعلقة بفائدة ا ألداة ،وخاصة
الوفود اليت اعتربهتا مفيدة وطريقة جيدة ملناقشة املسائل بصورة مناس بة .وشكر الرئيس الوفود اليت عربت عن حاجهتا
لتوضيح بعض النوااي ،ملكدا عىل أأنه ل يصدر أأحاكما مس بقة بأأهنم س يصلوا اإىل نتاجئ غري مرغوب فهيا ألهنم اكنوا يعملون
مبوجب مهنج يعمتد عىل التواف ق يف الر أأي .واكن مرحب باكفة الراء اخملتلفة .وسوف يقوم الرئيس ابإضافة فقرة افتتاحية للرمس
البياين .وابلر م من ذكل فاإنه ل يس تطيع حتديد نتيجة املناقشات .لقد توقع حذف مناقشة بعض املوضوعات ألهنا اكنت تبتعد
عن املعاجلة املتعلقة ابلس تثناءات الوطنية اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ .وبعد تبادل وهجات نظر غين ،س يقدمون
مالحظات تعمتد عىل ا ألدةل واملعلومات من أأجل توضيح النتاجئ .وحيتاج املوضوع اإىل مناقشة منظمة للمسائل بدون تضمني
أأي نتاجئ غري مرغوب فهيا .ورصح بأأن الوقت غري مناسب للتفكري يف الإجراءات ألن دلهيم خربات كبرية تتعل ق ابملوضوعات
الهامة .واقرتح بأأن يقوموا أأثناء اإعداده للفقرة الافتتاحية ابلبدء يف مناقشة املوضوع ا ألول عىل القامئة وهو معلية احلفاظ.
واقرتح أأن تكون املهنجية اكلتايل أأول يمت تبادل ا ألدةل واملوقف وطبيعة احلفاظ من أأجل احلصول عىل فرصة مقا نرة هذه
احلقيقة ابملعلومات اليت مت جتميعها يف التقرير مث عقد مناقشة لبعض الطرق اخملتلفة للتعامل مع املسائل .وميكن أأن يكون ذكل
خربات وطنية يف التعامل معها مع احرتام خمتلف الراء يف املنتدى ادلويل .وعل ق عىل املهنج اذلي ميكن تطبيقه .وسوف
تكون النتيجة تفامه انجض للك من املوضوعات بصورة تعمتد عىل ا ألدةل.
 .236و أأوحض وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء أأن الرئيس أأرادمه أأن يقوموا مبناقشة املوضوع ا ألول بيامن يعمل هو عىل
وضع مقدمة للرمس البياين املقرتح .وطالب بأأن يلكد الرئيس عىل أأهنم حياولون التوصل اإىل تواف ق يف الر أأي حول املبد أأ مث
ستبد أأ املناقشات يف السري من هذا املنطل ق.
 .237و أأكد الرئيس املسأأةل ا ألوىل ورصح بأأن من الوسائل اجليدة للسري قدما أأن يمت التعبري عن تفامه مشرتك حول مبد أأ مث
يكون دلهيم أأدوات ذلكل مبا فهيا ا ألدوات اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .ومل يكن ذلكل أأي تضمينات تشري اإىل
نتيجة معينة .لقد اكن مهنجا منظام أأعطامه الفرصة ملناقشة ا ألمور بصورة مناس بة.
 .238و أأيد وفد الصني الاقرتاح اذلي اكن اقرتاحا مفيدا للغاية.
 .239وتساءل الرئيس عام اإذا اكنت هناك أأي وفود تعارض املهنج.
 .240و أأكد وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء بأأنه سيبدؤون يف مناقشة البند ا ألول عىل الرمس البياين وفقا للمهنج اذلي
أأشار اإليه الرمس البياين من حيث املبد أأ .
 .241و أأكد الرئيس عىل أأن هذه الطريقة طريقة بناءة للسري قدما.
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 .242ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء بأأنه غري متأأكد بأأهنم متفقون اتفاقا اكمال .وطالب بعقد حماداثت ثنائية
مع الرئيس أأثناء فرتة اسرتاحة تناول القهوة.
 .243و أأجاب الرئيس بأأنه عىل اس تعداد لتناول أأي خماوف حبسن نية قد تنشأأ .وقد اكنت معظم الوفود تقريبا مس تعدة لبدء
املناقشات .وطالب من املنظامت غري احلكومية بأأن تس تعد اإذا قاموا ابلس مترار يف هذا املهنج من أأجل اإعطااهم أأفاكرا حول
احلفاظ عىل املعلومات ونتاجئ تقرير بروفيسور كينيث كروز .و أأكد الرئيس عىل أأهنم سوف يبدؤون مبناقشة خضمة للموضوعات
املتعلقة ابحلفاظ عىل املعلومات من خالل اس تقبال مساهامت املنظامت غري احلكومية حول املوضوع مث بد أأ تبادل وهجات
النظر مع دراسة املصادر املتوافرة هلم .ومل يمت الانهتاء من مقدمة الرمس البياين وسوف يمت توزيعه فامي بعد .وجعا الرئيس
املتخصصني للبدء يف اإعطاء انطباعاهتم ومالحظاهتم واس تنتاجاهتم وحتليلهم للموضوع مع تأأمل اكفة ادلراسات اليت مت تقدميها.
وقام بفتح ابب احلديث للمنظامت غري احلكومية حول موضوع احلفاظ عىل املعلومات.
 .244و أأيد ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ) (IFLAالنص املعياري املتضمن يف النص املدمج اذلي أأعدته
اجملموعة ا ألفريقية ووفود الربازيل والإكوادور والهند و أأوروغواي يف وثيقة  SCCR/29/4وشكر تكل ادلول ا ألعضاء عىل
هجدها ودمعها .ومتثل معلية احلفظ أأحد ا ألنشطة اخلطرية واليت تمت كثريا واليت يمت اإقرارها عىل نطاق واسع من قبل املكتبات
ودور احلفظ .وتقدم املنظامت غري احلكومية ا ألخرى مناذج خاصة للتحدايت اليت تواجه معلية احلفظ واليت تواجه ملسساهتا
ودوائرها .وقد قام بعرض بعض النقاط العامة .أأول ،ل تتطلب اكفة أأنشطة احلفظ معل صور ضوئية وتقليل محوضة الكتب
املطبوعة عىل سبيل املثال لكن قد تتطلب أأعامل احلفظ معل صور ضوئية .اإن النقطة اخلطرية داخل اإطار املناقشات اكنت
يه أأن معل الصور الضوئية من أأجل احلفظ مل يكن بغرض معل نسخ اإضافية لس تخداهما ،ولكن مت فقط ألغراض احلفظ.
اثنيا ،ان معايري وممارسات احلفظ تنوعت وفقا للوس يةل اليت يمت حفظها .حففظ الواثئ ق الورقية عىل سبيل املثال خيتلف عن
حفظ ا ألفالم ،واليت بدورها ختتلف عن حفظ امللفات الرمقية .اإن احلاجة اإىل احلفظ تتواجد يف خمتلف الوسائل وا ألنساق
وقد تتضمن نقل احملتوى من نس ق ختزين قدمي اإىل نس ق خمتلف .ولهذا اكن من الرضوري ورود عبارة يف النص املدمج ويه
"بغض النظر عن نسقها" .و أأخريا ،ورمبا يكون من أأمه ا ألمور ،أأنه جيب عىل املكتبات ودور احلفظ أأن تتعاون عرب احلدود
من أأجل حفظ الرتاث الثقايف الاكمل للشعوب اليت قامت ابلهجرة واليت يوجد اترخيها املسجل يف املكتبات ودور احلفظ يف
العديد من ادلول .وقد قدم الزمالء من املكتبة الربيطانية ودار حفظ جامعة اإلينوي بعض ا ألمثةل املمتازة ،و أأمثةل خاصة هبذه
املسأأةل يف احلدث اجلانيب وميكن للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأن تس متع إاىل مناذج أأخرى أأثناء اجللسة.
وتتطلب الاحتياجات عرب احلدود اإجراءات معيارية عىل املس توى ادلويل ألنه ل ميكن حلها عىل املس توى الوطين .وظل
ا ألمر غامضا ألن بعض ادلول ا ألعضاء اس مترت يف التأأكيد عىل أأنه اإما أأن هذه التحدايت ل تتطلب حلول عرب احلدود أأو أأهنا
ليست من ا ألمهية مباكن حبيث تمت مناقش هتا يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
 .245وهنأأ ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ الرئيس عىل اإعادة انتخابه .ورصح بأأنه ممثل منظامت
اإدارة مجعية ومنظامت كتاب وانرشين يف قطاع النصوص والصور وتضم  145منظمة من  80دوةل حول العامل .اإن منظامت
الإدارة امجلعية يف قطاع النصوص والصور واليت أأشري اإلهيا بأأهنا منظامت حقوق الاس تنساخ واليت توجد يف اكفة القارات ويف
ادلول الصغرية ويف ادلول النامية ويف ادلول املتقدمة .وقد فهم معلية احلفظ عىل أأهنا اس تنساخ مبا يف ذكل الرمقنة وا ألشاكل
ا ألخرى من الاس تنساخ الالكرتوين لغرض وحيد وهو احلفاظ عىل وحفظ ا ألعامل احملمية حب ق املللف .وقد تضمن هذا
ا ألمر اس تخدام العمل املس تنسخ .كام أأكد عىل أأن هناك دول من الرضوري وجود اس تثناءات مناس بة هبا لمتكني امللسسات
من حفظ واجبات احلفظ وفقا للخدمات العامة ودمع وجود هذه الاس تثناءات يف الترشيعات الوطنية .وقد قام عدد من
ادلول ا ألعضاء بتضمني هذه الاس تثناءات يف قوانيهنا .اإن حقوق الاس تنساخ اخلاصة مبكتبات ودور حفظ حمددة وفقا
لس تثناء قد يرض بعمل نسخة لستبدال مصنف متضمن يف مجموعته حيث يكون ا ألصل ضعيفا أأو اتلفا أأو حيتاج اإىل
اس تكامل أأو حيتاج اإىل حتويل من نس ق قدمي .اإن تغيري النس ق قد يكون مطلواب لالس مترار يف احلفظ بسبب القدم التقين
لوس يةل التسجيل واحلاجة النامجة للنقل من نس ق اإىل أخر .وجيب القيام بعمل هذه الاس تثناءات برشط عدم توفري املصنف
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بصورة جتارية .اإن نسخ احلفظ غري تكل اليت يمت حفظها من خالل نظم الإيداع ابملكتبات الوطنية واليت يسمح هبا من خالل
الاس تثناء جيب أأن تقترص عىل املصنفات اليت ل تتوافر بصورة جتارية .اإن املصنف املتوافر يف ا ألسواق ويمت حفظه من
خالل نظام الإيداع الوطين ،ل حيتاج ملزيد من احلفظ .اإن الاس تخدام التجاري أأو اخلاص ابملكتبة مبوجب اس تثناء جيب اإن
يكون مسببا ويقترص عىل العمل ا ألصيل املوجود يف اجملموعة أأو عند القيام بعمل نسخة بديةل .وميكن اس تخدام نسخة حفظ
بدل من النسخة ا ألصلية وليس ابلإضافة اإلهيا .أأيضا ،وفقا لختبار اخلطوات الثالثة اخلاص مبعاهدة برن فاإن الاس تخدام ل
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
اكفية .وبصفة خاصة فاإن النفاذ من خالل الإنرتنت وا ألشاكل ا ألخرى املتعلقة بتوفري املصنفات للمس تخدمني وتوزيعها جيب
أأن يمت فقط مبوجب اتفاقيات ترخيص مع أأحصاب احلقوق أأو ممثلهيم مثل منظامت حقوق الاس تنساخ.
 .246وشكر الرئيس ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ عىل تعليقاته املفصةل حول احلفظ .واكنت
املداخةل مثال عىل ثراء املناقشات اليت تمت مثل املناقشات السابقة .وقد تلقوا معلومات تتعل ق بأأمهية النشاط أأو املوضوع
اذلي جيب تضمينه يف نظام ح ق املللف أأو يف ا ألنظمة الوطنية وتلقوا مدخالت تتعل ق ببعض اخملاوف اليت جيب التعامل
معها عند القيام مبثل هذه اجلهود .مثلام حيدث لنسخة احلفظ عندما يكون العمل متوافرا بصورة جتارية يف السوق .لقد اكنت
تكل مناقشة كبرية ومثرية لالهامتم وجيب أأن يركزوا علهيا ألهنا تعطهيم الفرصة ملعرفة أأمهية املوضوع وحدود املوضوع من أأجل
توضيحه والتوصل اإىل تفامه مشرتك .وحهثم عىل الاس امتع بعناية ملساهامت املنظامت غري احلكومية.
 .247و أأشار ممثل اجمللس ادلويل للمحفوظات اإىل أأن الس يد جورج تومايس يف فري ق اخلرباء قد ذكر حفظ دور احلفظ
عندما رصح بأأن جنوب أأفريقيا يه ادلوةل الوحيدة يف أأفريقيا اليت متتكل دار حفظ اكفية للبث .واكن ا ألمر الهام هو أأن
ادلول ا ألفريقية ا ألخرى اكنت تعاين واكن هو عىل ح ق .اإن ادلوةل اليت ل متتكل دار حفظ س تفقد ماضهيا وحترم مواطنهيا من
فهم جذورمه الثقافية .وميكن النظر اإىل احلفظ عىل أأنه نشاط وطين بصورة حمضة و أأن ادلول اليت ل متتلكه حتتاج اإىل
تشجيعها مساعدهتا عىل تبين ترشيعات تفي ابحلد ا ألدىن من املعايري اخلاصة ابحلفاظ عىل حمفوظاهتا .وهناك أأبعادا دولية هامة
ملسأأةل احلفظ .يقوم ادلبلوماس يون ابإرسال تقارير للوطن بشأأن مالحظاهتم ل ألمور وميكن أأن توفر هذه التقارير أأدةل هامة عىل
ادلوةل املعنية .اإن اترخي امللكة اإلزيابيث ا ألوىل اكن س يصبح اترخيا فقريا بدون أراء السفريين الفرنيس والاس باين يف بالطها
واليت مت الاحتفاظ هبام يف فرنسا وإاس بانيا .لقد اكنت مصادر هامة ابلنس بة للملرخني الربيطانيني .ويصح ذكل عندما تقوم
دوةل حبمك دوةل أأخرى .ول ميكن حملفوظات املس تعمرة السابقة أأن تكمتل بدون وجود نسخ من الواثئ ق حتفظ يف ماكن أخر.
ومن ادلول اليت يوجد هبا جسالت ألفراد ورشاكت وحكومات يف بريطانيا وفرنسا وهولندا والربتغال و أأملانيا وإايطاليا .وترغب
تكل ادلول حاليا يف اس تعادة املعرفة اليت تتعل ق مباضهيا .ويف  1879سعت بريطانيا ومجهورية جنوب أأفريقيا وبعد اإخفاقات
كبرية جنحت يف الهناية يف اإخضاع أأمة الزولو .ورمبا مل يكن يرغب شعب الزولو يف اإعداد جسالت مكتوبة .لكن الربيطانيني
من جانب أخر اكنوا يقومون بذكل لعدة قرون .ونتيجة ذلكل ،حيتاج شعب الزولو السفر للندن اإذا مل يس تطيعوا احلصول
عىل نسخ من جسالهتم .وهذا يعىن رحلتني للندن تس تغرقان حوايل  30ساعة .اإن حفظ املواد احلديثة يتضمن الاس تعانة
ابلتكنولوجيا واليت ل تتوافر يف اكفة ا ألماكن ول حىت يف لك ادلول .وجيب نقل املواد الالكرتونية بصورة منتظمة ويمت نسخها
حلفظها وميكن توافر خدمة ختزيهنا يف أأي ماكن من العامل .واقرتح ممثل اجمللس دراسة اجامتعات اللجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة .فهناك جسالت خاصة هبا يف دور احلفظ يف لك دوةل من ادلول ا ألعضاء ولك منظمة غري حكومية
قامت حبضور الاجامتعات ،ابلإضافة اإىل ا ألمانة نفسها .اإن حفظ هذه السجالت ميثل مسأأةل دولية.
 .248واكن ممثل الاحتاد ادلويل للصحفيني حريصا عىل تعزيز الظروف اليت تنجح يف ظلها التأأليف املس تقل .وبوصفة مللفا
وحصفيا مس تقال ،قام ممثل الاحتاد بتحرير تقارير حول العلوم والتكنولوجيا .اإن قدرة ممثل الاحتاد عىل كسب عيشه مكللف
مس تقل حمرتف يعمتد عىل قوة قوانني ح ق املللف ،واليت مه بصدد مناقشة مس تقبلها .وهيمت ابملكتبات املمتزية يف اكفة أأحناء
العامل .ويعمتد ا ألمر عىل وجود قراء متعلمني ومشاهدين متعلمني .وقد أأيد بشدة مصنفات ا ألعضاء اليت يمت حفظها مع اإدراك
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احلوادث القانونية اليت حولت احلفظ اإىل نرش موازي .وعرب ممثل الاحتاد عن اعتقاده بأأن الهدف الهام املتعل ق إابنشاء نظام
تعلميي ممتزي حول العامل واملكتبات اليت تدمعه لبد من أأن يتلقى متويال اكفيا لاكفة اإمداداهتا ول ألبنية والنظافة والكتابة
وا ألصوات والصور .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه أأيضا مدير بدون أأجر ملركز ح ق املللف ومقره يف اململكة املتحدة وهو مركز
يسعى اإىل وضع قواعد لتيسري احلصول عىل تراخيص اس تخدام وخاصة الاس تخدامات الصغرية للمصنفات ا إلبداعية .ويقوم
املركز بتطوير تكنولوجيا قد تقلل يف هناية ا ألمر من احلاجة لالس تثناءات والتقييدات وح ق املللف .واكن هذا هو مثال عىل
املللفني والنارشين واملس تخدمني اذلين يعملون معا بصورة بناءة .ويف هذه ا ألثناء ،فعندما تكون هناك اس تثناءات ينبغي أأن
تكون مبقابل عادل وتوفر بناء قدرات لضامن أأن املقابل املايل يمت توزيعه بعدل عىل املللفني وامللدين يف اكفة ادلول .وابلنس بة
للنارشين اكن من املغري اس تخدام الاس تثناءات اجلديدة اليت مسحت ابس تخدام املصنفات جماان .وينبغي أأن يكون ذكل
مغراي بصفة خاصة حيث تكون ادلول ا ألعضاء أأقل ثراء وتذهب غالبية مزيانية التعلمي والبحث هبا اإىل امللسسات الغنية يف
الشامل .وابلر م من ذكل فليست هذه يه الإجابة .وإاذا مل يقم املللفون مبا يف ذكل املللفني يف ادلول ا ألقل ثراء كسب قوهتم
بصورة مس تقةل فاإن العامل سوف حيرم من ا ألعامل اليت تعكس التنوع الثقايف .ويف تكل ادلول ا ألعضاء اليت ل يمت فهيا ذكل،
فاإن البنية التحتية اخلاصة ابلإدارة امجلعية ملدفوعات الكتاب ،سواء اكنت تس تخدم يف التعلمي أأو عندما اكن يمت اإاتحة نسخ
حمفوظة اإىل امجلهور ،تصنع الفرق .و أأعرف وفد الربازيل عن رسوره لالس تجابة اإىل ا ألجر العادل .اإن ا ألموال اليت تأأيت من
خالل مجعية مجع أأموال للعمل يف جمال التعلمي يصنع الفرق بني القدرة عىل السداد أأو خالف ذكل .ويمت متثيل املللفني
املنتظمني من خالل عقود تتطلب توقيعهم عىل حقوقهم يف أأعامهلم مبا يف ذكل احلقوق املتعلقة بأأي نقود من أأي اس تخدام
تعلميي أأو اس تخدام مكتبة .لقد اكنوا يف نفس املوقف اذلي وصفه ممثل الاحتاد ادلويل للموس يقيني يف الساب ق .ومن أأجل
حتقي ق اجلزء اخلاص ابلويبو يف هذه املهمة وهو "دمع اإبداع املصنفات اخلاصة ابلروح الإنسانية من خالل التعاون ادلويل"
اكن علهيم التعامل مع املسأأةل املتعلقة بتكل العقود .ونظرا لعدم التوازن يف القوة التفاوضية فقد اكنوا يف حاجة يف هناية املطاف
اإىل واثئ ق دولية للتعامل مع هذه املسأأةل .ويف ادلول ا ألجنلوساكسونية عىل وجه اخلصوص أأخربومه بأأن "حرية التعاقد" اكنت
مقدسة وحالت دون ذكل .ويف جمال التطبي ق ،فاإن هذا الشعار طيب الوقع عىل ا ألذن يعىن حرية الطرف الأكرث قوة يف
فرض رشوطه .ودعا ممثل الاحتاد الوفود لالتصال به بشأأن املبادرات احملمتةل يف الويبو حول املسأأةل احليوية املتعلقة ابلعقود
غري املنصفة اليت أأصبحت سببا يف انتفاء الغرض من ح ق املللف.
 .249ورصحت ممثةل املنتدى ادلويل للمللفني بأأن سافو ،الشاعرة اليواننية العظمية اليت عاشت يف القرن السادس ،قالت
بأأهنم سوف يذكروا يف أأغانهيم .ولسوء احلظ أأنه مل تكن هناك وسائل حفظ أأو رمقنة يف هواتف محموةل يف هذا الوقت وذلا
فيوجد فقط مقتطفات من اإنتاهجا الشعري الرائع .لقد دمعت احلفظ والرمقنة .ومثل سافو ،يريد املنتدى ادلويل للمللفني حفظ
املصنفات الفنية .وقد قدمت ممثةل املنتدى مثال خشصيا عىل حمفوظاهتا الشخصية اليت تضمنت  34معال منشورا و أأكرث من
 16مرسحية واليت أأودعت دلى جامعهتا ويه جامعة كينجز كوليدج يف لندن .ويقوم العديد من املللفني ببيع حمفوظاهتم من
أأجل ترك اإرث لعائالهتم .وقررت ممثةل املنتدى التربع مبحفوظاهتا جلامعته عىل أأمل حفظه ورمقنته يف الوقت املناسب .وقد
اكن هناك متربعون مشهورون من أأمثال ا ألسقف ديزموند توتو .و أأيدت ممثةل املنتدى التعليقات الفنية اليت قدهما ممثيل
الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ والاحتاد ادلويل للصحفيني .وقد اكن الصحفيون حول العامل يعانون من
اخنفاض دخلهم لكن فوق لك يشء اكنوا يريدون حفظ اإعامهلم وان تقر أأ وتتوافر للقراء مىت شاءوا.
 .250و أأكد ممثل اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب أأن بعض الاس تثناءات والتقييدات لزالت
ذات صةل اإذا متت صياغة هذه الاس تثناءات حبرص حبيث تامتىش مع الاختبار ثاليث اخلطوات وتقوم أأول بوصف
الاس تخدامات اليت ل تتطلب ترصحيا واثنيا تقوم بتحديد الشخص اذلي ميكنه القيام هبذه الاس تخدامات بدون احلصول
عىل ترصحي واثلثا مث تقييد نطاق اس تخدام املصنفات حمل النقاش بدون ترصحي .وعرب عن اعتقاده بأأن الاس تثناءات
والتقييدات املصاغة حبرص لن تلدي اإىل تألك ولن تتدخل يف سوق مواد العلوم والتكنولوجيا والطب .اإن أأي اس تثناء أأو
تقييد يمت تقدميه حديثا سوف حيتاج بصورة اكمةل اإىل أأن يأأخذ يف احلس بان اخملاطر الكبرية للبيئة الرمقية ،حيث يكون
الاس تنساخ الرمقي لعمل رمقي نسخة مطابقة ل ألصل .وهبذا املعىن ،فاإن الاس تنساخ الرمقي خيتلف عن اس تنساخ املصنفات
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املطبوعة .ولبد من أأن ندرك أأن ظروفا خمتلفة س تطب ق عىل خمتلف البدلان مبا يامتىش مع التقاليد القانونية واخلربات و أأن
معاهدة برن ومعاهدة الويبو حل ق املللف و التفاق املتعل ق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية تضمنت قدرة
ادلول ا ألعضاء عىل ترشيع اس تثناءاهتم وتقييداهتم عىل الر م من مبد أأ املعاجلة الوطنية املتضمن يف تكل املعاهدات ،طاملا أأن
تكل الاس تثناءات ختضع لختبار اخلطوات الثالثة .وقد اعرتف النارشون بأأمهية حفظ مصنفاهتم عىل املدى الطويل .ويف
العديد من القطاعات ،مثل قطاع نرش اجملالت العلمية أأقر النارشون ابملسلولية املشرتكة اليت فرضهتا أأساليب النرش
التكنولوجية اجلديدة وقاموا بتطوير حلول معلية داخل وخارج عالقات اإصدار الرتاخيص .وذلكل فقد دمع النارشون
اس تثناءات ح ق املللف اليت تضمن حفظ النسخ والاحتفاظ هبا من أأجل النفاذ العام بعد انهتاء فرتة ح ق املللف .وعارض
النارشون اس تثناءات ح ق املللف اليت مسحت ابلنفاذ اإىل مثل تكل النسخ أأثناء فرتة رساين ح ق املللف وبصفة خاصة
عندما تتنافس مع العروض التجارية .وجيب الفصل جيدا بني معل نسخ ألغراض احلفظ وبني معل نسخ من أأجل النفاذ
احلايل .اإن مكتبات امللسسات البحثية والتعلميية غري التجارية جيب أأن تمتكن من خل ق واس تخدام نسخة حفظ رمقية لتحل
حمل ا ألصل املفقود أأو الضائع يف اجملموعة العامة أأو "املتداوةل" يف امللسسة ( أأو يف اجملموعات احلرصية اخلاصة ابلس تخدامات
العلمية) ،يف حاةل عدم توافر أأصول جديدة أأو نسخ مرخصة عىل املس توى التجاري أأو اإذا مل تس تطع املكتبة احلصول عىل
النفاذ اإىل نسخة حفظ من خالل الليات احملددة يف ترخيصهم أأو اتفاقيات النفاذ من خالل الاشرتاك .وجيب أأن تقترص هذه
الاس تخدامات عىل الاستبدال وعدم السامح بعمل مزيد من النسخ أأو الاس تخدام من قبل مس تخدمني خارج نطاق
مس تخديم امللسسة .وقد مسح العديد من انرشي الكتب العلمية والتكنولوجية والطبية ابحلفظ يف تراخيصهم أأو اتفاقيات
النفاذ من خالل الاشرتاك .وجيب أأن تكون املكتبات قادرة أأيضا عىل "اإنعاش" احملفوظات من خالل خل ق نسخ رمقية
جديدة من وقت لخر لستيعاب التغريات التكنولوجية يف جمالت مثل املسح أأو متطلبات التخزين الرمقي .وميكن القيام
بعمل أأكرث من نسخة يف لك مرة لكام اكن رضوراي لضامن اإماكنية معل نسخ حفظ لالستبدال يف املس تقبل.
 .251ورصح ممثل ائتالف اجملمتع املدين بأأن موقفه مس توىح من توصية احتاد كوميونيا ادلويل للنطاق العام اليت نصت عىل
" أأننا ندعو اإىل وجود اس تثناءات منسقة وعريضة حلقوق الاس تنساخ من أأجل السامح للمكتبات ابلضطالع مبهمهتا التقليدية
يف البيئات املنحازة .ومن أأجل المتكن من توفري النفاذ اإىل املعرفة والثقافة جيب علهيم الاس تفادة من الاس تثناءات الإجبارية
واملنسقة واليت تسمح هلم بتوفري مجموعاهتم عىل الانرتنت ألغراض غري جتارية" .وبصفته رجل أأاكدميي ،رصح ممثل الئتالف
بأأنه هممت بأأن يرى اقرتاحات تتعل ق بوضع قيود عىل أأي اس تثناء حممتل .وقد لفت هذا ا ألمر انتباه الوفود اإىل طبيعة ا ألعامل
الرمقية واملصنفات احمللية وخماطر وجود جفوة اكمةل يف اذلاكرة ابلنس بة للقرن الواحد والعرشين وابلنس بة للنصف ا ألول من
هذا العقد .وغالبية مواد الانرتنت يف التسعينات ،ويه املصنفات الرمقية احمللية ،اكنت س تفقد بصورة دامئة اإذا مل يترصفوا
بصورة رسيعة .وقد حتملوا مسلولية جامعية تتعل ق حبفظ املعرفة وجتنب وجود جفوة يف اذلاكرة خاصة ابملصنفات احمللية الرمقية
يف القرن الواحد والعرشين.
 .252ورصح ممثل امللسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية بأأنه من الواحض أأن احلفظ همم ابلنس بة للجميع واحلفظ ا ألرش يفي
بصفة عامة يوفر فائدة حملية وهو للصاحل العام ادلويل أأيضا .لقد أأراد أأعامل حمفوظة وحقوق مللف ومفاوضني جتاريني حلل
املشالكت املتعلقة ابلنفاذ واليت س تكون غالبا مرتبطة ابلس ياق .وجيب أأن يكون دلى لك مهنم حد أأدىن من اس تثناءات
احلفظ .وجيب أأن يسري ذكل قدما كهدف مبكر حممتل من خالل برانمج معل أأكرب حول احلد ا ألدىن لس تثناءات ح ق
املللف ،حىت لو مل تكن اكفة املسائل املتعلقة ابلس تثناءات تناسب تنس يقها وفقا للحد ا ألدىن من املعايري فس يكون هناك
أأرضية مشرتكة حول احلفظ عنه ابلنس بة ألي مساةل أأخرى .ويتضمن احلفظ أأيضا مسائل مثل اس تثناءات تدابري امحلاية
الفنية و أأمهية الاس تثناءات ليس فقط ابلنس بة حل ق املللف ولكن أأيضا ابلنس بة للحقوق اجملاورة .وقد تمكن معرفة دوةل يف
واثئ ق موجودة يف دوةل أأخرى ،كام اتضح يف ترسيبات ويكيليكس .وميكن أأن تقوم الورقة بتقدمي املزيد من الاس تنتاجات
وبدل من القول بأأن مثل هذه الاس تثناءات ميكن السامح هبا ،جيب أأن ينص الاس تنتاج عىل أأن ادلول ا ألعضاء دلهيا
اس تثناءات وس تكون هناك أأمهية لوجود وثيقة دولية تشري اإىل أأن الاس تثناءات "سوف" تصبح مضن القوانني الوطنية.
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 .253و أأشار ممثل امجلعية ادلولية للنارشين بأأن احلفظ هو أأول موضوع عىل قامئة املوضوعات املقرتحة عىل طاوةل الرئيس.
وان دلى ممثل امجلعية أراء حول املوضوعات اليت اكنت متعلقة ابملكتبات ودور احلفظ واليت اكنت شامةل وذلكل فهيي ل
تتعل ق ببند جدول ا ألعامل لكن مسأأةل احلفظ اكنت أأحد املوضوعات اليت يود عقد املزيد من املناقشات املوضوعية بشأأهنا.
أأول ،أأراد النارشون ملطبوعاهتم ،مبا يف ذكل املصنفات الرمقية أأن تصبح جزءا من تراث ا ألمة .وأمنوا أأيضا ابلهدف القائل بأأن
املكتبات الوطنية وامللسسات ا ألخرى ،واليت مت تفويضها ابملشاركة يف معلية احلفظ ،جيب أأن تكون قادرة عىل القيام بذكل
من الناحية الفنية واملالية والقانونية .وا ألمه من ذكل هو أأن جيب أأن ينجح احلفظ يف جمال التطبي ق .ويف املناقشات اليت
تتعل ق ابحلفظ جيب علهيم التفرقة بني املصنفات اليت انهتيى ح ق مللفها واملصنفات اليت مل يمت نرشها واملصنفات غري املتوفرة
جتاراي واملصنفات املتوافرة جتاراي .وهناك مصاحل خمتلفة متضمنة يف لك من تكل الفئات وهناك مس توايت خمتلفة من التواف ق
يف الر أأي بني أأحصاب املصلحة يف لك من تكل الفئات .اإن احلفظ الرمقي للمصنفات غري الرمقية وحفظ املصنفات ذات ا ألصل
الرمقي قد خل ق حتدايت فريدة ،ويه حتدايت مل يمت حىت الن حلها لكن العديد من اجلهات تعمل علهيا وتكتسب خربات
كبرية بشأأهنا .اإن معلية حفظ املصنفات الرمقية ليست اإجراء واحد ولكهنا معلية مس مترة .أأما حفظ املصنفات ذات ا ألصل
الرمقي فهيي تتطلب بصفة أأساس ية تعاون وثي ق مع أأحصاب احلقوق واملكتبات .واكن هذا ا ألمر رضوراي لعدة أأس باب .أأول،
عند التفاق بشأأن املواد اليت جيب حفظها ميكن للنارشين نرش مصنف يف عدة أأنساق خمتلفة .وميكهنم أأيضا أأن حيتفظوا هبذه
املصنفات بأأنساق خمتلفة يف قواعد بياانهتم ،و أأحياان يف نسخ رئيس ية واليت تكون منظمة بصورة أأكرب و أأثرى معلوماتيا.
وتساءل عن النس ق اذلي جيب حفظة من أأجل ا ألجيال القادمة؟ وابلطبع جيب حفظ النس ق اذلي يتضمن أأكرب قدر من
املعلومات هو اذلي س يكون أأكرث قمية .وكيف ميكهنم حفظ قواعد البياانت عىل الانرتنت واليت يمت حتديهثا بصورة مس مترة
حيث ل يوجد نسخة واحدة منشورة وحيث س تكون أأي نسخة مطبوعة نسخة قدمية مبجرد اإيداعها يف احلفظ؟ ومن
أأس باب وجوب تعاوهنم هو التفاق بشأأن كيفية تقدمي امللفات الرمقية اإىل مكتبات احلفظ .اإن أأكرث الليات كفاءة تتعل ق اإما
بأأومتة التوصيل للمكتبات يف نس ق اإرسال أأو من خالل السامح للمكتبات ابدلخول اإىل أأنظمة النارشين للحصول عىل امللفات
كام يرون مناس با وميكهنم اختيار وانتقاء امللفات اليت يقومون حبفظها وإادخالها يف قواعد بياانهتم .واكن هناك أأيضا بعض
النارشين اذلين مسحوا ملكتبات وطنية معينة ابلحتفاظ بنسخ احتياطية من قواعد بياانت مطبوعاهتم بناء عىل مذكرة تفامه
مفتوحة .وميكن حتقي ق مكسب ابلنس بة للطرفني هبذه الطريقة .ومن أأكرث ا ألمور أأمهية و أأكرثها حتداي يف حتقي ق التفامه هو
كيفية النفاذ اإىل النسخ احملفوظة .وهذه ليست مسأأةل ميكن تسويهتا مرة واحدة ،ألن املكتبات قد تغريت والطريقة اليت يريد
القراء النفاذ هبا اإىل احملتوى تغريت كام تغريت الطريقة اليت يقوم هبا النارشون بعرض مصنفاهتم .وذلكل فاإن التعاون الوثي ق
سوف حيق ق أأفضل النتاجئ .وقد ل ميكهنم عقد مناقشات مفيدة حول احلفظ بدون أأن يأأخذوا هذا ا ألمر يف احلس بان .وعرض
ممثل امجلعية تقدمي أأمثةل أأكرث تفصيال وقد يقوم اإىل جانب ذكل من الناحية املثالية ابإعطاء أأسامء املنظامت اليت متثل املكتبات
و أأحصاب املصلحة الخرين .ومل يمت التوصل اإىل اتفاق بني أأحصاب املصلحة حول ادلول املعياري اذلي جيب أأن تلعبه الويبو،
لكن اكنت هناك أأرضية مشرتكة واكنت تكل ا ألرضية املشرتكة أأرضية خصبة فامي يتعل ق ابلعديد من جوانب احلفظ .اإن ادلول
ا ألعضاء اليت تدرس س ياساهتا الوطنية اخلاصة ابحلفظ سوف تس تفيد من هذه املعلومات وقد عرب ممثل امجلعية عن حزنه
عىل أأن التعبري عن الاهامتم ابحلصول عىل مزيد من املعلومات حول كيفية معل هذا النظام يف جمال التطبي ق ،قد أأصبح
بصورة ما موقفا س ياس يا يف مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وقد اختلفت املكتبات والنارشين
حول ادلور املعياري اذلي جيب أأن تلعبه الويبو ،لكهنم اتفقوا عىل أأن توافر معرفة أأفضل وفهم أأفضل للمسائل العملية سوف
يصب يف مصلحة امجليع.
 .254و أأشاد الرئيس بأأن ممثل امجلعية ادلولية للنارشين قد دعا اإىل تطبي ق مهنج معيل يقوم عىل أأساس ما حيدث يف الواقع،
ودراسة اخلربات واس تخدام ذكل ابعتباره جزء من املناقشات .واكن هناك كثري من ا ألمور اليت سيس متعون اإلهيا وهو ما
س يعم ق املناقشات ألن هناك العديد من املشاراكت اليت سيمت أأخذها يف احلس بان .وقد يدرسوا مىت متت معلية احلفظ.
وسوف يعمتد ذكل عىل نوع املصنف ألنه قد تكون هناك تبعات اإذا اكن مصنفا يف النطاق العام أأو من مصنف متوافر
بصورة جتارية .اإن معاجلة املصنفات ذات ا ألصل الرمقي ،أأو املصنفات غري احمللية سوف يكون تبعات .ومل يكن ا ألمر جمرد
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مرحةل اس تقبال موقف قانوين عايل وفلسفي يتعل ق بأأمهية املوضوع .وقد جشع الوفود عىل دراسة املساهامت اخلاصة يف قواعد
البياانت ومراجعة املساهامت .وقد تناولت املناقشات املصنفات اليت تنبع من احتياجات خاصة والواقع ،أأي اخلربات،
وا ألخطاء اليت يمت ارتاكهبا و أأفضل الطرق للتعامل مع املسائل املتعلقة ابملوضوع وكيف ميكهنم دراسة أأفضل طريقة لتحقي ق
حتسن يف ا ألمر .اإن ا ألمر يف طريقة ألن يصبح أأكرث فائدة.
 .255وطالب وفد الر أأس ا ألخرض عرض فيمل قصري حول حلقة معل الويبو اليت عقدت يف الر أأس ا ألخرض حول العرض
التوضيحي اخلاص مبعاهدة مراكش.
 .256ورصح وفد الربازيل بأأنه بوصفه أأحد املشاركني يف فعالية الر أأس ا ألخرض فاإنه يدمع الطلب مشريا أأن الروح الطيبة
اخلاصة مبعاهدة مراكش ميكن أأن تفيد مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
 .257ورصح الرئيس بأأنه ،نتيجة لصعوابت فنية ،سيمت عرض الفيمل لحقا.
 .258واس تعان ممثل جملس اسكتلندا للمحفوظات مبثال رمقنة املصنفات اليت حتدث يف لكية الفنون يف جالجسو وذكل
للتعلي ق عىل احلاجة لوجود معاهدة دولية تتضمن اس تثناء حفظ لصاحل دور احلفظ .ويف مايو  2014شب حري ق و أأتلف
بصورة كبرية جزء من لكية الفنون يف جالجسو واليت تعترب حتفة معامرية فنية من اإنشاء تشارل رينيه ماكينتوش .وقد فقدت
مكتبة ماكينتوش اإىل جانب أأجزاء من مجموعات احملفوظات .وقد أأكد هذا احلادث عىل أأمهية اس تثناءات احلفظ يف قانون ح ق
املللف لصاحل املكتبات ودور احلفظ .ومنذ حادث احلري ق ،فاإن اجملموعات احملفوظة يف اللكية أأصبح من غري املمكن النفاذ
اإلهيا ،بيامن اكنت جتري معلية معاجلة احلفظ الرضورية .وسيتوافر نفاذ جزيئ اإىل اجملموعات املادية عند اس تكامل معلية جتديد
مبىن ماكينتوش .وتوجد حاليا خطط لرمقنة غالبية اجملموعات أأثناء معلية الصيانة من خالل الاعامتد عىل اس تثناء احلفظ يف
قانون اململكة املتحدة .وللتعويض عن غياب النفاذ أأثناء معلية معاجلة الصيانة قام أأمناء احلفظ بتوفري بعض املواد من مجموعاهتم
من خالل فهارسهم املوجودة عىل الانرتنت .وقد متت رمقنة هذه املواد عىل أأساس التخصيص عىل مدى الس نني وحدث
قبل اندلع احلري ق .وقد قام أأمناء احلفظ يف لكية فنون جالجسو بعملية شامةل إلزاةل احلقوق فامي يتعل ق ابملادة اليت قاموا
بتوفريها من خالل الانرتنت منذ اندلع احلري ق .وقاموا ابلتصال جبمعيات التحصيل ذات الصةل يف اململكة املتحدة لتقدمي
املساعدة للمرشوع .واكن ميكن للجمعيات ذات الصةل توفري تفاصيل قليةل لالتصال ابلر م من تزويدها بقامئة تضمنت 195
صاحب ح ق .ويوحض ذكل أأن اإصدار التصارحي ل ميكن أأن مي أل الفجوة عندما ل تكون اس تثناءات قانون ح ق املللف
متوافرة ابلنس بة ألمناء احلفظ ألن منظامت الإدارة امجلاعية مل حتمل دامئا تفويض خاص بأأنواع أأحصاب احلقوق اذلين ميثلون
بصورة شائعة يف مجموعات احملفوظات .ومن دراسة بروفيسور كينيث كروز عرفوا أأن  89من بني  188من ادلول ا ألعضاء ل
تقدم اس تثناء حفظ دلور احلفظ أأي ما ميثل  .%45واكنت معلية السعي للحصول عىل موافقة فردية يف غياب اس تثناءات
احلفظ اخلاصة تتعدى مواردمه .لقد اكنت الاس تثناءات رضورية لضامن النفاذ املس متر جملموعات احملفوظات ول ميكهنم
استبدالها من خالل اتفاقيات تصارحي يف حاةل غياب التفويض .وسوف توفر املعاهدة ادلولية ا ألساس اذلي يلدي اإىل تطبي ق
الاس تثناءات حيث تكون هناك حاجة اإلهيا وسوف تدمع حفظ تراث احملفوظات بغض النظر عن املوقع وخاصة حيامث بد أأت
مبادرات حفظ رمقية تعاونية وعرب احلدود تليت مثارها.
 .259وتساءل ممثل منتدى حوار املس هتلكني عرب ا ألطليس عام اإذا اكن من ا ألفضل ترك الرتاث الثقايف والتارخيي لميوت
بدل من قراءته وهل يعترب حفظ ماضهيم املشرتك أأمرا حيق ق الصاحل العام و أأنه من ا ألفضل قراءته بدل من تركه لميوت؟ وإاذا
مل يقوموا ابختاذ اإجراء رسيع فاإن جزء كبري من هذا املرياث سوف يفقد ل ألبد من خالل التدهور أأو س يفقد حفسب ،أأو
س يظل ميتا ألنه لن ميكن النفاذ اإليه من قبل غالبية الناس ولن يس متتعوا به أأو يدرسوه أأو يبحثوا فيه .وابلر م من اإننا نعيش
يف العرص الرمقي ،تساءل عام اإذا اكن هناك البعض يف القاعة ممن حياولون ادلفاع عن اسرتاتيجية ندرة معلوماتية وإابداعية يف
مقابل توافر كثري من املعلومات عىل الانرتنت وهو أأمر مفيد من الناحية الاجامتعية .ولقد اعتربت الغالبية العظمى من الوفود
معلية احلفظ مسلولية أأخالقية وخدمة عامة .وابلر م من ذكل ،فاإن الغابة املعقدة وغري املفهومة من قوانني ح ق املللف
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احلالية اليت غالبا ما تعترب غري منطقية قد جعلت من املس تحيل ابلنس بة ألمناء املكتبات و أأمناء احلفظ ،ومعظمهم حمامني يف
جمال حقوق امللكية الفكرية ،الاضطالع بتكل املسلولية عىل املس توى ادلويل ويف التعامالت عرب احلدود مع أأي درجة من
اليقني القانوين .وقد خل ق غياب اليقني القانوين حاةل تسمى ابإحباط معلية احلفظ .لقد منعوا من ممارسة ح ق احلفظ ،واكنت
تكل وظيفهتم ،ألهنم اكنوا خائفني من اخملاطرة بأأن تمت مقاضاهتم .وقد تعارضت املامرسات الاجامتعية البدهيية مع قوانني حقوق
مللف ابلية وفوضوية تس ببت يف اإحباط معلية احلفظ .وملاذا اكنت هناك حاجة اإىل حل دويل من الويبو للسامح بشحن
املصنفات احملفوظة ذات القمية الثقافية عرب احلدود؟ أأيد ماليني املس هتلكني يف أأورواب والولايت املتحدة ا ألمريكية وجود
اس تثناء دويل حل ق املللف لتقوم اإحدى املكتبات أأو دور احلفظ ابإرسال نسخة من مصنف لتحل حمل نسخة من هذا
املصنف اذلي اكن حيفظ يف مكتبة أأو دار حفظ مس تقبةل لكنه فقد أأو تلف أأو دمر .واكن هناك حاجة لوجود مرونة يف
ح ق املللف ادلولية فامي يتعل ق ابلبحث الأاكدميي والصحفي من أأجل سهوةل النفاذ اإىل املكتبات ودور احلفظ حول العامل
لصاحل دمع واس تعادة العدل الثقايف بني دول الشامل واجلنوب .وقد اكنت غالبية املس هتلكني يليدون التعاون ادلويل وإاجراء
تعديالت قانونية لصاحل احلفظ الثقايف وتبادل اكفة املعارف اليت ختصهم مجيعا.
 .260ورصح ممثل مجعية أأمناء احملفوظات ا ألمريكيني بأأن امجلعية متثل أأكرب منظمة حمفوظات يف أأمرياك الشاملية و ألن
أأعضاءها يقومون ابإدارة ماليني املصنفات أأولية املصدر عرب العامل ،فقد أأىت اإىل الويبو لتشجيع وجود معايري موحدة .وابلر م
من ذكل ،فقد شعر ابلإحباط بسبب النغمة املكررة املتعلقة بأأن ما عىل الويبو سوى أأن تقوم "بتبادل اخلربات الوطنية".
وقد اس تنتج العديد من زمالئه أأن اخليار الوحيد أأمام دور احلفظ هو أأن تعترب ح ق املللف غري ذات صةل .وحلسن احلظ،
أأن حفص بياانت بروفيسور كينيث كروز يف اجللسة ا ألخرية للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد أأوحت
بطريقة للسري قدما ألهنا أأوحضت أأن التدابري اليت تمت عىل مس توى أأمة واحدة ختف ق .اإن اعامتد اجملمتع عىل واس تخدامه دلور
احلفظ قد زادت زايدة خضمة يف ظل العامل املرتابط عن طري ق الش باكت لكهنم لن يس تطيعوا القيام مبهمهتم املتعلقة ابحلفاظ
ابلرتاث العاملي وخدمة مس تخدمهيم العامليني بدون وجود قوانني متسقة وميكن التنبل هبا .وقد أأوحضت ادلراسة احملدثة
لربوفيسور كينيث كروز  2015أأن  %45من ادلول ا ألعضاء ل تسمح ابلنسخ ألغراض احلفظ أأما ادلول اليت اكنت تسمح
بذكل فقد اكنت تقوم بأأمور غاية يف الاختالف .أأمل توجد الويبو حلل هذه اخلالفات الوطنية والسامح بوجود بيئة منصفة
حبيث يعرف امجليع موقفهم بغض النظر عن ادلوةل اليت يمت التعامل معها؟ اإن واقع ا ألمر أأن أأمناء احلفظ يف لك أأحناء العامل
اكنوا يتعرضون لتحدايت خضمة تتعل ق ابحلفظ بصورة فردية وجامعية .لقد عمل أأمناء احلفظ أأن حفظ بعض املصادر ميكن أأن
يمت عرب مرشوعات دولية تعاونية مثل المنوذج اذلي مت ذكره يف الفعالية اجلانبية ،ويه اليت تتعل ق ابلعلامء الصينيني اذلين
حياولون العثور عىل طريقة للحصول عىل وحفظ السجالت العديدة اليت تتعل ق ببدلمه واليت توجد حاليا يف مناط ق حول
العامل يف ا ألوراق الشخصية للمبرشين اذلين معلوا يف الصني يف القرن التاسع عرش و أأوائل القرن العرشين .وما اذلي تعنيه
معلية حفظ احملفوظات؟ ويف مس تواها ا ألسايس تتطلب هذه العملية ثالثة خطوات أأساس ية .أأول ،معل نسخة ،سواء
ورقية أأو فيلمية أأو رمقية .اثنيا ،معل نسخ احتياطية بصورة منتظمة ونسخ تأأمني .اثلثا ،توفري نسخة استبدال للمس تخدمني
عند تلف ا ألصل أأو عندما يصبح قدميا أأو عند فقده أأو تعرضه خلطر كبري .وبناء عليه ،فاإن ما حيتاجه أأمناء احلفظ فامي يتعل ق
ابس تثناء احلفظ هو القدرة عىل صنع نسخ من أأي نوع من أأنواع املصنفات غري املنشورة اليت اكن يمت الاحتفاظ هبا يف دار
حفظ ،والقدرة عىل صناعة نسخ أأو نقل العدد املطلوب من النسخ للوفاء بأأغراض احلفظ وجعل تكل النسخ اليت صنعت
ألغراض احلفظ متاحة للجمهور فقط بنفس الطريقة اليت قد جتعل هبا ا ألصل متوافرا  .ول يس تطع أأمناء حفظ القرن
الواحد والعرشين الاس تجابة مجلهورمه العاملي بدون وجود اس تثناءات واحضة .وقد أأوحضت دراسة بروفيسور كينيث كروز
 2015بأأنه ل يزال هناك ارتباك امللكف موجودا .وقد يكون ذكل معل صعب لكن هممة الويبو يه اإجياد حل يف القرن
الواحد والعرشين للعامل املرتابط.
 .261وهنأأ ممثل الرابطة ادلولية لتمنية امللكية الفكرية الرئيس عىل انتخابه .ورصح بأأن عقيدته ا ألساس ية تتعل ق بأأن حامية
امللكية الفكرية قد أأدت اإىل تعزيز ا إلبداع والابتاكر وسامهت يف بناء اقتصاد معرفة قوي برشط أأن يمت تنفيذه بصورة اكفية
من خالل حتقي ق التوازن بني حامية حقوق امللكية الفكرية وبني املصلحة العامة .و أأشار اإىل احل ق يف الثقافة والوارد يف واثئ ق
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ا ألمم املتحدة اخلاصة حبقوق الإنسان واليت ذكرت يف الساب ق ولعبت دورا هاما يف جمال احلفظ طويل املدى للمنتجات
الثقافية .ومن خالل توحيد النفاذ اإىل الثقافة ،فاإن حامية املللفني وحرية الفكر اخلالق واحلفظ طويل املدى من خالل احل ق
الواسع يف الثقافة ،فاإن املادة  27من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان واملادة  15من العهد ادلويل للحقوق الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية تضمنت بصفة خاصة اإطار واعد للمصاحلة بني مصاحل املللفني مع مصاحل امجلهور .ومن الرشوط
ا ألساس ية لتحقي ق هذا الهدف اإحداث توازن بني خمتلف مكوانت احل ق .وميكن أأن حيدث ذكل بطرق خمتلفة ومن خالل
اس تثناءات وتقييدات ومن خالل قيود عىل ممارسة احلقوق أأو ببساطة من خالل حلول معلية .و ألن الك مكوين احل ق يف
الثقافة جيب أأن يمكل أأحدها الخر ول جيب تطبي ق أأحدهام يف غياب الخر ،فاإن احللول العملية من احملمتل أأن حتق ق نتاجئ
واعدة بشلك أأكرب وخاصة ألهنم س تكون قادرة عىل استيعاب خصوصيات القطاع والبنية التحتية احمللية.
 .262ورصح ممثل الاحتاد الكندي للمكتبات بأأن الاحتاد ميثل أأفراد ومكتبات من أأنواع خمتلفة يف كندا منذ  ،1946مبا يف
ذكل املكتبات املتخصصة واحلكومية واملدرس ية والأاكدميية .لقد جسلت املكتبات ودور احلفظ الرتاث واملعرفة اخلاصة
بشعوب العامل .لقد اكنت معلية حفظ هذه املصنفات أأحد املهام ا ألساس ية لالس تثناءات والتقييدات .ور أأى أأن الاس تنساخ
يعىن الاس تنساخ الرمقي والوريق ألغراض 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
الرتاخيص يف ضامن حفظ املصنفات .وقد قام بروفيسور كينيث كروز بتحديد أأن  99دوةل من ادلول ا ألعضاء قد خولت
مكتبات لصنع نسخ للحفظ ،واكن هناك  89دوةل ل يوجد هبا مثل هذا الاس تثناء .واكنت املكتبات تس تخدم هذه
الاس تثناءات لضامن حفظ املصنفات النادرة ،واملصنفات الهشة واملصنفات اليت تتعرض خلطر التخريب حيث يصعب أأو ل
ميكن توفري بديل لها وحيث يكون للمصنف أأمهية وطنية أأو ثقافية .ويف بعض املواقف ،ميكن للمكتبة حفظ املصنف ا ألصيل
يف خمازهنا وتوفر نسخة لالس تخدام العادي .وميكن للمكتبة أأن تصنع عدة نسخ مع الالزتام مبعايري النسخ اليت تغريت مبرور
الوقت .أأما ابلنس بة للمصنفات الورقية الهشة ،قد حتتاج املكتبات اإىل تغيري للشلك لضامن توافر املادة عىل املدى الطويل.
عىل سبيل املثال ،فاإن املكتبة اليت حتتفظ مبجموعة من الصور التارخيية أأو ا ألطباق اليت اكنت تبىل ميكهنا أأن تصنع نسخا
مطبوعة أأو رمقية للسامح للمس تخدمني مبشاهدة الصور بدون التسبب يف املزيد من التلف أأو ا إلرساع يف تدهور ا ألصل.
وينطب ق تغيري الشلك أأيضا عىل املصنفات الرمقية .من السهل حدوث خدش لسطوانة دي.يف.دي أأو تلف الاسطوانة مبا
جيعلها غري قابةل لالس تعامل نتيجة ذلكل .وميكن للمكتبة أأن تصنع نسخة احتياطية عىل اسطوانة دي.يف.دي .لضامن حفظ
احملتوى .ومل يمت تقدمي تكل املصنفات لرعاة املكتبات اإل يف حاةل اس تخدام ا ألصل .وقامت بعض املكتبات بتوفري نسخ
احتياطية عىل اسطوانة مرنة لضامن اس مترار نفاذ املكتبات للمحتوى اذلي قاموا برشائه مدركني بأأن الربامج اخلاصة ابلنفاذ اإىل
املصنفات املرمقنة أأو الرمقية ميكن أأن تصبح قدمية وقد حيدث ذكل خالل مخس س نوات .اإن ابئعي املكتبات ليسوا خمدلين.
واكنت هناك حاجة لوجود اس تثناء دويل ليسمح بتوفري مكتبة أأو دار حفظ لنسخة من مصنف لتحل حمل نسخة من
املصنف اذلي اكن حيفظ يف مكتبة أأو دار حفظ مس تقبةل لكهنا فقدت أأو دمرت .وقد تكون امللسس تان يف دولتني خمتلفتني
ذلا س تحتاج املكتبات يف الك ادلولتني اإىل اس تالم نسخ .وقد أأقر ميثاق اليونسكو خبصوص حفظ الرتاث الرمقي لعام 2003
كام أأقر اإعالن فانكوفر  2012ابدلور الهام اذلي لعبته ا ألطر القانونية يف اجلهود ادلولية للحفظ الرمقي.
 .263ورصح ممثل الاحتاد ا ألملاين للمكتبات بأأنه ميثل  200500مكتبة داخل أأملانيا .ويتطلب احلفظ الرمقي طويل املدى
أأدوات فنية وهجود مثل تكل اليت ذكرها ممثيل امجلعية ادلولية للنارشين ومجعية أأمناء احملفوظات ا ألمريكيني .اإن ختزين
احملفوظات عىل أأقراص مرن مل يكن اكفيا ألن احملفوظات س تختفي أأو س تصبح غري قابةل لالس تخدام بعد فرتة عرش س نوات
أأو ما يقرب ذكل .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه ابلر م من عدم كونه خبريا بأأمور احلفظ فقد اكن مدراك بأأن ا ألمر يتطلب وجود
العديد من النسخ يف أأنساق جديدة لضامن اإماكنية اس تخداهما يف أأنظمة التشغيل اجلديدة .وقد اكن هناك طلب فوري عىل
خدمات تساعد عىل نسخ وختزين هذه املصادر .وقد اس تخدمت مكتبة ادلوةل يف برلني خدمة دولية يف متش يجان ابلولايت
املتحدة ا ألمريكية لتخزين املصادر ،ولكن بترصحي فقط من النارشين .ومل يوفروا أأي نفاذ من خالل هذا الإطار .لقد أأعطى
العديد من النارشين ترصحي اإىل بورت كهورت يف متش يجان لكن هذا ا ألمر اكن ميثل مسأأةل دولية ،ألنه اكنت هناك حاجة
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اإىل الرتخيص ومل يكن مينح يف العديد من احلالت .اإن وجود اس تثناء متناس ق يسمح ملقديم اخلدمات بتخزين املصادر
الرمقية يف دول أأجنبية بدون ترخيص سوف يساعد عىل حل مشالكت ملحة.
 .264ورصح ممثل املكتب ا ألورويب مجلعيات املكتبات والإعالم والتوثي ق بأأن املكتبات لعبت دورا هاما يف ش بكة
امللسسات الثقافية املسلوةل عن حفظ اترخي وحمفوظات ا ألمة .وقد مت اإجناز املهمة ابلنيابة عن امجلهور والتعلمي والبحث .و أأكد
عىل أأنه ابلر م من أأن الظروف اليت متت يف ظلها معليات الطباعة ودخول مواد أأخرى بصورة دامئة يف مجموعات املكتبات
اكنت خمتلفة ،فاإن غالبية احملتوى املقدم عرب ش بكة الانرتنت يمت تقدميه بصفته خدمات ملقتة ،ويعمتد عىل انهتاء الاشرتاك.
ويف العديد من احلالت حىت عند منح تراخيص حلقوق نفاذ دامئة للمكتبات ومس تخدمهيا ،ل ميكن للمكتبات احلصول عىل
ملفات احتياطية للحفظ لكن تس تطيع النفاذ فقط من موقع املنتج عىل الانرتنت وهو ما ل يعطي ضامانت تتعل ق ابحلفظ
طويل املدى .وقد أألقت توصية املفوضية ا ألوروبية يف  27أأكتوبر  2011الضوء عىل أأنه ابلر م من حتقي ق تقدم يف الاحتاد
ا ألورويب بشأأن حفظ املواد الرمقية ،مل تطب ق س ياسات واحضة وشامةل يف العديد من ادلول ا ألعضاء خبصوص حفظ احملتوى
الرمقي .اإن غياب مثل هذه الس ياسات اكن ميثل خطرا عىل بقاء املواد اليت مت حتويلها للنس ق الرمقي وقد ينتج عنه فقدان
للمواد اليت أأنتجت بصورة رمقية .ورصح ممثل املكتب بأأن وجود حل دويل يوفر حد أأدىن من املعايري ادلولية يف اس تثناءات
احلفظ بغض النظر عن نس ق النرش وسوف يلدي ذكل اإىل دمع تطوير س ياسات شامةل حلفظ املواد املطبوعة واحملتوى
الرمقي أأيضا يف املس تقبل.
 .265ورصح ممثل املعهد الكندي حل ق املللف بأأن املعهد ميثل مجموعة مظلية متثل املبدعني والنارشين واملوزعني .ويف
اجللسة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة عرض جتربة الكتاب والنارشين الكنديني فامي
يتعل ق ابلس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابلتعلمي و أأراد حتديث هذه التعليقات من أأجل الانتقال اإىل تعليقات تعمتد عىل
ا ألدةل .وتلخيصا ذلكل ،ففي خريف  2012مت تغيري قانون ح ق املللف الكندي الوطين للسامح ابلتعامل املنصف ألغراض
التعلمي واحملااكة الساخرة والهجاء .وقد شعر الكتاب ابلرسور عندما وجدوا أأن احملااكة الساخرة والهجاء قد مت تضميهنام يف
القانون لكن التعلمي بوصفه فئة كبرية غري حمددة للتعامل املنصف اكن ميثل أأمرا أخر .ويقوم املعلمون يف كندا بعمل نسخ
ضوئية أأو قاموا بعمل مسح ضويئ رمقي ملاليني الصفحات من حمتوى محمي حبقوق مللف لك عام .وقد اس تخدموا تكل
النسخ يف جتميع حزم خاصة ابدلورات وإاعداد أأدوات تعلميية متثل جزء من املهنج ادلرايس .ومبوجب نظام التصارحي امجلاعية،
فاإن املبدعني والنارشين اكن يمت تعويضهم عن اس تخدام أأعامهلم .ولكن لسوء احلظ فقد ر أأي املعهد أأن اجلامعات واللكيات
واملدارس قد اس تخدمت اس تثناء التعامل املنصف اذلي مل يمت تعريفه بصورة حصيحة للقيام ابخلفض الشديد للتعويضات اليت
اكنت تدفعها للكتاب والنارشين واملبدعني الخرين .وقد قامت احملامك الكندية بصفة خاصة ابقرتاح اس تخدام "مقتطفات
قصرية" وفقا للتعامل املنصف اخلاص ابلتعلمي وقد عرف املعلمون املقتطفات القصرية بأأهنا  %10من العمل احملمي حبقوق
مللف أأو فصل اكمل من كتاب أأو مقاةل واحدة من دورية أأو قصيدة اكمةل .ومل تكن تكل املبادئ التوجهيية جزء من القانون
الكندي .فقد اكنت متثل ما يريد املعلمون أأن يكون عليه القانون الكندي .وشعر املعلمون ابلقوة بعد نرش مباداهم التوجهيية
فتوقفوا عن سداد رسوم الرتاخيص امجلاعية من خالل هيئة النفاذ حل ق املللف ويه الهيئة املسلوةل عن احلقوق امجلاعية.
وقد قامت ملسسة املراجعة  PriceWaterhouseCoopersملخرا بتحليل أأثر املبادئ التوجهيية عىل سوق النرش
التعلميي يف كندا مبا يف ذكل تأأثري ذكل عىل املدرسني وا ألساتذة والطالب والكتاب والنارشين .وسوف يمت نرش ادلراسة يف
كندا يف املس تقبل القريب .وإاىل جانب حتديد مجم اخلسائر اليت حلقت بعملية التأأليف والنرش بسبب التفسري العنيف
للمعلمني للتغريات يف اس تثناء التعامل املنصف يف كندا ،فقد قامت دراسة ملسسة PriceWaterhouseCoopers
ابس تنتاج ان اإنتاج املواد التعلميية احمللية سوف يرتاجع بصورة حمتية .واكنت النتيجة املقصودة ويه زايدة النفاذ اإىل مواد
تعلميية ذات جودة عالية ،قد مجبهتا نتيجة غري مقصودة ويه انسحاب املبدعني من السوق التعلميية .وكام أأشارت دراسة
امللسسة جيب أأن يمت تعويض املبدعني وإال سيتحطم منوذج ا ألعامل .وعرب عن أأمهل أأن يكون فهم اخلربة الكندية مفيدا للجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأثناء سري املناقشات املتعلقة ابلس تثناءات التعلميية.
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 .266ورصح الرئيس بأأنه طاملا ل توجد طلبات من املنصة من املنظامت غري احلكومية فميكهنم الاس امتع اإىل طلبات الوفود
حول موضوع احلفظ.
 .267ورصح وفد الربازيل بأأنه من بني ا ألحد عرش موضوعا فاإن املوضوع ا ألول املتعل ق ابحلفظ اكن من الواحض أأنه يمتتع
مبجال به تواف ق يف الر أأي .اإن دور معلية حفظ املصنفات ا ألدبية اكن من بني أأخطر السامت لالس تثناءات والتقييدات .لقد
اكنت يف قلب هممة دور احلفظ و أأحد ا ألنشطة الرئيس ية اليت تقوم هبا املكتبات العامة .واكن مما ل ميكن اإناكره أأن اخلدمة
العامة املقدمة من قبل تكل امللسسات اكنت خدمة أأساس ية لس مترار املعرفة يف اكفة أأنساقها املمكنة .واكنت الاس تثناءات
املتعلقة ابحلفظ تنص علهيا العديد من القوانني الوطنية وجيب متديدها وحتديهثا مع أأخذ ا ألساليب التكنولوجيا الرمقية يف
احلس بان .واقرتح الوفد اس تخدام مفاهمي حمايدة ابلنس بة للتكنولوجيا ول ألنساق حبيث ل تكون هناك حاجة اإىل اإعادة النظر
يف الترصفات القانونية ادلولية عند حدوث تطورات جديدة.
 .268ورصح وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،بأأن وهجة نظره يه ان هناك تواف ق طاغي يف الر أأي حول
احلاجة اإىل وجود وثيقة دولية حتمي الاس تثناءات والتقييدات للقيام ابلعمل الرضوري اذلي اكنوا حيتاجون اإليه من أأجل نرش
املعرفة وحفظ املصنفات .وقد قاموا ابإلقاء الضوء عىل العديد من ا ألس باب واحلالت اخملتلفة اليت واهجوا فهيا حتدايت بسبب
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 ا ألس باب .كام أألقوا الضوء أأيضا عىل أأن
العقود واتفاقيات الرتاخيص ل تكفي حيث يوجد جفوة يف وثيقة دولية حول الاس تثناءات والتقييدات .وعرب عن أأمهل يف أأن
يكون هناك دليل موثوق فيه ،مبا يف ذكل دراسة بروفيسور كينيث كروز ،عىل أأن وجود وثيقة قانونية دولية يعترب خطوة
رضورية حتتاج اإىل القيام هبا اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة لتضمن حامية املعرفة ،واملعرفة الثقافية واحلفاظ
علهيا ل ألجيال القادمة.
 .269ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه سعيد للمشاركة يف املناقشات املتعلقة ابحلفظ وهو موضوع غاية يف
ا ألمهية ابلنس بة للمكتبات ودور احلفظ .ويف الوثيقة  SCCR/26/8اليت تقدم هبا الوفد قام بتحديد عدد من ا ألهداف
واملبادئ يف هذا اجملال مبا يف ذكل الهدف الشامل اذلي متثل يف متكني املكتبات ودور احلفظ من القيام بدور اخلدمة العامة
املتعلقة حبفظ املصنفات ودمع الاس تثناءات والتقييدات يف هذا اجملال .وقد قام بتحديد مبادئ معينة مثل أأن الاس تثناءات
والتقييدات ميكن أأن وسوف متكن املكتبات ودور احلفظ من القيام بدور اخلدمة العامة املتعل ق حبفظ املصنفات اليت متثل
املعرفة الرتامكية والرتاثية ألمم وشعوب العامل .ومن أأجل حتقي ق هذا الغرض ،ميكن لالس تثناءات والتقييدات بل جيب أأن متكن
املكتبات ودور احلفظ من معل نسخ من املصنفات املنشورة وغري املنشورة ألغراض احلفظ والاستبدال حتت ظروف
مناس بة .وقد وجدت احلاجة ملثل هذا احلفظ ابلنس بة للعديد من الوسائل وا ألنساق وقد يتضمن نقل احملتوى من نس ق
ختزين عتي ق .وقام أأيضا بتحديد أأنه من املهم متكني املكتبات ودور احلفظ من القيام بدورها املتعل ق ابخلدمة العامة اخلاصة
مبهمة احلفظ يف بيئة رمقية .ونظرا ألن الوسائل التكنولوجية الرمقية قد غريت كيفية نفاذ وحفظ املكتبات ودور احلفظ للمحتوى
الرمقي ،جيب أأن تضمن الاس تثناءات والتقييدات بصورة مناس بة أأن املكتبات ودور احلفظ قادرة عىل حفظ املصنفات يف
أأنساق خمتلفة .وعرب الوفد عن تقديره للعمل اذلي قام به بروفيسور كينيث كروز يف مراجعة خمتلف املناجه الترشيعية يف
تقريره اذلي صدر ملخرا .واكن الوفد يود التعم ق بصورة أأكرب .ويود الوفد فهم السبب املنطقي وراء خمتلف قرارات
الس ياسات وكيف تقوم خمتلف ادلول ا ألعضاء يف الوقت احلايل بدراسة طرق لتحديث وحتسني قوانيهنا يف هذا اجملال .وقد
قام الوفد بطرح ا ألس ئةل التالية :ما يه املصنفات اليت جيب حفظها ول يمت حفظها حاليا؟ ما يه املصنفات اليت جيب أأن
تغطهيا اس تثناءات احلفظ؟ كيف تعاملت ادلول ا ألعضاء ا ألخرى مع المتيزي بني املصنفات املنشورة واملصنفات غري املنشورة
يف خمتلف الوسائل؟ ويود الوفد أأن يعرف أأيضا عىل سبيل املثال كيفية تأأثر احلفظ يف أأشاكل رمقية ونرش املصنفات يف
أأشاكل رمقية بتدابري امحلاية التكنولوجية املرفقة والطرق اخملتلفة اليت تعاملت هبا ادلول ا ألعضاء مع احلفظ ونرش املعلومات يف
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هذا الصدد .وبيامن اكن ميكنه أأن يطرح عدد من ا ألس ئةل ا ألخرى ،فقد أأكد عىل الطبيعة الهامة للغاية للموضوع وعرب عن أأمهل
يف الاس مترار يف اس تكشاف املوضوعات.
 .270وطالب وفد الربازيل بأأن تتبادل الوفود اخلربات الوطنية حول موضوع احلفظ للمتكني من اإجياد تفامه أأمع ق بكيفية
اإسهام الاس تثناءات والتقييدات يف حالت معينة يف معل املكتبات ودور احلفظ.
 .271وعرب وفد كندا عن شكره للمنظامت غري احلكومية بسبب عرضها لوهجات نظرها .وطالب بأأن يقوم وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية بتكرار ا ألس ئةل اليت طرهحا ألهنا ذات أأمهية خاصة للغوص يف جوهر املوضوع.
 .272ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه بيامن يلكد عىل العمل الرائع اذلي قام به بروفيسور كينيث كروز هناك
العديد من املوضوعات اخملتلفة اليت حتريه .ويريد الوفد فهم السبب املنطقي خملتلف قرارات الس ياسات اليت قامت ادلول
ا ألعضاء ابختاذها يف هذا اجملال وكيفية قيام ادلول ا ألعضاء بدراسة اإجياد طرق اإضافية لتحديث وحتسني قوانيهنا .واكن الوفد
قلقا أأيضا ابملصنفات اليت جيب حفظها ومل يكن قد مت حفظها .وما يه املصنفات اليت جيب أأن يغطهيا اس تثناء حفظ؟ وكيف
تعاملت ادلول ا ألعضاء ا ألخرى مع الفروق بني املصنفات املنشورة وغري املنشورة؟ لقد مسعوا عن اس تثناء احلفظ من خالل
العروض التوضيحية اليت قدمهتا املنظامت غري احلكومية .و أأدرك أأيضا أأن مس تخديم املكتبات ودور احلفظ تزايد تلقهيم
وتسلمهم للمعلومات من خالل وسائل رمقية .وقد انقش بصفة خاصة السامح ابحلفظ يف ا ألشاكل الرمقية ونرش املصنفات يف
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 ا ألمن للخطر؟ واكن ميكنه الاس مترار يف طرح مزيد من ا ألس ئةل لكنه عرب عن
أأمهل يف أأن ميكنه املشاركة بصورة فعاةل يف مناقشة هذا النوع من املسائل.
 .273وعرب الرئيس عن شكره لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل تكراره ا ألس ئةل .و أأشار اإىل مسأأةل تنوع الوسائل
واملشالكت احملمتةل اليت قد تتسبب فهيا تدابري امحلاية التكنولوجية فامي يتعل ق بأأنشطة احلفظ .وقد مت وصف الهدف العام من
خالل مصطلح "حتت بعض الظروف" وقد حان الوقت ملعرفة هذه الظروف.
 .274ورصح وفد اجلزائر بأأنه فامي يتعل ق مبوضوع احلفظ فقد قام بوضع اس تثناءات وتقييدات يف قانون ح ق املللف اخلاص
به .وقد مسح الاس تثناء خلدمات املكتبات ودور احلفظ حبفظ نسخة من العمل مبوجب الاس تثناءات والتقييدات .ونظرا
ألمهية 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
املصنفات الرمقية .وقد اكن ذكل بندا مناس با ألي وثيقة دولية .وكام أأوحضت دراسة كينيث كروز فمل تقم بعض ادلول ا ألعضاء
بتوفري اس تثناءات للحفظ والبعض الخر وفر اس تثناءات مفصةل .وجيب حتقي ق التنا م يف املوضوع يف اكفة أأحناء العامل من
أأجل احلفاظ عىل املصنفات اليت تعترب هامة ابلنس بة للعامل لكه.
 .275و أأوحض وفد اململكة املتحدة أأن قوانني ح ق املللف قد تغريت يف يونية  2014لتسهيل قيام املكتبات ودور احلفظ
واملتاحف بعمل نسخ من أأي نوع للمنصفات اليت تمتتع حبقوق مللف واحملفوظة يف مجموعة امللسسة ادلامئة .واكن الهدف هو
ضامن عدم فقد الرتاث الثقايف والاحتفاظ به ل ألجيال القادمة .وقد اكن الإطار ادلويل احلايل واختبار اخلطوات الثالثة مقبول
لتوفري الاس تثناء .واكن من املثري لدلهشة أأن دراسة بروفيسور كينيث كروز قد وجدت أأن  %45من ادلول ا ألعضاء مل
توفر اس تثناء للحفظ .واكن الوفد همامت مبعرفة سبب ذكل.
 .276ورصح الرئيس بأأهنم ميكهنم تلخيص أأن هناك مس تويني من النقاش .ا ألول يتعل ق ابلهدف العام فقد قامت اللجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة عىل سبيل املثال ابلترصحي بأأنه فامي يتعل ق مبوضوع احلفظ فقد ر أأت أأنه من أأجل
ضامن متكن املكتبات ودور احلفظ من الاضطالع مبسلوليهتا املتعلقة ابخلدمة العامة اخلاصة ابحلفظ مبا يف ذكل الشلك الرمقي
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ملعرفة الرتامكية وتراث ا ألمم ،ميكن السامح بوجود اس تثناءات وتقييدات تسمح بعمل نسخ من املصنفات وذكل من أأجل
حفظ واستبدال املصنفات حتت ظروف معينة .مث دخلوا بعد ذكل يف مناقشات تعمقت بصورة أأكرب يف املوضوع ،فامي يتعل ق
عىل سبيل املثال مبا اإذا اكن احلفظ سيمت من خالل الاس تنساخ ،فاإن علهيم أأن يأأخذوا بعض الرشوط يف احلس بان عند
القيام بذكل .و أأشار اإىل ا ألس ئةل اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عند دراسة الرشوط .وقد تساءل بروفيسور
كينيث كروز معن س يقوم بعمل نسخ وما اذلي ميكن نسخه والغرض من معل النسخ والوسط اذلي سيمت النسخ من خال
و أأحاكم أأخرى .فعىل سبيل املثال ما يتعل ق مبسأأةل من اذلي ميكنه النسخ فرمبا يكون أأمني املكتبة فقط أأو أأمني احلفظ أأو
مدير املكتبة أأو دار احلفظ أأو أأمني املتحف .وفامي يتعل ق مبا ميكن نسخه ،قد يكون قطعة من اجملموعة ادلامئة للملسسة .وقام
الرئيس ابإعطاء أأمثةل اإضافية ملا ميكن نسخه والغرض من هذا النسخ .و أأشار اإىل سلال طرحه وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية حيث تكون طبيعة ا ألعامل منشورة أأو غري منشورة .وإاذا اكن هناك تواف ق يف الر أأي فاإن ذكل سيتضمن العديد
من الوسائل .و أأشار اإىل مداخالت املنظامت غري احلكومية و أأعطى مثال عىل فهم احلفظ من أأجل الاس تنساخ وأأنه يتضمن
الرمقنة وا ألشاكل ا ألخرى من الاس تنساخ ألغراض احلفظ و أأرشفة العمل احملمي حب ق املللف .ودعا الوفود اإىل تقدمي تعليقات
عامة حول ا ألهداف العامة وجمالت أأكرث حتديدا و أأكد أأن هناك مهنج عام عندما حتدثوا عن الاس تنساخ واحلفظ حبيث
يتضمن الاس تنساخ يف الصورة الرمقية وميكن تطبي ق ذكل عىل املصنفات املنشورة وغري املنشورة .واكن من املبكر ان يمت
حتديد ما اإذا اكن ذكل هو التفامه املشرتك ألهنم ل زالوا يس متعون اإىل املناجه .واقرتح بأأن جييبوا أأيضا عىل ا ألس ئةل ا ألربعة اليت
طرهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لتوفري الوضوح بشأأن حدود الاس تثناءات والتقييدات.
 .277ورصح وفد تش ييل بأأن ترشيعاته تعرتف ابحلفظ وابلنس بة ألنشطة املكتبات ودور احلفظ اليت ل هتدف للرحب ،فقد
رصح قانوهنا ابس تنساخ املصنفات اليت ل تتوافر يف السوق عند الرضورة ،ألغراض حفظ نسخة أأو استبدالها اإذا فقدت أأو
بليت ،والقيام بعمل عدد يصل اإىل نسختني .وعندما اكنت تمت صياغة القانون اكنت هناك أراء عربت عن أأن الاس تثناءات
جيب أأل ترض ابلمتالك الرشعي للمواد من قبل املكتبات .وذلكل فقد اكن هناك مطلب يتعل ق بعدم توافرها يف السوق .لقد
اكن ترشيعا حديثا ذلا اكن علهيم أأن يروا كيف سيمت تطبيقه ولكن الوفد اكن ممتنا لتلقي أأي أراء أأو أأس ئةل .وقد شعر ابلمتنان
عىل ا ألس ئةل اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية واليت ساعدت عىل حتقي ق فهم أأفضل لكيفية تطبي ق ا ألحاكم يف
خمتلف ادلول ا ألعضاء.
 .278وشكر الرئيس وفد تش ييل اذلي انقش الرشوط و أأنه جيب أأل يكون هناك غرضا جتاراي .أأول ،جيب أأخذ توافر
نسخة يف السوق يف احلس بان .وجيب تطبي ق الرشوط عند فقد أأو تلف ا ألصل لكن جيب أأن يكون عدد النسخ حمدودا.
ومن خالل أأحد املشاراكت الوطنية ميكهنم طرح عدة عنارص للمناقشة واليت ميكن أأن تساعد عىل تطبي ق مراجعة القوانني يف
تش ييل وميكن أأن حتدد أأيضا مجموعة مشرتكة من الرشوط .واقرتح العمل عىل ا ألس ئةل اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية.
 .279وشكر وفد املكس يك وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل بدء املناقشات .ويوجد ابلقانون الفيدرايل حل ق املللف
اس تثناءات وتقييدات خاصة ابملكتبات ودور احلفظ ،وخاصة يف حالت عدم وجود نسخة يف الفهرس ،أأو قد اختفت أأو
اكنت يف حاةل سيئة .وينطب ق الاس تثناء عىل نسخة واحدة فقط .وابلنس بة ملسأأةل املصنفات املنشورة وغري املنشورة ل ميكنه
تقدمي معلومات اإضافية.
 .280وطالب الرئيس عرض فيمل الرأأس ا ألخرض .وشكر الوفود اليت أأحرضت هذا الفيمل امللهم .واكن من حسن الطالع
وجود بعض املمثلني ا ألساس يني ،ويه وجوه معروفة معهم وتعترب تكل نقطة بداية لالس مترار يف املناقشات حول احلفظ.
و أأشار اإىل أأن هذه رساةل لالس مترار يف اجلهود القوية املتعلقة ابلتصدي ق عىل معاهدة مراكش واملعاهدات اليت ل زالت يف
انتظار التصدي ق واليت متت املوافقة علهيا يف  2012و.2013
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 .281وعرب وفد الإكوادور عن شكره للوفود عىل اإسهاماهتا وعروضها التقدميية خلرباهتا الوطنية يف جمال الترشيعات .وفامي
يتعل ق مبوضوع احلفظ ،اكن هناك عدد من العنارص واليت اعتربها الوفد عنارص مشرتكة يف ظل هذا املوضوع .واكنت تكل
النقاط يه :اكن املوضوع هو املكتبات ودور احلفظ وعدد النسخ ،سواء اكن واحدة أأو اثنتني ،والوس يةل ،وما اإذا اكنت رمقية
أأم تناظرية والظروف اليت حتدث معلية الاس تنساخ يف ظلها ألغراض احلفظ .أكن تكون طبعة املصنف قد نفدت عىل
سبيل املثال أأو فقد من بني أأس باب أأخرى .وقام الوفد بطرح هذه املسائل ألهنا قد تظهر كثريا يف الترشيعات .واكن من املهم
سامع بعض اخلربات الوطنية ملناط ق غري منطقة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مثل الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء.
 .282ورصح وفد الهند بأأهنم أأثناء مناقشة املوضوع الهام املتعل ق ابحلفظ فاإنه يود أأن ينهتز الفرصة للقول بأأن الهند حتتفل
بأأس بوع الهند الرمقية .اإن أأس بوع الهند الرمقية اذلي اكن أأكرث الهاش تاجات ش يوعا عىل تويرت ،قدم تسعة برامج نفاذ عامة اإىل
الإنرتنت واعمتدت عىل املهمة الضخمة اخلاصة ابحلفظ .واكن املوضوع هاما ابلنس بة للتمنية الاقتصادية والنظام احليوي املرتابط
ليس يف الهند حفسب ولكن يف لك ادلول ا ألعضاء .واكن احلفظ هو أأساس العداةل بني ا ألجيال وذلكل فاإن هذه
الاس تثناءات سوف تكون ذات طبيعة مشولية .وجيب أأن تكون املصلحة العامة يه العامل املهمين.
 .283و أأكد وفد كندا عىل اهامتمه ابقرتاح الرئيس اخلاص ابدلخول يف املناقشات بطريقة تعمتد عىل أأهداف .وهذا يعىن
اس تخدام ا ألس ئةل ،مثل ألي غرض ومك عدد النسخ وهكذا .وهل هناك عنارص أأخرى؟ واعتقد أأهنم ميكهنم البناء عىل تبادل
الراء الرائع اذلي أأعقب عرض النسخة املنقحة لعمل بروفيسور كينيث كروز وميكن أأن يبد أأ معلية حتليل معلوماتية مقارنة.
ويف نفس الوقت ميكهنم ادلخول يف مزيد من التفاصيل اخلاصة ابملسائل ذات الصةل مثل املسائل اليت وضعها وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية عىل الطاوةل .وهكذا سوف حيس نون فهمهم لاكفة تكل ا ألمور.
 .284ورصح وفد بلجياك بأأن قوانينه تتضمن بندا ترشيعيا دوليا قام بتحويل أأحاكم الاحتاد ا ألورويب .وابلإشارة اإىل بيان
وفد كندا ،فقد رصح بأأنه مسح ابلس تنساخ ألغراض حامية املواد لكن من خالل نسخ حمدودة .واكن الغرض هو احلفاظ
عىل الرتاث الثقايف والعلمي وميكن القيام بذكل فقط من قبل املتاحف أأو دور احلفظ اليت ميكن للجمهور النفاذ اإلهيا
و ألغراض غري جتارية .و أأخريا فاإن احلفظ ل جيب أأن يلثر سلبا عىل الاس تغالل الطبيعي للمصنف أأو يقوض املصاحل
املرشوعة للمللف .واكن ذكل هو اختبار اخلطوات الثالثة .وظلت املادة ملاك للملسسات وميكهنا حظر أأي اس تخدام جتاري
لها .وميكن للمللف الاطالع عىل نسخ احلفظ برشط وجود تعويض مادي عن العمل للملسسة .ول يوجد تفاصيل حول
الوسط املس تخدم .لقد اكن مهنجا حمايدا ومتوازان ألنه حاول أأن يوازن بني مصاحل الطرفني .ول إالجابة عىل سلال وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية 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 ا ألعامل املستنفذة أأو اليت نفدت طبعاهتا،
اكن يفكر يف تكل ا ألصناف ألنه ميكن أأن يكون لها تأأثري عىل وقد يكون من السهل النفاذ اإلهيا .ومل يس تطيعوا الوصول اإىل
هناية العمل اذلي مت حول املكتبات ودور احلفظ يف بلجياك.
 .285وشكر الرئيس وفد بلجياك عىل تعبريه عن خربته الوطنية بطريقة أأسهمت يف املناقشات املس مترة للعنارص اليت جيب
دراس هتا يف ضوء ا ألس ئةل املطروحة من قبل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأشار اإىل أأهنم قد أأعدوا قامئة ابلعنارص اليت
نبعت من مسأأةل احلفظ واكنت تس تح ق التوضيح .وعرب عن شكره للوفود واملنظامت غري احلكومية عىل مدخالهتم .و أأشار
اإىل الرمس البياين ورصح بأأنه أأضاف بياان تقدمييا مت توزيعه .ورصح أأنه بعد الإشارة اإىل الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة
ابملكتبات ودور احلفظ رصح قائال "مت تصممي الرمس البياين ليكون مبثابة أأداة مفيدة توفر اإطارا ملناقشة جوهر لك موضوع
مع الاس تقاء من املصادر العديدة املتاحة أأمام اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وسوف يسمح ذكل للجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بأأن يكون دلهيا مناقشات تعمتد عىل ا ألدةل فامي يتعل ق مبختلف الراء وفهم أأن
الهدف ليس توجيه املناقشات حنو نتيجة معينة أأو مرغوب فهيا ،ولكن بدل من ذكل الاجتاه حنو فهم أأفضل للموضوعات
و أأمهيهتا اخلاصة للمناقشات وللنتيجة املس هتدفة" .و أأوحض أأول أأن الرمس البياين اكن مبثابة أأداة وليس ورقة مفاوضات يبدؤون
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من خاللها معلية الصياغة .اثنيا ،قدم الرمس البياين نظاما للنقاش وبدل من اإضاعة الوقت من خالل القيام أأول مبناقشة
القضااي غري اجلوهرية مت تركزي املناقشات حول جوهر لك موضوع .وابلنس بة لهذه املناقشة فاإن اكنوا سيس تخدمون املصادر
العديدة املتوفرة دلى اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة واليت متثلت عىل سبيل املثال يف ادلراسة جيدة
التوثي ق اليت أأعدها بروفيسور كينيث كروز .إان الفائدة من املناقشات يه أأهنا س تعمتد عىل أأدةل من أأجل جتنب ا ألحاكم
املس بقة بناء عىل املناقشات أأو التأأكيدات أأو البياانت غري الفنية .كام س يحرتمون أأيضا الراء اخملتلفة .واكن الهدف هو أأل يمت
توجيه املناقشات حنو أأي نتيجة معينة أأو مس هتدفة لكن القيام بدل من ذكل الاجتاه حنو فهم أأفضل للموضوعات وا ألمهية
احلقيقية للمناقشات ألن دلهيم أراء خمتلفة .ومن املرحج أأنه بعد النقاش يمت النظر اإىل بعض املوضوعات عىل أأهنا ليست
رضورية يف القامئة ألهنا غري ذات صةل مبوضوعات الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ .ودعا الرئيس
الوفود اإىل اإجراء مزيد من املناقشات حول املوضوع ودراسة أأي اإيضاحات .واقرتح الاس مترار يف املناقشات حول املوضوع
ا ألول وهو احلفظ.
 .286ورصح الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء بأأنه اكن دليه بعض اخملاوف يف الساب ق حول الرمس البياين والغرض منه.
وعرب الوفد عن شكره للرئيس عىل هجوده وحماولته الرامية لتضمني وهجة نظر الوفد يف املناقشات .واكن املهنج اذلي اقرتحه
الوفد هو التوصل اإىل اتفاق وتفامه حول النتيجة املتوقعة قبل املشاركة يف املناقشات .وابلر م من ذكل فقد قبل وجود الرمس
البياين بوصفة عامل مساعد يف املناقشات وذكل من منطل ق أأنه من خالل القيام بذكل لن يشارك ولن تشارك اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة يف أأي أأعامل معيارية .وقد أأراد أأن يكون ذكل مسجال .كام أأكد عىل هذه النقطة ألنه
مسع من بعض الوفود أأنه قد يكون هناك أأو قد حيدث تواف ق واسع يف الر أأي حول وثيقة دولية تتعل ق مبوضوعات حمددة
ولكنه مل يواف ق عىل ذكل .كام أأكد أأيضا عىل تبادل أأفضل املامرسات .و أأكد الرئيس عىل احلاجة لفهم الوقائع عىل ا ألرض
بصورة أأفضل وظن أأن تبادل أأفضل املامرسات هو النوع الرئييس للعمل اذلي جيب القيام به يف س ياق بند جدول ا ألعامل.
و أأشار اإىل مداخةل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وملداها أأنه من املفيد فهم السبب املنطقي وراء بعض قرارات الس ياسات
ووراء قراءة حمضة ل ألحاكم الواردة يف خمتلف الترشيعات .و أأكد بنفس الروح عىل أأن تركزي املناقشة ا ألوىل عىل توضيح
املبد أأ ا ألول أأو ألي مبد أأ مل يكن ابلرضورة أأسلواب جيدا للسري قدما .ول يعىن ذكل ،أأنه ل يريد مناقشة املبادئ كام أأنه ل
يريد التقليل من املشاركة الهامة لوفد الولايت املتحدة .لكنه اكن يقصد أأن تبادل أأفضل املامرسات يعد نقطة بداية أأكرث فائدة
للمناقشات وذلكل ل جيب أأن يكون دلهيم ممارسة معيارية أأو فكرة أأن أأول يشء ابلنس بة للك فقرة من الفقرات جيب أأن
يكون توضيح املبد أأ .ورصح أأنه عىل ثقة من أأنه من خالل الإضافات املفيدة اليت حلقت ابلرمس البياين فاإنه يكون قد متت
الإجابة عىل تكل اخملاوف .ويف الهناية أأكد عىل أأنه يرى أأنه عندما قال الرئيس أأن مهنجه لن يلدي اإىل نتيجة حمددة لكن اكن
الغرض منه دمع املناقشات فاإن العمود الثاين يف الرمس البياين اكن يقصد به بصورة فريدة تسجيل اس تنتاجات مت التوصل
اإلهيا من قبل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة يف املايض وليس لها أأي وظيفة أأخرى.
 .287و أأكد الرئيس عىل أأن الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء ،من خالل بيانه ،مس تعدا للمشاركة يف مناقشة الرمس البياين.
وعرب الرئيس عن تقديره ألنه اعترب الفقرة الافتتاحية يف الرمس البياين عنرصا ميكهنم من املشاركة يف هذا اجلهد اذلي يمت بنية
حس نة و أأكد عىل أأنه ل يقصد ابلرمس البياين أأن يوجه املناقشات حنو أأي نتيجة معينة أأو مس هتدفة ألن هناك معاجلة
متساوية لها مجيعا .لقد اكنوا حياولون فهم "السبب املنطقي" واذلي يتضمن وصف القانون الوطين واخلربات الوطنية أأو
ا ألهداف اليت يسعون لتحقيقها مع وجود معيار أأو اثنني تتضمنان نظمها القومية .وبناء عىل ما قيل فس ينتقلون من املبادئ
العامة أأو بياانت ا ألمهية اإىل يشء يتعل ق ابلسبب املنطقي مث بعض العنارص اليت جيب دراس هتا عندما يناقشون موضوعا كام
فعلوا ابلنس بة ملوضوع احلفظ .وسوف يلدي ذكل هبم اإىل دراسة أأدوات مثل دراسة بروفيسور كينيث كروز .و أأشار اإىل
املشاراكت املمتازة للمنظامت غري احلكومية .ويف الهناية ،ومن خالل املهنج املنظم س يقومون بدراسة السبب املنطقي وراء
املوضوع والعنارص اليت جيب دراس هتا .وسوف يضمن ذكل الهدف من التوصل اإىل تفامه أأفضل حول املوضوعات و أأمهيهتا
احلقيقية للمناقشات والنتيجة املس هتدفة.
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 .288وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء عن الشكر للرئيس عىل ذكره دلراسة بروفيسور كينيث كروز ألنه اعتربها
أأداه هامة يف العمل اذلي مه بصدده .و أأيد فكرة اإعادة تنظمي املعلومات املوجودة يف الرمس البياين ويف ادلراسة بطريقة يسهل
معها اس تخداهما من خالل اإعادة جتميع التوصيفات عىل سبيل املثال اخلاصة ابدلراسات الوطنية وفقا للموضوع .و أأكد فكرة
طرهحا يف اجامتع اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة الساب ق وسأأل ا ألمانة عام اإذا اكنت تعترب الوظائف جمدية
يف قاعدة بياانت حبث  WIPOLexوحمرك البحث حبيث ميكهنم ليس فقط اختيار ادلراسات الوطنية بناء عىل موضوعات
مثل ح ق املللف واحلقوق اجملاورة ،والعالمات التجارية وموضوعات أأخرى ،لكن أأيضا اختيار ا ألحاكم ذات الصةل من بني
ادلراسات مبوضوعات أأكرث خصوصية مثل اس تثناءات املكتبات.
 .289و أأجابت ا ألمانة بأأهنا انقشت الطلب مع خمتلف الزمالء يف الويبو وما اإذا اكن من ا ألفضل اس تخدام  WIPOLexأأو
رمبا اس تخدام أليات أأخرى مثل العمل بصفة خاصة عىل سبيل املثال من خالل البياانت اليت مت اإعدادها يف اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وقد مت العمل علهيا فامي يتعل ق ببعض املوضوعات .واكنت هناك حاجة اإىل اإجراء املزيد
من املناقشات ملعرفة ما هو ممكن وما يه الاثر املرتتبة عىل املصادر .واقرتح مالحظة أأنه أأمر ميكن أأن تعيده ا ألمانة اإىل
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة يف جلس هتا التالية أأو مع ادلول ا ألعضاء اذلين اكنوا هممتني قبل هذا الوقت
ببعض املناقشات أأثناء معلية املوازنة اخلاصة هبا عىل سبيل املثال .و أأكدت أأنه قد يكون من املفيد للغاية وهو أأمر تريد
التوصل اإىل طرق لتقدميها لدلول ا ألعضاء يف شلك مناسب بصورة أأكرب .و أأكدت أأهنا ستتابع الاقرتاحات.
 .290و أأشار الرئيس اإىل اجللسة ا ألخرية للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة اليت تساءلت فهيا العديد من
الوفود عن اجلهود اليت ميكهنا القيام هبا دلفع التعاون يف جمال اإجراء املناقشات.
 .291و أأشارت ا ألمانة اإىل اقرتاح تنظمي نوع من الندوات ا إلقلميية قادرة عىل توفري دمع فين يف اجملال لصاحل من ل يمتتعون
ابس تثناءات أأو يريدون حتديث اس تثناءاهتم .واكن هذا هو نوع النشاط اذلي ميكن ل ألمانة القيام به .وسوف يكون دلهيا
القدرة عىل القيام بقدر معني من ذكل يف املس تقبل القريب نسبيا وهو العامني املقبلني .لقد اكن ا ألمر يتعل ق دامئا ابملوارد.
وسوف تنظر بصفة عامة اإىل املوارد املتاحة لكهنا اكنت عىل ثقة اإىل حد ما أأنه اإذا أأوصت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
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
يكون دلهيم برانمج لعرض دراسة احلالت مثل أأمناء املكتبات و أأمناء احلفظ عىل سبيل املثال واملس تفيدين احملمتلني من
الاس تثناءات ابلنس بة للمواقف احملددة اليت يكونون هبا وما اإذا اكنت الربامج واخلدمات احلالية تقع مضن نطاق الاس تثناءات
أأم ل .وسوف تقدم تعريفا أأكرث وضوحا ملا يمت طلبه ،حىت تضمن أأهنا سوف حترز نتاجئ ،لكن ذكل ابلتأأكيد أأمر ميكن ل ألمانة
جتميعه من أأجل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
 .292ورصح وفد ابكس تان ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادي ،أأن فهمه ا ألويل هو أأن اقرتاح
الرئيس هو أأن املعامةل املتساوية تعين مناقشات مفتوحة ورصحية مع أأخذ اكفة الاحامتلت يف احلس بان مث اختاذ قرار بشأأن
النتيجة يف ضوء ذكل .ومل يكونوا حمدودين بأأي رشوط .وابلر م من ذكل ،فاإن البيان اذلي أألقي ملخرا حول تقييد أأي
احامتلية جعهل يتشكك يف فهمه ا ألويل .وطلب اإيضاحا من الرئيس.
 .293وشكر الرئيس وفد ابكس تان اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادي مشريا اإىل بيان من وفد
أخر .و أأجاب بأأنه اكنت هناك أراء متباينة دلى أأعضاء الوفود فامي يتعل ق ابلنتاجئ وحول ما اإذا اكن جيب أأن تكون هناك
رشوط أأم ل .وقد اس تطاعت الوفود التعبري عن أرااها اخلاصة هبذا ا ألمر .وإاذا فتحوا الباب لالس امتع للراء فس تكون دلهيم
أراء خمتلفة .واكن بيان الرئيس مفاده أأن دلهيم أراء متباينة ذلا جيب أأن يقوموا ابإجراء مناقشة تعمتد عىل ا ألدةل ،أأي مناقشة
منظمة لتناول جوهر لك موضوع ،بدون توقع أأي نتيجة ما.
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 .294وعرب وفد نيجرياي اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية عن شكره للرئيس عىل اإيضاحاته ألنه اكن س يصبح ا ألمر
موضع قل ق اإذا مل يمت فهم أأن الرمس البياين هو أأساس املناقشة ويساعد عىل حتسني تفكريمه املنظم حول املوضوعات اليت
وضعت يف صورة بنود .ومرة أأخرى فاإن الهدف من الرمس البياين هو دمع املناقشات .ولكنه مل يقصد منه اإصدار أأحاكم
مس بقة عىل أأي نتيجة .واكن الهدف من املعلومات اليت اس تقيت من اخلربات الوطنية هو تعزيز املناقشة ومل يكن الهدف
مهنا أأن تكون أأساسا للنقاش ألهنا عبارة عن جوانب تمكيلية للمناقشة اليت قامت عىل أأساس الرمس البياين .عالوة عىل
ذكل ،عرب عن أأمهل يف أأن يمت تنفيذ ا ألنشطة التمكيلية اليت قامت ا ألمانة بوضعها.
 .295و أأكد الرئيس عىل أأن معل ا ألمانة يمتثل يف جلب ا ألدوات أأمام اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة
مثل دراسة بروفيسور كينيث كروز وذكل هبدف اإجراء مناقشات أأفضل حول املوضوع بطريقة تعمتد عىل ا ألدةل.
 .296وعرب وفد ابكس تان اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادي عن شكره للرئيس عىل الإيضاح
ورصح بأأنه اكن يشري اإىل اكفة البياانت مبا فهيا بياانت الرئيس .أوأكد عىل وهجة نظر غالبية أأعضاء اجملموعة اليت تتعل ق بأأنه
يف حني أأن الهدف مل يكن توجيه املناقشات جتاه أأي نتيجة ما أأو نتيجة غري مرغوب فهيا ،فاإنه مل يقصد مهنا يف نفس الوقع
تقييد أأية نتاجئ .وقد خططوا للمشاركة يف مناقشات رصحية مع أأخذ اكفة التجارب الواقعية يف احلس بان ،واليت وضعت أأماهمم
بطريقة تلدي اإىل التوصل اإىل نتاجئ وبدون وحض نتاجئ بصورة مس بقة.
 .297و أأكد الرئيس عىل أأن السطر الثالث من الفقرة المتهيدية يف الرمس البياين رصحت بأأن الهدف مل يكن توجيه
املناقشات انحية أأي نتيجة ما أأو أأي نتيجة مس هتدفة.
 .298و أأكد وفد جنوب أأفريقيا عىل بيان وفد ابكس تان اذلي حتدث ابلنيابة عن دول أس يا واحمليط الهادي ألن دليه نفس
الفهم.
 .299و أأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أألقاه وفد ابكس تان اذلي حتدث ابلنيابة عن دول أس يا واحمليط الهادي ملكدا عىل
املداخةل ا ألخرية ل ألمانة بأأهنا اكن الهدف مهنا ليس تأأخري ولكن دفع املناقشات.
 .300و أأكد الرئيس عىل أأن ر أأي اجللسة العامة أأهنا طالبت ا ألمانة أأن تكون مفيدة ابلنس بة لعملها .وهمام اكنت التعليقات
اليت تأأيت من ا ألمانة ،فاإهنا مل تكن تتعارض مع مطالبات التواف ق يف الر أأي اخلاصة ابللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة أأو مع ا ألهداف اليت يضعوهنا أأو تلدي اإىل تأأخري أأي جزء من العمل .ومل تكن تكل يه النية.
 .301و أأوحض وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء موقفه .لقد اكنت العبارة متيل اإىل التوجيه حنو أأي نتيجة مس هتدفة .ومل
يعين بقبو للرمس البياين كوس يةل و أأداة مفيدة يف املناقشات أأنه يتقبل أأن أأي نتيجة مقبوةل أأو ممكنة .واكن هذا هو موقفه.
 .302و أأضاف الرئيس أأن ا ألمر يتعل ق حبرية التعبري عن الر أأي ألنه يقومون بتطبي ق نفس الإجراء ويكون دلهيم أراء خمتلفة
فامي يتعل ق هبا .وذلكل فاإهنم حمايدون جتاه النتيجة املرجوة .واكن الرئيس يقدم أأدوات ومواد تعمتد عىل ا ألدةل للمشاركة يف
املناقشات ومع هذه ا ألدةل اكنوا حياولون التوصل اإىل تواف ق يف الر أأي حول املواف ق اليت اكنوا يعمتدون علهيا حول املوضوع.
 .303و أأيد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) بياانت وفود نيجرياي ومجهورية جنوب أأفريقيا وابكس تان اذلي حتدث ابلنيابة
عن دول أس يا واحمليط الهادي.
 .304واقرتح الرئيس بأأهنم هضموا املهنج .ومت دمع الرمس البياين يف حماوةل لستيعاب خمتلف وهجات النظر وعدم التحزي
لر أأي أأو لخر .وقد قاموا ابس تخدام العملية يف حاةل احلفظ ور أأوا فوائد القيام بذكل .وستمت دراسة أأي اقرتاح لإثراء هذه
العملية .وقد أأصبحت تكل الن وهجة النظر املشرتكة ويه املشاركة يف املناقشات اليت أأطلقها الرمس البياين واليت اكنت
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تعترب خطوة اإجيابية للغاية .وعرب عن شكره للوفود اليت اكن لها مواقف مرشوعة حول وهجات النظر اخملتلفة اليت ذكرت .وقد
اكنوا يتعاملون ابحرتام شديد ومل يكن الغرض من الرمس البياين اإيقاف الوفود العامةل بسبب اختالف وهجات النظر لكن اكن
الهدف اإعطااهم فرصة للعمل فامي يتعل ق مبختلف وهجات النظر .لقد اكن الرمس البياين مبثابة أأداة وسوف يمت اس تخدامه اإذا
اكن مفيدا.

بند  :8التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابمللسسات التعلميية والبحثية ول ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى
 .305رحب الرئيس ابلوفود يف اجللسة و أأعلن أأهنم سيبدؤون نقاش بند  8حول الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة
ابمللسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .لقد اكن موضوعا هاما لكن يلزم وقت للموضوع الساب ق.
وفتح الرئيس الباب للكمة املنسقني ا إلقلمييني.
 .306و أأعاد وفد نيجرياي ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،الترصحي بشعوره بأأهنم جيب أأن يدفعوا معل اللجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة حول الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابمللسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص
ذوي الإعاقات ا ألخرى .وقد مت التعبري عن وهجة نظر اجملموعة يف بياهنا حول الاس تثناءات والتقييدات بصفة عامة واذلي
غطى الك النقطتني وابلر م من ضي ق الوقت فاإن الوفد يمتىن أأن يمت حتقي ق تقدم ابلنس بة للبند  .8كام أأكد عىل أأنه يمتىن
ابلنس بة للجلسات القادمة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأن تمت مناقشة املسائل الثالثة وليس البث من
انحية وليس الاس تثناءات والتقييدات من انحية أأخرى.
 .307ورصح وفد الياابن ،اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،أأنه اس متر يف الاعرتاف بتبادل جتارهبم حول التقييدات
والاس تثناءات اخلاصة ابمللسسات التعلميية والبحثية .وعرب عن اعتقاده بأأن مناقشة ا ألهداف والنقاش عىل مس توى املبادئ
كام اقرتحت بعض ادلول ا ألعضاء ميكن أأن يس تمكل هذا العمل .وسوف يس متر يف املشاركة يف املناقشات حول التقييدات
والاس تثناءات اخلاصة ابمللسسات التعلميية والبحثية بروح اإجيابية.
 .308و أأعرب وفد رومانيا ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان وسط أأورواب والبلطي ق ،جمددا عن اهامتمه بتبادل
اخلربات و أأفضل املامرسات فامي يتعل ق ابس تثناءات وتقييدات ح ق املللف اخلاصة ابمللسسات التعلميية والبحثية ول ألشخاص
ذوي الإعاقات ا ألخرى .اإن املرونة اليت يوفرها النظام ادلويل احلايل خلقت فرصا اكفية اكن الوفد يرغب يف مناقش هتا بصورة
متعمقة حبيث تكون ادلول ا ألعضاء معدة جيدا عند صياغة الاس تثناءات والتقييدات .وكام رصح يف بيانه الافتتايح ،عرب
الوفد أأيضا عن اعتقاده أأن موافقة اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة عىل أأهداف مشرتكة سوف ييرس تقدم
العمل حول هذه املسائل .وقد أأيد الوفد أأي هجود يف هذا الصدد.
 .309ورحب وفد الربازيل ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،مبناقشة الاس تثناءات
والتقييدات املتعلقة ابمللسسات التعلميية والبحثية ول ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .و أأيد مناقشة الاقرتاحات اليت مت
طرهحا عىل الطاوةل من أأعضاء اجملموعة ابلإضافة اإىل مناقشة الاقرتاحات ا ألخرى وا ألفاكر ا ألخرى اليت مت اإصدارها أأثناء
النقاشات السابقة واجللسات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .و أأكد الوفد عىل أأنه مت اإصدار واثئ ق
جديدة يف الشهور املاضية من قبل ا ألمم املتحدة .و أأشار اإىل أأن هناك دراسة حول ا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى
وعالقهتم ابلس تثناءات والتقييدات وحقهم يف الثقافة.
 .310وعرب وفد ابكس تان ،متحداث ابمس مجموعة دول أس يا واحمليط الهادي ،عن ر أأيه اذلي اعمتد عىل بياانته الافتتاحية
السابقة و أأكد عىل أأمهية املوضوع أمال يف رؤية املزيد من التقدم.
 .311ورحب وفد الاحتاد ا ألورويب ودو ا ألعضاء ابملناقشات املتعلقة بكيفية دمع اإطار ح ق املللف للملسسات التعلميية
والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى يف العامل املتناظر .وعرب عن اعتقاده بأأن تبادل أأفضل املامرسات بني ادلول
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ا ألعضاء وعند الرضورة ،مبساعدة الويبو ،ميكن أأن يكون مفيدا وجيب التعامل معه عىل أأنه أأفضل هنج للجنة ادلامئة املعنية
حب ق املللف واحلقوق اجملاورة يف هذا اجملال .وعرب عن اعتقاده بأأن القوانني واملرونة اليت يوفرها الإطار ادلويل احلايل حل ق
املللف اكن اكفيا ابلنس بة لاكفة ادلول ا ألعضاء لصياغة وتبين وتطبي ق الاس تثناءات والتقييدات يف تكل اجملالت .ومل يعتقد
أأن وجود وثيقة ملزمة من الناحية القانونية أأمرا مناس با ومل يكن راغبا يف التفكري يف هذا الهنج .اإن العمل اذلي قامت به
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة حول املوضوع اكن ميكن أأن يكون نتاجئ مفيدة اإذا قامت اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بتبادل نفس الفهم ألهداف الإجراء .واكن الوضوح ابلنس بة لتكل النقطة أأمرا هاما
وبنفس الطريقة جيب متابعة املوضوعات ا ألخرى اليت انقش هتا اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة يف املقام
ا ألول .ولبد عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة العمل عىل تيسري تبين وتنفيذ الاس تثناءات والتقييدات
ذات الصةل عىل املس توى الوطين مبا يامتىش مع الإطار ادلويل احلايل ،وهو هدف عرب الوفد عن أأمهل يف أأن يواف ق عليه
امجليع .وجيب عىل ادلول ا ألعضاء حتمل املسلولية املتعلقة اب ألطر القانونية دلهيا والاعامتد عىل ادلمع املتبادل اليت يأأيت من
خالل تبادل أأفضل املامرسات وجتميع املوارد.
 .312و أأوىل وفد الصني أأمهية كربى ابملساواة يف التعلمي والإنصاف يف اللواحئ .واكن دليه أأحاكم متعلقة ابلتقييدات
والاس تثناءات لصاحل امللسسات التعلميية والبحثية .ويف نفس الوقت ،اكن دليه أأحاكم تتعل ق اب ألشخاص ذوي الإعاقات
ا ألخرى .واكنت مناقشة بند جدول ا ألعامل مرحب هبا للغاية واكنت تتقبل ألي معلومات جديدة تقوم ابقرتاهحا خمتلف ادلول
ا ألعضاء حبيث يمت حتقي ق التقدم يف العمل.
 .313وعرب وفد جورجيا عن شكره ل ألمانة عىل العمل اذلي قامت به أأثناء الإعداد والتحديث للواثئ ق املقدمة للجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وقد عل ق الوفد أأمهية كربى عىل حتقي ق توازن بني مصاحل أأحصاب ح ق املللف واجملمتع
كلك .وعرب عن اعتقاده بأأن مزااي الاس تثناءات والتقييدات سوف متهد الطري ق إلنشاء نظام حقوق مللف قوي ومس تدام.
ورحب ابملناقشات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابمللسسات التعلميية والبحثية والقضااي ذات الصةل.
 .314و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لبياانته السابقة اليت أأفادت بأأن الاس تثناءات والقيود عىل ح ق املللف
لالس تخدامات التعلميية اكنت جزءا ل يتجز أأ من أأي نظام متوازن حل ق املللف .كام أأن الاس تثناءات والقيود لالس تخدامات
التعلميية اليت اكنت تتف ق مع الالزتامات ادلولية ميكن أأن تفعل الكثري لتيسري احلصول عىل املعرفة والتعمل والبحث واملنح
ادلراس ية .ويف الوقت نفسه ،اعرتف الوفد بأأنه جيب اإحداث تنس ي ق وتشارك بني الاس تثناءات والقيود بعناية للسامح
ألسواق املواد التعلميية ابلعمل عىل حنو حصيح ،حيث متثل تكل املواد جزءا هاما من صناعات ح ق املللف ابلولايت املتحدة
ا ألمريكية وتلعب دورا يف تيسري التعمل واملعرفة فهيا .ور أأى الوفد أأن الطريقة املناس بة للميض قدما للجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة اكنت من خالل مواصةل النقاش حول املوضوعات املنصوص علهيا و أأهدافها ووثيقة املبادئ
 ،SCCR/27/8مع الرتكزي بشلك خاص عىل جتارب ادلول ا ألعضاء فامي يتعل ق اب ألنشطة التعلميية يف البيئة الرمقية .وحددت
وثيقة ا ألهداف واملبادئ عدة مبادئ رفيعة املس توى اعتقدت أأهنا اكنت حمورية يف أأي اإطار الاس تثناءات والقيود يف
املنطقة .أأول ،و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن ادلول ا ألعضاء ينبغي تشجيعها عىل تبين الاس تثناءات والقيود يف القوانني
الوطنية مبا يتف ق مع الالزتامات ادلولية اليت مسحت ابس تخدامات معينة من املصنفات احملمية حب ق املللف ألغراض تعلميية
غري رحبية ،مع احلفاظ عىل التوازن بني ح ق املللفني واملصلحة العامة .اثنيا ،ور أأى الوفد أأن ادلول ا ألعضاء ينبغي تعزيز فرص
احلصول عىل املواد التعلميية والبحثية من خالل تعزيز وجود سوق جتاري دائب النشاط يف جمال اس تخدام مناذج الرتخيص
املبتكرة .اثلثا ،ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء أأن تدمع القيود والاس تثناءات لس تخداهما يف بيئات التعمل املتطورة تكنولوجيا،
عىل سبيل املثال ،والتعمل عرب الإنرتنت والتعمل اخملتلط .و أأخريا ،أأشارت الوثيقة اإىل أأن املبادئ العامة ا ألخرى مبا يف ذكل
أأمهية وجود اس تثناءات وقيود غري تعلميية حمددة ،واحلاجة اإىل قيود مناس بة عىل الإغاثة النقدية للملسسات الرتبوية والتعلميية
والبحثية غري الرحبية ،ودور أأحصاب احلقوق يف ضامن احلصول املس تدام عىل املصنفات احملمية حب ق املللف يف البدلان
املتقدمة والنامية ،واحلاجة اإىل وجود ضامانت اكفية لضامن املامرسة القانونية للقيود والاس تثناءات يف العرص الرمقي .ومن
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املرحج أأن هذه املبادئ عكست العديد من القضااي اليت نظرت فهيا أأيضا ادلول ا ألعضاء ا ألخرى ألهنا معلت عىل تسهيل
احلصول عىل التعمل واملعرفة يف بدلاهنم .ور أأى الوفد أأن حوار اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة حول هذه
املسائل حىت الن اكن مفيدا .للميض و أأعرب الوفد عن أأمهل يف سامع املزيد من ادلول ا ألعضاء ا ألخرى حول الكيفية اليت
عكسوا هبا املبادئ وا ألهداف يف قوانيهنم الوطنية .وعند هذا احلد ،وعىل غرار هنجه يف اليوم الساب ق ،ومن أأجل فهم
عقالين لختاذ قرارات توجهيية خمتلفة طرح الوفد أأس ئةل حول اجلوانب اخملتلفة للقضااي ودعا ادلول ا ألعضاء للرد علهيا كوس يةل
لإجراء حوار بناء .و أأعرب عن اس تعداده للرد عىل أأي أأس ئةل تتعل ق بتجربته ومنظوره .و أأخريا ،أأشار اإىل العديد من الراء
الإجيابية اليت مت ا ألعراب عهنا خالل دورة اليوم الساب ق فامي يتعل ق ابدلراسة اليت بشأأن القيود والاس تثناءات عىل ح ق
املللف للمكتبات ودور احملفوظات .فقد مرت عدة س نوات عىل اإعداد دراسة مماثةل بشأأن الاس تثناءات والقيود اخلاصة
ابمللسسات الرتبوية والتعلميية والبحثية ،ويف هذه ا ألثناء تغريت بيئة التعلمي برسعة ،مبا يف ذكل من خالل التوسع الكبري يف
التعمل عرب الإنرتنت و أأوجه التقدم التكنولويج ا ألخرى .ورحب الوفد بعزم الويبو حتديث ادلراسة اليت حول التعلمي وإاس تكامل
ادلراسة اليت بشأأن الإعاقات ا ألخرى من أأجل توفري معلومات مفيدة ليك تواصل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة النظر فهيا.
 .315و أأوحض الرئيس أأن بيان وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية من شأأنه أأن يثري مناقشة مبا يف ذكل اقرتاحه لتحديث
ادلراسة حول هذا املوضوع.
 .316و أأعرب وفد املكس يك عن ا ألمهية الكبرية اليت حظي هبا هذا املوضوع دلى حكومهتم فامي يتعل ق ابلقيود
والاس تثناءات .واكنت ا ألمهية الكبرية لتوس يع نطاق القيود والاس تثناءات عىل ح ق املللف ألغراض تعلميية تمتثل يف امتالك
ما يكفي من املواد للحصول عىل معلومات عن التعلمي التقليدي واملناط ق النائية .واعترب أأهنا وس يةل دلمع التعلمي وتشجيع
البحث العلمي ذي اجلودة العالية من خالل حتسني فرص احلصول عىل ا ألعامل واملصنفات احملمية حب ق املللف واحلقوق ذات
الصةل املنصوص علهيا يف الترشيعات الوطنية وادلولية .واكن الوفد عىل بينة من هذا الوضع وقدم يف قوانينه الاحتادية حول
ح ق املللف أأحاكما بشأأن القيود والاس تثناءات لفائدة امللسسات التعلميية والبحثية .وابملثل ،مضن اسرتاتيجيات خطة
التمنية الوطنية وحكومهتا خططت جملموعة اكمةل من ا ألنشطة من بيهنا أأنه سلط الضوء عىل تعزيز امللسسة وتطوير خرجيي
مراكز البحوث وادلراسات وذكل لتشجيع الابتاكر التكنولويج والتوظيف والبحوث .و أأيد الوفد بيان وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية بأأنه يود أأن يكون اس تكامل لدلراسة واعترب أأن اإجراء املزيد من ادلراسات يف املنطقة س يكون مناس با للغاية وذا
صةل.
 .317وتوجه الرئيس ابلشكر اإىل وفد املكس يك عىل التعلي ق عىل التجربة املكس يكية وتطوراهتا املهمة اجلديدة .وقال اإنه
أأحاط علام ابحلاجة اإىل تشجيع الابتاكر ،والرتوجي والبحوث يف ا إلطار التعلميي .و أأعرب أأيضا عن تأأييده ملقرتح حتديث
ادلراسة.
 .318وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأعرب الوفد عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل
به وفد الربازيل .ويف ادلورات السابقة ،دافع الوفد بقوة عن اتباع هنج متوازن بني هيئات البث والقيود والاس تثناءات عىل
املكتبات ودور احلفظ وامللسسات التعلميية والبحثية .ودعا اإىل أأن يكونوا عىل قدم املساواة ألن أأحدها ليس أأكرب من اذلي
يليه ،واكنت لك القضااي قابةل للمقارنة عىل حد سواء .وفامي يتعل ق ابلقضية ا ألخرية اخلاصة ابلقيود والاس تثناءات بشأأن
امللسسات التعلميية والبحثية واملكتبات ودور احملفوظات ،ر أأي أأهنا دامعة لبعضها البعض ،وتشابكت القضااي وسارت بشلك
تراديف مع بعضها البعض .ولهذه ا ألس باب تطلع الوفد اإىل اس تكشاف ومواصةل العمل عىل القيود والاس تثناءات اليت ختص
املكتبات ودور احملفوظات وامللسسات التعلميية والبحثية ور أأى أأنه ميكن معاجلهتا كقضية لكية واكمةل .و أأعرب عن رغبته يف
العمل عىل ذكل واس تكشاف وجود تفامه بني ادلول ا ألعضاء حول لك تكل القضااي.
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 .319وحتدث وفد الربازيل ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد نيجرياي حول مناقشة التخصيص الفعال
للوقت ملناقشة هذه القضااي الهامة كام هو احلال يف املعاهد البحثية والتعلميية وذوي ا إلعاقات ا ألخرى .كام أأيد الاقرتاح املقدم
من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن رضورة أأو فائدة وجود دراسات حول العالقة بني الاس تثناءات والقيود
وا ألشخاص اذلين يعانون من اإعاقات أأخرى .وكام ذكرت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،مل يكن دلهيم أأي دراسة عن
تكل العالقة.
 .320وذكر وفد الاحتاد الرويس أأنه ينبغي دراسة املوضوعات اليت اكنوا يناقشوهنا .و أأيد الفكرة اليت طرهحا عديد من الوفود
حول دمج املنطقتني حيث أأنه قد أأيد هذا املبد أأ يف املايض .واكنت الاس تثناءات والقيود موضوعا واحدا مس تقال ومل يكن
من املس تحسن تقس ميهام اإىل موضوعني خمتلفني .اكن هنجا واحدا مس تقال ومفهوما واحدا مس تقال وميكهنام امليض قدما بشلك
أأرسع عىل حنو ملحوظ حنو وثيقة هنائية من اإعداد اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة اإذا اس تخدموا منصة
واحدة .واكن دلهيم فرصة فريدة للعثور عىل املفتاح اذلهيب اذلي اكنوا يتحدثون عنه ،وهو كيفية احرتام مصاحل املللفني
و أأحصاب احلقوق من هجة ،ومن هجة أأخرى ،توفري الوصول اإىل تشجيع احامتلت تطور العمل والثقافة وتوفري فرص ملواطين
بدلاهنم ،ول س امي من خالل ش بكة الإنرتنت لتحقي ق الوصول اإىل تكل ا ألعامل اليت اكنت موجودة يف لك دوةل من ادلول
ا ألعضاء .وذلكل اكن الوفد مس تعدا للعمل بنشاط عىل هذا ا ألساس وحماوةل اإجياد حل وسط.
 .321وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي .واكنت اتفاقية برن قد أأرست مفهوم
الاس تثناءات والقيود بشأأن البحث والتعلمي .واكن الوقت قد حان ملناقشة ذكل بشلك أأكرب حيث أأهنم أأدركوا أأن العامل اذلي
اكنوا ينتقلون اإليه قامئا عىل املعرفة والإبداع وادلراية .وليك نقول اإن النظام ادلويل احلايل اكن اكفيا اكن ذكل بعضا من احليةل،
و أأهنم جيب أأن حياولوا تكييف التفاقيات ادلولية مع الاس تثناءات والقيود من أأجل الوفاء حقا ابلحتياجات ،ليس فقط
احتياجات البدلان النامية ،ولكن احتياجات مجيع أأحصاب املصلحة اذلين شاركوا يف جمال الإبداع .واكنت الاس تثناءات
والقيود لصاحل امللسسات البحثية والتعلميية موضوعا جيب عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأل ختىش
مناقش ته .ول ينبغي أأن يرتددوا يف امليض قدما .و أأعرب الوفد عن رغبته يف مناقشة هذا املوضوع ،ومعرفة ما ميكهنم القيام به
يدا بيد معا لتحسينه و أأن يفعلوا شيئا إازاء الثغرات اليت اكنت موجودة يف النظام ادلويل .واكن هذا هو السبب يف أأن
اجملموعة ا ألفريقية والوفود ا ألخرى اكنوا يطالبون بصك دويل .و أأدرك أأن بعض الوفود س يكون دلهيا أأول دراسات ُأجريت
مثلام قد أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وس يكون من املفيد حتديث ادلراسات للميض قدما ور أأت اجملموعة ا ألفريقية
أأنه ينبغي علهيم اإاتحة مزيد من الوقت ذلكل للبحث يف كيف أأن القيود والاس تثناءات يف معظم البدلان أأفادت أأحد
املتطلبات العامة و أأهنا ميكن أأن تكون مفيدة .رمبا ميكهنم أأن يبد أأ خبطوات صغرية دون الابتعاد كثريا ألنه أأدرك أأن هناك بعض
الوفود اكنت متحفظة بشلك خاص .واكن الوقت قد حان لختاذ خطوات صغرية و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمتكن من تشجيع
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة عىل التحرك حنو اإجراء مراجعة ملسأأةل اكنت هممة جدا وحامسة ،يف الواقع،
ابلنس بة ويف ذكل الوقت.
 .322و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البياانت اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد ابكس تان متحداث
ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،ووفد الربازيل متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأعرب عن تأأييده
أأيضا لدلعوة لإجراء دراسة حول التحدايت اليت تواجه امللسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى،
وخاصة البيئة الرمقية .و أأشار اإىل أأن اجملموعة ا ألفريقية قدمت اقرتاحا مماثال يف ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة.
 .323و أأيد وفد السودان البياانت اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد ابكس تان متحداث ابمس
مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،ووفد الربازيل متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .واكن جيب أأن تكون هناك
هجود واحضة املعامل تُبذل حىت يمت التعامل مع مجيع القضااي بطريقة متوازنة أأو جدول أأعامل حىت يمتكنوا من حتقي ق تقدم من
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خالل اختاذ خطوات صغرية للوصول اإىل تواف ق يف الراء .ومن شأأن التواف ق يف الراء أأن يثبت كيف اكنت أأمهية دور الويبو
من أأجل أأن تلعب دورا يف التمنية .وشدد عىل التمنية ألن اليشء الأكرث أأمهية اكن هو أأن اإجراء البحوث .ومن أأجل احلصول
عىل هذه النتيجة ،ينبغي دمع البحث العلمي .ومن هجة أأخرى ،ويف اإطار معاهدة مراكش اكن من الواحض متاما أأن هناك
متطلبات ورشوط هممة جدا جلزء كبري من الساكن و أأثبت ذكل أأن علهيم الن دراسة القيود والاس تثناءات ل ألشخاص ذوي
الإعاقات ا ألخرى .واكن هذا هو العنرص ا ألول .ور أأت بعض الوفود أأنه ينبغي حتديث ادلراسات .وقامت الويبو ابإجراء
ادلراسات وبذكل س تقدم النتاجئ حول العمل اذلي مت القيام به يف منظامت أأخرى أأو يف دورات سابقة أأخرى حىت يمتكنوا
من فهم القضااي فهام اتما .واكن من املهم أأيضا أأن يعتنوا ابلبيئة الرمقية ،اليت اكنت أأداة هامة لتوفري القدرة عىل إازاةل احلواجز
والقضاء عىل املسافات اليت ميكن أأن حتول دون ترسيع تبادل املعلومات مثلام يفعل معهد غالسكو املليك للفنون امجليةل .وقد
مكهنم ذكل من التعامل مع حالت معينة ،عىل سبيل املثال دور حمفوظات معينة قد تدهورت .واكن من الواحض متاما أأن من
وهجة النظر هذه ،ينبغي أأن تس تفيد احملفوظات واملتاحف أأيضا من القيود والاس تثناءات وينبغي أأن تُمكن امجليع من مشاركة
املصنفات و أأن يكونوا قادرين عىل تقامس املساهامت املقدمة من لك هللء املللفني اذلين معلوا فىي هذا املوضوع لوقت
طويل .و أأبدى الوفد رغبته واس تعداده للمشاركة يف أأي دراسة يف املس تقبل واليت من شأأهنا أأن تساعدمه عىل القيام
بواجباهتم إازاء إازاةل احلواجز وإاقامة عالقات عاملية ،وليس فقط عالقات ثنائية أأو إاقلميية.
 .324و أأيد وفد ابكس تان البياانت اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وهو نفسه متحداث ابمس مجموعة
أس يا واحمليط الهادئ ،ووفد الربازيل متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،فامي يتعل ق ا ألمهية الكبرية للموضوع.
وكذكل أأيد بقوة ختصيص وقت يف ادلورات املقبةل للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ليكون منصفا بشأأن
املواضيع الثالثة اليت ر أأى أأهنا اكنت متأأخرة نسبيا يف التقدم .كام أأيدا أأيضا طلب اإجراء ادلراسة اليت اقرتحهتا اجملموعة
ا ألفريقية واليت س تكون مفيدة جدا.
 .325وحتدث وفد ا إلكوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأيد البيان اذلي أألقاه وفد الربازيل ،بأأن معامةل
الاس تثناءات والقيود للملسسات الرتبوية والتعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي ا إلعاقات ا ألخرى هامة وابلتايل جيب أأن
يكرسوا الوقت الالزم لها يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة من أأجل اإثراء النقاش .ومن املهم أأيضا أأن
تتوفر دلهيم املعلومات الالزمة ليك تكون الوفود عىل دراية اكفية بشأأن القضااي املطروحة .وميكن للعنارص املس تقاة من
ادلراسات القامئة أأو حىت ادلراسات اجلديدة حول ا ألشخاص ذوي ا إلعاقات ا ألخرى أأن تسلط الضوء عىل أأعامهلم
ومساعدهتم.
 .326وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،و أأدرك بأأن الوقت قد حان حتديدا ملناقشة ختصيص الوقت بشأأن القيود
والاس تثناءات لفائدة امللسسات البحثية والرتبوية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .ور أأى الوفد أأن اللجنة ادلامئة املعنية
حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد تناولت حقوق النرش ذات الصةل فامي يتعل ق جبانبني هممني متثل أأحدهام يف حامية احل ق
والاس تثناءات والقيود ا ألخرى املفروضة عىل احل ق .ومكسأأةل مبد أأ ،جيب عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة التعامل مع هذين اجلانبني بطريقة متوازنة وهو ما مل يكن حيدث من خالل التخصيص احلايل .ويف ادلورة القادمة
س يكون دلهيم قدرا كبريا من العمل حول حامية هيئات البث ألهنا قد بد أأت العمل القامئ عىل النص حول بنود حمددة .واتف ق
الوفد متاما مع رضورة اس تخدام الوقت اخملصص بطريقة فعاةل تتسم ابلكفاءة.
 .327و أأيد وفد نيجرياي البياانت اليت أأدىل هبا بنفسه ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد ابكس تان متحداث ابمس مجموعة أس يا
واحمليط الهادئ ،ووفد الربازيل متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وعل ق أأمهية كبرية عىل البند اخلاص
ابلس تثناءات والقيود للملسسات الرتبوية والتعلميية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى و أأدرك قاعدة تعزيز املعرفة وتيسريها.
و أأقر أأيضا بأأن ظهور البيئة الرمقية قد غري بشدة كيفية وصوهلم اإىل احملتوى الإبداعي واس تخداهمم ومتتعهم به .ومن شأأن
وجود صك دويل يعكس تعديال دقيقا جلوانب املرونة اليت اكنت يف أأنظمة ح ق املللف ادلولية أأن يكون مفيدا لضامن أأن
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يس متتع مجهور أأكرب ابحملتوى الإبداعي واحلقوق احملمية مبوجب ح ق املللف .و أأعرب الوفد جمددا ابمس اجملموعة ا ألفريقية عن
قلقه إازاء الوقت املساو اذلي ُأعطي للمواضيع الثالثة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .و أأدرك أأهنم اكنوا
يتعاملون مع هيئات البث ومن انحية أأخرى مع الاس تثناءات والقيود ،ولكن يف الاس تثناءات والقيود اكن دلهيم موضوعان
كبريان مرتابطان .و أأعرب عن قلقه بأأن التعامل معهام بوصفهام موضوع واحد قد أأخر العملية وكرر طلبه بتوفري وقت مساو يف
ادلورة املقبةل.
 .328و أأعرب وفد غواتاميل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
واكنت القيود والاس تثناءات هممة جدا ألن الوصول يُعد حقا من حقوق الإنسان .وقد حاول وضع ترشيع يشمل تكل ا ألنواع
من القيود والاس تثناءات ور أأى أأنه من املهم للغاية أأن يكون هناك صك قانوين يشمل هذه القيود والاس تثناءات يف اجملال
الرمقي ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار اختبار اخلطوات الثالث .و أأيد الوفد فكرة وجود دراسة حول هذا املوضوع ألهنا ستساعدمه
عىل اإحراز تقدم جيد ،وسوف تسهم يف العمل بشأأن هذا املوضوع.
 .329و أأعرب وفد الهند عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد ابكس تان
متحداث ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،ووفد الربازيل متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ويف س ياق
التعمل الإلكرتوين كوس يةل لرفع مس توى التعلمي والوصول ،والفرص اليت مت تناولها يف العرص الرمقي يف اليومني والنصف
ا ألوليني الذلين احتاجهتام اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة الالزمة لتكون متالمئة مع التحدايت والقيود
والاس تثناءات اليت تعاملت معها عىل اجلانب الخر للحدث الرمقي .وكرر الوفد أأنه يف مثل معلية خل ق املعرفة هذه ،لعبت
مصنفات ح ق املللف وامللسسات التعلميية والبنية التحتية دورا كبريا جدا .ومن ا ألمهية مباكن أأن يكون بوسع امللسسات
التعلميية الاس مترار يف خل ق املعرفة و أأن يكون دلهيا قيود واس تثناءات منصفة .وهناك حاجة ألن يركز جدول ا ألعامل عىل
ذكل.
 .330وذكر وفد رومانيا أأنه اعتقد أأهنم اكنوا يناقشون حتديدا قضية القيود والاس تثناءات لفائدة امللسسات التعلميية
والبحثية ،ولكن نظرا اإىل دعوة الرئيس لتقدمي وهجات نظر أأيضا حول ختصيص وقت لدلورة القادمة أأعرب عن رغبته يف
تقدمي وهجة نظره بشأأن هذه املسأأةل حتديدا .واكن ح ق املللف واحلقوق اجملاورة حقال واسعا ومعقدا للملكية الفكرية مشل
مواضيع مثل احلقوق والقيود والاس تثناءات وإادارة مثل هذه احلقوق ،وإانفاذ ونقل احلقوق .واكنت قيود والاس تثناءات جمال
واحدا ،بغض النظر عن ماهية املس تفيدين وعددمه .ومن هذا املنظور اكن من الطبيعي تقس مي وقت ادلورة ابلتساوي بني
املوضوعني الذلين اكن جيري مناقش هتام ،وهام هيئات البث ،والقيود والاس تثناءات.
 .331وذكر وفد كينيا بأأن هناك حاجة للزتام مجيع الوفود بأأن يكون دلهيم معيار منس ق .ويف كثري من ا ألحيان اكن يبدو
أأهنم يلقون ابلالمئة عىل الإنرتنت و أأوجه التقدم التكنولويج ا ألخرى لوجود ثغرات يف القانون واملامرسة .واكن من احملمت أأن
يبدؤا معاجلة القضااي ا ألساس ية ويتأأكدوا من أأن القانون ينص عىل الإطار الالزم لتسهيل تطوير املعرفة وتبادلها ،وخاصة يف
البدلان النامية .واكن اإنتاج وتبادل املعارف واملعلومات أأمرا هاما لتمنية أأي اقتصاد.
 .332وذكر الرئيس أأنه يود أأن يوحض أأهنم اكنوا يف البند  8من جدول ا ألعامل ،فامي يتعل ق بتوفري امحلاية للملسسات التعلميية
والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .وابلس امتع اإىل املالحظات المتهيدية العامة حول املوضوعات ،ذكرت بعض
الوفود أأنه جيب أأن تنعكس أأمهية املوضوع يف ختصيص الوقت .ويف هذا الس ياق ،مت تقدمي هذا الاقرتاح .ومع ذكل ،بدل
من حتويل ذكل اإىل مناقشة للمسائل الإجرائية اليت انتقلت بني املوضوعات اخملتلفة اليت مت التعامل معها ،فاإنه أأوحض أأنه
س يحاول مواصةل الاس امتع اإىل وهجات النظر بشأأن البند  8من جدول ا ألعامل ،اذلي اكن موضوعا كبريا .وميكهنم الاس امتع
اإىل بعض وهجات النظر بشأأن ما قيل أأنه ذا صةل بأأمهيته ورضورة التعامل معه وإاعطائه الوقت الاكيف .واكن ذكل يف س ياق
البند كبري اذلي اكنوا يناقشونه .وابلنظر اإىل عدم وجود طلبات أأخرى ألخذ اللكمة ،دعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل مسأأةل
احلاجة إاىل وجود دراسات حمدثة أأو دراسات جديدة حول املواضيع اليت مت تغطيهتا يف البندين  7و  8من جدول ا ألعامل.
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 .333وذكَّرت ا ألمانة اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بأأنه يف ادلورة ال 26للجنة قد ُطلب مهنا حتديد ما
اإذا اكن ميكن العثور عىل موارد لتحديث ادلراسات املوجودة بشأأن الاس تثناءات والقيود للملسسات التعلميية والبحثية.
واكن دلى ا ألمانة مخس دراسات إاقلميية أأجريت يف عام  2009حول املوضوع .وقد أأبلغت ا ألمانة اللجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة بأأهنا س تحدد املوارد وستبد أأ هذا العمل خالل العام ،ولكن اكن دلهيا أأيضا أأموال يف خطة العمل
عىل افرتاض أأهنا مت املوافقة علهيا من قبل ادلول ا ألعضاء للعمل بشأأن ذكل يف فرتة الثنائية املقبةل .واكن ذكل حتديثا
لدلراسات السابقة .ومل يكن ذكل مناقشة ملا رمبا اكنوا يسمعون عنه ،وهو التلكيف ابإجراء دراسات جديدة أأو اإضافية يف
هذا اجملال .ومن شأأن ذكل أأن يكون شيئا أخر قد حتتاج اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة اإىل اختاذ قرار
بشأأنه أأو التوصية به .وفامي يتعل ق اب ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى ،اكن قد ُطلب مهنا أأيضا النظر فامي اإذا اكنت هناك
موارد اكفية للقيام بدراسة اس تطالعية حول نقاط التقاطع بني ا ألشخاص ذوي الإعاقة ا ألخرى ومنظومة ح ق املللف ملعرفة
املناط ق اليت ينبغي عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة معاجلهتا .وقد عقدوا لقاء جانبيا قبل بضع دورات
حول موضوع ضعف السمع وعرض النص عىل الشاشة وكيف تقاطع ذكل مع املوضوع .واكن ذكل أأيضا دراسة عُهد اإىل
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة للقيام هبا ،و أأهنا س تقوم ابلمتويل عىل مدى معلها يف العام ونصف القادمني.
واكن هناك بشلك واحض مناقشة حول اذلهاب أأبعد من ذكل لبعض ادلراسات الإضافية واليت اكنت شيئا ميكن للجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة مناقش ته وس يكون مسأأةل موارد.
 .334وتوجه الرئيس ابلشكر ل ألمانة .و أأشار اإىل أأنه اكن خرب سارا أأنه من احملمتل وجود موارد ،وسوف حيتاج اإىل توضيح
أأي نوع من ادلراسات سيمت تغطيته أأو حتديثه .واقرتح أأنه بدل من تبادل املالحظات العامة حول ا ألمهية والتأأثري عىل اجملمتع،
وهو أأمر همم جدا القيام به ،فاإهنم يف حاجة للتطرق لحتياجات حمددة وللاثر احملمتةل اليت يمت التعامل معها .وهناك طريقة
جيدة للقيام بذكل اكنت تأأخذ يف الاعتبار من الناحية املهنية املوارد املتاحة أأو تلدي اإىل بعض ادلراسات مع املهنيني كام
فعلوا من قبل يف املوضوع الخر ،وحققوا نتاجئ جيدة جدا .ودعا الرئيس ادلول ا ألعضاء لإبداء وهجات نظرمه بشأأن هذه
املسأأةل.
 .335وطلب الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه من ا ألمانة أأن توفر تذكرة مبراجع ادلراسات ا إلقلميية اسمخس اليت قد
ذكرهتا ا ألمانة حبيث ميكهنم اإلقاء نظرة علهيا.
 .336و أأجابت ا ألمانة بأأهنم مرسودين كواثئ ق حتت ادلورة ال 19للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة وميكن
البحث عهنا .و أأعربت عن سعادهتا بزتويد املنسقني ا إلقلمييني بقامئة اكمةل بتكل ادلراسات مع الرابط اإذا اكن ذكل س يكون
مفيدا لدلول ا ألعضاء.
 .337ودعا الرئيس ا ألعضاء اإىل تقدمي تعليقات أأخرى .مث دعا املنظامت غري احلكومية اإىل اعتبار أأن مالحظاهتم العامة حول
املوضوع املقدمة يف ادلورات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة مدونة يف التقارير .واكنوا ل يزالون
يعتربوهنا مكعلومات من املفيد جدا مراعاهتا وتسليط الضوء عىل ا ألمهية اليت أأعطوها للمسأأةل .وابلنظر اإىل ذكل ،طلب
الرئيس مهنم عدم تكرار تكل البياانت العامة ولكن دعامه لتقدمي وهجات نظرمه بشأأن مسائل حمددة.
 .338وذكر وفد السودان أأنه فامي يتعل ق اب ألشخاص ذوي الإعاقات والاحتياجات ا ألخرى ،حس امب قد أأبلغهتم ا ألمانة ،قد
تناولت عدة جلسات ومناس بات خاصة هذا املوضوع .ومع ذكل ،اكن من املهم للغاية إارشاك نفس تكل املنظامت يف ادلراسة.
وينبغي إارشاك تكل املنظامت ذات اخلربة الطويةل واملتخصصة يف هذه ادلراسة و أأن تشارك فهيا حبيث تس تفيد اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة من خربهتم يف جمال القيود والاس تثناءات .وإاذا مل يكن ذكل ممكنا ،رمبا ميكن تنظمي
حلقات دراس ية حىت يمتكنوا من الاس امتع اإىل املتخصصني مبارشة.
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 .339ووجه الرئيس الشكر اإىل وفد السودان عىل الاقرتاح املقدم بشأأن تنظمي حلقات دراس ية واذلي اكن اقرتاحا اإضافيا
يتعني أأخذه يف الاعتبار لس تكامل ادلراسات .واكنت ممارسة قاموا هبا أأيضا ابلنس بة ملوضوعات أأخرى ذات تأأثري جيد
وحظيت ابلرتحيب .ودعا الوفود اإىل تقدمي أرااها بشأأن هذا الهنج .و أأشار اإىل أأن ممثل امللسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة اكن
يطلب اللكمة ،وذكَّر بأأنه ل ينبغي أأن يقدم مالحظات عامة.
 .340وعل ق ممثل امللسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة عىل املقرتحات املقدمة من اجملموعة ا ألفريقية فامي يتعل ق بفرض قيود
عىل س بل الانتصاف من التعدي الواردة يف الفقرة  22يف الصفحة  18من الوثيقة  SCCR/26/4 Prov.الوصول اإىل املواد
التعلميية :القيود عىل س بل الانتصاف من التعدي .واكن ذكل اس تثناء مفاده "ابلإضافة اإىل القيود والاس تثناءات ا ألخرى
عىل ح ق املللف ،مثل تكل الواردة يف املادة  10 ،10مكرر ،امللح ق ومواد أأخرى يف اتفاقية برن" .واكن ما هو مقرتح يف
املادة هنجا من شأأنه أأن يعطي املعلمني احل ق الرصحي يف اس تخدام املصنفات ،يف أأربعة جمالت تعلمي حمددة ،وفقا ل"تعويض
معقول وعادل" يقدم اإىل "صاحب احل ق احلرصي" .ويف ا ألساس ،فاإن الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية س يمكل
الاس تثناءات ا ألخرى املتاحة يف جمال التعلمي ،مبا فهيا تكل املنصوص علهيا يف املادة  10من اتفاقية برن ،بشأأن "بعض
الاس تخدامات اجملانية للمصنفات" .واكنت وجه الاس تفادة من وجود خيار الاس تثناءات اجملزية هو توس يع نطاق احلصول
عىل مصنفات أأكرث مما ميكن تربيره يف اإطار " اس تثناء الاس تخدام اجملاين ،وتقدمي تعويض للمللفني ،يف بعض احلالت ،عن
الاس تخدام .وقدم املمثل ثالث مالحظات حول الفقرة الرشطية اليت قدمهتا اجملموعة ا ألفريقية .أأول ،اكن الاقرتاح بتقدمي
تعويضات عن الاس تخدام غري الطوعي لبعض اس تخدامات بعض املصنفات يتف ق مع املامرسات والتوصيات اليت تقدم هبا
العديد من ادلول ا ألعضاء ،مبا يف ذكل البياانت املقدمة من وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ودعا اإىل تقدمي
وهجات النظر بشأأن هذا الاقرتاح حتديدا .اثنيا ،اكن اقرتاح احلد من س بل الانتصاف فامي خيص التعلمي مماثال متاما لقرتاح
صدر ملخرا عن مكتبة الكوجنرس ا ألمرييك ،يف س ياق املصنفات اليتمية احملمية حب ق املللف ودعا وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية اإىل تقدمي وهجة نظره بشأأن ذكل الاقرتاح حتديدا .اثلثا ،اقرتح الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية أأن "هذه املادة
ل تنطب ق اإل عىل ا ألعضاء اذلين يعتربون أأحد البدلان النامية وفقا للمامرسة املتبعة يف امجلعية العامة ل ألمم املتحدة" .ويف هذا
الصدد ،ميكن اعتباره بديال أأو ممكال مللح ق ا ألحاكم اخلاصة يف اتفاقية برن بشأأن البدلان النامية .وبدا أأنه يوفر فرصة ملعاجلة
نفس الوصول اإىل قضااي املعرفة اذلي سعى اإليه امللح ق يف اتفاقية برن لكنه فشل يف عالجه.
 .341وذكر الرئيس أأنه من أأجل أأن يكون هناك نقاش منظم فاإهنم سوف حييطون علام بتعليقات ممثل امللسسة ادلولية
لإيكولوجيا املعرفة .وقد مسعوا عىل سبيل املثال يف وقت ساب ق مببادرة نرش ا ألس ئةل العامة حول هذه القضية ،وكيفية الرد
علهيا ،واكنت دلهيم يف الساب ق بعض الاقرتاحات احملددة ،عىل سبيل املثال من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .ونتيجة
ذلكل ،بدل من القفز من موضوع اإىل أخر بطريقة منظمة ،اكن علهيم المتسك ابلهيلك احملدد .ويف ذكل الوقت اكنوا يس متعون
اإىل املالحظات العامة ورضورة احلصول عىل معلومات مفيدة مع بعض املقرتحات احملددة اليت يتعني النظر فهيا من أأجل
اإعطااهم فرصة للحصول عىل نظرة أأوسع حول املواضيع اليت جيب تغطيهتا .و أأكد أأهنم س يحيطون علام حتديدا بأراء وأأس ئةل
ممثل امللسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ،ودعاه اإىل اإجياد الوقت يف مناقشة للرد .ويف تكل املرحةل مروا مبوقف جرى فيه
التبادل ا ألويل حول هذا املوضوع ،واكنت هناك بعض املقرتحات احملددة .ولقد احتاجوا حملاوةل الوصول إاىل تواف ق يف الراء
حول ادلراسات احملدثة.
 .342وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن رغبته يف توضيح دعوة الرئيس اإىل التدخل .وسأأل عام اإذا
اكن ذكل بشلك صارم حول املواضيع اليت اكنت ا ألمانة قد أأوجزهتا يف حتديد وحفص ا ألشخاص اذلين يعانون من ضعف
السمع أأو عرض النص عىل الشاشات ،وكذكل بشأأن القيود والاس تثناءات لفائدة امللسسات التعلميية والبحثية .وذكر أأن
املوضوع اذلي أأقره ممثل امللسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ينبغي أأن يشلك جزءا من وعاء ا ألفاكر اليت ينبغي علهيم أأن
ينظروا فهيا لإجراء املزيد من ادلراسات.
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 .343وذكر الرئيس أأنه اكن من اجليد معرفة أأن بعض املواضيع اليت ُذكرت من شأأهنا أأيضا أأن تكون مصدرا يلخذ يف
الاعتبار عندما أأجنزوا ادلراسة .و أأشار اإىل أأنه لن تكون هناك دراسة ل هناية لها ،بل تتعل ق فقط ابملوضوعات الرئيس ية
املطروحة.
 .344وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأنه مثَّن املسامهة املقدمة من ممثل امللسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة و أأيد البيان اذلي أأدىل
به وفد نيجرياي متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
 .345وطلب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه من الرئيس أأو ا ألمانة تلخيص ما ُطرح عىل الطاوةل .واكن هناك
عدد من الاقرتاحات والإشارات اإىل دراسات سابقة وملخص رسيع قبل اسرتاحة تناول القهوة وسوف تكون مفيدة.
 .346و أأكدت ا ألمانة أأن ما مت التفاق عليه اكن هو التحديث لدلراسات ا إلقلميية اسمخس بشأأن قيود واس تثناءات التعلمي أأو
عىل ا ألقل ا ألسايس فهيم .واكن ذكل شيئا قد حتدد يف وقت ساب ق أأن ا ألمانة قد الزتمت به ووضعت مزيانية .وابلإضافة
اإىل ذكل ،واس تلهاما من العمل الساب ق ،مت التفكري يف اإجراء دراسة اس تطالعية عن تقاطع ح ق املللف والإعاقات خبالف
ا إلعاقات البرصية ،واكنت يف مسار العمل اذلي قد خططت ا ألمانة .كام أأن البنود الإضافية اليت ميكن أأن تناقشها اللجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة وتوحضها وتعمتدها ،ميكن أأن تكون عىل سبيل املثال ،اإذا أأرادت اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ،أأنواعا أأخرى من ادلراسات أأو دراسات أأوسع من جمرد حتديث العمل الساب ق .وميكهنا
أأيضا حتديد العروض التقدميية خالل انعقاد اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة حول املواضيع اليت اكنت عىل
جدول ا ألعامل واليت اكنت موضوع ادلراسات أأو ميكن أأن تكون طلبات واردة من الندوات وورش العمل وغريها من
ا ألنشطة احمليطة ابملوضوعات .واكنت هناك مجموعة كبرية من املواضيع اليت ميكن أأن تكون حول بند جدول ا ألعامل إلجراء
مزيد من النقاش.
 .347و أأمجل الرئيس القول بأأن ا ألمانة قد أأكدت بأأن تتوىل حتديث ادلراسات بشأأن قيود واس تثناءات التعلمي وادلراسة
الاس تطالعية فامي يتعل ق حب ق املللف وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .وفامي يتعل ق ابجلدول الزمين ،اكنوا يف البند  8من
جدول ا ألعامل وسوف يواصلون بعد اسرتاحة تناول القهوة .واكنت هناك بعض اخلالصات ا ألولية خبصوص ما مت طلبه
واحتاج اإىل توضيح .واكنت هناك اجامتعات تنس يقية مع اجملموعات لتلقي الراء بشأأن ملخص الرئيس خبصوص املوضوع
الثاين .وبعد الانهتاء من املوضوع الثالث ،س يكون دلهيم ملخص الرئيس لهذا املوضوع وثالث توصيات للك موضوع من
املواضيع اليت سيمت النظر فهيا .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن البند  9من جدول ا ألعامل ،واملسائل ا ألخرى ،بقيت كذكل ليمت
مناقش هتا فامي بعد.
 .348وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأنه اكن معوما مفتوحا للنظر يف دراسات و أأفاكر أأخرى ملناقشة
املوضوع .واكنت ادلراسة اليت أأعدها الربوفيسور كينيث كروز حول البند الـ  7من جدول ا ألعامل مفيدة وموضع ترحيب،
وبذكل اكن هذا النوع من الهنج موضع ترحيب .و أأدرك أأن هناك معليتني جاريتان ابلفعل متف ق علهيام وحسب اجلدول
الزمين ،واكن ذكل هو التحديث لدلراسات ا إلقلميية اسمخس وادلراسة الاس تطالعية حول العالقة املتبادةل بني الإعاقات
خبالف الإعاقة البرصية وح ق املللف اليت اكنت يف طور الإعداد .و أأعرب عن تطلعه لرؤية نتاجئ تكل ادلراسات .أأما ابلنس بة
ل ألفاكر ا إلضافية ،فقد اكن متفهام ولكن مل يكن دليه موقف بشأأن أأي يشء ألنه اكن س يحتاج اإىل التشاور مع ادلول ا ألعضاء
فيه.
 .349وذكر الرئيس أأهنم احتاجوا ابلفعل اإىل بعض الوضوح بشأأن ادلراسات ليك يرشعوا فهيا .وطلب من ا ألمانة اطالعهم
عىل معامل ادلراسة املقدمة اإىل الربوفيسور كينيث كروز حول موضوع املكتبات واحملفوظات الرمقية ألهنا ميكن أأن تكون نقطة
انطالق بتنظمي وهجات النظر ا ألخرى اإذا توصلت اإىل تواف ق يف الراء.
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 .350وذكرت ا ألمانة أأنه فامي يتعل ق ابدلراسة اليت أأعدها الربوفيسور كينيث كروز ،اكن الاجتاه ا ألسايس يمتثل يف دراسة
قوانني ح ق املللف يف ادلول ا ألعضاء والعثور عىل القيود والاس تثناءات املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات .وكام اكن احلال
غالبا ،مل يكن هذا هو أأفضل تقس مي ممكن ،ذلكل فقد ذكرت أأنه ابلقدر املمكن لتحديد ماكن أخر يف قانون ح ق املللف أأو
أأجزاء أأخرى من املراجع القانونية للطرق اليت مت التعامل مع املوضوع من خاللها يف أأماكن أأخرى ،ميكن أأيضا أأن تشمل
ادلراسة ذكل .واكنت املهمة الرئيس ية تمتثل يف مجع معلومات عن مجيع قيود واس تثناءات ح ق املللف القامئة اليت تتعل ق
ابملكتبات ودور احملفوظات وحيامث اكنت هناك تساؤلت عىل هامش ذكل أأو عىل سبيل املثال املتاحف اليت اكنت ُمدرجة
أأو املراجع يف أأجزاء أأخرى من القانون اليت تقدم بعض املعلومات احملدودة عن ذكل ،ولكن ل تعطي عالجا اكمال ذلكل.
واكن تنظمي ادلراسة يف ا ألساس ملخصا حيث ميكن تلخيص املواد من حيث الاجتاهات العامة الواسعة اليت اكنت قصرية
نسبيا ،وبعد ذكل صفحة أأو اثنتان عن لك اس تثناء من اس تثناءات القانون الوطين بشأأن موضوع املكتبات ودور احملفوظات
أأو اإذا مل يكن هناك أأي اس تثناء يكون اإذا توضيح للموقف فامي يتعل ق بذكل القانون أأو اإذا مل يكن عىل سبيل املثال لدلوةل
العضو قانوهنا اخلاص ولكن اكنت عضوا يف اتفاق إاقلميي ميكن حتديده .واكن الرتكزي ينصب عىل معرفة ماذا اكن الوضع يف
ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعل ق ابدلراسات اليت أأجريت ابلفعل حول التعلمي ،اكن الاجتاه مماثل ،فمل يمت تعيني النتاجئ بشلك واحض
للك بدل عىل حدة مع مجيع اخلرائط ادلقيقة اليت اكنت دلى الربوفيسور كينيث كروز .واكن جزء من قضية يمتثل يف مدى
التوافر من حيث ترمجة القوانني اإىل لغات يتس ىن للخرباء اس تخداهما .واكنت هناك موارد متاحة لها حيهنا أأكرث من ذي قبل،
و أأنه ينبغي أأن تكون قادرة عىل زايدة نطاق التغطية يف تكل ادلراسات .واكنت بعض دراسات التعلمي هنج اس تقصاء أأوسع
قليال يصف الوضع ا إلقلميي ،ومع ذكل ،اكنت املامرسة ا ألساس ية يه نفسها اليت اكنت تمتثل يف اس تقصاء الوضع احلايل فامي
يتعل ق ابلقيود والاس تثناءات اليت تنطب ق عىل امللسسات التعلميية والبحثية يف القوانني الوطنية .وفامي يتعل ق ابدلراسة
الاس تطالعية ،فقد اكنت خمتلفة بعض اليشء ألهنا اكنت تغطي املوضوع الواسع اخلاص ابلقيود والاس تثناءات ل ألشخاص
ذوي الإعاقة ويف وقت مبكر اكنت ادلول ا ألعضاء قد اختارت امليض قدما يف الاقرتاح املقدم من عدد من ادلول ا ألعضاء
حول موضوع القيود والاس تثناءات ذلوي الإعاقة البرصية وضعف القدرة البرصية عىل القراءة ومل يمت حقا معاجلة بقية
املوضوع اإىل أأي حد كبري ،ومل ُجيرى حىت أأي نقاش حقيقي حول ما اذلي اكن يشمهل .ويف ذكل الشأأن ،طلبت اإجراء
دراسة اس تطالعية أأمع لتس تخدهما أأيضا كقوانني وطنية أأساس ية حالية قامئة لها ،ولكن جيب أأن تكون أأكرث انفتاحا اإىل حد ما
ألهنا سوف تبحث عىل حد سواء يف ا ألحاكم العامة املتعلقة ابلإعاقة ،اليت اكنت مضن قانون ح ق املللف أأو ميكن اعتبارها
مرتبطة به ،وكذكل يف ا ألحاكم اليت حيمتل أأن تكون خمتصة إابعاقات معينة .وسوف تواصل البحث عن اجتاهات ملعرفة ما
اإذا اكنت هناك أأية مواضيع فرعية معينة أأو اإعاقات معينة حيث يتعني علهيا حيالها الاضطالع مبزيد من العمل أأو اإجراء مزيد
املناقشات أأو القيام مبزيد من الربجمة اليت ميكن أأن تكون حتوز رضاء ادلول ا ألعضاء .واكن ذكل يسمى دراسة اس تطالعية
ألهنا تس تطلع الوضع حقا فامي يتعل ق ابلقيود والاس تثناءات عىل املوضوع يف القوانني الوطنية.
 .351و أأشار وفد الربازيل إاىل الاقرتاح اخلاص بتحديث ادلراسات ا إلقلميية بشأأن القيود والاس تثناءات لفائدة امللسسات
البحثية والتعلميية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .وطلب من ا ألمانة توفري املزيد من املعلومات بشأأن ما اإذا اكن من
املمكن أأو حىت أأكرث كفاءة القيام بتجميع ودمج ادلراسات يف دراسة عاملية واحدة عن حاةل الاس تثناءات والقيود املفروضة
مبوجب البند  8من جدول ا ألعامل بدل من سلسةل من ادلراسات ا إلقلميية.
 .352و أأجاب الرئيس بأأنه اقرتاح جيد ومعقول ويسمح هلم ابلبحث يف أأساس منترش يف مجيع أأحناء العامل ،وليس جمرد
أأساس إاقلميي.
 .353وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل .وسوف يقدم
وثيقة أأكرث مشول للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة لفهم الاس تثناءات والقيود للملسسات التعلميية والبحثية
وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى وتقديرها عىل حنو أأفضل ألن وجود ادلراسات اسمخس اخملتلفة يف وثيقة واحدة قد يكون
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مشلكة .ومن شأأن ذكل أأن يوفر أأيضا فرصة لإضافة املوضوعات املشار اإلهيا يف اقرتاهحا اذلي قام بتعديهل ممثل مللسسة
ادلولية لإيكولوجيا املعرفة.
 .354ورد الرئيس ابلقول بأأن ا ألمر بدا معقول أأن يمت مجع لك املوضوعات والنتاجئ ا إلقلميية يف وثيقة عاملية واحدة.
 .355وردت ا ألمانة بأأهنا تدرك أأن الاقرتاح اكن إابعداد دراسة مماثةل دلراسة الربوفيسور كروز تغطي مجيع دول العامل مجلع
املعلومات يف دراسة واحدة ذات موضوعات وتنظمي متشاهبني حول أأمور ختص امللسسات التعلميية والبحثية .ويف حني اكن
ذكل ممكنا ،مل يكن التنظمي احلايل لدلراسات عىل حنو مماثل ملا اكن جيري حتديهثا وفقا  .واقرتحت أأهنم ميكهنم اس تخدام
معلية من خطوتني ،حيث يقومون ابلتحديث عىل الصعيد ا إلقلميي ،مث طلبت أأن يقوم خشص واحد ابدلمج أأو أأهنا ميكن أأن
تتوقف وحتاول الانتقال اإىل منوذج طلبت من خال أأن يتوىل خشص واحد اإجناز لك العمل .ومل تكن واثقة ،ل س امي ابلنظر
اإىل املواعيد اجلديدة اليت جيب وفقا لها أأن نرش املواد قبل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بعرشة أأسابيع أأو
قبل الاجامتع املقبل بشهرين ،ليك ينهتيي ادلمج الاكمل حبلول شهر ديسمرب .وإاذا اكن هذا هو الاجتاه اذلي أأرادت أأن
تسلكه اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ،فميكهنا أأن تقوم بذكل من خالل مرحلتني أأو البدء فورا بمنوذج
من دراسة واحدة واحلصول عىل مزيد من الوقت لإجنازه .وفامي يتعل ق ابملوضوع ا ألخرى اذلي أأثري ،وحظي ابلتأأييد ،مل تتعم ق
ادلراسة احلالية اإىل هذا املس توى من التفاصيل حول هذا املوضوع ابذلات .إاهنم س يحتاجون اإىل دراسة منفصةل للقيام
بذكل ،ومن احملمتل أأن يتطلب ذكل التفويض ببعض ا ألعامل الإضافية.
 .356و أأمجل الرئيس القول بأأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة توافقت عىل الوصول اإىل هدف معني،
ول س امي اذلي ذكره وفد الربازيل .وطلب من وفد نيجرياي احلديث عن القضية ا ألخرى.
 .357وذكر وفد نيجرياي أأن مداخلته استندت إاىل املادة  ،22اليت عكست جزءا من املقرتحات اليت وردت يف اقرتاح
اجملموعة ا ألفريقية بشأأن الاس تثناءات والقيود لصك دويل حول منح اس تثناءات حل ق املللف لتعاجلها امللسسات التعلميية
والبحثية .ومل يمتكن الوفد من توفري مناقشة موضوعية مفصةل ألن اخلبري التابع مل يكن حارضا .و أأكد أأن ممثل امللسسة
ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية أأوحض اهامتماته ابلتفصيل الاكيف.
 .358وذكر الرئيس أأنه ينبغي علهيم الرتكزي عىل نطاق العمل القامئ بشأأن الاس تثناءات والقيود املتعلقة مبواضيع التعلمي اليت مت
مجعها عىل أأساس إاقلميي .ومل يكن يبدو أأن هناك شيئا تطلب مهنم النظر اإىل نوع واحد حمدد من الاس تثناءات من بني أأنواع
عامة من الاس تثناءات .ولكن مثة طريقة أأخرى ستمتثل يف تسليط الضوء ،بني بقية الاس تثناءات املتعلقة ابلتعلمي ،عىل أأنواع
معينة من الاس تثناءات املتعلقة بس بل الانتصاف من التعدي فامي يتعل ق ابلتعلمي.
 .359و أأعرب وفد الربازيل عن شكره ل ألمانة عىل توفري املعلومات املتعلقة ابدلراسات وخمطط الطري ق احملمتةل للمناقشة.
وطلب مبشاركة معلومات اإضافية مع ادلول ا ألعضاء حول املوعد املتوقع لتوزيع ادلراسات وموعد مناقش هتا .وسأأل عام اإذا اكن
ينبغي علهيم حماوةل الوصول اإىل نص موحد أأو اختاذ هنج من خطوتني ،تكون اخلطوة ا ألوىل يه اإعداد دراسات حمدثة للك
منطقة واخلطوة الثانية يه اإعداد ادلراسة املوحدة .و أأوحض أأن الاقرتاح املقدم من وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة
ا ألفريقية ،ميكن استيعابه يف نص موحد .واكن هناك اإجامع من مجيع ادلول ا ألعضاء بأأن ادلراسة اليت أأجراها الربوفيسور
كينيث كروز اكنت مفيدة للغاية للمناقشات اليت جرت يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ،و أأهنم جيب أأن
جيربوا اس تخدام نفس الطريقة ملناقشة البند  8من جدول ا ألعامل .واكن يف صاحل توس يع ادلراسة لتشمل مواضيع أأخرى،
عىل النحو اذلي ذكرته اجملموعة ا ألفريقية.
 .360واس تفرس وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه من ا ألمانة عام اإذا اكن العمل اذلي مت التلكيف به ابلفعل متثل
يف أأخذ ادلراسات كام اكنت وحتديث املعلومات اليت اكنت فهيا .وسأأل عام اإذا اكن العمل قد بد أأ ابلفعل.
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 .361و أأجابت ا ألمانة بأأنه قد فهمت ،من املناقشة يف ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ،أأن
املهمة اكنت تمتثل يف حتديث ادلراسات ا إلقلميية القامئة ابلشلك اذلي اكنت عليه .وقد مت الانهتاء من العمل ا ألويل ولكن مل
يكن كبريا جدا .ومن حيث ادلمج ،فاإهنا حباجة إاىل النظر يف ا ألشخاص اذلين اكنوا يعملون معها يف حماوةل ملعرفة أأفضل
طريقة لإعداد ادلمج .كام اإهنا حباجة إاىل مزيد من الوقت أأيضا للتشاور مع اخلرباء احملمتلني من أأجل تقدمي خطة ما .ولن تكون
قادرا عىل القول بأأهنا سوف تلكف خشصا بأأن يفعل ذكل حىت تفهم أأن ذكل هو الاجتاه الهنايئ اذلي تريد أأن تسلكه للجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
 .362وذكر الرئيس أأنه س يواصل العمل عىل دمج ادلراسات ا إلقلميية .وفامي يتعل ق ابقرتاح ابملواضيع اليت جيب تغطيهتا ،قال
إانه يتوقع أأن هناك وس يةل جيدة للميض قدما تمتثل يف التأأكد من أأن القيود أأو الاس تثناءات عىل التعدي تنطب ق عىل تكل
املوجودة يف املكتبات ودور احملفوظات ومع ا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى.
 .363و أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا ستنقل املعلومات عىل اجلداول الزمنية مبجرد أأن تمتكن من النظر يف املسأأةل برمهتا مرة أأخرى
مع املنسقني ا إلقلمييني ،وعندها س مترر ذكل اإىل اجملموعات للنظر فيه ولإبداء أأي تعليقات دلهيم .وسوف يمت اإخطار املنسقني
ا إلقلمييني ابس مترار ابلتقدم واجلداول الزمنية املقرتحة.
 .364وقال الرئيس اإن الوفود ميكن تقدم أراء أأخرى حول البند  8من جدول ا ألعامل .ونظرا لعدم وجود مزيد من الطلبات
من ا ألعضاء بشأأن املوضوع ،فاإهنم س يحيط علام ابلقرتاحات والراء .وشكر الرئيس املنظامت غري احلكومية عىل صربمه،
معتربا أأن مالحظاهتم اليت أأبدوها يف ادلورات السابقة اكنت أأساس ية ابلفعل وعىل قبوهلم هذا الهنج .أأن مسامههتم يف مسائل
حمددة س تكون ابلغة ا ألمهية.
 .365و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه إاىل املسأأةل اليت طرهحا وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة
ا ألفريقية ،بأأن ادلراسات ا إلقلميية اسمخس سينظر فهيا عند البحث يف اإماكنية ادلمج يف دراسة واحدة عىل النحو اذلي اقرتحه
وفد الربازيل.
 .366و أأكد الرئيس أأن ذكل اكن هو احلال.
البند  9من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى
 .367افتتح انئب الرئيس البند  9من جدول ا ألعامل وفتح الباب ألي بياانت أأو اقرتاحات بشأأنه.
 .368وذكر وفد الكونغو (مجهورية الكونغو ادلميقراطية) أأن ح ق اإعادة البيع يعترب مشلكة حادة ومصدر قل ق كبري للفنانني من
الكونغو اذلين يعملون يف جمال الفنون التشكيلية .واكن هذا احل ق يف كثري من البدلان ليس فعال ،ولكن اإذا اكن العكس هو
الصحيح ف إانه سيسمح للفنانني مبواصةل أأعامهلم .وإاذا اكن مسمل به بوضوح يف أأي معاهدة ،فاإن املس تفيدين س يكونون ممتنني.
مل يصبح الكثريون يف هذه الفئة من املهنيني مشهورين اإل عندما رحلوا .ومل يزل عدد معني من ادلول مل ينصوا عىل هذا احل ق
يف ترشيعاهتم الوطنية .و أأعرب الوفد عن رغبته ابملشاركة يف ادلعوة للمساعدة داخل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة .و أأوحض أأنه حىت لو أأمضت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة عرش دقائ ق يف احلديث عن
هذه القضية سيمت الرتحيب هبا ،و أأهنم ميكهنم اإحراز تقدم .و أأدرك أأن اإدراج املوضوع عىل جدول ا ألعامل جيب أأن يكون قرارا
ابلإجامع .وإاذا توصلوا اإىل هذا النوع من الإجامع فاإهنم يمتكنون من اإجياد حل ُمرض لهذه املشلكة ،يكون ُمرضيا مجليع الفنانني
التشكيليني يف مجيع أأحناء العامل اذلين يتوقعون الكثري من اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
 .369ووجه انئب الرئيس الشكر اإىل وفد الكونغو (مجهورية الكونغو ادلميقراطية) عىل التعلي ق واقرتاح اإدراج موضوع جديد
عىل جدول ا ألعامل .و أأقرتح أأن يس تخدموا وقت الغداء للتفكري يف الطلب.
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 .370ورحب انئب الرئيس حبضور الوفود اإىل ادلورة.
 .371و أأيد وفد الس نغال موقف وفد الكونغو (مجهورية الكونغو ادلميقراطية) بشأأن حقوق اإعادة البيع .واكن السوق قد شهد
منوا مطردا .ويف عام  ،2014وفقا ل ألرقام اليت قدمهتا أرت بريس ،جسلت مبيعات ا ألعامل الفنية  52مليار دولر ورمبا اكن
ذكل فقط اجلزء املريئ من السوق بسبب استبعاد املبيعات الشخصية واملبيعات غري املنتظمة .ويف عقد واحد ،شهدت
زايدة قدرها  300يف املائة .واكنت تكل ا ألرقام املقدمة من قبل أرت بريس .ويف  10ديسمرب  2014حققت دار سوثيب
للمزادات يف أأورواب مبيعات مبليار يورو يف دورة واحدة للفن ا ألفريقي .ونظرا لالرتفاع الهائل يف سوق ا ألعامل الفنية ،فاإنه
س يكون من امللسف اإذا اكن ينبغي استبعاد مللفي ومبدعي هذه ا ألعامل .وس يكون من احملزن اذا مل يمتكن الكتاب ا ألفريقية
من الاس تفادة من هذا الوضع .وس يكون من امللسف لو مل يمتكنوا من التحدث عن هذه املسأأةل بس يطة يف اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة حيث حتدثت ادلول ا ألعضاء حول ح ق املللف .إاهنم حباجة اإىل اإحراز تقدم يف هذا
اجملال .ولو فعلوا ذكل ،فاإن ذكل سيسمح هلم إابعطاء مصداقية ملبد أأ لكه ح ق املللف يف وقت اكنت تتعرض للهجوم من مجيع
اجلهات .واكن الوفد عىل بينة من حقيقة أأن املشالك اليت أأثريت حول حقوق البث وحول القيود والاس تثناءات تتطلب وقتا
ومل يشأأ أأن يدفع ا ألمور برسعة كبرية .وكام فعل يف العام املايض ،طلب شيئا اكن مدعوما من عدد من ادلول ا ألعضاء وهو
أأن يُمنح خالل دورة من ادلورات املقبةل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة  60دقيقة أأو اإذا اكن ذكل كثريا،
 30دقيقة ،ليتبادلوا املعلومات وا ألفاكر حول هذا املوضوع.
 .372و أأيد وفد السودان الطلب اذلي قدمه وفد الكونغو فامي يتعل ق حبقوق اإعادة البيع .ور أأى أأهنا فريدة من نوعها للوحات
الفنية وينبغي أأن يُطب ق احل ق أأيضا عىل املوس يقى واخملطوطات .وقد مت الاعرتاف ابحلقوق ،ولكهنم احتاجوا أأن يتأأكدوا من
أأنه قد مت توفري معامةل خاصة ألنه اكنت هناك مشلكة عابرة للحدود ويف اإحدى ادلورات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة ،اكن وفد الس نغال قد حتدث عن التكنولوجيات اجلديدة ،وذكر أأن التكنولوجيات اجلديدة تفتح
أفاقا جديدة .وهناك الن سوقا أأكرب بكثري ،و أأنه مل يكن جمرد معل فين أأصيل واحد أأو خمطوطة واحدة .واكنوا حباجة لإدراج
أأنواع أأخرى من الفن ،عىل سبيل املثال ،املنسوجات أأو املطبوعات ا ألخرى وا ألش ياء اليت ميكن أأن تس تخدم ألغراض
أأخرى .واكنت هناك أأيضا فنون أأو مصنفات ثنائية ا ألبعاد أأو ثالثية ا ألبعاد ،وكذكل أأعامل ثقافية .وإاهنم اكنوا حباجة اإىل أأن
يأأخذوا يف الاعتبار اتفاق تريبس املتعل ق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية .وينبغي أأيضا أأن تدرج
الصناعات العامةل يف اجملال الثقايف الفنون وليس فقط الفنون امجليةل .واحتاج ا ألمر أأيضا اإىل اإدراج جوانب أأخرى من الإنتاج
الثقايف .وتطلب ذكل أأن يوضع عىل جدول أأعامل الاجامتعات املقبةل واحتاجوا اإىل العمل مع املنظامت ا ألخرى .وقد اعرتفت
اليونسكو بأأمهية ا ألنشطة الثقافية وقامت بتحديث تقريرها .ومه حباجة لالس تفادة من ذكل التقرير والعمل جنبا اإىل جنب مع
واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى يف حماوةل لتحقي ق أأهدافها.
 .373و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عن تأأييده لالقرتاح املقدم من وفد الكونغو كعمل يف املس تقبل يف
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .واكن يفكر يف ح ق اإعادة البيع اخلاص به مع التوجيه اخملصص .و أأشار اإىل
اقرتاحه اذلي قدمه يف بياانته الافتتاحية للنظر يف العمل عىل تنفيذ وتطبي ق املعاهدات القامئة أأيضا كجزء من العمل يف
املس تقبل.
 .374و أأيد وفد كينيا الاقرتاح اذلي قدمه وفد الكونغو واملشاعر اليت عرب عهنا وفدا الس نغال والاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه .واكن مشاراك يف معلية التعامل مع حقوق اإعادة البيع عىل املس توى الوطين وشارك يف املشاورات واملناقشات
مع خمتلف أأحصاب احلقوق .ورحب أأيضا ابلترشيعات ادلولية و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون هذا مبثابة بند من بنود جدول
ا ألعامل يف املس تقبل.
 .375و أأشار وفد الربازيل اإىل الوفود السابقة ،وذكر أأنه يفهم أأن دلهيم جدول أأعامل صعب للغاية أأمام اللجنة ادلامئة املعنية
حب ق املللف واحلقوق اجملاورة يش متل عىل ثالثة حماور .وميكهنم أأن يظهروا مرونة من خالل اإجراء نقاش ملدة ساعة واحدة
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حول حقوق اإعادة البيع قبل بدء مناقشة بنود جدول ا ألعامل املوجودة ابلفعل عىل جدول ا ألعامل ،وابلتايل يمت استيعاب
الطلبات املقدمة من وفود الكونغو والس نغال.
 .376و أأيد وفد مجهورية تزنانيا املتحدة الطلب اذلي تقدم به وفد الكونغو ،وذكر أأنه من املهم جدا أأن يمت الاهامتم مبسأأةل
حقوق اإعادة البيع .و أأيد مناقشة املوضوع يف ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .و أأراد أأيضا اإدراج
ح ق اإعادة البيع يف التعديالت عىل ترشيعاته .ويف عدة بدلان أأفريقية اكنت هناك العديد من ا ألعامل اجليدة من اإبداع عدد
من الفنانني ،عىل سبيل املثال تينجا تينجا أرتس ،ولكن ورثهتم مل حيصلوا عىل ما اكن يس تحقون.
 .377وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) وفود من الس نغال والسودان عىل اقرتاهحام املفيد واملثري لالهامتم .واكن
اقرتاحا مفيدا ولكهنم قد قرروا ،يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ،اإهناء جدول
ا ألعامل احلايل قبل وضع بند جديد عىل جدول ا ألعامل .واكن جدول ا ألعامل احلايل ثقيال .وذلكل فاإنه أأيد الاقرتاح اذلي
قدمه وفد الربازيل.
 .378وذكر وفد كوت ديفوار أأن مسأأةل حقوق اإعادة البيع برمهتا ذات أأمهية كبرية ابلنس بة  ،ألنه قد أأدخلت احل ق يف
الترشيعات الوطنية .و أأعرب عن تأأييده الاكمل ملوقف وفد الكونغو وكذكل مجيع الوفود اليت حتدثت سابقا عن هذا املوضوع.
 .379وذكر وفد الياابن أأنه فامي يتعل ق حبقوق الفنان يف اإعادة البيع ،يوجد حمك ذي الصةل يف اتفاقية برن ،ولكن اكن علهيم
أأن يولوا اهامتما واجبا اإىل املرونة اليت توفرها اتفاقية برن ،مما يعين أأن حامية حقوق اإعادة البيع تُركت لتقدير القوانني الوطنية
للك دوةل عضو .ول ألسف فاإن بعض ادلول ا ألعضاء ،مبا يف ذكل الياابن ذاهتا ،مل يكن دلهيا حقوق اإعادة البيع يف ترشيعاهتا
الوطنية .ور أأي أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة جيب أأن تلزتم جبدول ا ألعامل .وإال فاإنه سوف يلخر
معل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وهبذا املعىن ،مل يليد الاقرتاح ادلاعي اإىل اإدراج حقوق الفنانني يف
اإعادة البيع كبند جديد عىل جدول أأعامل اللجنة.
 .380وذكر وفد سويرسا أأنه أأحاط علام ابلقرتاح اذلي تقدم به وفدا الس نغال والكونغو لإدراج املوضوع اجلديد عىل جدول
أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وحول هذا املوضوع ،وغريه من املواضيع اليت اكنت موجودة ابلفعل
عىل جدول ا ألعامل ،اكن الوفد منفتحا للنقاش .وبعد أأن اس متع اإىل عرض مفصل ،اكن واثقا من أأهنم سيمتكنوا من اإجراء
مناقشات مفيدة حول هذا املوضوع دون الوقوف يف طري ق التقدم حول غريها من املواضيع.
 .381ودعا وفد كندا ادلول ا ألعضاء اإىل السامح ببعض الوقت ملعاجلة مسأأةل اإضافة بند عىل جدول ا ألعامل بغض النظر عن
كون الاقرتاح حقوق اإعادة البيع أأو ح ق أخر ،بشلك دامئ أأو ل ،وملدة معينة من الوقت يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة ،بطريقة ذات مغزى ،مبا يعين واحدا من شأأنه أأن يضمن أأهنم أأاثروا ما س يعين ابلنس بة ل إالدارة السلمية
للوقت من جانب اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة إاضافة أأحد املوضوعات .والهدف من اإضافة موضوع،
معياري أأم ل ،عىل سبيل املثال ،وحتديد املوضوعات الكثرية اليت حددها ،هو التأأكد من حتقي ق قصد اللجنة ادلامئة املعنية
حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ومصلحهتا ،نسبيا ،وعىل أأساس جدارهتم.
 .382وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه اس متع بعناية مجليع املداخالت املفيدة وابلتأأكيد ر أأى اجلدارة كام قال يف املايض
يف اإثراء جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .ويوحض ذكل أأنه أأيد متاما الراء اليت أأعرب عهنا وفد
كندا ،بأأهنم يف اإثراء جدول ا ألعامل احتاجوا إاىل وقت للتفكري وذكل من شأأنه تشجيع مجيع الوفود عىل الاس تعداد لدلخول
يف مناقشة معيقة لكيفية اإثراء جدول ا ألعامل يف ادلورة التالية.
 .383وخلص انئب الرئيس الوضع اذلي أأاثره وفد الكونغو ،وذكر أأهنم يف حاجة اإىل أأن يأأخذوا يف الاعتبار أأن بعض الوفود
اقرتحت أأنه موضوع ينبغي أأن يدرج عىل جدول ا ألعامل .ونتيجة ذلكل ،ينبغي أأن ينعكس ذكل يف نتاجئ ادلورة ،وابلتايل،
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ينبغي أأن يكون جزءا من التقرير الهنايئ .واكن من املهم أأيضا أأن تذكرت مجيع الوفود أأن هناك قلقا ،أأعربت عنه بعض ادلول
ا ألعضاء ،فامي يتعل ق ابلوقت اذلي ميكن منحه للموضوع اجلديد اإذا قرروا اإدراجه عىل جدول ا ألعامل .وليك يمتكنوا من وضعه
عىل جدول أأعامل ادلورات املقبةل أأو يف املس تقبل اعمتدوا عىل القرارات اليت سوف تتخذها امجلعية العامة .كام احتاجوا اإىل
أأن يأأخذوا بعني الاعتبار بعض اخملاوف اليت مت ا إلعراب عهنا .وقد اس متعوا اإىل وفد الياابن يعرب عن قلقه حول اإدراج هذا
املوضوع عىل جدول أأعامل استنادا اإىل املبادئ اليت مت وضعها يف اتفاقية برن .ودعا انئب الرئيس الوفود اإىل التفكري يف فكرة
اإدراج املوضوع اجلديد عىل جدول ا ألعامل ،ليفكروا يف مقدار الوقت اذلي ينبغي أأن خيصصوه و أأيضا اإماكنية اإضافة
املوضوع اجلديد إاىل جدول ا ألعامل.
 .384وذكَّر الرئيس اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بأأن اخلالصات اليت توصل اإلهيا الرئيس جيري
اإعدادها ،وهو ما اكن تسلامي واقعيا بلك ما حدث يف أأثناء الاجامتع .وسوف يُدرج الاقرتاح ،اذلي اكن قد قدمه وفد
الكونغو ،يف تكل الوثيقة الهنائية .كام احتاجوا اإىل حتليل لك القضااي املذكورة وإاماكنية وضع هذا البند عىل جدول أأعامل
والوقت اذلي سيتطلبه ذكل ومدى الصةل حبقوق اإعادة البيع للفنانني .واحتاجوا أأيضا للنظر يف مجيع القضااي الواردة يف
الوثيقة ،اليت اكن جيري اإعدادها وعندئذ س يكون دلى وفود صورة اكمةل ملا حدث يف ذكل الاجامتع ،مبا يف ذكل ا إلدراج
احملمتل يف املس تقبل للبند اجلديد عىل جدول ا ألعامل .وسوف تكون الوفود عندئذ قادرة عىل اختاذ قرار بشأأن الوضع .و أأشار
الرئيس اإىل وثيقة اس تنتاجات الرئيس وبد أأ ابلبند  1من جدول ا ألعامل.
 .385و أأشارت ا ألمانة اإىل البند  1من جدول ا ألعامل ،املتعل ق ابفتتاح ادلورة .الفقرة 1؛ وقد قام املدير العام ابفتتاح ادلورة
الثالثني للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ،ورحب ابملشاركني وافتتح البند  .2وقد قامت الس يدة ميش يل
وودز (الويبو) ابلعمل أكمني .ومتثل البند  2من جدول ا ألعامل يف انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس .وانتخبت اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة الس يد مارتن موسكوسو فيالكورات رئيسا والس يد سانتياغو س يفالوس مينا انئبا للرئيس
للفرتة من افتتاح ادلورة  30للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ( )SCCR/30حىت افتتاح ادلورة  34للجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ( .)SCCR/34وبقي منصب انئب الرئيس شاغرا .ومتثل البند  3من جدول
ا ألعامل يف اعامتد جدول ا ألعامل .واعمتدت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة مرشوع جدول ا ألعامل ،الوثيقة
 .SCCR/30/1 PROV CORRومتثل البند  4من جدول ا ألعامل يف اعامتد املنظامت غري احلكومية اجلديدة .واكنت
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد وافقت عىل الاعامتد بصفة مراقب عن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة للمنظمة غري احلكومية املشار اإلهيا يف مرف ق الوثيقة  ،SCCR/30/4ويه مجعية ح ق املللف الفنلندية.
ومتثل البند  5من جدول ا ألعامل يف اعامتد مرشوع تقرير ادلورة ال 29للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
الفقرة 5؛ قد وافقت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة عىل مرشوع تقرير ادلورة ال 29للجنة ،الوثيقة
 SCCR/29/5عىل النحو املقرتح .وقد ُدعيت الوفود واملراقبني اإىل إارسال أأي تعليقات عىل بياانهتم اإىل ا ألمانة عىل الربيد
الإلكرتوين  copyright.mail@wipo.intحبلول  31يوليو  .2015ومتثل البند  6من جدول ا ألعامل يف حامية هيئات
البث .والفقرة 6؛ اكنت الواثئ ق املتعلقة ببند جدول ا ألعامل يه  SCCR/27/6و SCCR/27/2 Revو.SCCR/30/5
الفقرة 7؛ قد رحبت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بعرض التقرير اذلي يتناول السوق احلالية
والاجتاهات التكنولوجية يف قطاع البث اذلي أأعدته ملسسة املعلومات والتحليالت واخلربات ( .)IHSوقد اس متعت أأيضا
اإىل جلسة املعلومات بشأأن البث ،وكذكل العروض اليت قدهما خرباء البث واملناقشات اليت دارت معهم ،ودعت اإىل معاجلة
بعض املسائل التقنية اليت مت النظر فهيا يف املناقشات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
 .386ووجه الرئيس الشكر ل ألمانة عىل مساهامهتا بتكل الفقرات .ويف إاشارة اىل الفقرة  ،8اليت تفرس أأهنم اكن دلهيم خرباء
ملهلني ،اذلين اكنوا خرباء يف البث وابلنظر اإىل أأهنم اكن دلهيم وهجات نظر خمتلفة سواء لتشمل الإشارة للبدلان النامية
وبعض الاقرتاحات لإدراج اإشارة من البدلان املتقدمة ،فقد أأزالوا هذا التأأهيل و أأشاروا ببساطة اإىل "خرباء البث".
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 .387وذكرت ا ألمانة أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد واصلت املناقشات بشأأن حامية هيئات البث
الإذاعي والبث الكبيل ابملعىن التقليدي ،واتباع هنج يستند اإىل اإشارة ومع ا ألخذ بعني الاعتبار الواثئ ق أأو اخملططات الرمسية
أأو ا ألوراق غري الرمسية اليت متت مناقش هتا يف ادلورات الثالث السابقة اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
الفقرة 9؛ فامي يتعل ق بنطاق وموضوع امحلاية ،وابس تثناء وفد واحد اذلي احتاج إاىل مزيد من الوقت للنظر يف اإماكنية توفري
امحلاية حتت أأي منصة ،ر أأت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأن تُمنح امحلاية الفعاةل القانونية ادلولية لهيئات
البث لتحظر الاس تخدام غري املرصح به إلشارات البث أأثناء الإرسال عىل أأي منصة تكنولوجية .و أأثريت أأيضا املسائل
املتعلقة بتطبي ق اللواحئ الوطنية عىل قطاع البث.
 .388و أأشار الرئيس اإىل أأهنم تلقوا بعض املساهامت والتعليقات بشأأن هذه الفقرة من اس تنتاجات الرئيس .واقرتح أأنه عند
هذه النقطة ميكهنم أأن يعتربوا أأن هناك اإجامعا عىل رضورة أأن تكون أأي اإشارة محمية ،حىت عندما يمت نقلها عرب أأي منصات،
لإعطاء الفرصة للقامئني عىل البث ملنع التداخل أأو الوصول غري املرصح هبام .وطلب مهنم السامح مبعرفة ما اإذا اكن عىل
خطأأ يف تكل القراءة .وفتح الباب للوفود اليت احتاجت اإىل توضيح .وفرس الصمت بأأنه يعين أأنه مل يقر أأ الإجامع بشلك غري
حصيح.
 .389و أأشارت ا ألمانة اإىل الفقرة  ،10وذكرت أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد واصلت النظر يف
التعاريف املتعلقة ابلبث وهيئات البث .وينبغي صياغة هذه التعاريف مع مراعاة التعاريف املامثةل الواردة يف املعاهدات القامئة.
ومت فتح املناقشات أأيضا حول تعريف ا إلشارة.
 .390و أأشار الرئيس اإىل الفقرة  ،11وشكر الوفود عىل مساهامهتا يف تكل الفقرة .ومن شأأنه أأن يصنع فارقا يف النظر يف
تعريفات البث الإذاعي وهيئات البث .وقد بد أأوا يفتحون النقاش حول تعريف ا إلشارة ومتثل الإجراء اذلي بد أأ فامي يتعل ق
ابثنني من التعاريف السابقة يف النظر يف تكل التعريفات.
 .391و أأشارت ا ألمانة اإىل الفقرة  ،11وذكرت أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد طلبت من الرئيس
أأن تعد دلورته املقبةل ،نصا موحدا فامي يتعل ق ابلتعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق اليت يتعني منحها .ويف تكل ادلورة ،فاإن
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة سوف تتبادل أأيضا وهجات النظر حول قضااي أأخرى وتوضيحها ،من أأجل
التوصل اإىل فهم مشرتك .الفقرة 12؛ س يظل ذكل البند عىل جدول أأعامل ادلورة ال 31للجنة .البند  7من جدول ا ألعامل:
القيود والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .الفقرة 13؛ اكنت الواثئ ق املتعلقة هبذا البند يه SCCR/26/3
و SCCR/26/8و SCCR/29/3و SCCR 29/4و SCCR 30/2و .SCCR/30/3الفقرة  ،14وقد رحبت اللجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ابدلراسة حول قيود واس تثناءات ح ق املللف للمكتبات ودور احملفوظات :الوثيقة
 SCCR/30/3احملدثة واملنقحة اليت أأعدها الربوفيسور كينيث كروز .الفقرة 15؛ قد مت إابالغ اللجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة إابجناز ادلراسة اليت تتناول قيود واس تثناءات ح ق املللف للمتاحف اليت يعدها الس يد جان فرانسوا
اكانت والربوفيسور لويس جولبولت ،الوثيقة  ،SCCR/30/2اليت قُدمت لتكل ادلورة وس تعرض يف ادلورة القادمة للجنة.
 .392و أأشار الرئيس اإىل أأنه فامي يتعل ق ابلفقرة ا ألخرية ،مت تقدمي مسامهة لمتيزي الإشارة اإىل ادلراسات ،ولكن مت أأخذ لكتا
ادلراس تني اليت قد ُذكرات يف الاعتبار.
 .393و أأشارت ا ألمانة اإىل الفقرة  ،16وذكرت أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد انقشت وافقت عىل
اس تخدام الورقة غري الرمسية اليت قدهما الرئيس بشأأن القيود والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،خالل ادلورة
ال 29للجنة .وتأألفت الورقة غري رمسية من رمس بياين مت تصمميه ليكون مبثابة أأداة مفيدة لتوفري هيلك ملناقشة جوهر لك
موضوع ،ابلعامتد عىل العديد من املوارد املتوافرة أأمام اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .ومن شأأن ذكل أأن
يسمح للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ابإجراء مناقشة قامئة عىل ا ألدةل حترتم الاختالف يف وهجات النظر
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وتدرك أأن الهدف مل يكن توجيه النقاش حنو أأي نتيجة معينة أأو غري مرغوب فهيا ولكن أأن يلدي اإىل فهم أأفضل للموضوعات
ذات الصةل الفعلية ابملناقشات والنتيجة املرجوة.
 .394وشكر الرئيس ادلول ا ألعضاء عىل خمتلف املساهامت اليت تقدميها بشأأن تكل الفقرة .واكنت الغالبية العظمى من
التعليقات للتأأكد من أأن الفقرة أأو امللخص أأظهرا احلياد .و أأكد الرئيس أأن الفقرة مت صياغهتا كفقرة متهيدية للمخطط وقر أأها
هبذا الرؤية ،وسلط الضوء عىل احلياد اذلي أأظهرته والنية اليت مل تعرب عن موقف حمدد من أأي من الوفود اليت مل تتوصل اإىل
تواف ق يف الراء .ومتاثل ذكل مع اجلزء ا ألول من اخملطط .وعكست بعض اس تنتاجات الرئيس بشأأن الفقرة ابلضبط ادلمع
ا ألويل للمخطط ،اذلي مت عرضه واس تنساخه مث توزيعه عىل الوفود .واكن ذكل حقيقة .وقد تلقى الرئيس بعض الطلبات
تقول أأنه يف أأي حال هذا يعين أأهنم اكنوا ميسون بأأي من مواقف أأو وهجات نظر خمتلفة حول النتاجئ ،أأو اكنوا حياولون فرض
أأي قيود عىل وهجات النظر اخملتلفة اليت اكنوا حياولون التعبري عهنا يف بعض اقرتاحات حمددة مصاغة تلقاها الرئيس.
 .395و أأشارت ا ألمانة اإىل الفقرة  17فامي يتعل ق مبوضوع احلفظ ،وذكرت أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة قد أأعربت عن أأمهيهتا وأرااها .القوانني وقد مت تبادل القوانني واملامرسات الوطنية فامي يتعل ق اب ألهداف واملبادئ
والرشوط والعوامل ا ألخرى اليت يتعني أأخذها يف الاعتبار عند اعامتد أأي اس تثناء للحفظ.
 .396وذكر الرئيس أأنه فامي يتعل ق بتكل الفقرة ،فأأهنم قد تلقوا بعض الاقرتاحات املثرية جدا لالهامتم و أأخذها الرئيس يف
الاعتبار بعناية فائقة .واكن أأحدها احلاجة اإىل الإشارة اإىل أأو تسليط الضوء عىل وثيقة تضمنت ،عىل سبيل املثال ،مجموعة
من املبادئ ،حيث متت الإشارة اإىل الوثيقة يف بداية القسم اذلي يوازي املوضوع .ومل يقترص ا ألمر عىل تبادل وهجات النظر،
لكهنم مسعوا اإىل املامرسات اليت أأوحضهتا وتقامسهتا القوانني الوطنية .وشدد عىل أأن معىن الفقرة اكن هنجا حمايدا ،دون املساس
بأأي نتاجئ.
 .397و أأشارت ا ألمانة اإىل الفقرة  ،18وذكرت أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد قررت مواصةل
املناقشات بشأأن مسأأةل القيود والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،يف اإطار الورقة غري الرمسية املقدمة من
الرئيس اليت مت اس تكاملها مبعلومات اإضافية واردة من مصادر مثل ا ألدوات سهةل الاس تعامل ،استنادا اإىل حمتوايت ادلراسة
املعنية بقيود واس تثناءات ح ق املللف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات :احملدثة واملنقحة من اإعداد الربوفيسور كينيث كروز،
والعروض التقدميية التقنية املقدمة من املنظامت غري احلكومية ،وقواعد البياانت اليت ميكن البحث فهيا والندوات ا إلقلميية،
من بني أأش ياء أأخرى.
 .398وذكر الرئيس أأهنم قد تلقوا بعض الاقرتاحات اليت ل تعطي الانطباع بأأن مناقشات اخملطط بد أأت قبل اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة حول مضمون اخملطط .وقد مت توضيح ذكل .وابلإضافة اإىل ذكل ،تلقوا طلبا إابضافة
الندوات ا إلقلميية ،وهو ما مت تنفيذه.
 .399و أأشارت ا ألمانة اإىل الفقرة  ،19وذكرت أأن عددا من الوفود أأشاروا اإىل أأن مناقشة هذا املوضوع سوف تس تفيد من
املساواة يف ختصيص الوقت بني املوضوعات اجلوهرية الثالثة املدرجة عىل جدول ا ألعامل .الفقرة 20؛ سيمت الإبقاء عىل البند
عىل جدول أأعامل ادلورة ال 31للجنة .البند  8من جدول ا ألعامل :القيود والاس تثناءات لفائدة امللسسات التعلميية والبحثية
ول ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .الفقرة 21؛ اكنت الواثئ ق اليت تتعل ق هبذا البند من جدول ا ألعامل يه SCCR/26/4
 PROVو .SCCR/27/8الفقرة 22؛ شددت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة عىل أأمهية القيود
والاس تثناءات لفائدة امللسسات الرتبوية والتعلميية والبحثية نظرا لدلور ا ألسايس للتعلمي يف اجملمتع .واكنت اللجنة ادلامئة املعنية
حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد عقد مناقشات حول هذا املوضوع ،مع اإيالء الاهامتم الواجب للواثئ ق املوجودة.
 .400و أأشار الرئيس إاىل أأن التعليقات قد سلطت الضوء عىل الارتباط ابدلور ا ألسايس للتعلمي.
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 .401و أأشارت ا ألمانة اإىل الفقرة  ،23وذكرت أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد طلبت من ا ألمانة
امليض قدما يف حتديث ادلراسات اخملتلفة املعنية ابلقيود والاس تثناءات لفائدة امللسسات الرتبوية والتعلميية والبحثية ،اليت
قدمت لدلورة ال 19للجنة يف عام  2009و أأن هتدف اإىل تغطية مجيع ادلول ا ألعضاءُ .وطلب من ا ألمانة أأن تدمج مجيع
املعلومات الواردة من تكل ادلراسات يف دراسة واحدة مس تقةل .وطلبت بعض الوفود أأن تشمل ادلراسات معلومات عن
القيود املفروضة عىل س بل الانتصاف من التعدي اليت تنطب ق عىل امللسسات الرتبوية والتعلميية والبحثية دون املساس
بتقدمي املواضيع ا ألخرى املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل .كام طلبت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة
من ا ألمانة امليض قدما يف التلكيف ابإجراء دراسة شامةل عن القيود والاس تثناءات لفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقات
ا ألخرى.
 .402وقال الرئيس اإن عدة مساهامت اكنت جزءا من تكل الفقرة ،و أأهنم أأكدوا يف احملارض أأن تكل الطلبات قد مت طرهحا.
 .403و أأشارت ا ألمانة اإىل الفقرة  ،24وذكرت أأن هذا البند سيمت الإبقاء عليه عىل جدول أأعامل ادلورة ال 31للجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .الفقرة 25؛ أأشار عدد من الوفود اإىل أأن مناقشة هذا املوضوع سوف تس تفيد من
املساواة يف ختصيص الوقت بني املوضوعات اجلوهرية الثالثة عىل جدول ا ألعامل .الفقرة 26؛ سيمت الإبقاء عىل هذا البند عىل
جدول أأعامل ادلورة ال 31للجنة .البند  9من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى .الفقرة 27؛ أأبرزت اإحدى ادلول ا ألعضاء
احلاجة اإىل ضامن التعويض املناسب للفنانني التشكيليني واقرتحت أأن تقوم اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة
إابضافة موضوع ح ق املللف يف اإعادة البيع يف جدول أأعاملها وإاجراء مزيد من املناقشات بشأأن هذه القضية .و أأعربت العديد
من ادلول ا ألعضاء عن تأأييدمه لإضافة هذا البند اإىل جدول أأعامل الاجامتع ،يف حني أأعربت بعض ادلول ا ألعضاء عن بعض
اخملاوف .ومت اقرتح حتليل القضااي يف الاجامتع التايل.
 .404واختمت الرئيس قائال اإهنم بذلوا هجودا كبرية لستيعاب وهجات النظر اخملتلفة ووضع املساهامت يف الاعتبار .واكنت
اس تنتاجات الرئيس ملخصا يعكس ر أأيه يف ما حدث خالل املناقشات .ومل يعرض امللخص ابلضبط اخلالفات أأو
الاختالفات الطفيفة اليت قد تكون دلهيم بشأأن وهجات نظرمه .ومت تناول القضااي اجلوهرية واكن يتعني أأن يكون الهنج
حمايدا.
 .405وطلب وفد الربازيل توضيحا بشأأن معلية النقاش فامي يتعل ق مبا اإذا اكن ينبغي علهيم املوافقة عىل لك بند عىل حدة أأو
عىل اس تنتاج الرئيس كلك.
 .406و أأكد الرئيس أأهنا اس تنتاج الرئيس ولن تكون حمال للنقاش ألهنم مل يكونوا ينوون القيام به بشلك جامعي .وذلكل مل
تكن الاس تنتاج يف حاجة اإىل املوافقة علهيا .وتوقع أأن الاس تنتاج الرئيس سيمت تالوهتا عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة ،مع بعض الرشح للأس باب الاكمنة وراء كيفية قيامه جبمع املساهامت اخملتلفة ولكن ليس لكهم .واكنت هناك
أأيضا وثيقة أأخرى ينبغي تقدميها اإىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ومن مث توزيعها بوصفها مسأأةل قرار بأأن
تأأخذ اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ابلتوصيات املقرتحة.
 .407وذكر وفد الربازيل بأأنه نظرا لعدم وجود وقت للتشاور مع اجملموعة ف إانه حتدث بصفته الوطنية فامي يتعل ق ابلبنود  6و7
و 8من جدول ا ألعامل .وفامي يتعل ق ابلفقرة  ،10الإشارة اإىل التعاريف اليت جيري صياغهتا مع مراعاة التعاريف مماثةل يف
املعاهدات القامئة ،ذكر أأن حمارض اجللسات جيب أأن حتتوي عىل النقاط اليت اكنت قد أأثريت ،وليس فقط أأن املامرسة مل
تكن عىل نفس القدر من سهوةل وجود تعاريف يف املعاهدات القامئة عندما اكنوا يتحدثون عن املس تفيدين ،ولكن أأيضا
س يكون املس تفيدون من املعاهدة هيئات بث .وفامي يتعل ق ابلفقرة  ،9اللغة املس تخدمة لتصوير املناقشة اليت أأجروها حول
نطاق وموضوع امحلاية ،تقامس الخرون ر أأي أأحد الوفود .وفامي يتعل ق ابملكتبات ودور احملفوظات ،وطلب الوفد فرصة للقراءة
والتفكري مليا يف ذكل .و أأدرك أأن اس تنتاجات الرئيس ولكنه يرغب يف التشاور مع اجملموعة دلهيا وهجة نظر من وثيقة كلك.
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 .408وذكَّر الرئيس الوفود بأأن العملية متثلت يف أأهنم بد أأوا يف صياغة اس تنتاجات الرئيس للك قسم من بنود جدول
ا ألعامل ،عندما نوقشت املسائل املوضوعية يف البنود  6و 7و 8من جدول ا ألعامل .وقد صاغومه و أأرسلوا مرشوع
اس تنتاجات الرئيس اإىل املنسقني ا إلقلمييني من أأجل احلصول عىل مسامههتم من خالل التنس ي ق بني اجملموعات .وقد تلقوا
ابلفعل مساهامت من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن بنود جدول ا ألعامل اخلاصة ابس تنتاجات الرئيس .وقد قام
الرئيس ابلتحليل ادلقي ق للمسامهة يف لك وهجة من وهجات النظر .واكن بعضها متناقضا ألهنا مثلت وهجات نظر خمتلفة.
ومتت املامرسة من أأجل حتسني مسودة اس تنتاجات الرئيس .ومت الإجراء نفسه مع البندين  7و 8من جدول ا ألعامل .ولن
تس توعب النتيجة متاما وهجات النظر اخملتلفة اليت اكنت معارضة .وقد اختار الرئيس املساهامت اليت مثلت اإصدارات أأكرث
دقة واس توعبت مساهامت من مناط ق خمتلفة من العامل .واكنوا أأحرارا يف عرض اس تنتاجات الرئيس والتفكري مليا فهيا ،ولكن
نظرا ألهنا اكنت اس تنتاجات الرئيس و أأن الرئيس قد توىل تكل املامرسة ابلفعل ،فاإهنم لن يدخلوا يف اإجراءات املوافقة عىل
ذكل .واكن ذكل أأداة أأيضا .ومل يمت اعامتد اس تنتاجات الرئيس من اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وعكس
الرئيس ر أأيه الشخيص بشأأن هذه املسأأةل من أأجل اإعطاء معلومات للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة مع
مراعاة مساهامت الوفود .ومع ذكل ،اكن من املس تحيل النظر يف مجيع املساهامت ألن بعضها مت ا إلعراب عنه بطرق خمتلفة
وتعارض بعضها مع أراء الوفود ا ألخرى .ومت إاجنز املامرسة حبسن نية .ومل يكن الرئيس يدخل يف أأي ممارسة للموافقة عىل
اس تنتاجات الرئيس .اإهنم س يقدمون مجموعة من التوصيات للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة للمناقشة واختاذ
القرار ألهنا اكنت ادلورة ا ألخرية للجنة قبل امجلعية العامة التالية ومت تقدمي اقرتاحات بشأأن املوضوعات .وسيمت توزيعها مبارشة
بعد عرض اس تنتاجات الرئيس .ودعامه الرئيس لبدء مناقشات بشأأن توصياهتم .و أأشار اإىل أأهنا اكنت هممة ميكهنم القيام هبا
عند اإعدادمه خالصات اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ،و أأشار بأأسف اإىل أأهنا مل تكن انحجة يف ادلورات
السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وميكهنا توفري وقت للتفكري يف وهجات نظر الرئيس بشأأن املسأأةل
عىل النحو اذلي اقرتحته الوفود اخملتلفة.
 .409وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،وشكر الرئيس عىل هجوده الرامية اإىل اإعداد اس تنتاجات الرئيس .واكن الهنج
املتبع واحضا جدا من خالل مقارنة النسخة ا ألصلية ابلنسخة املنقحة ،اليت مل حتتوي عىل الكثري من الفوارق حىت بعد
الاس امتع من اجملموعة .وطلب الوفد توضيحا يف الفقرة  ،9السطر ا ألول بشأأن حظر الاس تخدام غري املرصح به .و أأعرب
عن تقديره للرشح اذلي قدمه الرئيس حول احملرض قيد املناقشة و أأدرك أأن ذكل اكن مس توى أأول من الإجامع أأو التفاق.
كام أأدرك أأن الإشارة اإىل احل ق يف احلظر ل يعين أأنه قد مت استبعاد نوع أخر من امحلاية يف تكل املرحةل لإجراء املزيد من
النقاش .وفامي يتعل ق ابلفقرة  ،18لحظ أأن هناك مسأأةل تتعل ق ابلوقائع .وقد س ب ق الإشارة اإىل أأهنم سيس تخدمون ورقة
الرئيس غري رمسية ولكن ليس ملواصةل املناقشات يف اإطار الورقة .ومل يكن دلهيم مثل هذه املناقشات يف ادلورة املاضية
للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .ولتوضيح تكل احلقيقة بطريقة دقيقة ،اكنت الصيغة املناس بة يه أأن اللجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد قررت اس تخدام ورقة الرئيس غري رمسية بدل من الصيغة املقرتحة .وفامي يتعل ق
ابلفقرتني  19و  ،25ابلنس بة للمحرض أأعرب عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن وهجة النظر املقابةل اكنت قد عرضت يف أأثناء
املناقشة.
 .410وطلب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) توضيحا ألن توضيح وضع اس تنتاج الرئيس همم جدا من الناحية القانونية.
واكنت هناك ممارس تان يف الويبو .ومتثلت إاحداهام يف أأن اس تنتاجات الرئيس نوقشت ومت التفاوض بشأأهنا من قبل اللجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة مث املوافقة علهيا من ذات اللجنة .ومتثلت املامرسة احلديثة يف أأن اس تنتاجات
الرئيس مل تُناقش أأو يمت التفاوض بشأأهنا أأو املوافقة علهيا من اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .واكن هناك
ممارسة يف املنظامت ادلولية تفيد بأأن اس تنتاجات الرئيس اكنت مسلولية الرئيس منفردا .و أأعرب الوفد عن قلقه من أأهنم قد
ل يكونوا قادرين عىل المتيزي بني ما اإذا اكنت اس تنتاجات الرئيس قد مت املوافقة علهيا من اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة أأو يه مسلولية الرئيس .وفامي يتعل ق ابلفقرة  ،9فهم أأهنا تعين أأن مجيع الوفود قد أأيدت توفري امحلاية حتت
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أأي نوع من املنصات .وإاذا اكن ذكل حصيحا فاإن الفقرة مل تكن دقيقة ألهنا مل تليد ذكل .اإهنا وفرت امحلاية ل إالشارات احلية،
اليت ن ُقلت عن طري ق اجلو ويف نفس الوقت عىل ش بكة الإنرتنت.
 .411وتوجه الرئيس ابلشكر اإىل وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،وذكر أأن اقرتاحه سوف حيال اإىل ا ألمانة للتوضيح.
و أأشار اإىل أأن اس تنتاجات الرئيس مل تذكر أأهنا انلت موافقة اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأو خضعت
ملوافقة ذات اللجنة.
 .412وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن تقديره للرئيس وا ألمانة عىل ما أأمضوه من الوقت يف اإعداد
اس تنتاجات الرئيس والعملية التشاورية اليت اس تخدموها للوصول اإىل الوثيقة الهنائية .و أأشار الوفد اإىل أأن هناك بعض
اخملاوف أأو املصاحل اليت قد أأعرب هو عهنا مل تنعكس يف اس تنتاجات الرئيس .ومع ذكل ،مع الرشح اذلي قدمه الرئيس ،فاإنه
عىل اس تعداد لقبول الوثيقة من حيث املبد أأ مع الاحتفاظ حبقوقه ،اإذا اكنت اس تنتاجات الرئيس مفتوحة ملزيد من التغيريات
أأو التعديالت .وعند هذه النقطة قبل الوفد الوثيقة كام اكنت و أأعرب عن أأمهل يف أأن متكهنم من امليض قدما.
 .413وحتدث وفد ابكس تان ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،ووجه الشكر للرئيس عىل العمل الشاق .و أأبرز أأن حتفظات
اجملموعة عىل بنود جدول ا ألعامل اخملتلفة ،مبا يف ذكل البندان  6و 7قد مت نقلها خالل انعقاد اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة وكذكل خالل املشاورات مع املنسقني ا إلقلمييني .وقد بد أأ أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة ابلفعل أأخذ اللكمة بصفاهتم الوطنية حول خمتلف القضااي .واكن الرئيس قد أأوحض ابلفعل أأن اس تنتاجات الرئيس
ختصه وتقع مضن مسلوليته الشخصية .و أأشار الفود اإىل أأن بيان وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) مقرتحا بأأنه ميكن توضيحه
مرة واحدة وإاىل ا ألبد سواء من خالل املستشار القانوين للويبو أأو غري ذكل .وقد أأثريت هذه املسأأةل يف بضع دورات للجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
 .414وشكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه الرئيس وا ألمانة عىل العمل الشاق اذلي بُذل يف اس تنتاجات
الرئيس .ومل يكن دلهيا رغبة يف متديد فرتة ادلورة اإىل املساء .و أأعرب عن احرتامه حل ق الرئيس يف تقدمي اس تنتاجات الرئيس
وقبل التفسري اذلي قدمه الرئيس للمساعدة يف صياغة الوثيقة .ومع ذكل ،فقد احتفظ حبقه يف اإبداء تعليقات عىل نقاط
جوهرية وتكل املتعلقة ابلفقرات اليت ذكرت أأن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد قررت أأو الفقرات اليت
ذكرت مواقف فردية اختذهتا اجملموعات .ومثة رشح وصفي من الرئيس ملا قامت به اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة اكن شيئا ينبغي أأن يظل مبنأأى عن التناول يف اس تنتاجات الرئيس .ومع ذكل ،حيامث بد أأت الفقرة بأأن اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة قد قررت اكن من الصواب والصحيح أأن اكن لدلول ا ألعضاء احل ق يف حفص النقاط اليت
مت عرضها يف اس تنتاجات الرئيس .واتف ق الوفد مع لك ما قا وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء و أأيد النقطة العامة اليت
أأاثرها وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) فامي يتعل ق ابس تنتاجات الرئيس ،وتنصل من حقيقة أأنه مل حييل اإىل اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بأأي حال اكن .واكنت تكل تعليقاته ا ألولية.
 .415وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق ،ووجه الشكر للرئيس عىل اجلهود الهامة اليت مت
استامثرها يف اإنتاج اس تنتاجات الرئيس .ول إالجياز ،فقد أأعرب عن تأأييده للمالحظات اليت أأبداها وفد الياابن ،متحداث ابمس
اجملموعة ابء .وعىل الر م من أأنه أأدرك حقيقة أأن الرئيس قد يقرر عدم اإجراء أأية تغيريات فقد أأعرب عن تقديره بأأن النقاط
ستنعكس ابلطريقة اليت ُاقرتحت هبا.
 .416و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بيان وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،وخاصة فامي يتعل ق ابلفقرتني 19
و .25ومل يرغب يف فتح معلية صياغة ،ولكن اكن س يفضل أأن يرى انعاكس أأكرث دقة للموقفني املعارضني بشأأن ختصيص
الوقت .واكن ذكل تأأكيدا أأو اإعادة تأأكيد ملوقفه اذلي س يأأيت يف التقرير.
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 .417وعل ق وفد الربازيل عىل لك العمل اذلي بذ الرئيس يف اس تنتاجات الرئيس بشأأن سلسةل من املناقشات حول
مواضيع خمتلفة .وطلب توضيحا بشأأن ما اذا اكنوا حباجة اإىل أأي نوع من الضامانت أأو التعليقات اليت حتفظ مواقفهم فامي يتعل ق
بأأي من البنود املعنية ابس تنتاجات الرئيس ،اليت صيغت من قبل الرئيس عىل مسلوليته وحده.
 .418وسأأل وفد الهند عام اإذا اكن ميكنه اخلوض يف التفاصيل أأو أأن عليه الانتظار حىت تقدم الوفود ا ألخرى تعليقات عامة
عىل اجلزء القانوين للغة.
 .419و أأكد الرئيس أأن بعض املداخالت قد علقت عىل احملتوى .وذكر أأنه لو اكن دليه ما هو أأكرث من التعليقات العامة لاكن
حرا يف تقدميها ،لكهنم مل يكونوا بصدد بدء مناقشة حول لك فقرة ألن الرئيس مل يكن يبحث عن املوافقة.
 .420و أأشار وفد الهند اإىل البند  6من جدول ا ألعامل ،الفقرة  9وذكر أأنه طلب توضيحا بشأأن موقفه ادلاعي اإىل أأنه جيب
أأن يكون هناك ح ق يف حظر أأي قرصنة الإشارة يف أأي منصة .وذكر اجلزء ا ألول "اإماكنية توفري امحلاية حتت أأي منصة"
وهذا شلك مشلكة لوفده .و أأعرب عن تأأييده لوهجة نظر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) بأأنه مل يكن من الصواب متاما
ذكر ذكل ،ابس تثناء ما ذكره أأحد الوفود.
 .421وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وقبل اس تنتاجات الرئيس اكنعاكس لوهجة نظر الرئيس .واكن عنوان
الوثيقة اس تنتاجات الرئيس ويف هذا وحده عل ق عىل حقيقة أأنه اكن تفكري الرئيس وفهمه لالجامتع .وقدمت اس تنتاجات
الرئيس شعورا ابلراحة مجليع اجملموعات حيث سعت اإىل تقدمي توازن بني لك اخملاوف اليت أأاثرهتا خمتلف اجملموعات .وحىت
اجملموعة ا ألفريقية اكن دلهيا خماوف اليت مل تنعكس يف اس تنتاجات الرئيس ولكن ملصلحة امليض قدما كررت ثقهتا يف قبول
اس تنتاجات الرئيس.
 .422و أأكد الرئيس أأهنم مسعوا عىل التوايل أأن بعض مواقف ادلول ا ألعضاء بدت أأهنا مل تنعكس متاما كام اكنت ،و أأرادوا أأن
تنعكس عىل حنو مفصل .و أأعرب عن قلقه إازاء أأهنم س يكونوا  50صفحة بدل من  3صفحات اإذا فتحوا ذكل ،وبذكل لن
يكون ملخصا ولكن جسال .وحلسن احلظ اكن دلهيم جسال خملتلف وهجات النظر ومواقف حمددة وللك موضوع من تكل
املوضوعات احملددة والعنارص اخملتلفة اليت وردت يف املوضوع .واكنت اس تنتاجات الرئيس متثل وهجة نظر الرئيس .ومل تمت
املوافقة علهيا أأو مل تكن رهنا مبوافقة اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ومل يتعني عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة اختاذ قرار بشأأهنا .ولكن من أأجل توضيح ،ذكر الرئيس أأنه سوف يضيف أأن اس تنتاجات الرئيس
يه مسلولية الرئيس ومل تتضمن أأي قرار صادر من اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وعندئذ ميكهنم جتنب
معلية صياغة مشرتكة للك فقرة من الفقرات .و أأشار اإىل ممارسة واحدة شائعة قد مت اس تخداهما من قبل لتغطية بعض
ا ألخطاء ،عىل سبيل املثال اإذا اكن هناك مستند مت تسميته بشلك غري حصيح أأو اإذا اكن هناك خطأأ يف أأحد التوارخي أأو
اإحدى احلقائ ق .وإاذا اكنت التصحيحات الواقعية اليت اكنوا ينوون اإظهارها متثل مواقف فردية بشأأن موضوع معني ،فاإن ذكل
مل يكن الغرض .واكن جيب أأن تستند وهجات النظر اخملتلفة حول املسائل اإىل هنج قامئ عىل الرتايض .وجاء الهنج القامئ عىل
الرتايض من مساهامت خمتلفة ،واكن دور الرئيس أأن يقر أأ هذا ويدرجه ذكل ،واكنت تكل هممة صعبة .و أأشار الرئيس اإىل أأنه
لن يكون أأاي من الوفود سعيدا متاما ،ولكن علهيم أأن يعانوا اإىل حد ما من تعاسة خمتلف الوفود ،قائال مل ترد لك وهجات
نظرمه يف اس تنتاجات الرئيس .وس يكون هناك مزيد من املناقشات حول املوضوعات وسوف تتطور املواقف .وكام هو احلال
مع اخلالصات السابقة للرئيس ،همام ورد فهيا ،اكن هناك مزيد من املناقشات حول املواقف اخملتلفة لإثراء تبادل وهجات
النظر .ودعامه اإىل النظر يف الهنج اذلي قدمه وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وأأشار الرئيس اإىل وفد رومانيا،
متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق اذلي ذكر أأن اس تنتاجات الرئيس مل تعرب عن أأي قرار للجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ،ومل تنطب ق عىل اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ،ولكهنا عكست
وهجة نظر الرئيس يف العملية .وسيمت اس تكاملها ابلعمل املس تقبيل للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وإاذا
سارت ا ألمور يف اجتاه أخر عندئذ رمبا ميكهنم القول بأأنه يف هذه النقطة حتديدا ،مل تكمتل اس تنتاجات الرئيس أأو رمبا أأغفلت
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نقطة حمددة .ومل متنع املرحةل املقبةل .واكن ذكل نتيجة طبيعية لوجود ر أأي من شأأنه أأن يلدي اإىل مزيد من املناقشة .واقرتح
الرئيس أأن ينتقلوا اإىل املرحةل التالية اليت اكنت وقت اختاذ القرار للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
 .423وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأن بيان الرئيس اكن مفهوما بشلك جيد .و أأشار اإىل الفقرة 23
والسلال اذلي طرحه يف وقت ساب ق ،عام اإذا اكن فهمه حصيحا بأأنه فامي يتعل ق ابدلراسات يف اإطار البند  8من جدول
ا ألعامل ،فاإن ادلراسات اخملتلفة وادلراسة الاس تطالعية قد بد أأت ابلفعل .وسأأل عام اإذا اكن ما حتتاج ا ألمانة القيام به هو
النظر يف اإماكنية اإجراء دراسة واحدة مس تقةل ،ابلإضافة اإىل اس تكامل ادلراسات ا إلقلميية اسمخس .وبدت اس تنتاجات الرئيس
تعين أأنه قد ُطلب من ا ألمانة امليض قدما يف معلية ادلمج .و أأاثر الوفد هذه النقطة لفائدة احملرض ،عىل الر م من فهمه لبيان
الرئيس بشأأن حقيقة أأهنم مل يُطلب مهنم أأن يقدموا أأو من املفرتض أأن يقدموا أأي تعلي ق يف هذه املرحةل عىل مواقفهم.
 .424وذكر الرئيس أأهنم ميكهنم املواصةل .وذكَّرمه بأأن امجلعية العامة املقبةل تأأيت بعد تكل ادلورة للجنة ادلامئة املعنية حب ق
املللف واحلقوق اجملاورة .وإاذا اكن قد أأوشك تقدمي بعض التوصيات اإىل امجلعية العامة ،ينبغي أأن حتدث املناقشة يف ذكل
الوقت .ويف هذا الصدد قد مت اس تنساخ ورقة منفصةل ومت توزيعها مبا يف ذكل مجموعة من ثالث توصيات حول ثالثة من
بنود جدول ا ألعامل املوضوعية مع وهجة نظر مشرتكة .ومتثلت العملية التالية يف صياغهتم بشلك أأويل واحلصول عىل بعض
املساهامت .و أأبرز الرئيس أأنه فامي يتعل ق ابملوضوع الثالث ،الاس تثناءات والقيود لفائدة امللسسات الرتبوية وامللسسات
التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى ،اكن هناك تفويض بتسلمي امجلعية العامة لعام  2015توصية اللجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .واكن ذكل أأحد ا ألس باب اليت دعهتم لإعداد الوثيقة لتنظر فهيا اللجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة وتناقشها .وقد مت اإعدادها بطريقة هتدف حملاوةل استيعاب بعض وهجات النظر اخملتلفة.
ومل يعكسوا ابلضبط الراء الفردية اليت اكنت دلهيم .ومع ذكل ،اكن ا ألمر رهن بقرارمه بأأن يأأخذوها .وإاذا وصلوا اإىل اتفاق
فعندئذ سيمت اإرسالها اإىل امجلعية العامة .واذا مل يتفقوا ،لن تتاح هلم الفرصة لإرسالها اإىل امجلعية العامة.
 .425وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وذكر أأنه قد طلب اللكمة قبل أأن يغل ق الرئيس البند الساب ق من جدول
ا ألعامل .ور أأت اجملموعة أأهنا جيب أأن تكون حذرة من السابقة اليت حيدثوهنا ،من خالل مطالبة الرئيس بأأن يتخىل عن
اس تنتاجات الرئيس .و أأعربت عن قلقها من أأن ذكل قد يلدي اإىل أأن تنأأى اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة
بنفسها عن ا ألنشطة اليت جرت يف دوراهتا.
 .426ووجه الرئيس الشكر اإىل وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية عىل توضيح خماوف اجملموعة بشأأن احملرض
وحتذيره هلم .و أأكد الرئيس أأن مجيع الوفود اكن دلهيا الورقة وطلب من ا ألمانة قراءة التوصيات الثالث املقرتحة .وعندئذ
سوف يتلقون بعض التعليقات حول ثالثة مهنم لتكوين وهجة نظر أأو رد فعل أأويل أأو قرار بطريقة تعبري عن التواف ق يف
الراء.
 .427و أأشارت ا ألمانة اإىل التوصيات املقرتحة يف  .SCCR/30التوصية املقرتحة البند  6من جدول ا ألعامل؛ أأوصت اللجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأن تقوم امجلعية العامة  2015بتوجيه اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة ل إالرساع يف معلها من أأجل اإعداد مقرتح أأسايس للمعاهدة املعنية حبامية هيئات البث .وسوف تقوم امجلعية العامة
 2016بتقيمي التقدم احملرز واختاذ قرار بشأأن عقد امللمتر ادلبلومايس اذلي س يعقد يف عام  2017عىل أأساس الفهم الاكىف
للنص .التوصية املقرتحة البند  7من جدول ا ألعامل؛ أأوصت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بأأن تقوم
امجلعية العامة لعام  2015بتوجيه اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة مبواصةل وترسيع معلها يف موضوع القيود
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .التوصية املقرتحة البند  8من جدول ا ألعامل .أأوصت اللجنة ادلامئة املعنية
حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بأأن تقوم امجلعية العامة لعام  2015بتوجيه اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة
مبواصةل وترسيع معلها يف موضوع القيود والاس تثناءات لفائدة امللسسات الرتبوية والتعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي
الإعاقات ا ألخرى.
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 .428وحتدث وفد ابكس تان ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ و أأعرب عن تأأييده املفاوضات املتعلقة ابلنص واملوضوعات
املتف ق علهيا .و أأشار اإىل التوصية بشأأن البند  6من جدول ا ألعامل ،وذكر أأنه يليد التفاوض بشأأن املفاوضة املتعلقة ابلنص
حول املوضوعات املتف ق علهيا واملناقشات بشأأن تكل اليت احتاجت اإىل اإيضاح .و أأعرب عن اعتقاده أأنه من الساب ق ألوانه
احلديث عن توقيت ادلقي ق للملمتر ادلبلومايس ،اذلي ينبغي أأن يتقرر يف الوقت املناسب بعد تقيمي التقدم احملرز.
 .429وطلب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اسرتاحة قصرية للتشاور مع أأعضاء اجملموعات املعنية حىت يمتكنوا
من الرد.
 .430و أأكد الرئيس الاسرتاحة( .اسرتاحة).
 .431وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق ،وذكر أأنه نظرا ألهنم اكنوا يف وضع ترسيع معلهم
حول لك بند من بنود اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ،فاإنه يقرتح أأل يضعوا أأي اس تثناء يف حاةل اعامتد
التوصيات .وذكر أأنه اإذا مل يمت تغيري أأي لكامت يف النص املقرتح ،فاإنه يقبل النص الاكمل اذلي مت توزيعه.
 .432وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،وذكر أأنه عىل الر م من أأن العديد من التعليقات اليت أأدىل هبا خالل
املشاورات غري الرمسية مل تنعكس يف الوثيقة ،فاإنه ملصلحة حتقي ق نتاجئ ملموسة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة ،ف إانه مس تعد لقبول احلزمة احلالية كام اكنت دون أأي تغيريات أأخرى.
 .433وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وذكر أأنه متاش يا مع الروح السائدة يف الاجامتع ،قد قبلت اجملموعة
الاقرتاح ابلتوصية بشأأن البند من جدول ا ألعامل  .6وفامي يتعل ق ابلبند  7من جدول ا ألعامل أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن
يرى تقدما بشأأن مجيع بنود جدول ا ألعامل الثالثة اليت نوقشت يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة واقرتح
التغيريات التالية " أأوصت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بأأن تقوم امجلعية العامة  2015بتوجيه اللجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بترسيع معلها حنو وضع صك قانوين دويل بأأي شلك من ا ألشاكل بشأأن موضوع
القيود والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات" .واقرتح الوفد اس تخدام نفس الصيغة يف البند  8من جدول ا ألعامل.
 .434وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأشار اإىل املناقشة بشأأن التوصية املقرتحة للبند 5
اليت اس تغرقت بعض الوقت من املنسقني ا إلقلمييني اب ألسلوب الرمسي يف الصياغة .واكنت هناك حاجة اإىل أأن ترى العديد
من البدلان النامية الصيغة املتف ق علهيا يف التفويض منعكسة يف التوصية املقدمة اإىل امجلعية العامة .و أأعرب عن تأأييده
للمداخةل اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،بأأهنم ينبغي أأن يعملوا من أأجل وضع صك قانوين دويل
بأأي شلك من ا ألشاكل كهدف للعمل يف املس تقبل عىل التوصية املقرتحة بشأأن البند  .7وفامي يتعل ق ابلبند  8من جدول
ا ألعامل ،سوف تُظهر اجملموعة مرونة.
 .435وحتدث وفد ابكس تان ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،و أأعرب عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد نيجرياي،
متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
 .436و أأكد وفد جورجيا قبو للتوصيات املقرتحة بشأأن البنود  6و 7و 8من جدول ا ألعامل.
 .437وواف ق وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عىل بيان وفد ابكس تان اذلي اكن يتحدث ابمس مجموعة أس يا واحمليط
الهادئ .ومل يتف ق مع الإشارة اإىل امللمتر ادلبلومايس يف عام  .2017صيغة من خطوط الرابعة واخلامسة والسادسة ينبغي
حذفها ألن العديد من الوفود قد أأكدت أأن املفاوضات املستندة اإىل النص عىل معاهدة مل جتر واكنت هناك تفاهامت مشرتكة
عىل مفتاح القضااي واملواد الرئيس ية .اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأن تواصل معلها عىل مفاوضات
تستند اإىل النص وإاجياد حلول للقضااي الرئيس ية وتواف ق يف الراء بشأأن املواد الرئيس ية الواردة يف مسودة املعاهدة .ويف
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املرحةل التالية ،وفقا للتقدم املتعل ق ابلنص ،ميكن للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة اختاذ قرار بشأأن موعد
انعقاد امللمتر ادلبلومايس .وفامي يتعل ق ابلبندين  7و  8من جدول ا ألعامل ،أأيد الوفد البياانت اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي،
متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ووفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .438و أأعرب وفد الهند عن تأأييده للراء اليت طرهحا وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد الربازيل ،متحداث
ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ووفد ابكس تان ،متحداث ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ بشأأن البندين  7و8
من جدول ا ألعامل .وينبغي أأن ينعكس تفويض امجلعية العامة يف الصياغة اللغوية.
 .439و أأكد الرئيس أأنه تلقى هجات نظر خمتلفة بشأأن مجموعة من التوصيات املقرتحة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة ليمت تسلميها أأو تقدميها اإىل امجلعية العامة هذا العام .ودعامه لتلقي تعليقات بشأأن املقرتحات اليت حظيت
بتأأييد اجملموعات ا ألخرى.
 .440و أأيد وفد السودان البياانت اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد الربازيل متحداث ابمس
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ووفد ابكس تان متحداث ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ بشأأن البندين  7و 8من
جدول ا ألعامل .وينبغي أأن يكون النص كام ييل" :يطلب من اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة" بدل من
"يقوم بتوجيه".
 .441وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق ،وتوجه ابلشكر اإىل مجيع الوفود و أأعرب عن أأسفه
إازاء حقيقة أأنه مل يكن من املمكن أأن احلصول عىل رد اجيايب من مجيع الوفود .واكن ا ألمر ببساطة ل يس تح ق عناء ادلخول
يف مفاوضات أأخرى بشأأن النص ول س امي ابلنظر اإىل أأهنم مل يكن دلهيم ضامن بأأهنم سوف يتوصلون اإىل نتيجة توافقية.
 .442و أأعرب وفد مجهورية جنوب أأفريقيا عن تأأييده ملداخةل وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،فامي يتعل ق ابلبند
 6من جدول ا ألعامل .وفامي يتعل ق ابلبندين  7و 8من جدول ا ألعامل ،أأعرب عن رغبته يف أأن يرى تقدما يف مجيع البنود
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .ومسحت الصيغة اليت اقرتحهتا اجملموعة ا ألفريقية وحظيت بتأأييد وفود
أأخرى للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة اب إلرساع يف معلها حنو وضع صك قانوين مناسب بأأي شلك من
ا ألشاكل ،ومل حيمك مس بقا عىل النتيجة .وطلب الوفد أأن تس متر روح النقاش حول اس تثناءات وقيود البث الإذاعي.
 .443وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،وذكر أأن النص حق ق توازان دقيقا جدا .ول ألسف ،فاإن الاقرتاح املتعل ق
البندين  7و 8من جدول ا ألعامل انهتك هذا التوازن ادلقي ق .واقرتح أأن يعودوا اإىل النص ا ألصيل املقرتح من الرئيس للسامح
للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بأأن يكون دلهيا توصية لعامتدها من امجلعية العامة .ودعا الوفود ا ألخرى اإىل
اإبداء املرونة لقبول احلزمة ا ألصلية اليت قدهما الرئيس.
 .444و أأشار الرئيس اإىل النقاط املنطقية يف وهجة النظر اليت مت ا إلعراب عهنا و أأشار اإىل أأن القصد من وراء اإعداد
التوصيات املقرتحة هو حماوةل أأن تشمل تكل الراء اخملتلفة بطريقة ميكن أأن تلدي هبم اإىل الاس مترار يف العمل وإايالء اهامتم
هبذه املسائل اخملتلفة .ومل تكن الاقرتاحات القوية مقدمة من مجموعة واحدة فقط ولكن من عدد من اجملموعات تطلب اإجراء
بعض الإضافات .ومل حتظ التوصيات املقرتحة للبندين  7و 8من جدول ا ألعامل بتواف ق يف الراء.
 .445وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وذكر أأنه اكن من الرضوري وجود صيغة يف البند
 7من جدول ا ألعامل تلكد للمجموعة أأهنم اكنوا يعملون ابجتاه اإجياد حل فعال للقضااي اليت تلثر عىل املكتبات ودور
احملفوظات.
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 .446وذكر الرئيس أأنه بغض النظر عن التوصية اليت مت ا ألخذ هبا ينبغي أأن تعكس توافقا يف الراء .وإاذا مل يمت التوصل اإىل
تواف ق يف الراء ل ميكهنم أأن يكون دلهيم توصية .واتف ق مع وفد من مجهورية جنوب أأمجموعة حول أأنه اكن هناك تبادل ممثر
جدا بشأأن مواضيع خمتلفة يف جدول ا ألعامل .ولو مل يكن هناك طريقة للتوفي ق بني الهنجني اخملتلفني للتوصيات املقرتحة عىل
البندين  7و 8من جدول ا ألعامل مل يكن هناك تواف ق يف الراء .ونظرا لعدم وجود اتفاق حول هذه النقطة بشأأن التوصية
املقرتحة يف اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة  ،30فاإهنم س ينتقلون اإىل املرحةل التالية ،اليت اكنت يه
الاختتام الهنايئ لدلورة واملالحظات اخلتامية.
البند  10من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .447وهجت ا ألمانة الشكر اإىل لك اذلين سامهوا يف اإجناح الاجامتع ،مبا يف ذكل املرتمجني الفوريني واملرتمجني التحريريني
وخدمات امللمترات .و أأعربت عن تقديرها للمنظامت غري احلكومية وتكل اليت رعت الفعاليات اجلانبية .كام وهجت الشكر اإىل
ادلول ا ألعضاء عىل ا ألسلوب الرائع والروح الطيبة.
 .448وشكر الرئيس مجيع املشاركني عىل مساهامهتم العلنية أأو الرسية أأو من خالل املناقشات ،واملرتمجني الفوريني ومجيع
املوظفني عىل أأدااهم الرائع حقا ،وا ألمانة العامة وفري ق معهل املمتاز .واكن الناس ينتظرون مهنم التوصل اإىل تواف ق واكنت تكل
الطريقة اليت س يحاولون امليض قدما بشأأهنا .كام توجه ابلشكر اإىل انئب الرئيس.
 .449كام توهجت ا ألمانة ابلشكر اإىل الرئيس وانئب الرئيس عىل املسامهة يف جعل الاجامتع جتربة ممتعة وعىل اإدارة اللجنة
ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة بطريقة همنية.
 .450و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عن خيبة أأملهم ألن اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة مل تكن يف وضع ميكهنا من تقدمي توصية خلارطة طري ق ملموسة حنو عقد ملمتر دبلومايس بشأأن معاهدة فامي يتعل ق
هبيئات الإذاعة يف عام .2017
 .451وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وذكر أأنه قد طلب اللكمة حتت البند الساب ق من جدول ا ألعامل،
و أأعرب عن رغبته يف احملاوةل مرة اثنية ألنه اكنت هناك روح بناءة وجيدة يف تكل ادلورة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف
واحلقوق اجملاورة .ومتىن الإبقاء عىل هذه الوترية ور أأى أأن بذل املزيد من اجلهود ميكن أأن يمت من أأجل اإجياد صيغة لغوية تكون
مرحية للجميع.
 .452وواف ق الرئيس عىل الاس امتع اإىل وهجات النظر اخملتلفة بشأأن اقرتاح وفد نيجرياي املقدم ابمس اجملموعة ا ألفريقية
وسوف يتوقف مع البياانت اخلتامية.
 .453و أأعرب وفد مجهورية جنوب أأفريقيا عن نفس مشاعر وفد نيجرياي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأوحض أأن املنسقني
ا إلقلمييني ميكن أأن جيمتعوا ليجدوا طريقة للتفامه مع بعضهم البعض.
 .454وطلب الرئيس أأن حيرض املنسقون ا إلقلمييون اإىل مائدة املفاوضات( .اسرتاحة) .وقال الرئيس اإنه يقدر الروح البناءة
يف حماوةل التوصل اإىل تواف ق يف الراء .و أأعرب عن أأجعابه مشريا اإىل أأهنم هبذه الطريقة اكنوا يف طريقهم لتحقي ق نتاجئ .ومل
يعمتد ا ألمر عىل الوقت للوصول اإىل حل يقوم عىل التواف ق ،ولكهنا اكنت هناك روح بناءة يف حماوةل التوصل اإىل حل.
ول ألسف مل يتحق ق تواف ق يف الراء.
 .455وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وقال إان نتيجة الاسرتاحة اكنت ملسفة ،ألهنم مل يمتكنوا من التوصل اإىل
اإجامع حىت ابلنس بة للصياغة اللغوية اليت قد انقشوها ومعلوا فهيا بشلك غري رمسي .وكرر الوفد أأنه اإعالء لروح التواف ق ،فاإنه
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قبل اقرتاح الرئيس حول البند  6من جدول ا ألعامل والبند  7من جدول ا ألعامل و أأنه يود أأن ينعكس يف الصياغة اللغوية
القادمة .واقرتح " أأوصت اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأن تقوم امجلعية العامة بتوجيه اللجنة ادلامئة املعنية
حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ابلنهتاء من معلها حنو اإجياد حل فعال فامي يتعل ق ابلقضااي اليت تلثر عىل املكتبات ودور
احملفوظات" .وذكر أأنه اكن حال وسطا جيدا من شأأنه أأن مينح الراحة مجليع اجملموعات .وهبذه الصيغة اللغوة ،اكن هناك حل
فعال للقضيتني اللتني أأثرات عىل املكتبات ودور احملفوظات ،وميكن ترمجة حل فعال بأأي شلك من ا ألشاكل .واكن هناك نفس
الالزتام ابإجياد حل فعال لهذه القضية ،املمتثةل يف التحدايت اليت واهجت املكتبات ودور احملفوظات .وابلنس بة للبند  8من
جدول ا ألعامل ،أأعربت اجملموعة عن سعادهتا بأأن تقبل الصيغة اللغة ا ألولية املقدمة من الرئيس.
 .456وحتدث وفد ابكس تان ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،وقال إان انه يشعر خبيبة أأمل حيال اخلتام غري احلامس
لدلورة .ولكنه ر أأى أأن وجود تفامه ومرونة أأفضل يف أراء بعضهم البعض مسح هلم ابلعمل حنو حتقي ق نتاجئ توافقية شامةل يف
املس تقبل.
 .457وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،وذكر أأنه عىل الر م من أأنه اكن من امللسف أأهنم مل يمتكنوا من التفاق عىل
التوصيات ،فاإهنم قد أأحرزوا تقدما مطردا خالل ا ألس بوع .وحول حامية لك هيئات البث ،فقد اتفقوا عىل بعض املفاهمي،
ويف الوقت نفسه ،اكنوا يبدؤون يف العمل القامئ عىل النص بشأأن البنود احملددة وكذكل حول القيود والاس تثناءات.
 .458وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ق ،و أأعرب عن رغبته يف أأن يرى ترمجة التقدم اإىل
توصيات حمددة تقدم اإىل امجلعية العامة .وقد أأظهر أأقىص قدر ممكن من املرونة والاس تعداد للعمل مع اجملموعات ا ألخرى
والوفود ا ألخرى .و أأعرب عن أأمهل يف أأنه عىل الر م من عدم التفاق عىل التوصيات ،فاإهنم س يواصل امليض قدما يف معل
اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
 .459وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وذكر أأنه عىل الر م من أأهنم مل يمتكنوا من التفاق عىل التوصية عىل الر م
من لك اجلهود املبذوةل ،فاإنه يأأمل يف أأن تقودمه الروح البناءة اإيل ادلورات املقبةل للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة ،وصول اإىل امجلعية العامة.
 .460وواف ق وفد الصني عىل التوصيات املعدةل و أأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل اجملموعات تعزيز التعاون والتنس ي ق بروح
مرنة وإاجيابية ،وذكل دلفع اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة حنو السري يف اجتاه اإجيايب.
 .461وقال الرئيس إانه لرشف كبري أأن يكون حارضا هناك ويسعد ابلعمل مع لك مهنم .ومت اإغالق ادلورة.
ملخص الرئيس
البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح أأعامل ادلورة
 .1افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام ،أأعامل ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة
(اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة أأو اللجنة) ،ورحب ابملشاركني وافتتح البند  .2وقامت الس يدة ميش يل
وودز (الويبو) ابلعمل أأمينا.
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البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .2انتخبت اللجنة الس يد مارتن موسكوسو فيالكورات رئيسا والس يد سانتياغو س يفالوس مينا انئبا للرئيس للفرتة من
افتتاح ادلورة  30للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ( )SCCR/30حىت افتتاح ادلورة  34للجنة ادلامئة
املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ( .)SCCR/34ول تزال وظيفة واحدة كنائب للرئيس شاغرة.
البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول أأعامل ادلورة الثالثني
 .3اعمتدت اللجنة مسودة جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCCR/30/1 PROV. CORR.
البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد املنظامت غري احلكومية اجلديدة
 .4وافقت اللجنة عىل الاعامتد بصفة مراقب من اللجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة للمنظمة غري احلكومية
املشار اإلهيا يف مرف ق الوثيقة  ،SCCR/30/4ويه مجعية ح ق املللف الفنلندية.
البند  5من جدول ا ألعامل :اعامتد مسودة تقرير ادلورة التاسعة والعرشين
 .5وافقت اللجنة عىل مسودة تقرير ادلورة التاسعة والعرشين (الوثيقة  )SCCR/29/5عىل النحو املقرتح .ودعيت
الوفود واملراقبون ألن يرسل أأي تعليقات دلهيم عىل بياانهتم اإىل ا ألمانة العامة عىل الربيد الإلكرتوين
 copyright.mail@wipo.intحبلول  31يوليو .2015
البند  6من جدول ا ألعامل :حامية هيئات البث
 .6اكنت الواثئ ق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل عىل النحو التايل  SCCR/27/6وSCCR/27/2 REV
و.SCCR/30/5
 .7رحبت اللجنة بعرض التقرير املعين ابلسوق احلايل والاجتاهات التكنولوجية يف قطاع البث اذلي أأعدته ملسسة
املعلومات والتحليالت واخلربات ( .)IHSكام اس متعت اإىل دورة املعلومات عن البث ،وكذكل اإىل العروض واملناقشات مع
خرباء البث املدعوين اإىل معاجلة بعض املسائل التقنية اليت مت النظر فهيا يف املناقشات السابقة للجنة.
 .8وواصلت اللجنة املناقشات بشأأن حامية هيئات البث الإذاعي والبث الكبيل ابملعىن التقليدي من خالل اتباع هنج
قامئ عىل ا إلشارة ومع ا ألخذ بعني الاعتبار الواثئ ق واخملططات الرمسية وا ألوراق غري الرمسية اليت متت مناقش هتا يف اجللسات
الثالث السابقة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة.
 .9وفامي يتعل ق بنطاق وموضوع امحلاية ،وابس تثناء أأحد الوفود اليت احتاجت اإىل مزيد من الوقت للنظر يف اإماكنية توفري
امحلاية حتت أأي منصة ،ر أأت اللجنة أأن متنح امحلاية ادلولية القانونية الفعاةل لهيئات البث حلظر الاس تخدام غري املرصح به
لإشارات البث أأثناء الإرسال عىل أأي منصة تكنولوجية .و أأثريت أأيضا املسائل املتعلقة ابللواحئ الوطنية املطبقة عىل قطاع
البث.
 .10كام نظرت اللجنة كذكل يف التعاريف املتعلقة ابلبث وهيئات البث .وينبغي صياغة هذه التعاريف مع مراعاة التعاريف
املامثةل املذكورة يف املعاهدات القامئة .واف ُتتح النقاش أأيضا حول تعريف ا إلشارة.
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 .11وطلبت اللجنة من الرئيس أأن يعد دلورهتا املقبةل نصا موحدا فامي يتعل ق ابلتعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املقرر
منحها .ويف تكل ادلورة س تقوم اللجنة أأيضا بتبادل وهجات النظر حول القضااي ا ألخرى وتوضيحها من أأجل التوصل اإىل فهم
مشرتك.
 .12ومل حيدث اتفاق عىل التوصيات املقدمة اإىل امجلعية العامة للويبو (.)WIPO/GA/47
 .13وسيمت الاحتفاظ هبذا البند عىل جدول أأعامل ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة.
البند  7من جدول ا ألعامل :القيود والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
 .14اكنت الواثئ ق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل عىل النحو التايل SCCR/26/3 :وSCCR/26/8
و SCCR/29/3و SCCR/29/4و SCCR/30/2و.SCCR/30/3
 .15رحبت اللجنة ابدلراسة املعنية بقيود واس تثناءات ح ق املللف للمكتبات ودور احملفوظات :حمدثة ومنقحة ،ومن اإعداد
الربوفيسور كينيث كروز (الوثيقة .)SCCR/30/3
 .16ومت اإبالغ اللجنة ابلنهتاء من ادلراسة املعنية بقيود واس تثناءات ح ق املللف للمتاحف ،اليت أأعدها الس يد جان
فرانسوا اكانت والربوفيسور لويس جولبولت (الوثيقة  ،)SCCR/30/2اليت مت تقدميها اإىل هذه ادلورة ،وسوف يمت عرضها
يف ادلورة املقبةل للجنة.
 .17وانقشت اللجنة ووافقت عىل اس تخدام الورقة غري الرمسية اليت قدهما الرئيس بشأأن "القيود والاس تثناءات
للمكتبات ودور احملفوظات" خالل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة .وتتكون هذه
الورقة غري الرمسية من اخملطط اذلي مت تصمميه ليكون مبثابة أأداة مفيدة لتوفري هيلك ملناقشة جوهر لك موضوع ،ابلعامتد
عىل العديد من املوارد املتوفرة أأمام اللجنة .وهذا سوف يسمح للجنة ابإجراء مناقشة قامئة عىل ا ألدةل حترتم الاختالف يف
وهجات النظر وتدرك أأن الهدف من ذكل هو عدم توجيه النقاش حنو أأي نتيجة معينة أأو غري مرغوب فهيا ،ولكن بدل من
أأن تلدي اإىل فهم أأفضل للموضوعات و أأمهيهتا الفعلية للمناقشات والنتيجة املرجوة.
 .18وفامي يتعل ق مبوضوع احلفظ ،أأكدت اللجنة أأمهيته ومت تبادل وهجات النظر والقوانني واملامرسات الوطنية فامي يتعل ق
اب ألهداف واملبادئ والرشوط والعوامل ا ألخرى للنظر فهيا عند اعامتد اس تثناء احلفظ.
 .19وقررت اللجنة مواصةل املناقشات بشأأن مسأأةل القيود والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات يف اإطار ورقة
الرئيس غري رمسية اليت مت اس تكاملها مبعلومات اإضافية ورادة من مصادر مثل ا ألدوات سهةل الاس تعامل اليت تقوم عىل
حمتوايت ادلراسة املعنية بقيود واس تثناءات ح ق املللف للمكتبات ودور احملفوظات :احملدثة واملنقحة ،واليت أأعدها
الربوفيسور كينيث كروز ،والعروض التقدميية الفنية املقدمة من املنظامت غري احلكومية ،وقواعد البياانت اليت ميكن البحث
فهيا والندوات ا إلقلميية ،من بني أأش ياء أأخرى.
 .20و أأوحض عدد من الوفود أأن مناقشة هذا املوضوع سوف تس تفيد من املساواة يف ختصيص الوقت بني املسائل
املوضوعية الثالثة املدرجة عىل جدول ا ألعامل.
 .21ومل يكن هناك اتفاق عىل التوصيات املقدمة اإىل امجلعية العامة للويبو (.)WIPO/GA /47
 .22وسيمت الإبقاء عىل هذا البند عىل جدول أأعامل ادلورة احلادية والثالثني للجنة.
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البند  8من جدول ا ألعامل :القيود والاس تثناءات للملسسات التعلميية والبحثية ول ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى
 .23اكنت الواثئ ق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل عىل النحو التايل SCC /26/4 PROV. :و.SCCR/27/8
 .24وشددت اللجنة عىل أأمهية القيود والاس تثناءات للملسسات الرتبوية والتعلميية والبحثية نظرا لدلور ا ألسايس للتعلمي
يف اجملمتع .وعقدت اللجنة مناقشات حول هذا املوضوع ،مع اإيالء الاهامتم الواجب للواثئ ق املوجودة.
 .25وطلبت اللجنة من ا ألمانة امليض قدما يف اس تكامل ادلراسات اخملتلفة حول القيود والاس تثناءات للملسسات الرتبوية
والتعلميية والبحثية اليت قُدمت لدلورة التاسعة عرشة للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة يف عام  2009وهتدف
اإىل تغطية مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وطلبت من ا ألمانة دمج مجيع املعلومات الواردة من هذه ادلراسات يف دراسة
واحدة مس تقةل .وطلبت بعض الوفود أأن تشمل ادلراسات معلومات عن القيود املفروضة عىل وسائل الانتصاف من التعدي
اليت تنطب ق عىل امللسسات الرتبوية والتعلميية والبحثية دون املساس بتقدمي املواضيع ا ألخرى املتعلقة هبذا البند من جدول
ا ألعامل .كام طلبت اللجنة من ا ألمانة امليض قدما يف التلكيف ابإجراء دراسة شامةل عن القيود والاس تثناءات ل ألشخاص
ذوي الإعاقات ا ألخرى.
 .26و أأوحض عدد من الوفود أأن مناقشة هذا املوضوع سوف تس تفيد من املساواة يف ختصيص الوقت بني املسائل
املوضوعية الثالثة املدرجة عىل جدول ا ألعامل.
 .27ومل حيدث اتفاق عىل التوصيات املقدمة اإىل امجلعية العامة للويبو (.)WIPO/GA/47
 .28وسيمت الإبقاء عىل هذا البند عىل جدول أأعامل ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق
اجملاورة.
البند  9من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى
 .29أألقت اإحدى ادلول ا ألعضاء الضوء عىل احلاجة اإىل ضامن تعويض مناسب للفنانني التشكيليني واقرتحت أأن تضيف
اللجنة موضوع ح ق اإعادة بيع امللكية يف جدول أأعاملها و أأن جتري مزيدا من املناقشات بشأأن هذه املسأأةل .و أأعرب العديد من
ادلول ا ألعضاء عن تأأييدمه لإضافة هذا البند اإىل جدول أأعامل الاجامتع ،يف حني أأعربت بعض ادلول ا ألعضاء عن بعض
اخملاوف .ومت اقرتاح حتليل ودراسة املسأأةل يف الاجامتع املقبل.
ملخص الرئيس
 .30أأحاطت اللجنة علام مبحتوايت ملخص الرئيس هذا .و أأوحض الرئيس أأن امللخص عكس وهجات نظر الرئيس بشأأن
نتيجة ادلورة ال 30للجنة ادلامئة املعنية حب ق املللف واحلقوق اجملاورة ،و أأنه نتيجة ذلكل ،مل يكن خاضعا ملوافقة اللجنة.
البند  10من جدول ا ألعامل :اختتام أأعامل ادلورة
 .31سوف تعقد ادلورة املقبةل للجنة يف الفرتة من  7اإىل  11ديسمرب .2015
[ييل ذكل املرف ق]
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LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS
I.

MEMBRES/MEMBERS

AFGHANISTAN
Nooruddin HASHEMI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Nazirahmad FOSHANJI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
Sithembiso Jake MANZINI, Broadcasting Policy Development, Ministry of Communications,
Pretoria
Aynon DOYLE, Regulatory Affairs, Ministry of Communications, Pretoria
Amanda LOTHERINGEN (Ms.), Senior Manager, Copyright and Intellectual Property
Enforcement, Trade and Industry, Pretoria
Pragashnie ADURTHY (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Batho MOLAPO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Nokwazi MTSHALI (Ms), Assistant Director, Department of International Relations and
Cooperation, Pretoria

ALGÉRIE/ALGERIA
Lounes ABDOUN, directeur général adjoint, Office national des droits d’auteur et droits voisins
(ONDA), Ministère de la culture, Alger

ALLEMAGNE/GERMANY
Ulrich SEIDENBERGER, Head of Division, International Private and Civil Law, Federal Foreign
Office, Berlin
Katharina ANTON (Ms.), Staff Counsel, Copyright and Publishing Law, Justice and Consumer
Protection, Berlin
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Rashed ALZAHRANI, Manager, Ministry of Culture and information, Dammam
Ibrahim AL KHAMIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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ARGENTINE/ARGENTINA
Graciela PEIRETTI (Sra.), Directora de coordinación y asuntos internacionales en materia de
propiedad intelectual, Dirección Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Buenos Aires
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

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

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Andrew WALTER, Assistant Secretary, Commercial and Administrative Law Branch,
Attorney-General’s Department, Canberra
Andrew SAINSBURY, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva

AUTRICHE/AUSTRIA
Günter AUER, Federal Ministry of Justice, Vienna

BAHAMAS
Shane MILLER, Assistant Director of Legal Affairs, Attorney General and Ministry of Legal
Affairs, Nassau

BARBADE/BARBADOS
Merlene WEEKES-LIBERT (Ms.), Deputy Registrar, Ministry of Foreign Affairs, St. Philip

BÉLARUS/BELARUS
Darya KUDELEVICH (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

BELGIQUE/BELGIUM
Véronique DELFORGE (Mme), attaché, Service affaires juridiques et internationales, Office de
la propriété intellectuelle, Bruxelles

BHOUTAN/BHUTAN
Kinley WANGCHUK, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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BOTSWANA
Washington PHALE, Commercial Officer, Companies and Intellectual Property Authority,
Ministry of Trade and Industry, Gaborone

BRÉSIL/BRAZIL
Marcos ALVES DE SOUZA, Director, Management of Intellectual Rights, Ministry of Culture of
Brazil, Brasília
Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

BURKINA FASO
Evelyne Marie Augustine ILBOUDO (Mme), ambassadeur, Représentant permanent adjoint,
Mission Permanente du Genève
Sibdou Mireille KABORE (Mme), secrétaire générale, Bureau burkinabé du droit d'auteur
(BBDA), Ministère en charge de la culture, Ouagadougou
Samson Arzouma OUEDRAOGO (Mme), deuxième conseiller, Mission Permanente, Genève

CABO VERDE
Rogério MONTEIRO, Coordinator, Copyright Bureau, Ministry of Culture, Praia

CAMEROUN/CAMEROON
Irène-Mélanie GWENANG (Mme), chef, Division des affaires juridiques, Ministère des arts et de
la culture, Yaoundé
Boniface Pascal MBENG ENAMA, chef, programme, Appui institutionnel, Ministère des affaires
sociales, Yaoundé

CANADA
Catherine BEAUMONT (Ms.), Manager, International Negotiations, International Copyright
Policy and Co-operation, Canadian Heritage, Quebec
Sophie GALARNEAU (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
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CHILI/CHILE
Nelson CAMPOS, Asesor legal, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago
Marcela PAIVA (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Organización Mondiale del Comercio,
Ginebra

CHINE/CHINA
YU Cike, Director General, Copyright Department, National Copyright Administration of China
(NCAC), Beijing
ZHENG Xiaofei (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, National Copyright
Administration of China (NCAC), Beijing
WANG Ting (Ms.), Deputy Director of Legal Affairs Office, Policy and Law Department, National
Copyright Administration of China (NCAC), Beijing
SHI Yuefeng, Attaché, Permanent Mission, Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA
Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
Juan José QUINTANA ARANGUREN, Embajador, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
Giancarlo MARCENARO, Director General, Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA),
Bogotá D.C.
Juan Camilo SARETZKI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
Catalina GAVIRIA (Sra.), Consejero Comercial, Misión Permanente, Ginebra

CONGO
Luc-Joseph OKIO, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève
Maxime FOUTOU, directeur du droit d’auteur, Ministère de la culture et des arts, Brazzaville
Célestin TCHIBINDA, premier secrétaire, Mission Permanente, Genève

CÔTE D'IVOIRE
Irène VIEIRA (Mme), directrice générale, Bureau ivoirien du droit d’auteur (BURIDA), Abidjan
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission Permanente, Genève
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CUBA
Ernesto VILA GONZÁLEZ, Dirección General, Centro Nacional de Derecho de Autor,
La Habana

DANEMARK/DENMARK
Marie Agerlin LUND (Ms.), Head of Section, Media and Sports, Ministry of Culture, Copenhagen

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

ESPAGNE/SPAIN
Carlos GUERVÓS MAÍLLO, Subdirección General de Propiedad Intelectual, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Madrid
Maria del Carmen PAEZ SORIA (Sra.), Subdirectora Adjunta de Propiedad Intelectual,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid
Xavier BELLMONT ROLDÁN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Shira PERLMUTTER (Ms.), Chief Policy Officer and Director for International Affairs, United
States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
Karyn Temple CLAGGETT (Ms.), Associate Register of Copyrights and Director of Policy
and International Affairs, Copyright Office, Washington, D.C.
Ben GOLANT, Attorney Advisor, United States Patent and Trademark Office (USPTO),
Department of Commerce, Alexandria, Virginia
Todd REVES, Attorney-Advisor, Office of Policy and External Affairs, United States Patent and
Trademark Office (USPTO), Alexandria, Virginia
Kevin AMER, Senior Counsel, Office of Policy and International Affairs, United States Copyright
Office, Washington, D.C.

SCCR/30/6
Annex
6
Michael SHAPIRO, Senior Counsel, Copyright, United States Patent and Trademark Office
(USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
Nancy WEISS (Ms.), General Counsel, United States Institute of Museum and Library Services
(IMLS), Washington, D.C.
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
Karin L. FERRITER (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Assistant, Economic and Science Affairs,
Permanent Mission, Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Ivan BLIZNETS, Rector, Russian State Academy for Intellectual Property (RGAIS), Moscow
Stephen KUZMENKOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Ansen BOGATYREV, Attaché, Permanent Mission, Geneva

FINLANDE/FINLAND
Leena SAASTAMOINEN (Ms.), Senior Advisor, Legal Affairs, Division for Copyright Policy and
the Economy of Culture, Ministry of Education and Culture, Helsinki
Anna Elisa Carita VUOPALA (Ms.), Government Counsellor, Copyright and Economy of Culture,
Ministry of Education and Culture, Helsinki

FRANCE
Ludovic JULIÉ, chargé de mission, Bureau de la propriété intellectuelle, Ministère de la culture
et de la communication, Paris
Julien PLUBEL, rédacteur, Pôle de l'audiovisuel extérieur, Ministère des affaires étrangères et
du développement international, Paris

GABON
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève

GÉORGIE/GEORGIA
Ana GOBECHIA (Ms.), Head, International Relations and Project Management Division,
National Intellectual Property Center of Georgia (SAKPATENTI), Mtskheta
Eka KIPIANI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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GHANA
Alexander BEN-ACQUAAH, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GRÈCE/GREECE
Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

GUATEMALA
Marcelo OVALLE PORRAS, Asesor, Registrode de la Propiedad Intelectual, Guatemala
Flor de María GARCÍA DIAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra

GUINÉE/GUINEA
Chaikou DIALLO, chef, Département exploitation, communication et relations avec les
organismes de droit d'auteurs, Bureau guinéen du droit d'auteur, Ministère de la culture et du
patrimoine historique, Conakry

HONDURAS
Giampaolo RIZZO-ALVARADO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
Gilliam Noemi GÓMEZ GUIFARRO (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
Humberto MEDINA SCHMIT, Pasante, Misión Permanente, Ginebra

HONGRIE/HUNGARY
Peter MUNKACSI, Senior Adviser, Department for Codification of Competition, Consumer
Protection and Intellectual Property, Ministry of Justice, Budapest
Kinga ZUGH (Ms.), Legal Officer, Copyright Department, Hungarian Intellectual Property Office,
Budapest

INDE/INDIA
Vivekanandan VILLANGADUPAKKAM CHITANBARANATHAN, Legal Expert, Nalsar University
of Law, Ministry of Human Resource, Hyderabad
Sumit SETH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
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Michael TENE, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Abdulkadir JAILANI, Director, Economic, Social and Cultural Treaties, Directorate of Economic,
Social and Cultural Treaties, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta
Yuslisar NINGSIH (Ms.), Director of Copyrights and Industrial Design, Directorate General of
Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Prairie MAHARWATI (Ms.), Head, Trade, Environment and Development Issues, Ministry of
Foreign Affairs, Jakarta
Arsi Dwinugra FIRDAUSY, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Abbas Bagherpour ARDEKNI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Ladan HEYDARI (Ms.), General Director, Legal and Intellectual Property Affairs Office,
Ministry of Culture and Islamic Guidance, Tehran
Nabiollah AZAMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Gholamreza RAFIEI, Legal Adisor, Iran Broadcasting Organization (IRIB), Tehran

IRLANDE/IRELAND
Brian WALSH, Department of Jobs, Enterprise and Innovation, Intellectual Property Unit, Dublin
Grainne O'CARROLL (Ms.), Assistant Principal, Intellectual Property Unit, Department of Jobs,
Enterprise and Innovation, Dublin
Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Eileen CROWLEY (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN
Katsuhisa SAGISAKA, Director, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs, Tokyo
Ryoji SOGA, Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs,
Tokyo
Yoshito NAKAJIMA, Deputy Director, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs,
Tokyo
Taka HORIO (Ms.), Deputy Director, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs,
Tokyo
Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Yoshiaki ISHIDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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JORDANIE/JORDAN
Moh'd Amin ALABADI, Director General, Ministry of Culture, Amman
Mohammad Shafeeq Mohammad ABDEL-RAHIM, Copyright Officer, Department of the National
Library / Copyright Office, Ministry of Culture, Amman
Ghadeer EL-FAYEZ, Advisor, Permanent Mission, Geneva

KENYA
Marisella OUMA, Executive Director, Kenya Copyright Board, Office of the Attorney General
and Department of Justice, Nairobi

LETTONIE/LATVIA
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission of
Latvia to United Nations Office, Geneva
Reinis MARKVARTS, Senior Legal Adviser, Copyright Unit, Ministry of Culture, Riga
Liena RUBENE (Ms.), Counsellor, Copyright Department, Permanent Representation of the
Republic of Latvia to the European Union, Brussels

LIBYE/LIBYA
Ali Fraj Mukhtar ALSOUD, Head, Department of Ministry of Foreign Affairs, Permanent Mission,
Geneva
Ahmed S. A. ALNAAS, Senior Deputy Prime Minister for the Agencies, Permanent Mission,
Geneva
Ahmed ALTAIAF AMTER, Third Secretary, International Organization, Permanent Mission,
Geneva

LITUANIE/LITHUANIA
Simona MARTINAVIČIŪTĖ (Ms.), Chief Specialist, Copyright Division, Ministry of Culture,
Vilnius
Nijole JANINA MATULEVICIENE (Ms.), Head, Copyright Section, Ministry of Culture, Vilnius

SCCR/30/6
Annex
10

MALAISIE/MALAYSIA
Noor ALIFF MUSA, Assistant Director, Copyright Division, Intellectual Property Corporation of
Malaysia (MYIPO), Kuala Lumpur
Syuhada ADNAN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

MALAWI
Dora MAKWINJA (Ms.), Copyright Administrator, Executive Director, Copyright, Lilongwe

MAROC/MOROCCO
Meriam KHATOURI (Mme), directrice, Études et du développement des médias, Rabat
Badredine RADI, directeur, Bureau marocain du droit d’auteur (BMDA), Ministère de la
communication, Rabat
Salah Eddine TAOUIS, conseiller, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO
Jorge LOMÓNACO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra,
Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Ginebra
Beatriz HERNÁNDEZ NARVÁEZ (Srta.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra

MONACO
Gilles REALINI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

NÉPAL/NEPAL
Bharat Mani SUBEDI, Joint Secretary, Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation,
Kathmandu
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NIGÉRIA/NIGERIA
Peters Emuze, chargé d’affaires, Permanent Mission, Geneva
Afam EZEKUDE, Director General, Nigerian Copyright Commission (NCC), Abuja
Michael AKPAN, Deputy Director, Regulatory Department, Nigerian Copyright Commission
(NCC), Abuja
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

OMAN
Badriya AL-RAHBI (Ms.), Head, Copyright Section, Intellectual Property Department,
Commerce and Industry, Muscat
Mohamed AL-SAADI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PAKISTAN
Zamir AKRAM, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Aamar Aftab QURESHI, Acting Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Fareha BUGTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PARAGUAY
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

PAYS-BAS/NETHERLANDS
Cyril Bastiaan VAN DER NET, Legislation Department, Ministry of Justice, The Hague

PÉROU/PERU
Martin MOSCOSO, Consultor, Lima
Luis MAYAUTE VARGAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
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PHILIPPINES
Mark Andrew HERRIN, Attorney IV, Office of the Director General, IPO Philippines, Taguig City
Jennifer LAYGO (Ms.), Attorney IV, Office of the Director General, IPO Philippines, Taguig City
Arnel G. TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Michelle EDUARTE (Ms.), Attache, Permanent Mission, Geneva.

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

PORTUGAL
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
KIM Jangho, Director, Copyright Bureau, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Sejong
OH Ahrum (Ms.), Assistant Director, Culture and Trade Team, Copyright Bureau, Ministry of
Culture, Sports and Tourism, Sejong
KIM Sungyeol, Deputy Director, Copyright Bureau, Ministry of Culture, Sports and Tourism,
Sejong
KIM Kwangnam, Judge Suwon District Court UDGE, Sejong
KIM Shi-Hyeong, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Claribel SOLANO SEPULVEDA (Sra.), Asistente del Director General, Oficina Nacional de
Derecho de Autor, Santo Domingo

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Adéla FALADOVÁ (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague
Martin TOČÍK, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
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RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
Doreen ANTHONY RWABUTAZA (Ms.), Chief Executive Officer and Copyright Administrator,
Copyright Society of Tanzania (COSOTA), Dar es Salaam

ROUMANIE/ROMANIA
Leonard Artur HORVATH, Director General, Copyright Office, Bucharest
Cristian Nicolae FLORESCU, Legal Adviser, Copyright Office, Bucharest
Livia PASCARAGIU (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Rhian DOLEMAN (Ms.), Senior Policy Advisor, United Kingdom Intellectual Property Office
(UKIPO), Newport
Michael PRIOR, Head of Legislative Framework, Copyright and IP Enforcement Directorate, UK
Intellectual Property Office, Newport
Neil COLLETT, Head of European and International Copyright, Copyright and IP Enforcement
Directorate, UK Intellectual Property Office, Newport
Grega KUMER, Senior Policy IP Advisor, Permanent Mission, Geneva

RWANDA
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

SCCR/30/6
Annex
16

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)

SCCR/30/6
Annex
20
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-LatinAmerican 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

