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 .1انعقدت ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (املشار اإلهيا لحقا بـ "اللجنة
ادلامئة" أأو "اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة") بنيف  ي التةرة من  7اإىل  11ديسمرب .2015
 .2ومثلت ادلول التالية ا ألعضاء ابملنظمة العاملية للملكية التكرية (الويبو) و /أأو ا ألعضاء  ي احتاد برن محلاية ا ألعامل
ا ألدبية والتنية  ي الاجامتع :أأفغانس تان ،اجلزائر ،ا ألرجنتني ،أأرمينيا ،أأسةراليا ،المنسا ،أأذربيجان  ،جزر الهباما ،بيالروس،
بلجياك ،الربازيل ،الاكميون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوس تارياك ،كوت ديتوار ،اجلروهورية اليش يكية،
مجروهورية الكونغو ادلميقراطية ،ادلارمر  ،اإكوادور ،السلتادور ،فنلندا ،فرنسا ،الغابون ،جورجيا  ،أأملانيا ،اليوانن ،غواتاميل،
الكريس الرسويل ،هندوراس ،هنغاراي ،الروهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) ،أأيرلندا ،الياابن ،ا ألردن ،كينيا،
لتتيا ،ليبيا ،ليتوانيا ،لوكسمبورغ ،املكس يك ،موانكو ،املغرب ،نيبال ،هولندا  ،النيجر ،نيجياي ،عامن ،ابكس تان ،بامن ،بيو،
التلبني ،بولندا ،الربتغال ،مجروهورية كوراي ،مجروهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،الس نغال ،س نغافورة ،سلوفاكيا ،جزر
سلامين ،جنوب أأفريقيا ،إاس بانيا ،رسي لناك ،السودان  ،السويد ،سويرسا ،اتيلند ،ترينيداد وتوابغو ،تونس ،تركيا،
أأوغندا ،أأوكرانيا ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فيت انم ،المين ،زميبابوي (.)84
.3

وشار الاحتاد ا ألورويب  ي الاجامتع بصتة عضو.

 .4وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية  ي الاجامتع بصتة مراقب :املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية التكرية
(ِ ،)ARIPOالاحتاد ا ألفريقي ( ،)AUاملرصد السمعي البرصي ا ألورويب ،مركز اجلنوب ( ،)SCمنظمة التجارة
العاملية ).)5( )WTO
 .5وشاركت املنظامت غي احلكومية التالية  ي الاجامتع بصتة مراقب :اجلروهات التاعةل ،جلنة املمثلني وفناين ا ألداء
( ،)CSAIالواكةل الترنس ية محلاية الربام ( ،)APPاحتاد هيئات البث ا أليبيية ا ألمريكية من أأجل امللكية التكرية
( ،)ARIPIالاحتاد ا ألمرييك ملوس يقيي الولايت املتحدة وكندا ( ،)AFMاحتاد أس يا واحمليط الروهادئ ل إالذاعة (،)ABU
والجمعية الدولية ل إالذاعة ) ،(AIRالرابطة ادلولية للبث الإذاعي ( ،)IABاجلعية ا ألرجنتينية لتناين ا ألداء (،)AADI
مجعية التلتزة التجارية  ي أأورواب ( ،)ACTاجمللس الربيطاين حلق املؤلف ( ،)BCCاملعروهد الكندي حلق املؤلف (،)CCI
اجلعية الكندية للمكتبات ( )CLAرابطة أأورواب الوسطى والرشقية حلق املؤلف ( ،)CEECAمركز ادلراسات ادلولية
للملكية التكرية ( ،)CEIPIغرفة التجارة والصناعة ابلحتاد الرويس ( ،)CCIRFاملعروهد القانوين ملروهنيي املكتبات والاعالم
( ،)CILIPاجمللس الوطين لةروجي املوس يقى التقليدية ابلكونغو ( ،)CNPMTCمركز البحث والإعالم  ي جمال حق
املؤلف ( ،)CRICش بكة املعلومات الإلكةرونية للمكتبات ( ،)eIFL.netالاحتاد ا ألورويب ل إالذاعة ( ،)EBUاملكتب
ا ألورويب جلعيات املكتبات والاعالم والتوثيق ( ،)EBLIDAالرابطة ا ألوروبية لطالب القانون ( ،)ELSAجملس النارشين
والتنانني اليشكيليني ا ألوروبيني ( ،)EVAمؤمتر الكتاب ا ألوروبيني ( ،)EWCالتحالف املمزي للتنانني ( ،)FACالاحتاد
ا ألورويب جلعيات الادارة املشةركة للنسخ السمعي البرصي الشخيص ( ،)EUROCOPYAمجعية املكتبات ا ألملانية
( ،)DBVالاحتاد ا ألمرييك الالتيين الايبيي لتناين ا ألداء ( ،)FILAIEجملس قطاع تكنولوجيا ا إلعالم ( ،)ITIهمندسو
العامل ( ،)IDMاجلعية ادلولية محلاية امللكية التكرية ( ،)AIPPIاجملموعة ادلولية للنارشين  ي جمال العلوم والتكنولوجيا
والطب ( ،)STMمنتدى املؤلف ادلويل ( ،)IAFالاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى ( ،)ICMPاجمللس ادلويل لتناين
اجلرافيك والتنون اليشكيلية والتصوير( ،)CIAGPاجمللس ادلويل للمتاحف ( ،)ICOMاجمللس ادلويل للمحتوظات
( ،)ICAالاحتاد ادلويل للممثلني ( ،)FIAالاحتاد ادلويل جلعيات منتجي ا ألفالم ( ،)FIAPFالاحتاد ادلويل للصحتيني
( ،)IFJالاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات ومعاهدها ( ،)IFLAالاحتاد ادلويل للموس يقيني ( ،)FIMالاحتاد ادلويل
للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنسا ( ،)IFRROالاحتاد ادلويل لصناعة التونوغرامات ( ،)IFPIاجلعية ادلولية ا ألدبية
والتنية ( ،)ALAIاجلعية ادلولية للنارشين ( ،)IPAاجلعية ادلولية لتمنية امللكية التكرية ( ،)ADALPIالاحتاد ادلويل
للتيديو ( ،)IVFاملؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ( ،)KEIمجعية التنانني الالتينيني ،مجعية الصور املتحركة (،)MPA
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مجعية أأمرياك الشاملية لروهيئات الاذاعة ( ،)NABAالاحتاد ادلويل جلعيات املؤلتني وامللحنني ( ،)CISACبرانم العداةل
الإعالمية وامللكية التكرية للكية احلقوق التابعة للجامعة ا ألمريكية بواش نطن ( ،)PIJIPاجمللس الاسكتلندي للمحتوظات
( ،)SCAمجعية أأمناء احملتوظات ا ألمريكيني ( ،)SAAاجلعية الياابنية لروهيئات البث التجارية ( ،)JBAحوار املس هتلكني
عرب ا ألطليس ( ،)DCATيونيون نتور اإنةرانش يوانل  -وسائل الإعالم والةرفيه ( ،)UNI-MEIاجلعية العاملية للصحف
).)60( )WAN

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
.6

رحب الرئيس ابلوفود املشاركة  ي ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة ودعا املدير العام اإىل تقدمي لكمته الافتتاحية.

 .7وشار املدير العام الرئيس  ي الةرحيب ابلوفود املشاركة  ي ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة ،اليت اكنت مبثابة
الاجامتع التين ا ألخي اذلي س يعقد  ي عام  .2015و أأشار اإىل أأنه  ي ادلورات السابقة مل تس تطع ادلول ا ألعضاء التوصل اإىل
توافق  ي الراء بشأأن التوصيات ،عىل الرمغ من التقدم اجليد للغاية اذلي مت اإحرازه بشأأن القضااي اجلوهرية املطروحة عىل
اللجنة .وفامي يتعلق مبسأأةل البث ،أأكد املدير العام عىل ثالث نقاط .أأول ،اكنت ا ألمهية الاقتصادية والثقافية ملسأأةل البث
مرتتعة بشلك غي عادي .اثنيا ،مل ييس ىن اإجراء مراجعة وحتديث للعنرص ا ألخي من الإطار ادلويل حلق املؤلف  ي ضوء
البيئة الرمقية .اثلثا ،اكنت مسأأةل البث يه أأطول بند دامئ مطروح عىل جدول ا ألعامل املعياري للويبو .و أأفاد بأأن هذه العوامل
قد معلت من أأجل توفي توصية واحضة يمت اختاذها من قبل اللجنة ادلامئة فامي يتعلق ابملس تقبل .كام أأفاد املدير العام بأأن
هنا الكثي من العمل ،مبا  ي ذكل نص الرئيس ،ا ألمر اذلي يتطلب مناقشات موضوعية خالل ادلورة احلالية للجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وفامي يتعلق مبسأأةل التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات ،أأشار
املدير العام اإىل أأنه اكن هنا اعةراف واسع النطاق من اللجنة ادلامئة اب ألمهية الثقافية ا ألساس ية للمكتبات ودور احملتوظات.
و أأفاد بأأن ادلورة احلالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة سيتضمن تقدمي دراسة حول التقييدات
والاس تثناءات لتائدة املتاحف ،واليت من شأأهنا تسروهيل فروهم مجيع الوفود لدلور املروهم للمتاحف .وفامي يتعلق مبسأأةل التقييدات
والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى ،أأفاد املدير العام أأنه اكن من
املروهم أأن يتوفر للجنة ادلامئة وس يةل للميض قدما .و ي اإشارة اإىل املقةرحات أأو الاقةراحات ا ألخرى اليت قدمت  ي ادلورات
السابقة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،مثل مسأأةل حق اإعادة اليت مت طرهحا من قبل عدد من الوفود،
أأشار املدير العام اإىل أأن واحدة من الصعوابت اليت واهجهتا اللجنة ادلامئة اكنت ممتثةل  ي جدول أأعاملروها الاكمل وكيتية التعامل
مع لك البنود اليت اكنت مطروحة عليه .و أأعرب املدير العام عن أأمهل  ي أأن يكون جدول ا ألعامل قادرا عىل اسييعاب بعض
احلركة اإىل ا ألمام ،ليس فامي يتعلق ابملواضيع الراهنة حفسب ،بل فامي يتعلق بدراسة املواضيع اجلديدة املتوقعه .و أأبلغ وفود
مؤمتر أأبريل  2016بشأأن السوق العاملي للمحتوى الرمقي ،املقرر عقده دلى الويبو  ي جنيف ،وسلط الضوء عىل التضافر
املروهم بني املؤمتر والورقة اليت طرحت من قبل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ( .)GRULACو أأشار اإىل أأن املؤمتر
س يقدم معلومات عن التطورات الرسيعة اليت اكنت حتدث فامي يتعلق ابلطرق اليت أنتجت هبا ا ألعامل الإبداعية وطرق
توزيعروها واس هتالكروها  ي مجيع أأحناء العامل .و أأشار أأيضا اإىل أأن املؤمتر مل يكن دليه بعد معياري ،حيث أأن مسؤولية تكل املسأأةل
تقع عىل عاتق اللجنة ادلامئة .و ي اخلتام ،أأبلغ املدير العام الوفود ابلتغييات اليت طر أأت عىل موظتي الويبو منذ ادلورة املاضية
للجنة ،ومتىن للجنة ادلامئة حظا موفقا  ي مداولهتا.
 .8و أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن املنسقني ا إلقلمييني قد وافقوا عىل أأن تواصل ادلول ا ألعضاء معلروها بشأأن مجيع املواضيع الواردة
 ي مرشوع جدول أأعامل ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .و أأفاد بأأن املناقشات
سيسيند اإىل مجيع واثئق العمل اليت جرى النظر فهيا خالل ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة .كام أأفاد بأأن املنسقني ا إلقلمييني قبلوا اقةراحا توافقيا لتقس مي وقت الاجامتع ابليساوي بني مسأأةل حامية هيئات البث
ومسأأةل التقييدات والاس تثناءات .ولتت الرئيس انيباه الوفود اإىل وثيقتني جديدتني قدمتا اإىل اللجنة ادلامئة ،مبا يشمل الوثيقة
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 ،SCCR0/31/4ويه عبارة عن اقةراح لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية ،وطرحهتا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب .و أأشار اإىل أأن الوثيقة  SCCR/31/5املتعلقة حبق اإعادة البيع قد قدهما وفدي الس نغال والكونغو.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول أأعامل ادلورة احلادية والثالثني
 .9انتقل الرئيس اإىل البند الثاين من جدول ا ألعامل ،وهو اعامتد جدول أأعامل ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل النحو الوارد  ي الوثيقة  .SCCR/31/1provوحيث مل يكن هنا أأية تعليقات
عىل جدول ا ألعامل املقةرح ،اعمتد الرئيس ذكل اجلدول.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد املنظامت غي احلكومية اجلديدة
 .10انتقل الرئيس اإىل البند الثالث من جدول ا ألعامل وهو اعامتد املنظامت غي احلكومية .واكنت اللجنة ادلامئة قد تلقت
طلبا جديدا لالعامتد واذلي ورد  ي الوثيقة  SCCR/31/2واكن مقدما من مؤسسة الإذاعة الإفريقية ( .)APBFووافقت
اللجنة عىل اعامتد مؤسسة الإذاعة الإفريقية.

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد تقرير ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة
 .11انتقل الرئيس أأن البند الرابع من جدول ا ألعامل ،وهو اعامتد تقرير ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة .وحيث مل يكن هنا أأي تعليقات ،دعا الرئيس الوفود اإىل اإرسال التعليقات أأو التصويبات اإىل ا ألمانة ،ودعا
اللجنة اإىل اعامتد عىل الوثيقة .ووافقت اللجنة عىل اعامتد الوثيقة .SCCR/30/6
 .12ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل ا إلعالن عن ا ألحداث اجلانبية املتلتة .و أأكدت ا ألمانة اجلدول الزمين املقةرح وقدمت ملخصا
اب ألحداث اجلانبية املقررة.

البياانت الافتتاحية
 .13دعا الرئيس املنسقني ا إلقلمييني اإىل تقدمي بياانهتم الافتتاحية.
 .14وتقدم وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،ابلهتنئة اإىل الرئيس وشكر ا ألمانة عىل أأعاملروها .و أأكد وفد اجملموعة ابء
عىل أأنه يعلق أأمهية كبية عىل املتاوضات بشأأن معاهدة حامية هيئات البث .و أأفاد بأأنه يقع عىل عاتق الويبو كواكةل متخصصة
 ي جمال امللكية التكرية مسؤولية مواصةل كوهنا منظمة هممة داخل البيئة املتطورة  ي العامل احلقيقي ،كبيئة تطوير التقنيات عىل
سبيل املثال .و أأفاد أأنه من أأجل احلتاظ عىل هذه ا ألمهية ،اكن لبد للويبو أأن تواصل سامع أأصوات العامل احلقيقي
والاس تجابة ملطالب التطوير  ي خمتلف اجملالت ،مبا  ي ذكل من خالل أأنشطة وضع القواعد واملعايي  ي الوقت املناسب.
و ي هذا الصدد ،اكن لبد لدلول ا ألعضاء أأن جتد حال يتالءم مع البيئة احلالية من خالل النظر  ي أأساس اجلدارة اخلاصة هبا
دون أأن يصبح هذا ا ألساس قدميا .واكن عىل ادلول ا ألعضاء  ي الهناية أأن يتتقوا عىل حلول معلية وجمدية و أأن حيافظوا عىل
أأمهية اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وتقدم الوفد ابلشكر اإىل الرئيس الاقةراح املقدم بشأأن نص البث،
حول "التعاريف ،وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها" .ومل يكن الاقةراح وثيقة جديدة ،بل حماوةل لتوضيح النص
والتعاريف وامليض قدما اب ألعامل املتعلقة هبيئات البث .و أأفاد بأأنه اكن نصا تقدم وفد اجملموعة ابء بعدد من التعليقات
والتوضيحات التقنية بشأأنه .وتطرق الوفد اإىل الاس تثناءات والتقييدات ،وذكر بأأنه من املتوقع أأن يمت اإجياد أأساسا توافقيا
للعمل املس تقبيل للجنة ادلامئة .واكن العرض اذلي قدمه الربوفيسور كينيث كروز اإىل جانب املناقشات املكثتة اليت تلت ذكل
العرض  ي ادلورة املاضية للجنة قد زودت ادلول ا ألعضاء بدليل للميض قدما .و أأفاد بأأن العرض قد أأثبت أأن ادلول ا ألعضاء
 ي حاجة اإىل مرجع تنويري لتائدة صنع الس ياسات هبدف اعامتد الاس تثناءات والتقييدات واحةرام الاختالفات الثابتة  ي
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نظمروها القانونية .و أأفاد بأأنه ميكن تناول نتاجئ ادلراسة بطريقة جتعلروها مبثابة مرجعا تنويراي لصانعي الس ياسات عىل املس توى
الوطين وبطريقة أأكرث سروهوةل .وميكن أأن يكون التبادل ا إلضا ي للخربات الوطنية داخل اللجنة ادلامئة ،مبا  ي ذكل تناول
ا ألحاكم اخلتامية اجملمعة فامي وراء الكواليس بشأأن التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات مبثابة اس تكامل
لدلراسة ويسمح للجنة ابلتوصل اإىل نتاجئ ملموسة .و أأفاد الوفد بأأنه اكن يتطلع اإىل تقدمي دراسة حول حق املؤلف والتقييدات
والاس تثناءات لتائدة املتاحف .ابلإضافة اإىل ذكل ،أأفاد بأأنه ينبغي عىل اللجنة ادلامئة اإيالء الاعتبار الواجب ل ألهداف
واملبادئ املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات عىل النحو اذلي اقةرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،واذلي سعى جاهدا اإىل
اإجياد أأرضية مشةركة  ي الواقع حيث ل يوجد اإجامع داخل اللجنة ادلامئة لتائدة العمل املعياري .و أأكد وفد اجملموعة ابء عىل
الزتامه ابملشاركة البناءة  ي معل اللجنة ادلامئة.
 .15وهنأأ وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،الرئيس وشكر ا ألمانة .و أأفاد بأأن القضااي اليت
حتوز جل اهامتم اجملموعة يه قضااي حامية هيئات البث والتقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ومؤسسات التعلمي
والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .و أأعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن يواصل مناقشة القضااي  ي اإطار خطة
متوازنة حيددها الرئيس وتيناول مصاحل و أأولوايت مجيع ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات
ودور احملتوظات ،ثمن وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب العمل اذلي مت تنتيذه ورحب بعرض ادلراسة بشأأن حق
املؤلف والتقييدات والاس تثناءات لتائدة املتاحف .و أأيد الوفد اإجراء مناقشة رصحية ومتتوحة بشأأن التقييدات
والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات ل تصدر حكام مس بقا عىل طبيعة نتائروها ،هبدف التوصل اإىل حلول فعاةل
للمشالكت اليت تواجه املكتبات ودور احملتوظات  ي مجيع أأحناء العامل .و أأعرب الوفد عن اهامتمه ابملناقشة اليت تمت  ي اإطار
الاقةراح املقدم من وفود الربازيل واكوادور والروهند واجملموعة ا ألفريقية فامي يتعلق مبعاجلة هذا املوضوع .و أأفاد الوفد بأأنه من أأجل
تعزيز العمل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات ،فاإن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تؤيد الوثيقة املطروحة اليت اقةرهحا
الرئيس ،و أأكد عىل اس تعداده ملواصةل املناقشات بشأأن هيئات البث فامي يتعلق بتحديث حاميهتا .ورحب الوفد ابلنص
املقةرح وابملساعدة املقدمة من ا ألمانة مكسامهة  ي املناقشة حول "التعاريف وموضوع امحلاية" .كام أأبلغ وفد مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب الوفود ابنه س يقدم اقةراحا جديدا  ي اإطار البند  8من جدول ا ألعامل ،الوثيقة SCCR/31/4
بعنوان " اقةراح لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية" .و أأفاد بأأن الوثيقة تناولت حامية امللكية التكرية  ي البيئة الرمقية.
وفامي يتعلق مبعاهدة مراك ،،أأعلن الوفد بأأن بالده قد أأجنزت العملية الوطنية للمصادقة والاعامتد ،ومن خالل اإيداع صك
املاعامتد واملصادقة سينضم اإىل ا ألرجنتني والسلتادور واملكس يك وغيها من اجلروهات اليت صادقت عىل معاهدة مراك،
ليسروهيل النتاذ اإىل املصنتات املنشورة من قبل ا ألشخاص املكتوفني ومعايق البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعات.
 .16ورصح وفد الروهند ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الروهادئ ،بأأن اللجنة ادلامئة اكنت مبثابة جلنة هامة  ي
الويبو ،وتتعامل مع ثالث قضااي ذات أأمهية حامسة ابلنس بة لدلول ا ألعضاء ويه قضااي حامية هيئات البث ،والتقييدات
والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودوراحملتوظات والتقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث
وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .و أأفاد بأأن هذه القضااي الثالث اكنت متثل أأمهية كبية ابلنس بة للوفد .وبناء عىل ادلورات
السابقة للجنة ادلامئة ،فاإنه لن يكون من اخلطأأ أأن نشي اإىل أأن اللجنة اكنت تواجه صعوبة  ي التوصل اإىل اتتاق حول كيتية
مواصةل معلروها بشأأن بنود جدول ا ألعامل .ور أأى الوفد أأن القضااي مل حتظى بنتس املس توى من الالزتام والتتروهم اذلي ييناسب
مع أأمهيهتا ،بناء عىل التارق  ي التمنية الاقتصادية والاجامتعية لدلول ا ألعضاء .و أأفاد بأأن الشمولية والتتامه املتبادل ألولوايت
واهامتمات ادلول ا ألعضاء بعضروها البعض هو أأمر رضوري للميض قدما .ومن هذا املنطلق ،اكنت اجملموعة ملزتمة ابملشاركة
البناءة  ي التتاوض بشأأن نتاجئ مقبوةل ابلنس بة جليع ا ألطراف فامي يتعلق بميع القضااي الثالثة املطروحة أأمام اللجنة .و أأيد
الوفد برانم العمل املقةرح و أأعرب عن أأمهل  ي أأن يمت وضع الصيغة الهنائية ملعاهدة متوازنة بشأأن حامية هيئات البث،
اسينادا اإىل ولية اجلعية العامة لعام  ،2007هبدف توفي امحلاية لروهيئات البث والبث الكبيل ابملعىن التقليدي عىل أأساس
الهن القامئ عىل ا إلشارة .واكنت التقييدات والاس تثناءات ذات أأمهية حامسة ابلنس بة ل ألفراد ،وكذكل ابلنس بة للتطوير
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اجلاعي للمجمتعات املس تنية .ومع ذكل ،مل يكن هنا اإناكر حلقيقة أأن بعض الاختالفات حول كيتية التعامل مع اتقييدات
والاس تثناءات موجودة فامي بني ادلول ا ألعضاء .و أأفاد بأأن الاس تثناءات والتقييدات اكن لروها دور هام  ي توفي احلق  ي
التعلمي ،اذلي أعيق اإدراكه  ي كثي من البدلان النامية بسبب عدم احلصول عىل املواد التعلميية والبحثية ذات الصةل .ومن
املؤسف أأن غياب ا إلرادة الاكفية ملناقشة ووضع اثنني من التقييدات والاس تثناءات املطروحني عىل اللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأدى اإىل مجود القضااي الثالث ،ا ألمر اذلي أأدى بدوره اإىل عدم اختاذ قرار من قبل اجلعية
العامة  ي أأكتوبر عام  .2015وأأعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن تنخرط مجيع ادلول ا ألعضاء بصدق وبطريقة بناءة خالل ادلورة
احلالية بشأأن هاتني القضيتني ،بناءا عىل املناقشات السابقة واملدخالت اجلديدة ،حىت يمتكنوا من احلصول عىل نص يمت
مناقش ته والتعامل معه  ي املس تقبل .و أأفاد بأأن اللجنة ادلامئة اكنت نتس اللجنة اليت وفرت هلم معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء
السمعي البرصي ومعاهدة مراك .،و أأعرب الوفد عن تتاؤهل بأأن مع ا إلرادة املطلوبة ،س يكون ابلإماكن حتقيق نتاجئ مماثةل فامي
يتعلق بتطوير الصكو ادلولية املناس بة بشأأن مجيع القضااي الثالث  ي وقت قريب .و أأعرب وفد مجموعة بدلان أس يا واحمليط
الروهادئ عن تطلعه اإىل اإحراز تقدم ملموس ونتاجئ ممثرة  ي تكل ادلورة.
 .17و أأعرب وفد نيجياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن أأمهل  ي أأن تتخذ ادلورة احلالية للجنة ادلامئة خطوات هامة
متكهنا من امليض قدما حنو عقد مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة محلاية هيئات البث طبقا لولية اجلعية العامة لعام  .2007كام
أأعرب عن أأمهل  ي اإحراز تقدم كبي وحتديد املسار للعودة اإىل العمل القامئ عىل النص بشأأن التقييدات والاس تثناءات لتائدة
املكتبات ودور احملتوظات والتقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات
أأخرى .و أأكد الوفد عىل رغبته  ي وجود صكو قانونية دولية تتعلق بتكل املواضيع الثالثة اليت جتري مناقش هتا ابللجنة ادلامئة.
و أأفاد بأأنه ل ميكن أأن تكون أأمهية اللجنة ادلامئة مبالغا فهيا ولبد أأن تؤخذ البيئة الرمقية  ي الاعتبار واحلاجة اإىل أأن تكون
الكهام  ي وضع ميكن من الاس تجابة للواقع العاملي والتأأكيد ابس مترار عىل التوازن والعالقة املناس بة بني حقوق املبدعني
واملصلحة العامة .و أأعرب الوفد عن تقديره للمس توايت املتلتة من النض للموضوعات الثالث املطروحة عىل اللجنة ادلامئة،
وشكر الرئيس عىل اإعداد الوثيقة  ،SCCR/31/3اليت تضمنت تعزيز "التعاريف ،وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها".
ورحب وفد اجملموعة ا ألفريقية ابدلراسة املقدمة حول التقييدات والاس تثناءات لتائدة املتاحف وأحيط علام ابلقةراح الوارد
 ي الوثيقة  ،SCCR/31/4اذلي قدمه وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن اإدارة حق املؤلف  ي البيئة الرمقية.
 .18و أأشار وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ( )CEBSاإىل أأنه قد مىض وقت طويل
منذ أأن تناولت اللجنة ادلامئة موضوع حامية هيئات البث ألول مرة .واكنت لك من اجلروهود واملوارد املسيمثرة  ي العملية كبية
وحتتاج اإىل حتويل املنجزات اليت حتققت اإىل قاعدة صلبة لختتام املناقشة والتوصل اىل اتتاق بشأأن حتديد نطاق امحلاية
املزمع منحروها لروهيئات البث .ورحب الوفد بنص الرئيس بشأأن "التعاريف ،وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها" .كام أأكد
وفد مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق دمعه ملعاهدة فعاةل بشأأن حامية هيئات البث هبدف تنظمي التطورات اجلديدة  ي
هذا اجملال .وفامي يتعلق التقييدات والاس تثناءات ،عن تقديره للوفد ادلراسة احملدثة املقدمة من قبل الربوفيسور كينيث كروز
بشأأن التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات واملناقشات السابقة اليت جرت دلى اللجنة ادلامئة .ورحب
وفد مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ابدلراسة املقدمة بشأأن تقييدات واس تثناءات حق املؤلف لتائدة املتاحف.
و أأعرب الوفد عن تأأييده لتبادل أأفضل املامرسات كوس يةل للميض قدما .و أأفاد بأأن الإطار ادلويل احلايل مسح لدلول ا ألعضاء
بتحديث التقييدات والاس تثناءات  ي ترشيعاهتا الوطنية ،وابلتايل فاإنه ل ميكنه أأن يدمع البدء  ي مسار معياري .واكن نتس
الهن ينطبق عىل موضوع والتقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ومؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص
ذوي اإعاقات أأخرى .وأحيط الوفد علام ابلقةراح اجلديد اذلي أأدىل به وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب املتعلق
حبق املؤلف  ي البيئة الرمقية ،لكنه أأفاد بأأنه نظرا ألن املقةرح معقد ،فاإن وفد مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق لن يرد
عىل حمتواه  ي هذا الوقت.
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 .19وذكر وفد الصني أأنه س يواصل القيام بدور نشط  ي املناقشات ذات الصةل كام اكن يتعل دامئا وس يكون منتتحا عىل
أأي مقةرحات بناءة .و أأعرب الوفد عن أأمهل بأأن تتخذ الوفود هنجا تعاونيا ومران وبراغامتيا  ي مناقشاهتم املوضوعية كام اندي به
املدير العام والرئيس ،حبيث ميكن للجنة ادلامئة ادلخول  ي مناقشات متوازنة وموضوعية بشأأن حامية هيئات البث،
والتقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات .و أأعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن تس تطيع اللجة خالل الوقت
احملدود املتاح لروها جتاوز اخلالفات والتوصل اإىل توافق  ي الراء بشأأن القضااي الرئيس ية حىت ييس ىن لروها أأن تكون ممثرة.
و أأشار وفد الصني أأيضا اإىل أأن ادلول ا ألعضاء بصدد املصادقة عىل معاهدة بيجني .وحث الوفد ادلول ا ألعضاء املعنية بذكل
عىل بذل هجودا مشةركة  ي هذا الصدد حىت تدخل معاهدة بيجني حزي التنتيذ  ي أأقرب وقت ممكن.
 .20وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأنه ينبغي عىل اللجنة ادلامئة أأن تسعى مرة أأخرى اإىل حتقيق أأفضل
اس تتادة ممكنة من الوقت واملوارد ،واليت تتطلب الوضوح فامي يتعلق اب ألهداف والنتاجئ املتوقعة  ي اإطار لك بند من بنود
جدول ا ألعامل .و أأفاد بأأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه شاركوا بشلك نشط  ي املناقشات بشأأن معاهدة حامية
هيئات البث .واكنت تكل املناقشات ذات أأمهية كبية واكن الوفد عىل أأهبة الاس تعداد ملواصةل العمل بصورة بناءة هبدف
تطوير العمل  ي هذه القضية اليت اكنت بال شك معقدة وذات طابع تقين .ورحب الوفد بـ "النص املوحد بشأأن التعاريف،
وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها" .و أأفاد بأأن هنا حاجة اإىل اإجامع واسع النطاق بشأأن مدى امحلاية املزمع منحروها،
حبيث ميكن للمعاهدة تزود هيئات البث ابمحلاية الاكفية والتعاةل .و أأفاد بأأن هجودا خضمة قد بذلت خالل ادلورات السابقة
للجنة ادلامئة بغرض بناء توافق  ي الراء بشأأن املعاهدة ،واكنت تكل اجلروهود ممثرة  ي ضوء الواقع التكنولويج واكنت تعكس
احتياجات هيئات البث  ي القرن احلادي والعرشين .وذكر الوفد بأأنه س يواصل املسامهة بشلك بناء  ي املناقشة بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات .و أأعرب عن أأمهل  ي أأن تس متر املناقشات بشأأن هذه القضااي بطريقة تؤدي اإىل نتاجئ متيدة مع
الاس تخدام الروهادف للوقت واملوارد .كام اعرب الوفد عن اعتقاده القوي بأأن الإطار ادلويل احلايل حلق املؤلف قد مكن ادلول
ا ألعضاء ابلتعل من تقدمي وصون وحتديث التقييدات والاس تثناءات  ي ترشيعاهتا الوطنية ،واليت ميكن أأن تس تجيب بشلك
جمدي لالحتياجات والتقاليد احمللية مع الاس مترار  ي التأأكيد عىل أأن حق املؤلف اكن حافزا وماكفأأة ل إالبداع .و أأفاد بأأنه ل
توجد حاجة اإىل صكو ملزمة من الناحية اليرشيعية وليست  ي صاحل العمل  ي هذا الاجتاه .وذكر الوفد بأأنه بدل من ذكل
ميكن القيام بعمل متيد داخل الويبو بشأأن كيتية توظيف التقييدات والاس تثناءات بشلك أأفضل  ي اإطار املعاهدات ادلولية
القامئة .وس تكون املناقشات أأكرث فائدة اإذا اكنت هتدف اإىل فروهم أأمشل للقضااي املطروحة والبحث عن احللول املمكنة من بني
تكل احللول املتاحة  ي اإطار املعاهدات ادلولية القامئة .و أأعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن تمتكن اللجنة ادلامئة من التوصل اإىل فروهم
مشةر لكيتية حتقيق ذكل عىل أأساس توافقي .ور أأي وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأن تبادل أأفضل املامرسات
بطريقة قطعية للتائدة مجيع ادلول ا ألعضاء ميكن أأن تكون أأداة ممثرة .ومن املروهم تكريس العمل املس تقبيل لتنتيذ الإطار
ادلويل القامئ ،مبا  ي ذكل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ( )WCTومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء واليسجيل الصويت
( )WPPTومعاهديت بيجني ومراك ،،اليت مل تدخل بعد حزي التنتيذ .و أأعرب الوفد عن تأأييده للمناقشة حول حق اإعادة
البيع عىل النحو اذلي اقةرحته بعض الوفود ،حيث أأن الك املوضوعني اكان من ا ألمهية مباكن ابلنس بة للنظام ادلويل للملكية
التكرية ادلويل وجيب أأن يكون هلام ماكن  ي أأعامل اللجنة ادلامئة.

البند  5من جدول ا ألعامل :حامية هيئات البث
 .21افتتح الرئيس البند  5من جدول ا ألعامل بشأأن حامية هيئات البث .وذكر الوفود بولية اللجنة اليت تلقهتا خالل
دورهتا الثالثني هبدف اإعداد نص موحد فامي يتعلق ابلتعاريف ،وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها .و أأفاد بأأن الوثيقة
 ،SCCR/31/3بعنوان "النص املوحد بشأأن "التعاريف ،وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها" ،قد وضعت أأمام الوفود
للنظر فهيا .كام ذكر الرئيس الوفود ابدلراسة بشأأن "السوق احلايل والاجتاهات التكنولوجية  ي قطاع البث" ،الواردة  ي
الوثيقة  SCCR/30/5اليت قدمت اإىل اللجنة ادلامئة  ي دورهتا املاضية فضال عن الرسوم البيانية ا ألخرى املقدمة  ي ادلورة
ا ألخية للجنة ادلامئة .و أأعطى الرئيس اللكمة للمنسقني ا إلقلمييني.
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 .22وشكر وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق الرئيس عىل النص املوحد ،و أأكد أأن توفي
امحلاية لروهيئات البث اكن أأمرا همام .و أأفاد بأأن اجملموعة س تقدم املزيد من التعليقات احملددة عند مناقشة الوفود النص امللموس
املقةرح.
 .23ورحب وفد الروهند ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الروهادئ ابملساهامت املطروحة واليت سامهت  ي التوصل
اإىل فروهم أأفضل للمواقف املتلتة .و أأيد الوفد صياغة معاهدة دولية محلاية هيئات البث عىل أأساس ولية اجلعية العامة لعام
 ،2007واليت مت التتاق علهيا خالل ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة وتكررت  ي وقت لحق  ي اجلعية العامة احلادية
وا ألربعني لعام  .2012و أأعرب عن دمع مجموعة بدلان أس يا واحمليط الروهادئ حملاولت التوصل اإىل اتتاق عىل أأساس الهن القامئ
عىل ا إلشارة محلاية هيئات البث والبث الكبيل ابملعىن التقليدي .و أأفاد بأأن اجملموعة اكنت ملزتمة ابلعمل عىل التوصل اإىل نص
متوازن ومدر ملصاحل و أأولوايت مجيع أأاحاب املصلحة .وذكر الوفد أأن المتسك ابلولية ا ألصلية دون اإدخال طبقات جديدة
للحامية من شأأنه أأن يسروهل حتقيق التوازن املطلوب بني حقوق ومسؤوليات هيئات البث .وذكر الوفد بأأن مجموعة بدلان أس يا
واحمليط الروهادئ س تواصل املسامهة  ي مجيع املشاورات اليت هتدف اإىل وضع اللمسات ا ألخية عىل املعاهدة مبعناها التقليدي
من خالل التوصل اإىل توافق  ي الراء بشأأن القضااي العالقة مع أأخذ اهامتمات مجيع ادلول ا ألعضاء بعني الاعتبار.
 .24وذكر وفد السودان أأن الانهتااكت الإلكةرونية اليت حتدث عىل الانةرنت متثل انهتااكت رمزية حلق املؤلف و أأاثرت
تساؤلت حول كيتية حامية هذا احلق وما اذلي ميكن للويبو أأن تتعهل  ي هذا الشأأن .واكن هذا الامر خطيا جدا .و أأعرب
عن أأمهل  ي أأن يمتكن الربانم املتحمك  ي اجلرمية الاكةرونية عىل ش بكة الإنةرنت من أأن يقوم بذكل من حيث ا ألمن.
 .25و أأفاد وفد املتوضية ا ألوروبية وادلول ا ألعضاء فهيا بأأن معاهدة حامية هيئات البث لروها ا ألولوية .وذكر بأأن الوفد ظل
ملزتما بقوة بدفع جعةل العمل  ي خمتلف القضااي التنية اليت نوقشت  ي ادلورات السابقة للجنة ادلامئة .ورحب الوفد ابلنص
املوحد بشأأن التعاريف ،وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها ،واكنت دليه عدد من التعليقات التنية واملوضوعية .وعىل الرمغ
من أأن الوفد علق أأمهية كبية عىل جوانب أأخرى مثل امحلاية ضد التجاوزات الرمقية اليت تتجاوز البث املزتامن ،اإل أأنه أأعرب
عن اس تعداده ملواصةل اتباع هن بناء ومرن ومتتوح ،يركز املناقشة عىل العنارص الرئيس ية للمعاهدة وتكل اجلوانب اليت يبدو
أأن هنا املزيد من التقارب بني الوفود بشأأهنا .و أأعرب عن أأمهل  ي أأن تتلح ادلورة  ي جعل ادلول ا ألعضاء أأقرب اإىل إاجياد
حل بشأأن العنارص الرئيس ية للمعاهدة ،حبيث يمتكنوا من توس يع مناقشاهتم ليشمل عنارص أأخرى من واثئق العمل .و أأفاد
بأأن هنا حاجة اإىل توافق واسع بشأأن مدى امحلاية اليت يتعني منحروها ،حبيث ميكن للمعاهدة أأن تزود هيئات البث ابمحلاية
الاكفية والتعاةل الالزمة  ي العامل احلايل واملس تقبيل .و أأفاد بأأن هجودا كبية قد بذلت خالل املناقشات السابقة لبناء مثل هذا
التوافق .و أأعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن يمت امليض  ي هذا املسار دون اإغتال الروهدف املمتثل  ي اإبرام معاهدة جمدية  ي ضوء
الواقع التكنولويج واحتياجات هيئات البث  ي القرن احلادي والعرشين .و أأعرب عن اعتقاده القوي بأأن املعاهدة جيب أأن
حتمي لك من الإرسال اذلي يمت ابلوسائل التقليدية والإرسال عرب الإنةرنت لروهيئات البث والبث الكبيل ضد أأعامل القرصنة
ادلولية ،سواء اكنت تكل ا ألعامل قد وقعت بشلك مزتامن مع الإرسال أأو بعده.
 .26و أأيد وفد جنوب أأفريقيا املوقف اذلي أأعلنه وفد نيجياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن تتضيهل لتعريف
البث بطريقة تركز أأكرث عىل ا إلشارة وبشلك حمايد عىل أأساس نشاط البث ،مبا يشمل البث الكبيل والش باكت اليت
تس تخدم بروتوكول الإنةرنت .و أأيد الوفد تعريتا  ي املعاهدة يشمل البث الكبيل .و أأفاد بأأنه عند تناول نطاق املعاهدة املقةرحة،
مفن املتيد العودة اإىل الواثئق فامي يتعلق ابملشلكة اليت هتدف املعاهدة اإىل معاجلهتا .واكنت املشلكة يه الاعةراض
والاختطاف غي القانوين إلشارات البث اخلاصة هبيئات البث القانونية أأو املرخصة ،بغرض الإرسال املزتامن أأو ش به
املزتامن للجمروهور غي املصص هل هبدف حتقيق ماكسب جتارية مبارشة أأو غي مبارشة .واكن الغرض هو منع اختطاف أأو
قرصنة اإشارة البث اليت ختضع لقيود مثل اس تخدام اليسجيل ل إالبالغ عن ا ألحداث اجلارية أأو لغرض التعلمي والعلوم
والبحوث ،اإىل أخره .و أأيد الوفد ولية اجلعية العامة لعام  2007فامي يتعلق ابلهن القامئ عىل الإشارة ،حيث منحت هيئات
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البث نطاقا ضيقا من احلقوق املتعلقة إابشارة البث واحملتوى املنقول من خالل تكل ا إلشارة .و أأعرب الوفد عن الزتامه الاكمل
ابملتاوضات املس تقبلية ووضع الصيغة الهنائية للمعاهدة.
 .27و أأكد وفد مجروهورية كوراي عىل أأمهية حتديث حقوق هيئات البث مبا يعكس البيئة الرمقية اليت غيت مشروهد واقع البث.
ذلكل ،اكن ل بد من أأخذ البث عرب الإنةرنت مضن نطاق امحلاية بعني الاعتبار .و أأفاد الوفد بأأنه س يعمل بشلك نشط من
خالل اللجنة ادلامئة للتوصل اإىل توافق  ي الراء بشأأن القضااي العالقة ،هبدف اإنتاج نص ابملعىن التقليدي فامي يتعلق ابلهن
القامئ عىل الإشارة ميكن أأن يكون مقبول دلى ادلول ا ألعضاء.
 .28و أأشار وفد الياابن اإىل أأنه بعد ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة ،شروهدت ادلول ا ألعضاء تقدما بشأأن القضااي اجلوهرية
للمعاهدة ،لس امي فامي يتعلق بقضااي التعاريف ،وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها .و أأيد الوفد املوقف اذلي يدعو اإىل أأنه
جيب صياغة تعريف البث مع مراعاة التعاريف املامثةل  ي املعاهدات القامئة مثل اليسجيل الصويت ومعاهدة بيجنب.
 .29و أأكد وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،جمددا عىل رضورة وضع اإطار قانوين دويل للحامية التعاةل لروهيئات البث
 ي العرص الرمقي  ،ي الوقت املناسب ومبا ييناسب مع البيئة املتطورة دوما .وبأأخذ ذكل  ي الاعتبار ،تقدم وفد اجملموعة ابء
ابلشكر اإىل اخلرباء التقنيني اذلين سامهوا  ي حتديث ادلراسة  ي ادلورة الإعالمية السابقة ،واليت تغطي مجموعة واسعة من
املناطق اجلغرافية .و أأفاد بأأن هذه التدريبات اكنت متيدة جدا  ي رفع مس توى التروهم التقين بشأأن الاجتاهات البي ية حيامث
اكنت و أأميا اكنت القضااي اليت هتمت هبا .واكن ينبغي عىل الوفود أأن توسع أأكرث  ي فروهمروها للجوانب القانونية ،اسينادا اإىل ما ميكن
يطرح علهيا  ي هذه ادلورة .ولروهذا الغرض ،فاإن اس مترار املناقشات ابس تخدام نص الرئيس كنقطة انطالق أأوراق العمل
التنية غي الرمسية س يكون أأمرا واقعيا ووس يةل فعاةل للميض حنو املس تقبل .وينبغي أأن يوضع  ي الاعتبار أأن املرحةل احلرجة
اكنت ممثثةل  ي حتويل التروهم التقين للموضوع ذي الصةل اإىل فروهم قانوين ونص يتأألف من نص املعاهدة .وذلكل ،ينبغي اإيالء
الاعتبار الواجب لروهذه احلقيقة  ي أأي نوع من الامترين خالل ادلورة ،من أأجل الاس تتادة القصوى من تكل التدريبات التقنية
 ي تسروهيل معلية التتاوض بشأأن املعاهدة .وابلإضافة اإىل ذكل ،ينبغي الاعةراف بأأن ادلول ا ألعضاء قد وصلت اإىل مرحةل
ميكن لروها أأن تنظر بدية  ي ا ألفاكر اليت طرحت خالل املناقشات السابقة ،وتنظر  ي اليسوايت املمكنة اليت ميكن أأن تصل
ابللجنة اإىل توافق  ي الراء .وأأفاد بأأن اجملموعة ابء ملزتمة مبواصةل الارخراط واملسامهة  ي هذه العملية هبدف حتقيق حامية
فعاةل لروهيئات البث  ي العرص الرمقي.
 .30و أأيد وفد موانكو البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء .و أأفاد بأأن الس ياق التكنولويج يتغي
ابس مترار وتضمن تغيات هيلكية ،مبا  ي ذكل البث .و أأوىل الوفد اهامتما كبيا بتحديث امحلاية لروهيئات البث ،مبا يامتىش مع
حتدايت التغي التكنولويج  ي القطاع والاجتاهات الاس هتالكية اجلديدة اليت ظروهرت .و أأفاد بأأن البث تأأثر بشلك معيق للغاية
بلك تكل التغيات وحباجة اإىل حامية حديثة متكيتة مع تكنولوجيا القرن احلادي والعرشين .وجيب عىل اللجنة ادلامئة اإحراز
تقدم  ي معلروها حنو اإجياد اتتاق متوازن بشأأن حامية هيئات البث .و أأعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن تكون اللجنة ادلامئة  ي وضع
ميكهنا من اعامتد توصية ميكن توجهيروها اإىل اجلعية العامة هبدف عقد مؤمتر دبلومايس  ي وقت قريب.
 .31و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه خالل ادلورتني السابقتني للجنة ،مت قطع شوط طويل  ي توضيح خمتلف
املقةرحات اليت طرحت ،كام مت حتقيق فروهم أأمعق للبيئة التكنولوجية املتغية اليت تعمل فهيا هيئات البث .واكن هنا تأأييد
مزتايد لهن من شأأنه أأن ينشئ حق مس هتدف يسمح إابعادة الإرسال  ي الوقت احلقيقي إلشارة البث اإىل اجلروهور عرب أأي
وس يط .وشكر الوفد الرئيس عىل معهل املدروس واملنت  ي اإعداد النص املوحد بشأأن التعاريف ،وموضوع امحلاية واحلقوق
املزمع منحروها .و أأفاد بأأن مثل هذا النص اكن أأفضل وس يةل للجنة ادلامئة لإحراز تقدم  ي هذه النقطة .ومع ذكل ،اكن مرشوع
النص اإىل حد ما عند حده ا ألدىن ومل يعكس مجيع املواضيع اليت حتقق بشأأهنا بعض الوضوح  ي املناقشات السابقة .و أأعرب
الوفد عن تطلعه اإىل فرصة لقةراح بعض الإضافات والتعديالت اليت من شأأهنا أأن تسمح هلم ابحلصول عىل أأوجه تقدم
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اللجنة ادلامئة بشلك أأكرب و أأمت .و أأفاد الوفد بأأنه عىل اس تعداد للعمل بشلك نشط هبدف التوصل اإىل تسوية للعديد من
القضااي العالقة ومواصةل العمل عىل نص موحد ميكن أأن يكون أأساسا جيدا للمتاوضات.
 .32واحناز وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) اإىل البيان اذلي وفد الروهند ،متحداث ابمس مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ .وعلق
أأمهية كبية عىل مواصةل العمل بشأأن حامية قامئة عىل ا إلشارة لروهيئات البث ابملعىن التقليدي تتتق مع ولية اجلعية العامة عام
 2007حنو وضع اإطار قانوين محلاية هيئات البث ضد قرصنة ا إلشارة .و أأفاد بأأنه جيب أأن اللجنة ادلامئة اإنشاء طبقة اثنية من
امحلاية للبث من خالل الإطار القانوين املقةرح .وابلإضافة اإىل ذكل ،ل ينبغي لتكل امحلاية تقييد وصول اجملمتع اإىل املعرفة
واملعلومات بشلك حر لتائدة حتقيق توازن للمعاهدة لتائدة أأاحاب احلقوق وهيئات البث واجملمتع كلك .و أأفاد بأأنه اكن هنا
اتتاق عام عىل رضورة وجود معاهدة .كام اكن هنا اإجامع عام عىل أأن تكون املعاهدة أأول وقبل لك يء قامئة عىل أأساس
الإشارة .وينبغي عىل ادلول ا ألعضاء أأن تعمل بشلك جامعي لإجياد طريق للميض قدما وطريق حنو تسوية للهن املتباينة،
حيث أأنه قد مت اإحراز بعض التقدم الإجيايب  ي معلية املتاوضات بشأأن اإعداد النص .وأأفاد بأأن هنا حاجة للتوصل اىل
اتتاق مشةر بشأأن ا ألهداف والنطاق احملدد واحلقوق املزمع منحروها  ي معاهدة البث املقةرحة .ورحب الوفد ابلنص املقةرح
من قبل الرئيس.
 .33و أأفاد وفد ا ألرجنتني بأأن املعاهدة املعنية حبامية هيئات البث اكن لروها ا ألولوية .ورصح بأأن التقدم التكنولويج اذلي
حدث عىل مدار العقود املاضية اكن يعين أأنه لبد من حتديث امحلاية ،وهذا ما ورد  ي املعاهدة .واكنت هنا معاهدات
ساعدت  ي حتديث وحامية حقوق املنتجني والتنانني والعروض ،لكن هيئات البث اكنت تنتظر التغيي لأكرث من عقد من
الزمان .و أأعرب الوفد عن تقديره للنص املوحد بشأأن التعاريف ،وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها ،و أأفاد بأأنه س يقدم
تعليقات حمددة  ي وقت لحق .كام أأعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن حترز اللجنة ادلامئة تقدما كبيا خالل الاجامتع ،وتمتكن من
عقد مؤمتر دبلومايس هبدف اعامتد معاهدة بشأأن حامية حقوق هيئات البث.
 .34و أأيد وفد اإكوادور البيان اذلي وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأعرب عن تقديره
للعمل اذلي مت اإجنازه خالل ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة ،كام أأعرب عن عتقاده بأأن هذا العمل اكن أأساسا هاما لعملروهم
املتواصل .و أأفاد بأأن الاجامتع اذلي عقد ا ألس بوع املايض  ي كولومبيا قد أأكد عىل أأمهية هيئات البث وعالقهتا ابجلروهات اليت
أأنشأأت احملتوى .واكن من املروهم للوفود أأن جتري مناقشات بناءة بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .35ودعا الرئيس وفد اإكوادور ملساعدة اللجنة ادلامئة بوصته انئبا للرئيس ألنه لعب دورا متيدا جدا  ي الاجامتعات
السابقة ،مبا  ي ذكل خالل اجللسات العامة واجامتعات املنسقني ا إلقلمييني.
 .36و أأعرب وفد أأرمينيا عن تقديره ل ألمهية اليت مت اإيالهئا بشأأن اعامتد معاهدة محلاية هيئات البث  ي العامل الرمقي .و أأفاد
بأأهنا جيب أأن تضمن امحلاية الالزمة ضد أأي اس تخدام غي قانوين أأو بث غي مرشوع ،من خالل توس يع حقوق هيئات
البث .وذكر بأأنه اكن من الرضوري والعاجل تأأسيس حامية اكفية وفعاةل لروهيئات البث عىل املس توى ادلويل هبدف ماكحفة
الاس تخدام غي املرصح به ل إالشارات.
 .37واحناز وفد نيجياي للبيان اذلي أأدىل به وفد اجملموعة ا ألفريقية فامي يتعلق بميع بنود جدول أأعامل اللجنة ادلامئة ،مبا  ي
ذكل حامية هيئات البث .وأأشار اإىل التقدم اذلي حتقق ابلتعل من جانب اللجنة ادلامئة فامي يتعلق حبامية هيئات البث و أأعرب
عن تتاؤهل بأأن البند اجملدد من جدول ا ألعامل س يكون هل نتاجئ اإجيابية  ي هذا اجملال .و ي هذا الصدد ،شكر الوفد الرئيس
عىل جتميع وثيقة موحدة بشأأن التعاريف ،وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها ،ا ألمر اذلي اكن رضوراي إلحراز تقدم  ي
معل اللجنة ادلامئة .و أأفاد بأأن هنا حاجة اإىل اعامتد هن مرن يأأخذ  ي الاعتبار التطورات التكنولوجية املس تقبلية دون
ا إلخالل حبقوق حمتوى البث .و أأعرب الوفد عن سعادته ابلرخراط بطريقة بناءة  ي اإطار برانم معل اللجنة ادلامئة املتتق
عليه ،وعىل أأساس الولايت اليت قدمهتا اجلعية العامة للويبو لعام  ،2007لس امي بشأأن الهن القامئ عىل ا إلشارة ووصول اإىل
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معلية صياغة أأي معاهدة .كام أأعرب عن تتاؤهل وتطلعه اإىل حتقيق الإجنازات اخلاصة ابلروهدف من املؤمتر ادلبلومايس  ي أأقرب
وقت ممكن.
 .38و أأفاد وفد كولومبيا بأأنه من املروهم توس يع نطاق امحلاية لتائدة هيئات البث وحتديث الإطار القانوين للتطورات
التكنولوجية اجلديدة .كام أأنه من املروهم زايدة املعايي ليك تشمل مجيع أأشاكل البث ذات الصةل ابملسافات  ي اإطار امحلاية،
حىت ييس ىن للحقوق أأن تتجنب اإعادة الإرسال عرب أأي اإجراء أأو أأي نوع من أأنواع اإعادة الإرسال.
 .39وتقدم وفد الروهند بطلب رمسي ابإاتحة التدوينات اللية املتيدة جدا اليت توفرها ا ألمانة للجان ادلامئة ا ألخرى
والاجامتعات الروهامة للويبو .واكن الوفد قد لعب دورا بناءا  ي مداولت اجامتعات اللجنة ادلامئة املاضية حىت يمت المتكن من
التوصل اإىل فروهم مشةر  ،ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يؤدي اإىل وجود صك فعال لتائدة قطاع البث .و أأعرب عن افتخاره
بوجود قطاع بث متنوع وحيوي ابلتعل ،ل هيمت بأأكرث من مليار مس تخدم داخيل حفسب ،بل ابملاليني  ي الش تات الروهندي،
اإىل جانب املس تخدمني ا ألجانب الخرين .و أأفاد بأأنه ينبغي أأن تكون معاهدة البث املقةرحة وفقا لولية اجلعية العامة لعام
 ،2007ويه البث والبث الكبيل ابملعىن التقليدي ،اذلي يعمتد الهن القامئ عىل ا إلشارة .و أأكد الوفد عىل موقته بأأنه ينبغي
لروهذه احلقوق أأن حتمي الإشارات الصادرة بشلك قانوين من هيئات البث ،مبا  ي ذكل احلق  ي حظر اإعادة الإرسال غي
املرصح به ل إالشارات احلية عرب ش باكت احلاسوب أأو أأي منصات رمقية أأو انةرنت أأخرى .و أأفاد بأأن الوفد ل يؤيد اإدراج
البث الش بيك والبث املزتامن  ي اإطار املعاهدة ،ألنه ليس جزءا من ولية اجلعية العامة للويبو بشأأن البث ابملعىن التقليدي.
وجيب أأل تسمح املعاهدة املقةرحة بأأي طبقة اإضافية لتائدة حقوق هيئات البث عىل حساب اجلروهات املالكة احملتوى ،ل
ينبغي أأن يكون "حق شامل" وإارما "حق  ي احلظر" ،اسينادا اإىل الاس تحواذ عىل "حقوق احملتوى" .كام جيب أأل يسمح
بأأي حقوق ملا بعد التثبيت مبوجب املعاهدة املقةرحة ألن نطاق امحلاية ل يغطي سوى حامية الإشارة .ومع ذكل ،أأظروهر الوفد
مرونة  ي النظر  ي التثبيت إلغراض إاعادة البث وحتويل الوقت .و أأفاد بأأنه لبد أأن تنص املعاهدة عىل اس تثناءات امحلاية  ي
حاةل الاس تخدام اخلاص ،واس تخدام املقتطتات القصية فامي يتعلق ابلإبالغ عن ا ألحداث اجلارية ،والاس تخدم ألغراض
التعلمي والبحث العلمي فقط ،والتثبيت رسيع الزوال من قبل أأي هيئة بث تس تخدم منشأهتا ولتائدة بهثا اخلاص .و أأعرب
الوفد عن اس تعداده لالرخراط بشلك بناء مع ادلول ا ألعضاء  ي اليت دلهيا وهجات نظر متباينة حول هذا املوضوع .و أأفاد بأأن
هدفه هو احلتاظ عىل التوازن  ي قضااي حق املؤلف لتائدة أأاحاب احملتوى واملوزعني ،أأل ومه هيئات البث واملس هتلكني من
عامة اجلاهي.
 .40وعرض الرئيس الوثيقة  ،SCCR/31/3ويه وثيقة "النص املوحد بشأأن التعاريف ،وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع
منحروها" .و أأشار اإىل ملخص الرئيس  ي ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة ،اذلي طالب الرئيس ابإعداد نص موحد ألجل ادلورة
احلادية والثالثني .و أأشار اإىل أأنه ينبغي اعتبار النص مبثابة أأداة وليس جمرد جتميع للمساهامت املتلتة من الوفود ولكنه
اب ألحرى يعكس مرحةل من مراحل املناقشات .واش متل النص عىل التعريف املقةرح ل إالشارة والبث الكبيل اإىل جانب بدائل
حمددة ،فضال عن تعريف هيئات البث وإاعادة البث ،مبا  ي ذكل ا إلرسال بصتة عامة وإاعادة الإرسال ش به املزتامن .و أأفاد
بأأن تكل التعاريف تعكس املناقشات والواثئق من ادلورات السابقة .وقدم الرئيس وصتا للتحدايت املتعلقة ابلتعاريف ،مبا  ي
ذكل الإشارة اإىل املعاهدات ادلولية ا ألخرى ،فضال عن التعاريف البديةل " أألف" و"ابء" لتائدة البث ،اليت وصتت سابقاهتا
الهن التقليدي املأأخوذ من معاهدة بيجني .و أأشار الرئيس اإىل أأن اللجنة قد ترغب  ي النظر  ي اإضافة البث الكبيل ألنه مل
يرد  ي التعريف التقليدي .واكن البديل ابء تعريتا حمايدا ،مما انعكس عىل التقرير املقدم من وفد جنوب أأفريقيا وترشيعاهتا
الوطنية ،مع الةركزي عىل النشاط بدل من الةركزي عىل املنصات املس تخدمة .ونص البديل ابء عىل ما ييل" :البث يعين
الإرسال اإما بوسائل لسلكية أأو بأأي وس يةل أأخرى لتائدة اس تقبال اجلروهور للصوت أأو الصور أأو الصورة والصوت أأو ما
ميثلروها .كام أأن هذا ا إلرسال عن طريق السواتل هو نوع من البث .ويعترب اإرسال ا إلشارات املشترة نوع من البث حيامث مت
تزويد اجلروهور بوسائل فك اليشتي عن طريق هيئات البث أأو مبوافقهتا" .كام اكن هنا تعريف لروهيئات البث ،وكذكل للبث
الكبيل .ونص ذكل التعريف كام ييل" :الكيان القانوين احلائز عىل مبادرة الرزم والتجميع واجلدوةل ،اإىل جانب املسؤولية
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القانونية والتحريرية عن البث بغض النظر عن التكنولوجيا املس تخدمة بشأأن البث أأو البث الكبيل من جانب ذكل الكيان
جتاه اجلروهور .ومن املتروهوم أأنه لغرض هذه املعاهدة ،فاإن الكياانت اليت توفر خمرجات برانجمروها بشلك حرصي من خالل ش بكة
احلاسوب ل تندرج حتت تعريف هيئة البث" .واكن ا ألشخاص الطبيعيون اذلين يقومون ابلبث الش بيك عرب الإنةرنت خارج
نطاق املعاهدة ،حيث وافق مجيعروهم تقريبا عىل ذكل .و أأشار اإىل أأن ا ألمر مةرو للمناقشة مبا اإذا اكن البث سيتطور اإىل حد
تقدمي النشاط ،اكلإسال املقدم حرصا من خالل ش باكت احلاسوب عىل سبيل املثال .وقد ورد تعريف اإعادة الإرسال  ي
"دال" ،واذلي أأفاد بأأنه ا إلرسال من خالل أأي وس يةل بث أأو بث كبيل ،عن طريق أأي كيان أخر غي هيئة البث ا ألصلية،
سواء اكن اإرسال مزتامنا أأو متأأخرا .واكن هذا املصطلح يس تخدم عىل نطاق واسع  ي عدد من املعاهدات ادلولية و ي
التتاقات الثنائية بطريقة أأوسع .وميكن للجنة مناقشة ما اإذا اكن سيمت تقييد نص اإعادة الإرسال وإاضافة اإعادة الإرسال ش به
املزتامن عىل سبيل املثال .واكن تعريف اإعادة الإرسال ش به املزتامن يعين الإرسال املتأأخر فقط ابلقدر الالزم لسييعاب
فروق التوقيت أأو تسروهيل الإسال التقين للبث أأو البث الكبيل .وذكر تعريف اإعادة الإرسال بأأنه عندما يمت من قبل أأي كيان
أخر غي هيئة البث ا ألصلية .وأأشار تعريف الإرسال ش به املزتامن اإىل اإعادة الإرسال من قبل أأي كيان أخر غي هيئة البث
ا ألصلية .و أأخيا ،اكن هنا تعريف ما قبل البث ،وهو يعين اإرسال سابق لبث هتدف هيئة البث اش امتهل  ي جدول برانجمروها
وليس معدا لالس تقبال املبارش من قبل اجلروهور .واش متل التعريف ،بني قوسني ،عىل رشوط البث والبث الكبيل.
 .41وذكر الرئيس أأنه ابلإشارة اإىل موضوع امحلاية ،فاإن امحلاية املمنوحة مبوجب املعاهدة متتد فقط ليشمل البث املنقول
بواسطة أأو نيابة عن هيئة البث ،ولكن ل تشمل املصنتات أأو غيها من املوضوعات احملمية املنقوةل من خالهل .ومل يكن
هنا أأي اإشارة اإىل البث الكبيل .وتتعلق امحلاية فقط ابلبث املنقول عن طريق هيئة البث ،كام تتعلق أأيضا بذكل البث
املنقول نيابة عهنا .واكن لبد من توضيح ما اذلي سيمت حاميته  ي املعاهدة املقةرحة ،ألنه مل يمت الإشارة اىل حمتوى البث
اخلاضع حلق املؤلف ،أأي املصنتات أأو غيها من املوضوعات احملمية املنقوةل من خاللروها .و أأفاد بأأنه يمت التعامل مع حامية
املصنتات احملمية حبق املؤلف عن طريق املعاهدات ادلولية املعنية حبق املؤلف أأو اليرشيعات املعنية حبق املؤلف عىل
املس توى الوطين .واكن تعريف ما قبل البث واردا بني قوسني  ي قسم التعاريف .ونصت التقرة الثانية عىل أأن أأحاكم
املعاهدة جيب أأل توفر أأية حامية فامي يتعلق مبجرد اإعادة الإرسال بأأي وس يةل ،واذلي اكن جزءا من الواثئق السابقة اليت
قدمهتا الوفود املتلتة .و ي قسم التعاريف اكن هنا تعريف إلعادة الإرسال بطريقة تتضمن أأنه ما مت من قبل أأي كيان أخر
غي هيئة البث ا ألصلية .وقد ل يمت حامية جمرد اإعادة الإرسال اذلي يمت من جانب أأي كيان أخر غي هيئة البث ا ألصلية حبمك
من أأحاكم املعاهدة .وس يكون ذكل جزءا من املناقشات .واكنت التقرة الثالثة ل تتعلق حبامية البث حفسب ،بل حبامية اإعادة
الإرسال املزتامن وش به املزتامن .وينبغي لروهيئات البث الاس متتاع أأيضا حبامية لإعادة الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن بأأي
وس يةل كام لو اكن ذكل الإرسال بثا .وجيوز تعديل ذكل تبعا لتعريف البث .وميكن تقدمي بعض الايضاحات فامي يتعلق حبامية
اإعادة الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن .واكنت التقرة الرابعة تتعلق ابلتطبيق ،مع اإجراء التعديالت الالزمة ،فامي يتعلق
هبيئات البث الكبيل بشأأن بهثا الكبيل .وإاذا توجب أأن يكون تعريف البث حمايدا من الناحية التكنولوجية ،فلن تكون هنا
حاجة لتكل التقرة .واكنت هنا ملحوظة من جانب الرئيس بشأأن هذا اجلزء تشي إاىل مزيد من النقاش حول اش امتل
الإرسال من قبل هيئات البث  /البث الكبيل بتكل الطريقة اليت قد يمتكن أأفراد اجلروهور من الوصول اإليه من املاكن و ي
الوقت اذلي خيتارونه بأأنتسروهم مكوضوع امحلاية .و أأخيا ،ورد ابلقسم الثالث ،احلقوق املزمع منحروها مبوجب امحلاية ،بديلني ،أأل
وهام البديل أألف والبديل ابء .وأأقر البديل أألف بأأن لروهيئات البث احلق  ي السامح إابعادة اإرسال بهثا للجمروهور بأأي وس يةل أأو
منعه ،وهو الامر اذلي ارتبط ابلتعريف ا ألوسع إلعادة الإرسال .واكن للبديل ابء نتس الروهدف عن طريق منح هيئات البث
احلق  ي حظر اإعادة الإرسال غي املرصح به للجمروهور بأأي وس يةل .واكنت مصادر البدائل يه اتتاقية روما محلاية املؤدين
ومنتجي اليسجيالت الصوتية واملنظامت الإذاعية (اتتاقية روما) واتتاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية التكرية
( .)TRIPSوذكر الرئيس أأن القصد من النص املوحد هو النظر  ي اخليارات اليت يتعني حتديدها  ي املعاهدة.
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 .42وشكر وفد نيجياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،الرئيس عىل النص املوحد والرشح املتصل .و أأفاد بأأن وفود
ادلول ا ألعضاء  ي اجملموعة ا ألفريقية سيتحدث بصتهتا الوطنية عند تناول الوثيقة املوحدة  ي اجللسة غي الرمسية.
 .43ودعا الرئيس املنسقني ا إلقلمييني اإىل اإجراء املناقشات  ي اجللسة غي الرمسية .و أأفاد بأأن املنظامت غي احلكومية
س تحصل عىل فرصة  ي اجللسة العامة ملراجعة النص املوحد.
 .44و أأفاد وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،بأأنه ل يرى قمية مضافة من عقد جلسات غي رمسية بشأأن النص
املوحد ،لكنه أأعرب عن دمعه لإجراء مناقشة  ي اجللسة العامة مع اخلرباء.
 .45و أأفاد وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بأأنه مييل اإىل اإجراء مناقشة  ي البداية  ي
اجللسة العامة ،تلهيا جلسة غي رمسية  ي الغرفة ابء.
 .46ورد وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،بأأنه يتضل اإجراء مترين شامل و أأن الشلك احملدود للجلسة غي الرمسية
لن يساعد عىل توفر الشمولية .واقةرح مشاركة اخلرباء القادمني من العوامص  ي هذه العملية.
 .47و أأكد الرئيس بأأن العمل اذلي مت الاضطالع به اكن ل بد أأن يمت عىل أأساس توافق الراء والشمولية ،وابلتايل فاإنه
سيس متر  ي اجللسة العامة .وفتح الرئيس ابب التعليقات املتصةل بشأأن ا ألحاكم الواردة  ي القسم ا ألول حول التعاريف ،ما مل
يكن هنا تعليق عام حول بعض الترصحيات المتروهيدية بشأأن بعض العنارص اليت ميكن اعتبارها رضورية .و أأكد بأأنه ميكن
للمنظامت غي احلكومية أأيضا تقدمي مساهامت حمددة بشأأن ا ألحاكم اليت يتعني مناقش هتا.
 .48والمتس وفد اإيطاليا املزيد من التوضيح حول اس تخدام املتردات اليت تتعلق مبخرجات هيئة البث.
 .49و أأشار الرئيس اإىل الواثئق أأو البياانت السابقة اليت أأوردت تكل التعاريف اخلاصة اب إلشارة .ومل ترش املرجات
الرباجمية ألي هيئة بث اإىل حمتوى حق املؤلف أأو املصنتات اخلاضعة حلق املؤلف .واكنت هنا ثالث طبقات جيري نقلروها،
الطبقة ا ألوىل ويه احلامل الإلكةروين ويه طبقة حمايدة من الناحية التكنولوجية ،واحلامل الالكةروين هو ا إلشارة الىت تنقل
البث .وتقوم ا إلشارة بنقل البث واذلي ميكن اعتباره مبثابة خمرجات برام هيئة البث .وا إلشارة يه احلامل الإلكةروين اذلي
ينقل البث والبث هو نييجة نشاط هيئة البث ،وهو ما يعين وضع الربام واجلدوةل والتجميع .وتكل يه بعض ا ألنشطة اليت
نتذهتا هيئة البث .وس يكون البث اذلي نقهل احلامل الالكةروين هو البث اذلي اكن نييجة لنشاط هيئة البث .واكنت هنا
طبقة اثلثة ،ويه اليت مل تكن جزءا من موضوع امحلاية الوارد ابملعاهدة .واكن ذكل هو حمتوى حق املؤلف ،أأي ا ألعامل
املشموةل  ي البث .و أأكد الرئيس أأن بعض الوفود قد حاولت تعريف ا إلشارة عىل أأهنا البث نتسه ،مما يعين أأهنا موضوع
امحلاية .ولكن ،عند النظر  ي تناول اتتاقية روما لروهذه القضية ،واليت أأشارت إاىل حامية هيئات البث ،وحيث أأن البث هو
خمرجات برام هيئات البث وليس املصنتات اخلاضعة حلق املؤلف الوارد به ،فقد ر أأي الرئيس أأنه من املثي لالهامتم أأن
يكون هنا الطبقات الثالث .و أأشار الرئيس اإىل أأن ادلول ا ألعضاء قد يكون دلهيا هن خمتلتة.
 .50و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل أأنه متتق تقريبا مع تتسي الرئيس بأأن املرجات املربجمة لروهيئة
البث يه بثا ،ويتضل حماوةل جتنب اإضافة مصطلحات أأخرى للتعريف .واكن دلى الوفد مالحظة عامة ،ويه أأن مصطلح
الإشارة مل تس تخدم  ي أأي من التعاريف ،ول موضوع امحلاية أأو حقوق املزمع منحروها .وذلكل ،مل يمت اس تخدام هذا املصطلح
 ي أأي جزء أخر من النص املوحد.
 .51واتتق الرئيس مع ر أأي وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بأأن تعريف ا إلشارة ل يتعلق اب ألجزاء ا ألخرى من
النص .و أأشار اإىل أأنه  ي املشاريع السابقة اكنت هنا نية ل إالشارة اإىل البث ابس تخدام مصطلح اإشارة البث .واكن ذكل
للتتريق بني مصطلح التصالت السلكية والالسلكية ل إالشارة اذلي اكن ذي صةل من الناحية التكنولوجية ،والعنارص اليت
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اكنت موضوع امحلاية للمعاهدة املقةرحة واليت تضمنت النشاط الإبداعي لروهيئة البث ،اذلي اكن يعين البث .ومل يضف الرئيس
تعريف البث ،لكنه أأفاد بأأنه ابلتعل مت تعريته  ي املعاهدات ادلولية السابقة .ومل يكن موضوع امحلاية اخلاص ابملعاهدة هو
ا إلشارة ،اليت أأشي اإلهيا عىل الصعيد الوطين  ي قطاع التصالت السلكية والالسلكية املنظم ،بل اكن البث ،وهو ما اكن
يتتق مع اتتاقية روما.
 .52و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه أأشار اإىل التتاقية املتعلقة بتوزيع ا إلشارات احلامةل للربام املرسةل عرب
السواتل (اتتاقية بروكسل للسواتل) ،واليت اكنت  ي هناية املطاف مصدر تعريف ا إلشارة  ي النص املوحد .واكن تقرير مقرر
اللجنة قد انق ،بعض أأس باب اعامتد هذه العبارة بعيهنا "الربانم احلامل ل إالشارة" .و أأفاد مقرر اللجنة بأأهنم اكنوا هممتني
ابلةركزي عىل املعاهدة من حيث مترداهتا وشلكروها وليس حمتواها .واكن متاوضو بروكسل قد توصلوا اإىل مصطلح "الربانم
احلامل ل إالشارة" ،وذكل للحد من نطاق املوضوعات احملمية من قبل املعاهدة .وجيب فقط حامية الإشارات اليت محلت
برام  ،سواء اكنت برام حية مثل ا ألحداث الرايضية أأو نرشات ا ألخبار ،أأو املسجةل مثل ا ألفالم .وقدم الوفد مسأأةل
اإماكنية اإضافة تعريف للربانم وبعض التغييات احملمتةل  ي تعريف "ا إلشارة" ،واذلي اكن أأقرب اإىل التعريف الوارد  ي اتتاقية
بروكسل للسواتل .وفامي يتعلق بتعريف الربانم  ،اقةرح الوفد" :الربانم يعين املواد احلية أأو املسجةل املكونة من الصور
وا ألصوات أأو لكهيام ،أأو البياانت اليت تتعلق هبا ومرصح بنقلروها من قبل صاحب احلقوق" .واكن الوفد قد أأدرج هذه العبارة،
"اليت تتأألف من الصور وا ألصوات أأو لكهيام أأو البياانت اليت تتعلق هبا" ،من معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء واليسجيل الصويت،
ا ألمر اذلي سيكز الاهامتم عىل الإذاعة والتلتزيون أأو البياانت الرمقية لتكل الإشارات .وإاذا مت إادراهجا  ي تعريف الربانم ،
فاإن املراجع ا ألخرى املوجودة  ي النص س تكون أأبسط .واكن تعريف ا إلشارة منحازا اإىل حد ما للتعريف الوارد ابتتاقية
بروكسل للسواتل واكن قد غطى ابلتعل قضية املرجات املربجمة ،ا ألمر اذلي شلك بعض الصعوابت .ومع ذكل ،اكن هنا
عنرص هام متقود ،واذلي اكن يتعلق ابلس تقبال املبارش من قبل اجلروهور .وقدم الوفد ذكل كتغيي حممتل للنظر فيه من قبل
اللجنة ادلامئة.
 .53و أأكد الرئيس أأن تعريف "ا إلشارة" قد أدرج من الوثيقة  ،SCCR/27/2/Rev.واليت تضمنت البديل أألف للامدة .5
ونص تعريف ا إلشارة الوارد  ي تكل الوثيقة عىل أأن ا إلشارة تعين حامل مودل اإلكةرونيا يتأألف من ا ألصوات أأو الصور أأو
ا ألصوات والصور أأو بياانهتا ،سواء اكنت مشترة من عدمه .واس تخدم البديل أألف للتعريف الوارد  ي الوثيقة نتسروها التعريف
عىل النحو التايل" :الإشارة تعين حامل مودل إالكةرونيا قادر عىل اإرسال البث أأو البث الكبيل" .وخلط التعريف الوارد  ي
النص املوحد البديلني الواردين الوثيقة  .SCCR/27/2/Rev.نص التعريف الوارد  ي املادة  )1( 1من اتتاقية بروكسل
للسواتل ،عىل أأن الإشارة يه حامل مودل اإلكةرونيا قادر عىل اإرسال الربام وهنا تعريف حمدد للربانم  .واقةرح الرئيس
رضورة تطوير الاقةراح املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .54وذكر وفد اإيطاليا أأنه اإذا مت تتسي املرجات املربجمة لروهيئة البث كنية لربط ا إلشارة وا إلرسال هبيئة البث ،فلن يكون
للعبارة أأية قمية مضافة .وقد مت التوضيح جيدا  ي موضوع امحلاية بأأن امحلاية املنصوص علهيا  ي املعاهدة قد مت متديدها فقط
ليشمل البث املرسل من قبل هيئة البث .ومع ذكل ،اإذا أأرادوا ا ألشارة اإىل الربام عىل النحو اذلي اقةرحه وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،فسوف يدورون  ي حلقة مترغة ألن تعريف الربام  ي اتتاقية بروكسل للسواتل أأشارت اإىل الصوت،
والصوت والصور وتكل اكنت اإشارة اإىل الربام  .واكن ذكل ابلتعل  ي تعريف البث .و أأعرب الوفد عن تتضيهل للتعريف
السابق ل إالشارة ،لس امي احلامل املودل اإلكةرونيا واذلي يتأألف من صوت أأو صورة أأو صوت وصورة أأو بياانهتا ،سواء اكنت
مشترة من عدمه ،أأو حامل مودل قادر عىل اإرسال البث أأو البث الكبيل مع بعض التعديالت الطتيتة.
 .55و أأعطى الرئيس اللكمة للمنظامت غي احلكومية حول ما اإذا اكن سيمت اس تخدام تعريف "ا إلشارة" ،وإاذا اكن ا ألمر
كذكل ،ما اإذا اكن سيمت اس تخدام تعريف "ا إلشارة" عىل أأساس التعريف السابق الوارد  ي الوثيقة .SCCR/27/2 Rev
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 .56و أأفاد وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) بأأن لتظ "املدخالت أأو املرجات املربجمة" اكن تعبيا فنيا حيتاج  ي حد ذاته
اإىل تعريف جديد .ووفقا ألحد املصادر اليت وجدت  ي ويكيبيداي ،فاإن املدخالت أأو املرجات املربجمة يه وس يةل لنقل
البياانت بني وحدة املعاجلة املركزية والوحدة الطرفية ،مثل حمول ش بكة أأو هجاز ختزين ( .)AATونظرا للطبيعة التقنية
للتعبي ،اكن من ا ألفضل حذفه واسيبداهل بتعبي أأكرث بساطة مثل برانم يتأألف من صوت أأو صورة أأو صوت وصورة أأو
تعبياهتا املساعدة.
 .57واقةرح وفد نيجياي تعريتا خمتلتا بعض اليشء يضم اكفة العنارص  ي التعريف اذلي اقةرحه الرئيس" :الإشارة تعين
حامل مودل اإلكةرونيا من املعلومات قادر عىل نقل البث أأو البث الكبيل سواء اكنت مشترة من عدمه".
 .58و أأشار الرئيس اإىل اقةراح وفد نيجياي اذلي تضمن عنرص ما اإذا اكنت مشترة من عدمه ،وإاضافة املصطلحات اخلاصة
ابملعلومات اإىل التعريف الوارد  ي املادة  .SCCR/27/2 Revواقةرح الرئيس أأنه من ا ألفضل حتليل ما هو الهن ا ألفضل
اذلي يعكس فرصة التوصل اإىل توافق  ي الراء .وقدم الرئيس ملخصا للخيارات املتلتة املتاحة أأمام اللجنة ادلامئة.
 .59و أأيد وفد اململكة املتحدة البيان اذلي أأدىل به وفد اإيطاليا عىل أأساس أأن النص احملدد ل يضيف الكثي من القمية أأو
يوحض التعريف ويعد متصال ومقيدا للغاية .ذلكل ،ر أأي الوفد أأنه نص غي رضوري.
 .60واحناز وفد الس نغال للبيان اذلي أأدىل به وفد اإيطاليا بأأنه يتعني توضيح الترق بني الإشارة والربانم والبث .وجيب
أأن تكون اللجنة ادلامئة واحضة جدا بشأأن ما أأرادت أأن تقةرحه .و ي تعريف البث ألغراض الاس تقبال من قبل اجلروهور ،فاإنه
يتعيني متيزي ذكل البث عن ا إلشارة املوهجة اإىل اجلي ،أأو املابرات .و أأفاد بأأن اللجنة مل تكن حتاول حامية أأنشطة اجلي،
ولكن أأنشطة أأولئك اذلين اسيمثروا  ي اإنشاهئا .وجيب أأن يكون هنا توازن بني مصاحل املبدعني ومصاحل اجلروهور ومصاحل
هيئة البث .وهنا حاجة اإىل وجود متيزي واحض بني البث والربانم وا إلشارة .و أأشار الوفد اإىل بيان وفد الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه ،وتساءل عن سبب طلبه حتديد متروهوم مل يكن واردا  ي النص املوحد.
 .61ورد الرئيس ابلإشارة اإىل أأن ولية اجلعية العامة تتعلق ابلهن القامئ عىل الإشارة واكن هنا الكثي من النقاش بشأأن
معناه .وابلنس بة لبعض الوفود ،اكن ا ألمر مقيدا ،ولكن هذا يعمتد عىل تعريف الإشارة املس تخدم ابلنس بة للهن القامئ عىل
الإشارة .واقةرح الرئيس أأن هنا حاجة اإىل توضيح للهن القامئ عىل الإشارة ،و أأوجز اخليارات املتاحة أأمام اللجنة ادلامئة.
 .62و أأفاد وفد الاحتاد الرويس بأأنه ينبغي عىل اللجنة أأن تركز عىل هذه املصطلحات اليت اكنت تس تخدم  ي املامرسة
وحصلت عىل دمع واسع من قبل اجلروهور .وجرت الإشارة عىل وجه اخلصوص اإىل التعريف الوارد  ي اتتاقية بروكسل
للسواتل .و أأفاد بأأن املصطلحات اجلديدة س تكون بعيدة عن فكرة اإعداد نص املعاهدة .و أأاثر اش امتل املرجات املربجمة  ي
التعاريف العديد من اليساؤلت :ما يه املرجات املربجمة ،هل اكنت يه الربانم أأو البث أأو يء أخر من التكنولوجيا؟
و أأكد الوفد جمددا عىل أأنه من املروهم المتسك بتكل املصطلحات اليت اكنت تس تخدم ابلتعل  ي املامرسة واكنت ابلتعل مناس بة
منذ فةرة طويةل بشأأن معىن "القامئ عىل الإشارة" .و ألغراض املناقشة ،جيب اختاذ قرار بشأأن التعاريف اليت من شأأهنا أأن
تدمع النص املوحد.
 .63و أأشار الرئيس اإىل أأنه اكن من الرضوي المتيزي بني ما مت اس تخدامه من قبل  ي املعاهدات ادلولية عند اإدراج
مصطلح ا إلشارة ،عىل سبيل املثال  ،ي اتتاقية بروكسل للسواتل .و أأشار اإىل أأنه اكن هنا وضوح بأأن موضوع امحلاية هو
البث.
 .64و أأفاد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأنه حىت لو مل يكن هنا تعريف ،فاإن ذكل ل يعين أأن امحلاية لن
تكون قامئة عىل ا إلشارة ألنه  ي تعاريف البث والبث الكبيل اكنت هنا اشارة دامئا لالرسال .واكن ذكل يشي أأيضا اإىل أأن
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احلديث اكن عن اإشارة وعن امحلاية اليت منحت ل إالرسال .و أأعرب الوفد عن انتتاحه بشأأن مناقشة ما اإذا اكنت هنا حاجة
لتعريف ا إلشارة وما اإذا اكنت هنا حاجة اإىل مثل هذا التعريف ،واقةرح بأأن يمت اس تخدام املصطلح املوجود  ي اتتاقية
دولية أأخرى مثل اتتاقية بروكسل للسواتل أأو الاكتتاء مبجرد ا إلشارة اإىل احلامل القادر عىل اإرسال بث أأو بث كبيل.
 .65ودعا الرئيس املنظامت غي احلكومية اإىل تقدمي تعليقاهتا بشأأن املناقشة حول تعريف ا إلشارة.
 .66وذكر ممثل الاحتاد ا ألمرييك ملوس يقيي الولايت املتحدة وكندا أأنه يؤيد ،نيابة عن املوس يقيني والتنانني  ي مجيع أأحناء
أأمرياك الشاملية ،اخليار املقةرح من قبل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،واذلي تضمن اإضافة تعريف ملصطلح "الربانم "
وتعديل مصطلح "ا إلشارة".
 .67واحناز ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية اإىل اقةراح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بتحديد مصطلح
"الربانم " عىل أأنه املرصح هل ابلإرسال من قبل صاحب احلقوق .ومع ذكل ،أأشار ممثل املؤسسة اإىل أأنه  ي بعض احلالت
اكن يمت الإفراج عن املعلومات مبوجب تراخيص املشاع الإبداعي ،اليت مسحت لصاحب احلق ابإرسال املعلومات .و أأفاد بأأن
الرشوط الواردة مبوجب تراخيص املشاع الإبداعي ،واليت قد تكون قد صمت لتعزيز وصول واسع جدا ،قد تؤثر عىل
تعريف "الربانم " .كام اقةرح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تضييق تعريف ا إلشارة مبا يقترص عىل الاس تقبال املبارش من
قبل اجلروهور .و أأفاد أأنه اكن من الصعب تقيمي بعض التعاريف ألن هنا العديد من القضااي ا ألخرى اليت مل يمت عرضروها .و أأعرب
عن شعورده ببعض الارتبا حول أليات بعض القضااي .ومع ذكل ،ر أأي ممثل املؤسسة أأن اقةراح وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية متيدا.
 .68و أأفاد الرئيس بأأن هنا بعض الوضوح  ي اس تخدام مصطلح "ا إلشارة" اليت ارتبطت بولية اجلعية العامة و أأشار اإىل
الهن القامئ عىل الإشارة .ومع ذكل ،مل حتتاج تكل املعاهدة اإىل تعريف أأدىن ل إالشارة يعين جمرد احلامل الإلكةروين ،لكن رمبا
حتتاج اإىل تعريف الإشارة املرتبط ابلربانم احلامل ل إالشارة ،واذلي تعىن املعاهدة حباميته .وميكن أأن يتروهم عىل أأنه موضوع
امحلاية اخلاص ابملعاهدة ،وميكن أأن يتروهم عىل أأنه البث .واكنت هنا مزااي لش امتل تعريتا ل إالشارة ولكن ليس بتعريف حمايد
جدا لروها ،ألنه ميكن أأن يؤدي اإىل ارتبا يتروهم عىل أأنه طبقة اثنية تتعلق ابلبث نتسه .وميكن للجنة أأن تقرر اإما تعريف ا إلشارة
كربانم حيمل ا إلشارة أأو اس تخدام مصطلح البث .كام اكن هنا اقةراحا مثيا لالهامتم ابش امتل تعريف للربانم  ،واذلي
أأوحض أأن الربانم يتطلب اس تخداما قانونيا للمحتوى املزمع برجمته .واكن ذكل مبثابة مصدر قلق أعرب عنه  ي وقت سابق
من قبل وفود خمتلتة .ورحب الرئيس ابلتعليقات املقدمة بشأأن تعريف البث /البث الكبيل أأو التعريف احملايد من الناحية
التكنولوجة للبث املشار اإليه  ي اإطار البند ابء من النص املوحد للرئيس.
 .69و أأشار وفد نيجياي اإىل بيان الرئيس بشأأن ا إلشارة و أأكد تتضيهل لوجود تعريف ل إالشارة  ي النص .و أأشار الوفد اإىل
رغبة العديد من ادلول ا ألعضاء  ي التأأكيد عىل أأن مرشوع املعاهدة بشأأن حامية هيئات البث يتتق مع ولية اجلعية العامة
لعام  .2007و أأفاد بأأن أأفضل طريقة للميض قدما يه وجود تعريف بس يط ل إالشارة دون الطبقات اليت تتطلب تعاريف
جديدة.
 .70و أأيد وفد جنوب أأفريقيا بيان وفد نيجياي بشأأن احلاجة اإىل تعريف ل إالشارة بغض النظر عن حقيقة أأنه ل توجد اإشارة
اإليه  ي النص املوحد .و أأفاد بأأن مثل هذا التعريف س يحرص نطاق امحلاية  ي ا إلشارة القامئة عىل أأساس وس يكون ميسقا مع
ولية اجلعية العامة لعام .2007
 .71و أأفاد وفد كوس تارياك أأن تعريف ا إلشارة لن يكون متيدا كحمك مس تقل بذاته .وينبغي أأن يكون أأي يء حمدد من
حيث الإشارة كعبارة  ي تعريف البث .و أأشار اإىل أأنه ليك يمت فروهم موضوع املعاهدة ،ف إانه لبد من الاطالع عىل تعريف البث
مث الانتقال اإىل تعريف ا إلشارة وتعريف الربجمة .واقةرح الوفد تعريتا ل إالشارة ،وابلقدر الالزم تعريتا للبث.
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 .72و أأفاد وفد ش ييل أأنه يتضل البديل أألف ،اذلي حيتوي عىل تعاريف منتصةل للبث والبث الكبيل .و أأفاد بأأن اليرشيع
 ي ش ييل ينص عىل أأن البث هو التصالت السلكية والالسلكية املصصة لالس تقبال املبارش من قبل اجلروهور .ومل يش متل
عىل مشغيل البث الكبيل املؤهلني طبقا لقانون البالد عىل أأهنم يس تحقون احلصول عىل خدمات اتصالت سلكية ولسلكية
حمدوة.
 .73و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل و أأشار اإىل املناقشة طويةل ا ألمد بشأأن حامية هيئات البث والبث
الكبيل  ي اليرشيعات الوطنية.
 .74وذكر وفد الياابن أأنه فامي يتعلق بتعريف البث والبث الكبيل فاإنه يتضل اسيبعاد الإرسال عرب ش باكت احلاسوب من
تعريف البث ألن التعريف التقليدي للبث والإرسال عرب ش باكت احلاسوب اكن خمتلتا من الناحية التكنولوجية .وهبذا املعىن،
فاإن الوفد ليس  ي وضع ميكنه من دمع البديل ابء ويتضل التعريف الوارد  ي البديل أألَف.
 .75واقةرح وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه تعريتا للبث اكن ميسقا مع اس تخدام هذا املصطلح  ي معاهداته.
واكن أأكرث توافقا مع البديل أألف .كام اعترب الوفد أأن هنا احامتلني .الاحامتل ا ألول هو وضع تعاريف منتصةل للبث أأو البث
الكبيل ،والاحامتل الثاين هو دم تكل التعاريف  ي تعريف واحد .و أأشار الوفد اإىل بيان وفد الياابن بشأأن الإرسال عرب
ش باكت احلاسوب ،و أأكد جمددا أأنه  ي صاحل اإدراج حامية ملثل هذا الإرسال ،ولكنه وافق عىل أأنه قد يتحقق بشلك أأفضل
من خالل موضوع امحلاية .و أأفاد أأنه ليك يكون هنا تعريف للبث أأو تعريف للبث والبث الكبيل ييسق مع املعاهدات
القامئة ،فس يكون هنا حاجة اإىل توضيح البديل أألف حبيث ل ميتد اإىل الإرسال عرب ش باكت احلاسوب .وميكن اإدراج
الإرسال عرب ش باكت احلاسوب  ي موضوع امحلاية حتت البند املشار اإليه حاليا  ي النص املوحد إابعادة الإرسال املزتامن أأو
ش به املزتامن عن بأأي وس يةل.
 .76و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه يتتق مع املناقشات السابقة ،و أأنه من املروهم جدا التوضيح بأأن امحلاية تقترص
عىل اإشارة البث .وذكر بأأن هنا اإماكنية للتأأكيد عىل هذه النقطة الروهامة  ي هذا القسم ،مبا  ي ذكل لكمة "ا إلشارة"  ي
تعريف البث والبث الكبيل .وفامي يتعلق بتعريف البث ،اعرب الوفد عن اتتاقه مع وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه
بأأن البديل أألف ميسق مع التعاريف الراخسة للبث الواردة  ي املعاهدة ادلولية ،لس امي تعاريف البث  ي املادة ( )2fمن
معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء واليسجيل الصويت ،اليت بدورها جاءت عىل أأساس تعريف البث  ي املادة ( )3fمن اتتاقية
روما .و أأشار الوفد اإىل عبارة" :التقاط البث الساتيل" ،اليت ميكن أأن تضاف اإىل تعريف البث بعد عبارة":مبوافقهتا ،فاإن
ا إلرسال عن طريق السواتل هو بث أأيضا" .اإذا اكن البث عن طريق البث الروهوايئ واكن يليب بأأي طريقة أأخرى متطلبات
التعريف ،فاإن الإرسال عن طريق السواتل اذلي يليب هذه املعايي ميكن أأيضا أأن يشلك بثا.
 .77وشكر الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اقةراحه برضورة التوضيح أأن موضوع امحلاية هو ا إلشارة ،وليك
يكون الامر واحضا ،فقد أأشار وفد كوس تارياك اإىل أأن هنا حاجة اإىل وجود تنامغ بني التعاريف املتلتة اليت تتطلب
اس تخدام مصطلح ا إلشارة .وفامي يتعلق مبوضوع السواتل ،فاإن الاقةراح اذلي متاده أأن الإرسال من خالل السواتل يعد بثا،
فروهو وارد ابلتعل  ي لك من البديل أألف والبديل ابء .وفامي يتعلق بتتضيل تعاريف معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء واليسجيل
الصويت ،فاإن تكل النية اكنت متوفرة أأيضا.
 .78و أأيد وفد جنوب أأفريقيا وجود تعريف حمايد من الناحية التكنولوجية للبث ،وابلتايل اكن أأكرث ميال اإىل دمع البديل ابء
ألنه أأخذ  ي الاعتبار املاوف اليت أأعرب عهنا بشأأن تعريف البث .واتتق الوفد مع الوفود ا ألخرى بأأن هنا حاجة اإىل أأن
تؤخذ  ي الاعتبار التعاريف السابقة للبث كام يه واردة  ي املعاهدات ادلولية ا ألخرى ،ولكن ل يوجد مانع من اخلروج
بتعريف يش متل عىل بصية أأخذ العامل الرمقي رسيع التطور اذلي نعي ،فيه  ي الاعتبار .و أأكد الوفد عىل تتضيهل لوجود
تعريف خيدم أأهداف املعاهدة وابلتايل دمع البديل ابء.
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 .79واحناز وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،مع موقف وفد الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه.
 .80و أأيد وفد ا ألرجنتني البديل أألف ،اسينادا اإىل التتاقات ادلولية السابقة.
 .81و أأعرب وفد الس نغال عن تتضيهل للبديل ابء ،اذلي غطى مجيع اجلوانب املتلتة للبث .و أأفاد أأنه بعد أأن اس متع اإىل
احلج املقدمة ونظرا لرسعة التكنولوجيا ،فاإن البديل ابء س يغطي مجيع الطرق خمتلتة ،عىل ا ألقل من املايض ورمبا  ي
املس تقبل.
 .82وعلق وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عىل املقةرحات اليت متادها اس تخدام
عنارص املعاهدات ا ألخرى اليت تضمنت تعاريف بشأأن هيئات البث والبث الكبيل .و أأفاد بأأن معاهدة الويبو بشأأن حقوق
املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء واليسجيل الصويت اكنت تنظر اإىل املتاهمي مكتاهمي لتائدة املس تخدمني واش متلت عىل
تعاريف ملس تخديم املعاهدات .اإهنم يناثشون معاهدة جديدة رمبا سيس تخدم التعاريف مكس تتيدين .و أأشار الوفد اإىل أأنه اإذا
اكن قد مت اقتباس التعريف من معاهدات أأخرى ،فقد ل ييناسب بدقة مع معاهدة من شأأهنا أأن تتعامل مع تكل املتاهمي
مكس تتيدين.
 .83وعلق وفد الروهند عىل البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وأأفاد
بأأنه عىل الرمغ من املعاهدات ادلولية ا ألخرى قد حتدثت عن املس تتيدين ،اكنت دامئا هنا جحة بشأأن احلتاظ عىل التوازن
بني مقديم احملتوى وحقوق هيئات البث .واكن مقدمو احملتوى مبثابة مس تتيدين.
 .84و أأعرب وفد نيجياي عن تتضيهل للبديل ابء ألن نصه اكن ميسقا اإىل حد ما مع بعض التعاريف املوجودة مس بقا
للبث ،كام أأنه اإىل حد ما أأخذ بعني الاعتبار ارتتاع الطلب عىل تعريف حمايد من الناحية التكنولوجية ميكن أأن يليب خمتلف
الإهامتمات .و أأفاد بأأن البديل ابء مشل الكثي من العنارص اليت ترغب خمتلف الوفود  ي أأن تكون موجودة  ي تعريف البث
 ي املعاهدة.
 .85وذكر وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) أأنه يؤيد البديل أألف ألنه يعترب حياد املعاهدة غي مربرا.
 .86و أأفاد ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية أأنه من املروهم أأن يكون هنا تعاريف منتصةل للبث والبث الكبيل
هبدف توفي املرونة لدلول ا ألعضاء  ي تنتيذ املعاهدة ،ألنه ابلنس بة للكثي من ادلول ا ألعضاء ،مبا  ي ذكل الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،هنا نظم رقابية خمتلتة جدا ألنظمة البث التلتزيوين الروهوايئ والبث الكبيل .ووفرت املعاهدة حقوقا اكنت  ي املقام
ا ألول ملصلحة ا ألشخاص اذلين قاموا بدوةل احملتوى ،و ي جمال ا ألنظمة الكبلية ،وفرت تكل احلقوق ل ألشخاص اذلين اكنوا
 ي كثي من ا ألحيان ليسوا رشكة حملية ولكن واحدة من الرشاكت الكبية اليت متتكل الكثي من القنوات .و ي الوثيقة اليت
طرهحا وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اكنت قضية تركزي ملكية الرشاكت الكبية اليت
س يطرت دوليا عىل بعض توزيع احملتوى الرمقي قد أأاثرت قضية أأخرى سيمت مناقش هتا  ي وقت لحق ،واليت اكنت هممة عند
النظر  ي تعريف املس تتيدين .واكنت اتتاقية روما تقترص عىل اخلدمات من نوع الروهوايئ والكيان اذلي يقدم اخلدمات ويوفر
خدمة عامة .واكنت ا ألمور مثل اخلدمات الكبلية عبارة عن أأعامل جتارية فقط ،حيث اكن عىل اجليع أأن يدفع مقابل احلصول
عىل اخلدمة ،واكنت ختضع جليع أأنواع القوانني اخلاصة بشأأن اخلاضعة للرسوم .واكن ذكل ا ألمر خمتلتا جدا عن الراديو أأو
التلتزيون اذلي اكن متاحا لعامة اجلروهور .واكنت أأفضل حاةل متثل املعاهدة يه اليت قدهما مشغيل البث الروهوايئ التلتزيوين
والإذاعي ،أأما ا ألشخاص اذلين قاموا بيشغيل البث الكبيل ف م يطلبوا املعاهدة .واكنت اجملموعة الوحيدة اليت تدمع املعاهدة
يه مؤسسة هوليوود للصناعات ،اليت اكنت متتكل قنوات البث الكبيل واعتربوا أأنتسروهم مضن املس تتيدين .و أأفاد بأأن وجود
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تعاريف متعددة قد مسح مبرونة أأكرب أأثناء امليض قدما ابلنس بة لتكل ادلول ا ألعضاء اليت تريد تطبيق املعاهدة  ي احلدود
ا ألضيق لروها بدل من تطبيقروها  ي النطاق ا ألوسع لروها.
 .87وذكر ممثل الاحتاد ا ألمرييك الالتيين الايبيي لتناين ا ألداء أأنه اكنت هنا مزااي كبية للبديل أألف وابء .وميكن بدء
البديل أألف بصياغة خمتلتة قليال وتضمين املتاهمي الثالثة الراخسة للغاية أأل ويه البث والإرسال وإاعادة الإرسال .واكن اقةراح
ممثل الاحتاد أأنه  ي البديل أألف ،ينبغي أأن تبد أأ التقرة (ب )1بتروهم الإرسال عىل أأنه البث الالسليك ،مث يتحدث النص عن
نقل الإشارات والإرسال .وابلتايل يكون التعريف اكمال اإىل حد ما .أأما ابلنس بة للمختلف ابلبديل ابء ،فاإن التقرة (ج) جيب
أأن تتضمن تعريف للبث ككيان قانوين أأو هيئة بث أأو كيان فردي .واكن تعريف اإعادة الإرسال اكف من حيث أأنه تضمن
كونه مرسال من هيئة اإىل أأخرى وليس بشلك مبارش اإىل جلروهور ،ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يوحض املتروهوم.
 .88و أأشار ممثل مركز البحث والإعالم  ي جمال حق املؤلف اإىل ولايت اجلعية العامة وتعريف البث ،و أأفاد بأأن ولية عام
 2007تنص عىل أأنه" :يتعني عىل مجيع ا ألطراف الاس مترار  ي السعي للتوصل اإىل اتتاق بشأأن الروهدف والنطاق احملدد
واملوضوع اخلاص ابمحلاية عىل النحو املنصوص عليه ابجلعية العامة" .كام نص اجامتع اجلعية العامة لعام  2006عىل ما ييل:
"س يكون نطاق املعاهدة مقترصا عىل حامية هيئات البث والبث الكبيل ابملعىن التقليدي لللكمة ".واكن القرار  ي ادلورة
الرابعة عرشة للجنة ادلامئة هو حامية البث املزتامن واكن من املقرر مناقشة البث مبعزل عن البث ابملعىن التقليدي .وذلكل،
فاإن تعريف البث ينبغي أأن يقترص عىل البث ابملعىن التقليدي ابس تثناء الإرسال عرب ش باكت احلاسوب .وعندما يمت تعريف
البث هبذه الطريقة ،س يكون من الطبيعي أأن يصبح تعريف هيئة البث ابملعىن التقليدي لللكمة ألن هيئة البث يه اليت
قامت ابإرسال البث .ومل يكن من املمكن وضع حامية الإرسال عرب ش باكت احلاسوب اذلي تقوم به هيئات البث بناء حتت
ولايت اجلعية العامة لعام  2006و .2007واقترصت الولية فقط عىل هيئات البث والبث الكبيل ابملعىن التقليدي لللكمة.
لقد اكنت القضية املمتثةل  ي وجوب حامية هذا النوع من الإرسال اذلي تقوم به هيئات البث ابملعىن التقليدي وحتديده من
قبل نطاق املعاهدة مبثابة قضية تتعلق بنطاق امحلاية وليس املس تتيدين .و أأفاد ممثل الاحتاد بأأن هنا حاجة اإىل مزيد من
املناقشة لنطاق املعاهدة من وهجة نظر ولية اجلعية العامة .وجيب أأن يقترص تعريف البث عىل التعريف التقليدي.
 .89و أأفاد الرئيس بأأن أأحد البديلني أأشار اإىل التعريف التقليدي للبث بيامن حاول الخر اش امتل تعريتا للبث حمايدا من
الناحية التكنولوجية .و أأحيط علام بوهجات النظر املتلتة للوفود بشأأن البدائل .و أأفاد بأأن بعضروهم قد أأعرب عن تتضيهل للبديل
أألف ،من خالل ا ألخذ  ي الاعتبار اليرشيعات الوطنية احملددة اليت نظرت  ي ا ألنشطة بطرق خمتلتة من شأأهنا أأن تساعد
 ي التنتيذ عىل املس توى الوطين .وعالوة عىل ذكل ،اش متل البديل أألف أأو اإشار اإىل املعاهدات ادلولية السابقة .وفامي يتعلق
ابلبديل ابء ،أأعربت دول أأعضاء خمتلتة من مجموعة إاقلميية واحدة عن تتضيلروها ملعاجلة اس تخدام القرن احلادي والعرشين أأو
للتكنولوجيا أأو التقنيات املس تخدمة من قبل هيئات البث  ي تكل املرحةل .واكنت اخليارات واحضة ومت توضيح املزااي
والعيوب .واكنت هنا فرصة للنظر  ي تعريف تقليدي أأكرث للبث ابلبديل أألف ،بيامن يمت اس تخدام قسم موضوع امحلاية  ي
معاهدة املقةرحة لتوس يع نطاق امحلاية دون تعديل التعريف التقليدي للبث .واكنت هنا حاجة للتعليقات بشأأن تعاريف
اإعادة الإرسال وإاعادة الإرسال املزتامن كام هو مبني  ي التقرة (د) ابلتعاريف  ي النص املوحد .ومت متديد تعريف اإعادة
الإرسال ليشمل الإرسال بأأي وس يةل ،ا ألمر اذلي ميكن أأن يكون هل بعض التائدة  ي القسم اخلاص ابحلقوق املزمع منحروها،
حيث ميكن حامية اإعادة الإرسال غي املرصح به ،مما يعين اإعادة الإرسال هذا عرب أأي منصة عىل سبيل املثال .ومع ذكل ،اإذا
اكن ولبد من أأن تكون هذه امحلاية حمدودة ،فاإنه ميكن حتقيق ذكل من خالل اإضافة قيود عىل اإعادة الإرسال املزتامن.
 .90والمتس وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه توضيحا بشأأن ما اإذا اكنت املناقشة قد أأشارت ابلتعل اإىل تعريف
هيئات البث.
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 .91و أأفاد الرئيس بأأنه مل يمت اش امتل تعريف هيئات البث وفتح الباب أأمام اإجراء مناقشات حول تعريف هيئات البث
والبث الكبيل ،املشار اإلهيا  ي التقرة (ج) من التعاريف الواردة  ي النص املوحد .واش متل التعريف عىل العنارص اليت مت
اقةراهحا عن طريق التقدميات السابقة ،مبا  ي ذكل أأنشطة الرزم والتجميع واجلدوةل واملسؤولية القانونية والتحريرية .واكن
هنا أأيضا توضيح بأأن الكياانت اليت قدمت الربانم حرصا عن طريق ش بكة احلاسوب لن تكون جزءا من تعريف هيئة
البث.
 .92و أأفاد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بأأن تعريف هيئات البث همم ألنه ربط البث ابلبث الكبيل .وذكر بأأنه
اكن من املروهم أأن يمت توضيح أأن هيئة البث يه الروهيئة اليت تتحمل املسؤولية القانونية والتحريرية لالرسال اإىل اجلروهور أأو
الاس تقبال من قبل اجلروهور ابلنس بة البث أأو البث الكبيل أأو اس تخدام مصطلحي البث والبث الكبيل ،ألهنام اكان مصطلحني
حمددين .فعىل سبيل املثال ،ميكن للتعريف أأن ينص عىل أأن دليه املسؤولية القانونية والتحريرية عن البث والبث الكبيل ،أأو
عن البث الكبيل ،ألنه اكن قد عرف ابلتعل البث والبث الكبيل إاكرسال ،وابلتايل ليس هنا حاجة اإىل أأن يكرر ذكل .كام
أأنه ليس حباجة اإىل تكرار لتظ "اإىل اجلروهور" ألنه اكن ابلتعل جزءا من تعريف البث /البث الكبيل .واقةرح الوفد بأأنه جيب
تعريف هيئة البث عىل أأهنا اليت تتحمل املسؤولية القانونية والتحريرية للبث و /أأو الكبيل .وتساءل الوفد عن الغرض من
مصطلح "بغض النظر عن التكنولوجيا املس تخدمة" ،ألن التكنولوجيا قد أدرجت مرة أأخرى ابلتعل  ي البديل أألف أأو
البديل ابء .و ي لكتا احلالتني اكنت هذه التكنولوجيا ابلتعل منصوص علهيا .وسيمت توضيح ذكل  ي تعريف البث وما اإذا اكن
قد مت اعامتد البديل أألف أأو البديل ابء .و أأشار الوفد اإىل اجلةل ا ألخية ،اليت اسيبعدت الكياانت اليت قدمت خمرجات
مربجمة ،واقةرح أأنه اكن ينبغي أأل تشي اإىل املرجات املربجمة بل اإىل تقدمي الربانم بشلك حرصي من خالل ش بكة
احلاسوب .و أأعرب عن عدم اقتناعه بأأن ا ألمر رضوري .و أأفاد بأأن تكل الكياانت غي مشموةل  ي املعاهدة .وإاذا اكنت هنا
تعاريف أأخرى ،مثل البث والبث /البث الكبيل وموضوع امحلاية مصاغة بشلك احيح ،مثل الإشارة اإىل أأن امحلاية املمنوحة
قد مت متديدها ليك تشمل البث فقط ،فاإنه ليس هنا حاجة اإىل التوضيح .وإاذا اكنت هنا هيئات بث مرتبطة مرة أأخرى
ابلبث والبث الكبيل أأيضا ابلنس بة للتقرة الثالثة من موضوع امحلاية ،حيث أأشار النص املوحد اإىل هيئات البث ،فاإنه أأيضا
س ينشئ حامية لإعادة الإرسال املزتامن وش به املزتامن ألنه مرتبط بتعريف البث والبث الكبيل .وفامي يتعلق ابسيبعاد أأجزاء
معينة من موضوع امحلاية ،أأفاد بأأنه ميكن تنتيذ ذكل  ي تعريف البث ومن مث توضيحه  ي موضوع امحلاية ،حيث مت حامية
أأنواع معينة من الإرسال مبوجب املعاهدة.
 .93و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه كام ذكر خالل ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة ،فاإن مصطلح "الرزم" مل يوفر
أأي قمية اإضافية ،حيث أأن لك ش ئي اكن هل أأي قمية قد مت تضمينه ابلتعل  ي مصطلحات "التجميع" و "اجلدوةل" .و أأشار
الوفد اإىل أأن واحدة من هيئات البث اقرت بأأن هذا هو احلال واكنت راضية عن ذكل .وفامي يتعلق بعبارة "بغض النظر عن
التكنولوجيا" ،فاإنه يتتق مع وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بأأهنا عنرص ل لزوم هل ،ومت التعامل معروها ابلتعل  ي
التعاريف ا ألخرى ،وميكن أأن تسبب الارتبا ألهنا ميكن أأن تترس عىل أأهنا مقصودة مع العبارة ا ألخية .وابلنتقال اإىل العبارة
ا ألخية ،تساءل الوفد مبا اإذا اكن من الرضوري تضمني هذا الاسيبعاد بعينه  ي التعريف .و أأعرب عن اعتقاده بأأن املاكن
ا ألنسب لش امتل ذكل هو  ي اإطار موضوع امحلاية .و أأخيا ،أأشار الوفد اإىل نقطة أأخرى بس يطة ل إالشارة بأأن خمرجات
الربانم اكنت عىل ما يبدو عبارة جديدة .وإاذا اكن هنا تعريف راخس للربانم  ،فاإن ذكل من شأأنه أأن يؤدي اإىل جتب
احلاجة اإىل اإدخال عبارة جديدة.
 .94وطرح وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،سؤالا حول تعريف هيئات البث .و أأفاد
بأأنه من املتروهوم أأن هنا أأربعة عنارص مطلوبة من أأجل التوصل اإىل تعريف لروهيئات البث .واكن عنرص الرزم هو العنرص
ا ألول والتجميع هو العنرص الثاين واجلدوةل يه العنرص الثالث واملسؤولية القانونية والتحريرية عن الإرسال يه العنرص الرابع.
والسؤال املطروح هو ما اإذا اكنت تكل العنارص ا ألربعة س تكون قابةل للتطبيق عىل مجيع هيئات البث وعىل مجيع القوانني
الوطنية أأو ما اإذا اكن  ي بعض الولايت القضائية س يكون هنا هيئات بث ل تليب  ي الواقع سوى اثنني أأو ثالثة من
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أأصل أأربعة عنارص .والسؤال املطروح هو ما اإذا اكن رشط "و /أأو" س يكون ا ألنسب للتعريف ،ألنه مل يكن واحضا ما اإذا
اكنت العنارص ا ألربعة للتعريف قابةل للتطبيق عىل مجيع اخلربات الوطنية .والمتس الوفد معلومات اإضافية عن جدوى وجود
تعريف يش متل عىل لك تكل العنارص.
 .95وخلص الرئيس املناقشة اليت جرت  ي اليوم السابق بشأأن نص الرئيس املوحد الوارد  ي الوثيقة .SCCR/31/3
و أأفاد بأأنه جرى تبادل مثي لالهامتم لوهجات النظر بشأأن تعريف ا إلشارة ،واذلي مل حيتز صياغة تعريتا تقنيا ل إالشارة حفسب،
بل حتز املناقشة فامي يتعلق مبوضوع امحلاية .واكنت اللجنة قد أأجرت حتيليال ملا اإذا اكن منح امحلاية جملرد ا إلشارة أأو للربانم
اذلي حيمل ا إلشارة أأو للبث ،وكيف ميكن لتعريف أأن ييناول الإشارة عىل حنو متيد .واكن "الربانم اذلي حيمل ا إلشارة"
هو املصطلح الأكرث ارتباطا مبصطلح "البث" نتسه .واكن التبادل متيدا حيث اقةرح بأأنه اإذا أأشي اإىل ا إلشارة اليت حتمل
الربانم  ي تعريف ا إلشارة  ،فاإن ذكل ميكن أأن جيعل من الرضوري تعريف الربانم أأيضا .و أأفاد بأأنه مت تقدمي اقةراح مثي
لالهامتم لتحديد الربانم ذو العالقة بأأاحاب احلقوق  ي حمتوى هذا الربانم  .واكنت هنا خماوف قد أعرب عهنا  ي
ادلورات السابقة للجنة ادلامئة بأأن يمت بناء اإطار العمل مبا يدمع هن قانوين ،وهو الوظيتة القانونية لروهيئات البث ،مما يعين أأهنا
اكنت  ي طريقروها للقيام بدورها والامتثال لاللزتامات القانونية اخلاصة هبا ،مبا  ي ذكل الالزتامات القانونية ألاحاب احلقوق  ي
احملتوى اذلي اكنت تس تخدمه .واكن لبد من توفي تعريف ل إالشارة بطريقة متيدة لالمتثال لولية اجلعية العامة .كام ذكر أأيضا
أأنه ينبغي أأن يشار اإىل تعريف ا إلشارة  ي ا ألحاكم ا ألخرى من املعاهدة .واكنت الطريقة الوحيدة ملعاجلة ذكل هو الإشارة اإىل
مصطلح "البث"  ي تعريف "اإشارة البث" ،واكنت هنا بعض الاقةراحات متادها اش امتل مصطلح "ا إلشارة"  ي ا ألحاكم
املتبقية .واكن النقاش حول تعريف "ا إلشارة" متيد للغاية ألنه انطوى عىل توضيح ملاهية موضوع امحلاية .كام مت مناقشة
تعريف البث كجزء من البديل أألف والبديل ابء وحتليل اإجيابيات وسلبيات البدائل املتلتة .واكن البديل أألف متيدا لدلول
ا ألعضاء اليت أأرادت أأن تترق فامي بني املعامةل اليت تمت ابلنس بة ألنشطة البث و أأنشطة البث الكبيل ،ووجود تعريتني خمتلتني
من شأأنه أأن يساعدها عند تنتيذ املعاهدة املقةرحة .أأما ابلنس بة لدلول ا ألعضاء اليت اكن دلهيا خماوف من أأن التعريف
التقليدي للبث ميكن أأن يعين بشلك مضين أأن املعاهدة عىل وشك أأن تصبح ابلية من الناحية التكنولوجية ألهنا ل حتتوي
عىل تطورات القرن احلادي والعرشين ،فاإنه ميكهنا أأن حتقق ذكل ليس  ي القسم اخلاص ابلتعاريف حفسب ،بل أأيضا  ي
القسم اخلاص مبوضوع امحلاية .وعىل الرمغ من أأهنا ميكن أأن تتبين تعريتا تقليداي للبث ،فاإنه ميكهنا بعد ذكل فامي يتعلق مبوضوع
امحلاية توس يع نطاق ذكل ليشمل التكنولوجيا ا ألخرى أأو املنصات ا ألخرى للتأأكد من أأنه سيمت تغطيهتا .وفامي يتعلق ابلبديل
ابء ،فاإن العديد من الوفود أأعربت عن تتضيلروها ذلكل البديل نظرا ألن حياده ساعدها وطنيا عىل صون ترشيعاهتا مع تطور
التكنولوجيا .وس يكون من املتيد أأيضا اش امتل ا ألنشطة والربام اجلديدة اليت سيس تخدهما هيئات البث حاليا و ي املس تقبل.
وتناولت املناقشات املتعلقة ابلتعريف الوارد  ي البند (ج) ،تعريف هيئة البث ،اليت تش متل أأنشطهتا عىل الرزم والتجميع
واجلدوةل ورشط أخر وهو املسؤولية القانونية والتحريرية .واكن وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب ،قد تساءل عام اإذا اكنت هيئة البث جيب أأن تتوافق مع لك نشاط من هذه ا ألنشطة .واكن وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية قد تساءل عن رشط الرزم نظرا ألنه اكن ميكن أأن يكون جزءا من نشاط التجميع .كام تساءل أأيضا عام اإذا اكنت
عبارة "بغض النظر عن التكنولوجيا املس تخدمة" ميكن تناولروها اإما من خالل تعريف البث نتسه أأو من خالل توضيحات
أأخرى .وفامي يتعلق ابجلزء ا ألخي من هذا التعريف ،اذلي يشي اإىل أأن الكياانت اليت قدمت خمرجات عن طريق ش بكة ل
تندرج مضن تعريف هيئة البث ،اقةرحت بعض الوفود أأنه من ا ألفضل أأن يمت اإدراج هذا اجلزء من التعريف  ي القسم اخلاص
مبوضوع امحلاية كتوضيح .و أأعطى الرئيس اللكمة لوفدي اإيطاليا وا ألرجنتني فامي يتعلق ابلتعريف الثالث لروهيئة البث.
 .96ورصح وفد اإيطاليا بأأنه فامي يتعلق ابلتقرة (ج) ،فاإنه يؤيد الرأأي اذلي أأعرب عنه وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه ،فامي يتعلق بوجوب حذف عبارة "بغض النظر عن التكنولوجيا املس تخدمة" .كام اعترب أأن العبارة ا ألخية "من
املتروهوم أأن ألغراض هذه املعاهدة ،اإىل أخره" ينبغي حذفروها .و أأفاد بأأن العبارة اكنت غامضة وجاء الغموض من لتظ "حرصا"،
وتساءل قائال :ماذا س يحدث اإذا مل تقدم هيئة البث الربام بشلك حرصي؟ والواقع أأن بعض ا ألنشطة قد متت من خالل
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تقدميروها ابلطريقة التقليدية ،ولكن اكنت هنا أأيضا أأنشطة لروهيئات بث مت تقدميروها عن طريق ش بكة احلاسوب .و ي هذا
املوقف ،تساءل الوفد عام اإذا اكنت هيئة البث س تخضع للحامية .و أأفاد بأأن هذه املسأأةل هممة جدا ألنه لبد من التتكي واجياد
حل وسط ألن الوفد يرى أأنه يتعني حامية البث املزتامن عرب الش بكة من خالل هيئة البث ،حيامث مت اإرسال احملتوى عن
طريق الش بكة الالسلكية أأو ش باكت احلاسوب.
 .97ورد الرئيس عىل وفد اإيطاليا من خالل التأأكيد عىل أأن هذه العبارة اكنت تس تخدم من أأجل معاجلة ما ذكره عىل وجه
التحديد ،وهو عندما تقوم هيئة البث بينتيذ أأنشطهتا ابلوسائل التقليدية وابلوسائل الالسلكية وش باكت احلاسوب ،حس امب
يمت ذكل .و أأفاد بأأنه بناء عىل هذا التعريف مازالت تعترب هيئات بث ،بنية التأأكيد عىل أأهنا اإذا قدمت بهثا أأو اإشاراهتا حرصا
عن طريق ش بكة احلاسوب ،فلن تكون مشموةل  ي هذا التعريف .وذلكل ،اإذا قامت هيئة البث بينتيذ ا ألنشطة ابلوسائل
التقليدية وعرب ش باكت احلاسوب فسيندرج مضن التعريف.
 .98ورصح وفد ا ألرجنتني بأأنه فامي يتعلق ابلتقرة (ج) ،ر أأى الوفد أأن املعاهدة ينبغي أأن تشمل هيئات البث الكبيل،
وابلتايل جيب حذف ا ألقواس املربعة .وفامي يتعلق ابلإشارة اإىل الكيان القانوين ،اقةرح الوفد حتديد كيان قانوين متوض قانونيا
بينتيذ تكل ا ألنشطة .وابلتايل ،اكن ل بد من حذف اجلةل ا ألخية.
 .99و أأحيط الرئيس علام ابقةراحات وفد ا ألرجنتني واقةرح أأنه فامي يتعلق إابزاةل ا ألقواس ،ميكن اإضافة مالحظة أأو توضيح
ينص عىل أأنه اإذا أأرادت ادلول ا ألعضاء ،ميكن الاحتتاظ مبعاجلات خمتلتة عىل املس توى الوطين حىت ل تصطدم بأأي من
القواعد ادلس تورية أأو التنظميية دلى ادلوةل العضو.
 .100و أأشار وفد املتوضية ا ألوروبية وادلول ا ألعضاء فهيا اإىل املسأأةل اليت أأاثرهتا الوفود ا ألخرى فامي يتعلق بعنارص الرزم
والتجميع واجلدوةل  ي تعريف هيئات البث .وأأفاد بأأن املسؤوليات القانونية والتنظميية اكنت هممة جدا اإىل جانب جتميع
وجدوةل الربام  .ومع ذكل ،فاإن مصطلح "الرزم" قد خيضع اإىل مزيد من املناقشة.
 .101واقةرح الرئيس أأنه قد يكون هذا هو الوقت املناسب ملناقشة أأي من ا ألنشطة املتبقية اليت ميكن أأن تكون جزءا من
التعريف.
 .102ورصح وفد كولومبيا أأنه فامي يتعلق بتعريف البث ،فاإن التعريف واسع مبا يكتي ليك يسمح لدلول ا ألعضاء ابلختيار.
ور أأي الوفد أأن اجلزء ا ألخي ميكن أأن يوضع  ي ماكن خمتلف ،حبيث يشي فقط اإىل هيئات البث  ي املوضوع.
 .103ودعا الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل حبث اإماكنية حذف نشاط الرزم وتقدمي بعض أأس باب اإضافية
بشأأن اعتبار نشاط الرزم ليس رضوراي.
 .104وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن احلجة ببساطة يه أأن متروهوم الرزم مندرج ابلتعل  ي املتاهمي ا ألخرى
املذكورة  ي العبارة ذات الصةل .و ي تبادل غي رمسي لوهجات النظر  ي اإحدى ادلورات السابقة للجنة ،مل يكن حذف تكل
العبارة مقلقا لروهيئات البث اليت اكنت مشاركة  ي البث ابلتعل .فاإذا اكنت هجات البث تكل متواجدة  ي ادلورة احلالية ،فقد
تمتكن من اإلقاء املزيد من الضوء عىل هذه املسأأةل .و أأفاد ابهنا ليست نقطة ذات أأولوية ،ولكهنا اكنت جمرد مسأأةل كتاءة صياغة
حلذف ا أللتاظ اليت ليس لروها دور.
 .105ودعا الرئيس ممثيل املنظامت غي احلكومية للتحدث بشأأن تقدمي توضيحات حول القضية احملددة من ا ألنشطة اليت
سيمت اإدراهجا  ي تعريف هيئة البث.
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 .106و أأفاد ممثل الاحتاد ا ألورويب ل إالذاعة بأأنه اإىل احلد ايل ميكن عنده الإضافة اإىل املناقشة ،جاءت الصياغة من النصوص
السابقة ،ولكن مل يمت مناقش هتا ابلكثي من التتاصيل .واكن رد التعل املبديئ هل هو أأنه من بني العنارص الثالثة ويه الرزم
والتجميع واجلدوةل ،اكن عنرصي التجميع واجلدوةل هام ا ألمه ،ألن عنرص الرزم رمبا اكن النشاط اذلي أأعقب التجميع وجاء
قبل اجلدوةل.
 .107و أأكد الرئيس اليسلسل اذلي متت به ا ألنشطة ،وحقيقة أأن ممثل الاحتاد ا ألورويب ل إالذاعة ل يرى عنرص الرزم
كنشاط همم يمت تضمينه  ي التعريف .و أأشار الرئيس اإىل السؤال اذلي طرحه وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ،بشأأن ما اإذا اكنت هيئة البث حباجة اإىل الامتثال جليع ا ألنشطة املذكورة  ي التعريف ،حىت يمت اعتبارها
هيئة بث .و أأعطى الرئيس اللكمة للتعليق عىل هذه النقطة.
 .108و أأيد وفد نيجياي الاقةراح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول إازاةل لتظ "الرزم" .و أأفاد بأأن عنرص
الرزم هو جزء من نشاط التجميع .وإاذا اكنت هيئات البث أأو البث الكبيل كياان قانونيا ،فاإنه ينبغي الإشارة اإىل اجلدوةل
واملسؤولية القانونية والتنظميية .و أأيد الوفد الاحتتاظ ابلتقرة ا ألخية ألن هيئات البث التقليدية نتذت الكثي من الاسيامثرات
 ي جمال البث  ،ي مل يقدم املنافسون اذلين يس تخدمون البث اإل احلد ا ألدىن من الاسيامثر .وجيب أأن يسيبعد الرشط
أأولئك اذلين اكنوا يعملون أأساسا أأو  ي معظم أأنشطهتم اخلاصة ابلبث عرب ش باكت احلاسوب.
 .109و أأفاد الرئيس بأأن وفد نيجياي قد أأشار اإىل أأن الإشارة اإىل الكيان القانوين ميكن أأن تشمل متطلبات املسؤولية
القانونية والتحريرية  ي مرحةل ما .واكن هنا تأأييد قوي حلذف لتظ "الرزم" .وفامي يتعلق ابلقسم اخلاص إابعادة الإرسال  ي
التقرة (د) ،فقد نص عىل ما ييل" :اإعادة الإرسال تعين الإرسال من خالل أأي وس يةل بث  /بث كبيل من قبل أأي كيان أخر
غي هيئة البث ا ألصلية (هيئات البث /البث الكبيل) سواء اكن بثا مزتامنا أأو متأأخرا" .و أأفاد بأأن هذا التعريف واسع جدا
إلعادة الإرسال وقد يكون متيدا  ي اش امتل حقوق  ي قسم احلقوق املزمع منحروها ،هبدف جتنب الاس تخدام غي املرشوع
للبث عىل أأي منصة أأخرى .وميكن أأن تكون هنا طريقة للحد من نطاق امحلاية إابضافة موضوعات أأخرى اإىل اإعادة
الإرسال من أأجل توضيح أأي نوع من اإعادة الإرسال اذلي ميكن تغطيته و أأي نوع من اإعادة الإرسال ل ميكن تغطيته.
 .110ورصح وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) بأأن تعريف اإعادة الإرسال دون تعريف الإرسال  ي النص املوحد قد خلق
نوع من الغموض وارتبط تعريف اإعادة الإرسال بتعريف الإرسال .واقةرح الوفد اش امتل تعريف الإرسال الوارد  ي الوثيقة
.SCCR/27/2Rev
 .111وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عىل أأنه من املروهم أأن يكون هنا تعريف واسع لإعادة الإرسال .و أأفاد
بأأن تعريف اإعادة الإرسال اكن ميسقا مع فروهم اإعادة الإرسال  ي املعاهدات السابقة .و ي الواقع العميل ،اكن العنرص الرئييس
هو أأن الإسال قد مت من خالل كيان أخر غي هيئة البث ا ألصلية .واكن هذا هو جوهر فروهم تعريف اإعادة الإرسال .وحتتاج
النقطة ا ألخية اليت تؤكد عىل احلقوق املزمع منحروها  ي املصطلح ،كام هو حمدد  ي النص املوحد ،حيث اكن هنا حق  ي
اإجازة أأو منع اإعادة اإرسال البث ،حبيث يكون أأيضا ودامئا هو اإعادة الإرسال اذلي قام به كيان أخر .وفامي يتعلق مبوضوع
امحلاية ،نصت التقرة ( )2أأن املعاهدة ل ينبغي أأن توفر أأي نوع من امحلاية فامي يتعلق مبجرد اإعادة الإرسال والإرسال بأأية
وس يةل ،واليت فروهمت بأأهنا تشي اإىل أأنه ل ينبغي منح امحلاية إلعادة اإرسال كياانت أأخرى غي هيئات البث .واكن ذكل
مامتش يا مع الروهدف من املعاهدة .و ي التقرة ( )3من موضوع امحلاية ،ل ينبغي ل إالرسال احملمية اس تخدام مصطلح اإعادة
الإرسال .وطرح الوفد مسأأةل فنية تتعلق ابملوقف حيث اكنت هيئة البث تقوم إابعادة الإرسال وبعد ذكل اكن هنا كيان أخر
يقوم إابعادة اإرسال اإعادة الإرسال ،واحلاجة اإىل ضامن أأن هيئة البث ميكهنا اإجازة وحظر اإعادة اإرسال اإعادة الإرسال املشار
اإليه .و أأفاد بأأن سلسةل من اإعادة الإرسال ميكن أأن تقع خارج تعريف اإعادة الإرسال .وذلكل ،اقةرح اإضافة عبارة أأن الإرسال
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املزتامن لإعادة الإرسال ينبغي أأن يكون متروهوما عىل أأنه اإعادة اإرسال ،اإىل تعريف اإعادة الإرسال ،وذكل للتأأكد من أأن
السلسةل محمية .و أأعرب الوفد عن دمعه القوي لوجود تعريف واسع لإعادة الإرسال.
 .112و أأكد الرئيس أأنه من املروهم اإجياد بعض الامتسك بني تعريف اإعادة الإرسال والطريقة اليت مت هبا تعريف مصطلح "اإعادة
الإرسال"  ي الوثيقة.
 .113وطلب وفد كولومبيا أأن يكون تعريف اإعادة الإرسال واسعا ابلقدر املقةرح ،وذكر أأنه يتتق مع احلاجة اإىل ا إلشارة اإىل
هيئة البث ا ألصلية.
 .114و أأشار الرئيس اإىل أأن النسخة الانلكزيية من النص املوحد مل تذكر هيئة البث ا ألصلية.
 .115و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بيان وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بأأن تعريف اإعادة الإرسال اكن
تعريتا هاما ألنه تناول احلقوق املنصوص علهيا  ي املعاهدة .و أأفاد بأأن احلق  ي منع اإعادة الإرسال غي املرصح به إلشارة البث
عرب أأي وس يةل اكن واجب التوضيح  ي الولايت املتحدة الامريكية .وذكر بأأن اإعادة الإرسال تناول اإعادة ا إلرسال املرخص
به وغي املرخص به وذلكل فقد لعب دورا مزدوجا ،واكن من املروهم جدا أأن يمت تعريته .وفامي يتعلق ابجلوانب التنية إلعادة
الإرسال ،تتروهم الوفد أأن اإعادة الإرسال قد تيبعت جذورها اإىل اتتاقية روما  ي تعريف اإعادة البث ،وابلتايل فقد جرى اإعادة
صياغهتا ،ولكن  ي اإطار اتتاقية روما اقترص التعريف فقط عىل اإعادة الإرسال املزتامن .و أأشار الوفد أأيضا أأنه ل يوجد يء
 ي تطوير معاهدات احلقوق ذات الصةل بعد أأن مت الانتقال بعيدا عن هذا التقليد .و أأفاد بأأن العبارة الواردة  ي هناية التعريف
"سواء مزتامن أأو متأأخر" ميكن أأن تسبب بعض الصعوابت فامي يتعلق ابلتروهم الراخس ،لس امي الصعوبة املمتثةل  ي أأن اإعادة
الإرسال املتأأخر س يقع ببساطة خارج نطاق اإعادة الإرسال .ونييجة ذلكل ،طرح الوفد سؤالا أخر ليس بشأأن مسأأةل اإعادة
الإرسال املزتامن حفسب ،بل رمبا مبدى قرب الوقت اخلاص ابإ عادة الإرسال ش به املزتامن ليك يظل يشلك اإعادة اإرسال.
و أأفاد بأأنه ميكن أأن يكون هنا مناقشة مس مترة بشأأن اإعادة الإرسال ش به املزتامن .واكن دلى الوفد بعض مقةرحات صياغة
مبنية عىل التعريف الوارد  ي النص املوحد ويه" :اإعادة الإرسال يعين الإرسال املزتامن ( أأو الإرسال ش به املزتامن) لتائدة
الاس تقبال من قبل اجلروهور ،بأأي وس يةل من وسائل ا إلشارة ،ومن قبل أأي خشص أخر غي هيئة البث ( أأو البث الكبيل)
ا ألصلية أأو أأي خشص متوض من قبلروها" .وفامي يتعلق بعبارة "بأأي وس يةل" ،أأفاد الوفد بأأن التروهم الالكس ييك لروهذه العبارة هو
الإشارة اإىل أأي من البث السليك أأو البث الالسليك ،اسينادا اإىل تقاليد اتتاقية روما .و أأفاد بأأن العبارة اكنت غامضة ،وميكن
فروهمروها عىل أأهنا تتجاوز البث السليك أأو الاسليك ،ليشمل الإرسال عرب ش باكت احلاسوب عىل الرمغ من ذكل مل يكن
املقصود مهنا.
 .116ودعا الرئيس الوفود للرد عىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فضال عن مسأأةل ما اإذا اكن
مصطلح "ا إلشارة" ينبغي أأن يس تخدم بدل من مصطلح "البث" ،اذلي أأشار اإىل التعريف ا ألول .واكن هنا اقةراح أخر
إابضافة عبارة " أأو الكيان املتوض من قبلروها" واليت ميكن اعتبارها وس يةل ملعاجلة السلسةل القانونية ل إالرسال .واكنت املسأأةل
الثانية يه اإضافة عبارة "لتائدة الاس تقبال من قبل اجلروهور" ،وتضييق تعريف"اإعادة الإرسال" ليقترص عىل "اإعادة الإرسال
املزتامن أأو ش به املزتامن" .و أأشار الرئيس اإىل مثال القرصان اذلي اكن يتلقي اإعادة الإرسال املزتامن واس تخدمه ألغراض غي
قانونية .وتساءل ،ماذا س يحدث لو قام القرصان بتأأخي ا إلشارة؟ وهل ميكن الوقاية من حدوث هذا التعل مبوجب
املعاهدة؟ وفامي يتعلق "بأأي وس يةل" ،أأفاد بأأن القصد من اإضافة تكل العبارة  ي تعريف اإعادة الإرسال اكن لس تخدامه  ي
قسم احلقوق املزمع منحروها ،هبدف وقف ا ألنشطة املتلتة اليت تقوم هبا القراصنة عىل طول سلسةل اإعادة الإرسال بأأي وس يةل.
 .117واحناز وفد ش ييل اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد كولومبيا .و أأفاد بأأن النص الإس باين أأغتل لتظ "ا ألصلية" ،ذلكل اكن
هنا حاجة اإىل تصحيح الةرمجة الإس بانية .وفامي يتعلق بعبارة "بأأي وس يةل" ،اتتق الوفد مع وفد الولايت املتحدة  ي أأنه غي
مس تعد لمتديد املعاهدة ليشمل حامية اإعادة اإرسال البث عرب ش بكة الإنةرنت.
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 .118و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأعرب
عن تتروهمه أأنه بأأخذ فروهم اإعادة الإرسال  ي املعاهدات السابقة  ي الاعتبار ،فالبد من الإشارة فقط اإىل اإعادة الإرسال املزتامن.
و أأفاد بأأن املصطلح املس تخدم  ي اتتاقييت برن وروما اكن مصطلح "اإعادة البث" وليس "اإعادة الإرسال" .ولروهذا السبب اكن
هنا تقدير معني لتعريف اإعادة الإرسال ،فامي مت تعريته إابعادة البث ،مبا  ي ذكل البث املزتامن .وميكن أأيضا اش امتل الإرسال
املتأأخر أأو املؤجل .و أأعرب الوفد عن انتتاحه بشأأن وجود تعريف منتصل لإعادة الإرسال عىل أأنه الإرسال املزتامن للبث،
وهل مصطلح منتصل وهو الإرسال املتأأخر أأو املؤجل .واملروهم هو أأن الكهام قد أدرج عند احلديث عن احلقوق .واكنت
هيئات البث حباجة اإىل احلق  ي التتويض إابعادة الإرسال وحظره ،مبعىن الإرسال املزتامن واملؤجل للجمروهور .و أأعرب الوفد
عن ارتباكه بشأأن بيان وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق مبصطلح "بأأي وس يةل" .و أأفاد بأأنه تتروهم أأن املقةرح أأو
الاقةراح قد مت تقدميه مكقةرح حق فردي ،حيث أأن مصطلح "بأأي وس يةل" قد مشل اإعادة الإرسال بواسطة ش باكت
احلاسوب ،سواء اكن ذكل اإعادة اإرسال تقليدي هوايئ أأو كبيل أأو رمقي .والمتس توضيحا بشأأن معىن مصطلح "بأأي وس يةل"،
اإل اإذا اكن مس تخدما  ي اإشارة اإىل موضوع امحلاية وليس فامي يتعلق ابحلقوق.
 .119و أأفاد وفد الروهند أأنه اسينادا اإىل املناقشات اليت دارت بشأأن عبارة "بأأي وس يةل" ،اليت أأعلهنا وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،والتعليقات اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،فاإنه يتروهم عبارة "بأأي وس يةل" مكتروهومني،
حيث منع اإعادة الإرسال غي املرصح به بأأي وس يةل سيشمل ش باكت احلاسوب غي تكل اليت ذكرت .واكن هنا فرق  ي
التتويض "بأأي وس يةل" ،وهو ما يعين اش امتل ش باكت احلاسوب ،اإىل أخره ،وهذا غي مقبول كام ذكر سابقا .ولعبارة "بأأي
وس يةل"  ي س ياق احلق  ي احلظر دلةل مزدوجة .وللحق  ي التتويض دلةل خمتلتة واكن هنا تقس مي واحض خبصوص ذكل
بني ادلول ا ألعضاء.
 .120و أأفاد الرئيس بأأن وفد الروهند قد أأبرز أأن هنا صةل بقسم احلقوق ،وهذا يتوقف عىل نوع احلق ،وعىل أأنه تتروهم عبارة
"بأأي وس يةل" عىل أأهنا تشمل الإرسال عن طريق ش باكت احلاسوب ا ألخرى ،عندما يكون هنا فرصة ملنع مثل هذه
ا ألنشطة .وقد يتغي الوضع فامي يتعلق ابحلق  ي التتويض مبثل هذه ا ألنشطة .واكن من املروهم أأن نتروهم وفد موقف وفد الروهند
بشأأن اإعادة الإرسال "بأأي وس يةل" ،مبا  ي ذكل عرب ش باكت احلاسوب ،واذلي ميكن منعه عن طريق هيئات البث .واكنت
هنا نية واحضة لتعريف أأوسع لس تخدامه بقسم احلقوق من أأجل منح احلق بوضوح  ي منع أأي اس تخدام غي مرصح به
عرب أأي منصة .واكن من املتيد الإقرار بدوى وجود تعريف واسع لإعادة الإرسال مبا  ي ذكل "بأأي وس يةل" ،اليت أأشارت
حتديدا اإىل احلقوق.
 .121ورصح وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) بأأنه يؤيد اإدراج اإعادة الإرسال ش به املزتامن بدل من اإعادة الإرسال
املتأأخر .وأأفاد بأأن هذه الصيغة تبدو أأكرث توافقا مع التقرة ( )3من القسم الثاين خبصوص موضوع امحلاية .وردا عن سؤال
حول ا ألثر القانوين إلعادة الإرسال املتأأخر ،أأفاد بأأنه اكن خارج نطاق معاهدة ألنه اكن حق ما بعد التثبيت.
 .122واقةرح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وجود مصطلح منتصل ل إالرسال املتأأخر والإرسال املؤجل حلني حل هذه
املسأأةل .وفامي يتعلق ابلنقطة الثانية ،أأفاد بأأن وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اكن عىل حق عندما اقةرح بأأن
اقةراحه للحق الواحد قد اس تخدمت فيه عبارة "بأأي وس يةل" .واكن عىل حق  ي أأن يرصح ابلإرسال أأو اإعادة الإرسال
لإشارة ما قبل البث عرب أأي وس يط .واش متل ذكل عىل أأي منصة ،وهو ما س يكون أأيضا احلق  ي منع اإعادة الإرسال غي
املرصح به عىل ش بكة الإنةرنت .وذكر الوفد بأأنه  ي تدخهل السابق حذر من التروهم الالكس ييك للتظ "بأأي وس يةل" ،اذلي اكن
مبثابة نطاق أأضيق من التروهم وقد يمت النظر فيه  ي مناقشة احلقوق املزمع منحروها وإاماكنية ضبط نسخته وذكل ابس تخدام عبارة
"عرب أأي وس يط" .وفامي يتعلق مبوضوع اإعادة الإرسال ش به املزتامن ،أأعاد الوفد عرض اقةراح مرشوع ملثل هذا التعريف عىل
النحو التايل" :اإعادة الإرسال ش به املزتامن يعين اإرسال مت تأأخيه فقط ابلقدر الالزم لسييعاب فروق التوقيت أأو ليسروهيل
الإرسال التقين للبث ( أأو البث الكبيل)" ،اسينادا اإىل النطاق الهنايئ للمعاهدة.
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 .123و أأشار الرئيس اإىل أأن هنا أأيضا اقةراح اإضا ي ابش امتل تعريتا لالرسال املتأأخر أأو املؤجل ،واقةرح بأأنه قد يرغب وفد
من الوفود اقةراح وس يةل لتعريته .وفامي يتعلق ابس تخدام مصطلح "بأأي وس يةل" أأوجز الرئيس البيان اذلي أأدىل به وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية ،و أأشار حتديدا اإىل اس تخدام الوفد ملصطلح اإعادة الإرسال ،واذلي اس تخدم لش امتل اإعادة
الإرسال عرب ش بكة الإنةرنت .واكن الوفد قد اقةرح تعريتا أأوسع إلعادة الإرسال  ي التعاريف .و أأشار الرئيس اإىل أأن املناقشة
قد بد أأت بشأأن التعريف الوارد  ي البند (ج) ،هيئة البث ،واكن هنا تبادل جيد للر أأي بشأأن قامئة ا ألنشطة اليت اكنت
جزءا من هذا التعريف .و أأحيطت اللجنة علام مبا اإذا اكن نشاط الرزم أأساس يا من عدمه ،بغرض اإدراجه وخلصت اإىل أأن
هذا النشاط ميكن اعتباره جزءا من نشاط التجميع .واكنت بعض الوفود قد أأشارت اإىل عبارة "بغض النظر عن التكنولوجيا
املس تخدمة" وتساءل عن  ي مصطلح "خمرجات الربانم " .واكن الر أأي أأنه من ا ألفضل وضع اجلةل ا ألخية من هذا التعريف
 ي قسم أخر ،أأل وهو موضوع امحلاية .واكنت بعض الوفود قد أأكدت عىل أأمهية املسؤولية القانونية ومه بصدد دراسة ما اإذا
اكن سيمت الإشارة اإلهيا رصاحة .وبعد ذكل جرت مناقشة جمدية بشأأن التعريف الوارد  ي البند (د) ،اإعادة الإرسال .وقد
نوقشت العنارص ا ألساس ية للتعريف فامي يتعلق ابلإرسال من جانب أأي كيان أخر غي كيان البث ا ألصيل ،مع التوضيح بأأن
ذكل ينبغي أأن ينعكس  ي لكتا النسختني الاس بانية والانلكزيية من النص املوحد .واكنت فائدة التعريف تمتثل  ي اإماكنية
اس تخدامه  ي القسم اخلاص ابحلقوق املزمع منحروها ،ابعتباره وس يةل لإعطاء الترصة لروهيئة البث ملنع أأي معليات اإعادة اإرسال
غي مرصح هبا .ومت تقدمي بعض الاقةراحات احملددة بشأأن اإماكنية اإجراء بعض التعديالت عىل التعاريف ،عىل سبيل املثال،
اس تخدام لتظ "عرب أأي وس يط" بدل من اس تخدام لتظ "بأأي وس يةل" ،وذكل لتوضيح أأن الإرسال ميكن أأن يشمل
الإرسال عرب الإنةرنت .ومت تقدمي اقةراح حمدد لس تخدام لتظ اإشارة بدل من لتظ بث ،ا ألمر اذلي اكن مرتبطا ابلتعريف
ا ألول اذلي متت مناقش ته .واقةرح أأيضا أأن تشمل هذه العبارة" :الإرسال بأأي وس يةل ،وعرب أأي وس يط ل إالشارة من قبل أأي
كيان أخر غي هيئة البث ا ألصلية أأو املتوض من قبلروها" ،هبدف اش امتل احلالت املمتدة .واكنت فائدة التعريف الواسع
ل إالرسال تمتثل  ي أأن احلق  ي املنع لن يقترص عىل س ياق احلقوق املزمع منحروها .واكن من املروهم أأن يتوفر الوضوح والتوافق  ي
الراء بشأأن نطاق اإعادة الإرسال .وفامي يتعلق مبوضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها ،ميكن اإجياد حلول للحد من نطاق امحلاية
ولكن ليس  ي التعريف نتسه .وقدمت بعض الاقةراحات لقرص اإعادة الإرسال عىل الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن.
واقةرحت بعض الوفود اش امتل تعريف ل إالرسال املتأأخر أأو املؤجل ،نظرا ألن اإعادة الإرسال مرتبط فقط ابلإرسال اذلي تقوم
به كياانت أأخرى غي هيئة البث ا ألصيل  ،ي حني أأن مصطلح البث املزتامن أأو املؤجل قد يشمل ا ألنشطة اليت تقوم هبا
هيئة البث ا ألصلية.
 .124وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأنه من ا ألفضل أأن يكون هنا تعريف واسع لالرسال ،كام هو
مقةرح  ي النص املوحد ،طاملا أأنه ل يتعارض مع املعاهدات ادلولية ا ألخرى ،ألنه مت اس تخدام مصطلح اإعادة البث  ي تكل
املعاهدات .وذلكل ،ميكن توفي تعريف إلعادة الإرسال يامتىش مع تكل اخلطوط ،ويشمل لك من اإعادة الإرسال املزتامن
واملتأأخر .وإاذا اكن ذكل غي قابل للتحقيق ،مفن املروهم جدا الاحتتاظ مبصطلح "الإرسال املتأأخر" ،حىت لو مل يمت تعريف ذكل
عند الإشارة اإىل احلقوق املزمع منحروها .و أأوىص الوفد ابعامتد تعريف ل إالرسال شامل ل إالرسال املزتامن واملتأأخر.
 .125و أأشار ممثل اجلعية ا ألرجنتينية لتناين ا ألداء اإىل أأن العبارات اكن لروها دامئا قامي غي اثبتة  ي اللغة الإس بانية .عىل سبيل
املثال ،فاإن مصطلح "اإعادة الإرسال" اكن ببساطة يعين النقل الاكمل ليشء مرة أأخرى ،ول هيم اإن اكن ذكل مزتامنا أأو
متأأخرا .و أأوحض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه من ا ألفضل اإضافة لتظ ا إلشارة املتأأخرة ،عىل الرمغ من احلقيقة بأأنه مل
يتحدث عن ذكل من قبل .وس يكون من املتيد فروهم التعبي اذلي اس تخدمه وفد إاس بانيا حول ما اإذا اكنت الوفود الناطقة
ابلإس بانية  ي حاجة اإىل احلصول عىل ترمجة أأكرث دقة أأو ما اإذا اكنت تكل التعبيات قد طبقت بنتس الطريقة اليت
اس تخدمت هبا  ي اللغة الانلكزيية من عدمه .ومل تكن فكرة تعريف اإعادة الإرسال ،سواء اكن مزتامنا أأو متأأخرا متروهوما
جديدا اإذا نظران اإىل املقةرحات اليت قدمت  ي بداية معل اللجنة ادلامئة .واكن هنا عدد من ادلول ا ألعضاء اليت اقةرحت
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ابلتعل فكرة الإرسال املزتامن أأو املؤجل ،وابلتايل فاإن التكرة ليست جديدة .ومع ذكل ،اكن تعريف به وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية املقةرح لإعادة الإرسال ش به املزتامن مبثابة عنرصا جديدا.
 .126وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن تعريف الإرسال املؤجل أأو املتأأخر لن يكون وش ياك .وبدل من ذكل،
وللحتاظ عىل حفوى املناقشة ،اقةرح أأن يمت تعديل تعريف الرئيس ليشمل عبارة "الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن أأو
املتأأخر"  ي هناية املطاف .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه اكن هنا اتتاق بشأأن الإرسال املزتامن ،ولكن رمبا ليس الإرسال
ش به املزتامن .ول يبدو أأن هنا اتتاقا عىل تعريف الإرسال املتأأخر ،ذلكل اقةرح أأن يمت وضع لتظ متأأخر بني قوسني.
و أأعرب عن رغبته  ي الاحتتاظ بصيغة اقةراحه ،واذلي ركز عىل الإرسال املزتامن وش به املزتامن.
 .127وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأنه ابلنس بة لبث أأو برجمة احملتوى ،عادة ما اكن يمت الإرسال بشلك مبارش أأو متأأخر ،من
حيث اإعادة الإرسال ،خصوصا فامي يتعلق ابلرايضة .و ي ا ألنظمة الوطنية ،عندما اكن يقوم خشص بيشغيل القنوات ،اكن
أأحد اخليارات اخلاصة برشوط اليشغيل هو اإرسال البث املزتامن للربانم  .و أأشار اىل أأن اس تخدام مصطلح اإعادة الإرسال
دلل عىل اجملموعات الثالث ويه البث املزتامن أأو املبارش أأو املتأأخر و أأعرب عن ارتياحه لس تخدام اللك أأو اثنني من تكل
املصطلحات.
 .128ورصح وفد الروهند أأنه فامي يتعلق ابلتقرتني (ب )1و (ب ،)2ورد مصطلح اإعادة الإرسال  ي التقرة (ب )1عىل أأنه
غي هيئة البث ا ألصلية ،أأي أأنه كيان أخر غي هيئة البث ا ألصلية .و ي التقرة (ب ،)2فاإنه من غي الواحض ما اإذا اكن
مصطلح اإعادة الإرسال ش به املزتامن يعين هيئة البث ا ألصلية أأو كيان أخر .واكن الاقةراح بشأأن الإرسال ش به املزتامن،
اذلي اكن مبثابة اإرسال متأأخر قليال من قبل هيئة البث ا ألصلية .ومت تعريف اإعادة الإرسال عىل أأنه اذلي مت القيام به من
قبل كيان أخر ،ولكن الإرسال ش به املزتامن هو  ي الواقع املامثل للبث ا ألصيل ،اسينادا اإىل املناقشات السابقة لإدارة فروق
التوقيت وغيها من القضااي.
 .129وشكر الرئيس وفد الروهند عىل طلبه احلصول عىل توضيحات بشأأن ما اإذا اكن اإعادة الإرسال يمت من قبل كيان أخر
غي هيئة البث ا ألصلية .و أأفاد بأأن ذكل اكن يتعلق بقسم احلقوق املزمع منحروها .كام أأفاد بأأنه جرى الاقةراح بأأنه من أأجل
جتنب الالتباس ،جيب الإشارة اإليه عىل أأنه اإرسال ش به مزتامن .كام سيس تخدم هذا املصطلح  ي قسم موضوع امحلاية.
و أأشار الرئيس اإىل التقرة (ه) ،ما قبل البث ،وذكر أأنه مل يكن هنا اتتاق بشأأنه  ي تكل املرحةل.
 .130و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن اعتقاده بأأن هنا موضوع جيب الةركزي عليه وهو حامية ا إلشارة وليس
البث .واكنت اإشارة ما قبل البث تشي اإىل البث .وقد جرت الصياغة بقصد هيئة البث كوهنا املتروهوم املركزي ،حيث أأهنا
اس تخدمت مرتني ،ومتيل ليشمل برانجمروها وليس املقصود هبا الاس تقبال املبارش من قبل اجلروهور .واكنت املقاصد صعبة
التحديد وميكن أأن تؤدي اإىل بعض الغموض  ي التعريف .واقةرح الوفد صياغة بديةل عىل النحو التايل" :اإشارة ما قبل البث
تعين الإشارة املرسةل اإىل هيئة البث بغرض الإرسال لحقا اإىل اجلروهور" .وتيسق مع تو أأهما ،ويه اإشارة البث نتسروها اليت
خصصت لالس تقبال املبارش من قبل اجلروهور.
 .131وذكر وفد اجلروهورية العربية السورية بأأنه يرغب  ي العودة اإىل تعريف "ما قبل البث" ،ألن هنا تناقض بني هذا
املصطلح والتعريف نتسه .ونظرا ألن ما قبل البث يدل عىل التغطية الاكمةل ليشء سيمت اإرساهل  ي وقت لحق ،فقد أأيد
الوفد اقةراح وفد جنوب أأفريقيا ،اذلي أأشار اىل أأبرز النقاط بدل من ما قبل البث .و أأفاد بأأن أأبرز النقاط أأشارت اإىل
احلالت اليت س يقوم فهيا كيان البث ببث يء  ي وقت لحق وسلط الضوء عىل الربانم   ،ي حني أأن ما قبل البث اكن
يعين التغطية الاكمةل.
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 .132ونظر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه  ي الصيغة املقةرحة من قبل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،لس امي
العنرص اخلاص بأأن ا إلشارة اكن ل بد من إارسالروها اإىل هيئة البث .وتتروهم الوفد أأن الاقةراح يقوم بتضييق ماهية نوع الإشارة،
لكنه موجه اإىل هيئة البث ،وهو ما مل يكن موجودا  ي الصيغة السابقة .واكن هنا شك حول ما اإذا اكن من املمكن حل
ذكل  ي هذا التعريف اذلي يتعلق مبوضوع امحلاية .ونصت التقرة ( )1من موضوع امحلاية عىل أأن امحلاية املمنوحة مبوجب
املعاهدة امتدت اإىل البث املرسل عن طريق أأو لصاحل هيئة البث .وميكن ذلكل أأن يوفر حامية مماثةل لإشارات ما قبل البث
ألنه ميكن أأن يكون اإشارات ما قبل البث اليت أرسلت اإىل هيئة البث أأو اإىل اجلروهة اليت اكنت تعمل نيابة عن هيئة البث.
وميكن توضيح ذكل اإما  ي تعريف اإشارة ما قبل البث أأو  ي وقت لحق  ي موضوع امحلاية.
 .133ورصح وفد كولومبيا أأنه من املروهم اش امتل ا إلشارة فقط اإذا تقرر اعامتد تعريف ما قبل البث ،و ي هذه احلاةل سيمت
اش امتل لتظ "ا إلشارة" مع لتظ "الربانم " .واكنت هنا مناقشات هامة حول تعريف ا إلشارة وعالقته ابملعاهدات ادلولية
ا ألخرى .ومن وهجة النظر هذه ،مل تكن تكل املناقشة هممة اإل اإذا تضمنت لتظ "ا إلشارة"  ي تعريف ما قبل البث ،فضال
عن لتظ "الربانم ".
 .134وتساءل وفد الروهند عام اإذا اكن من الصحيح أأن يمت وضع لتظ "اإشارة ما قبل البث" بدل من لتظ "ما قبل البث".
و أأفاد بأأن هذه القضية تتعلق ابلإرسال التقين بني هيئات البث من بعض ا ألماكن اإىل أأماكن أأو مقرات أأخرى .وينبغي تصممي
ما قبل البث عىل أأنه اإشارة ما قبل البث ،وهذا يعين اإرسال خيرج  ي شلك بث ،و أأنه ينبغي أأن حيل مشلكة مسامهة لتظ
"البث".
 .135و أأوحض وفد جنوب أأفريقيا أأنه اكن من الصحيح أأن نقول بأأن ما قبل البث هو عندما ترسل هيئة البث اإشارة برانجمروها
اإىل موزع ا إلشارة ويكون موزع ا إلشارة هو اذلي يرسلروها اإىل اجلروهور ،وحتديدا اجلروهور املش رةر اإذا اكنت قناة تقدم تكل
اخلدمة مقابل اشةرا  .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد كولومبيا أأنه من حيث الربانم  ،و أأفاد بأأنه اكن الربانم اذلي محل
الإشارات .ويمت اإرسال اإشارات ما قبل البث ملوزع ا إلشارة والربانم هو اذلي ينقهل موزع ا إلشارة للجمروهور .و أأيد الوفد
اإدراج ا إلشارة اليت حيملروها الربانم بدل من اإشارة ما قبل البث .والشخص اذلي ينقل ا إلشارة للجمروهور هو موزع ا إلشارة.
وتقوم هيئة البث بنقلروها اإىل موزع ا إلشارة اذلي يقوم بتوزيع ا إلشارة .واكن ذكل مبنيا عىل التروهم بأأن ملكية توزيع ا إلشارة
ليست مماثةل  ي لك ماكن .و أأفاد بأأنه  ي بعض ادلول ا ألعضاء اكن موزعو الإشارة مملوكني لروهيئات البث ،و ي بدلان غيها
اكنت مؤسسات التوزيع عبارة عن هيئة عامة أأو كيان خاص.
 .136و أأكد الرئيس أأنه اإذا مت اختاذ قرار ابش امتل مثل هذا التوضيح  ي تعريف ا إلشارة فس يكون اكفيا.
 .137و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره لوفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عىل اقةراح توس يع
العبارة ليشمل هيئات البث وتشمل أأيضا املنظامت اليت تعمل لصاحل هيئة البث .وإاذا مل يمت حل هذه املسأأةل خبالف ذكل،
فاإنه يرى وجود قمية  ي التعديل.
 .138واقةرح وفد اإيطاليا أأن متنح اللجنة فرصة ملزيد من التتكي  ي العالقة القامئة بني ا إلشارة والإرسال ألن الإرسال يتأألف
من عدد من الإشارات .و أأفاد بأأنه عندما جرى احلديث عن الإرسال اكن احلديث أأيضا عن الإشارات .وبعبارة أأخرى ،اكنت
ا إلشارة شيئا خاصا واكن التعريف اذلي مت التوصل اإليه من املناقشة السابقة احيحا .و ي الواقع ،اكنت هنا حماوةل محلاية
الإرسال ،وبعبارة أأخرى ،حامية سلسةل الإشارات.
 .139و أأشار الرئيس اإىل أأنه قد مت الوصول اإىل نقطة انهتاء تلقي املقةرحات حول قسم التعاريف .واكنت هنا عدد من
الاقةراحات ،واكن البعض مهنا مامتثال .و أأفاد الرئيس بأأنه س يحاط علام هبذه الاقةراحات ،حبيث جيعلروها تنعكس  ي النسخة
املنقحة من النص املوحد ،ا ألمر اذلي س يكون متيدا  ي التعبي عن الوضع التعيل واخليارات اليت مت التعامل معروها ،هبدف
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معرفة ما اإذا اكن من املمكن التوصل اإىل بعض التوافق بشأأن التعاريف .وانتقل الرئيس ابملناقشة اإىل القسم الثاين ،موضوع
امحلاية .و أأفاد بأأن التقرة ( )1تنص عىل ما ييل " :ل متتد امحلاية املمنوحة مبوجب هذه املعاهدة إال اإىل البث املرسل من قبل
أأو نيابة عن هيئة البث ،ولكن ليس اإىل املصنتات أأو غيها من املوضوعات احملمية احملموةل من خالهل" .وفتح الرئيس ابب
املناقشات بشأأن هذه التقرة .و أأشار اإىل أأن القسم هل عالقة بتروهم ما اذلي س مت حاميته ،وتعكس التقرة ا ألوىل اقةراح ابش امتل
البث مكوضوع امحلاية .و ي قسم التعاريف ،جرت مناقشة تعريف "ا إلشارة" ،عىل أأهنا ليست جمرد اإشارة لكن برانم حيمل
ا إلشارة .مث اكنت هنا اإشارة اإىل النشاط ،والإرسال اذلي ل يمت من قبل هيئة البث حفسب ،بل نيابة عن هيئة البث،
واذلي ينبغي النظر فيه أأو تسليط الضوء عليه .واكن العنرص الثالث ممتثال  ي أأنه مل يغطي حامية املصنتات أأو غيها من
املوضوعات احملمية احملموةل من خالهل ،وذكل لتجنب الارتبا ألن تكل امحلاية قد مت تغطيهتا مبوجب معاهدات حق املؤلف
أأو ترشيعات حق املؤلف.
 .140و أأفاد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بأأن دليه تعليقني عىل البيان اذلي أأدىل به وفد اإيطاليا .ور أأى الوفد
أأنه طاملا أأن تعاريف البث والبث الكبيل أأشارت اإىل الإرسال ،فاإهنا تش متل ابلتعل عىل دلةل ا إلشارة املوجودة به .ومل يكن
من اخلطأأ أأن يكون هنا تعريف ل إالشارة ،و أأي عنارص مطلوبة غيها ،ولكن اكن السؤال هو ما اإذا اكن ذكل رضوراي.
وابلإشارة اإىل موضوع امحلاية والتقرة ا ألوىل ،لحظ الوفد أأنه مل تكن هنا اإشارة اإىل ما قبل البث .وينبغي تصحيح التقرة
مبعىن أأن امحلاية املمنوحة مبوجب هذه املعاهدة س متدد فقط اإىل بث مت اإرساهل عن طريق هيئة بث وكذكل اإىل ما قبل البث.
واكن اقةراحه ممتثل  ي اش امتل ما قبل البث  ي تكل التقرة.
 .141و أأحيط الرئيس علام ابملداخهل .ومع ذكل ،ذكر أأن هذا الاقةراح ل يزال يتعني اإدراجه بني قوسني ،حيث ل يوجد
حىت الن اتتاق بشأأن اإدراج ما قبل البث  ي تكل املرحةل ،ما مل يمت التوصل اإىل اإجامع عىل اإدراجه .وفامي يتعلق ابلتعليق
ا ألول اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،قال الرئيس اإنه اكن مبثابة مسامهة هامة جدا ،واذلي ميكن
النظر فيه بعد مراجعة الوثيقة بأأمكلروها.
 .142و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه خالل مالحظات الرئيس الافتتاحية ،طلب احلصول عىل تعليقات من
شأأهنا أأن تؤدي اإىل اتساق موضوع امحلاية مع املسائل ا ألخرى بشأأن ا إلشارة .و أأشار اإىل أأن اس تخدام لتظ "البث" جعهل
ميسقا مع املناقشات السابقة والنقاط اليت طرحا الوفد وغيه .واقةرح الوفد أأنه ميكن أأن يصبح النص كام ييل" :فقط اإىل
اإشارات البث" ،بدل من البث "املرسل عن طريق أأو نيابة عن هيئة البث" ،ولكن ل يشمل الإشارة اإىل املصنتات.
وافةرض الوفد بأأهنا اإشارة اإىل املصنتات احملمية حبق املؤلف ،وعىل الرمغ من أأنه اكن داعام متاما لتكرة عدم توس يع نطاق
امحلاية مبوجب املعاهدة ليشمل املصنتات احملمية حبقوق املؤلف ا ألساس ية ،أأشار إاىل أأهنا املرة ا ألوىل اليت يمت فهيا اس تخدام
املصنتات .واكن دلى الوفد حل بديل ،وهو اس تخدام لتظ "برانم " ،اذلي يتعلق بتعريته املقةرح للربانم واذلي اكن قد
قدمه  ي اليوم السابق .و أأخيا ،لتت الوفد الانيباه اإىل عبارة "املوضوعات احملمية ا ألخرى" .و أأفاد بأأن املصطلح يبدو غامض
جدا و أأنه غي متأأكد من ماهية املوضوعات احملمية ا ألخرى احملموةل عن طريق الإشارة املشار اإلهيا ،غي الربانم  ،و أأفاد بأأن
عدم اليقني جعهل يتوقف قليال.
 .143و أأجاب الرئيس بأأن الإشارة اإىل "املوضوعات احملمية ا ألخرى احملموةل عن طريقروها" قد جاءت من طلبات سابقة قدمهتا
الوفود ا ألخرى واليت وردت  ي الوثيقة  ،SCCR/27/2 Rوحتديدا  ي الصتحة  5من الوثيقة  .SCCR/27/2 Revو أأفاد
بأأن البديل أألف للامدة ( ،)6اليت وردت  ي النص املوحد ،أأشار اإىل "املوضوعات احملمية" و أأشار البديل ابء للامدة ()6
"املوضوعات ا ألخرى احملموةل عن طريق تكل الإشارة ".واقةرح الرئيس أأنه يتعني عىل مؤيدي النص أأن يقدموا مزيدا من
الايضاحات .و أأفاد بأأن هذه املقةرحات جاءت من املقةرحات ا ألصلية اليت أأدىل هبا وفدي جنوب أأفريقيا واملكس يك وجاء
الخر من مقةرح وفد الياابن.
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 .144و أأيد وفد الروهند اقةراح تغيي لتظ "البث" اإىل لتظ "اإشارة البث" ،ألن الغرض لكه اكن حامية ا إلشارة .وجعل تعبي
"اإشارة البث" ذكل أأكرث وضوحا .و أأشار الوفد اإىل اقةراح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن تأأيت عبارة "املوضوعات احملمية
ا ألخرى" حتت بند "احملتوى ا ألسايس" .وافاد بأأن الاقةراح س يجعل أأن املسأأةل يه حامية ا إلشارة وليس حامية احملتوى.
وينبغي متديد امحلاية ليشمل فقط إاشارات البث املرسةل من قبل أأو لصاحل هيئة البث ،واليت ميكن أأن تشمل اإشارات ما
قبل البث ولكن ل تشمل الربام أأو احملتوى ا ألسايس بدل من ذكل.
 .145ورصح وفد اإيطاليا بأأن عبارة "لك املوضوعات احملمية ا ألخرى" اكنت قد اس تخدمت عادة لتوضيح حقوق المتكني
واحلقوق اجملاورة.
 .146وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأنه للمتابعة بشأأن تعليقات وفد اإيطاليا ،اكن من الواحض أأن املصنتات
واملسائل ا ألخرى قد أأشارت اإىل حق املؤلف وغيها من احلقوق ذات الصةل .و أأعرب عن انتتاحه عىل املناقشات بشأأن
صيغة من شأأهنا أأن توحض أأن حامية الروهدف من حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ي املصنتات وغيها من املسائل اليت مت
تضميهنا  ي البث لن يتأأثر.
 .147و أأشار الرئيس اإىل املناقشات اليت دارت حول موضوع امحلاية والتعليقات اليت قدهما وفود الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه والولايت املتحدة ا ألمريكية والروهند وإايطاليا .واكن الرئيس قد طلب من مؤيدي النص ،واذلي مشل مصطلح
"املوضوعات ا ألخرى" اإىل رشح ا ألس باب اليت انعكست  ي البديل أألف والبديل ابء من اجلزء املقابل من الوثيقة
 .SCCR/27/2/Revو أأشارت بعض الوفود اإىل أأن التروهم املعتاد لروهذا املصطلح اكن متصال ابحلقوق اجملاورة .وخلص الرئيس
الاقةراح اذلي تقدم به وفد الروهند بشأأن اس تخدام مصطلح "احملتوى ا ألسايس" .واكن هنا أأيضا اقةراح ابلنظر فامي اإذا اكن
ينبغي اإدراج حامية ما قبل البث .ورحب الرئيس ابلتعليقات.
 .148ورصح وفد نيجياي بأأن اإدخال تكل العبارة اكن للتأأكد من تضييق نطاق امحلاية اإىل حد حامية ا إلشارة ،واكن ذكل هو
ادلور اذلي تلعبه عبارة "ولكن ليس عىل املصنتات أأو غيها من املوضوعات احملمية اليت تمت من خاللروها" .و أأفاد الوفد بأأنه
ميكن أأن يقبل الاقةراح اذلي قدمه وفد الروهند طاملا اكن الةركزي عىل حامية اإشارة البث وليس حمتوى البث.
 .149ودمع وفد جنوب أأفريقيا وهجة نظر وفد نيجياي.
 .150وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأنه يتضل صياغة "املصنتات أأو املوضوعات ا ألخرى" ،أأو بغي ذكل
صيغة تتيد بأأن امحلاية املمنوحة مبوجب املعاهدة لن تؤثر عىل حامية حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة فامي يتعلق ابملواد أأو
الربانم املدرج  ي البث .و أأعرب عن تتضيهل لس تخدام الصيغ الواحضة واملعروفة ،بدل من اليت تشي عىل سبيل املثال اىل
"احملتوى ا ألسايس" ،واليت قد تثي بعض اليساؤلت حول ما يعنيه ذكل اللتظ حتديدا .كام أأعرب عن تتضيهل لتجنب
تعاريف أأخرى ترشح معىن احملتوى ا ألسايس ،والاعامتد عىل املصطلحات الواحضة.
 .151و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه تتروهم أأن هنا اهامتم ابليقني .ولزالت عبارة "املوضوعات احملمية ا ألخرى"
تثي بعض الشكو  .و أأعرب الوفد عن أأمهل  ي املشاركة بصياغة ممكنة ،لتزال  ي طور اليشاور ادلاخيل بشأأهنا .وتسيبدل
عبارة "ولكن ليس عىل املصنتات أأو غيها من املوضوعات احملمية" بعبارة "دون الإخالل حبامية حق املؤلف  ي املصنتات
ا ألدبية والتنية ،مبا  ي ذكل أأي حق للمؤلف  ي الربانم احملمي أأو أأي جزء منه ،و أأية مصاحل محمية مبوجب احلقوق ذات
الصةل أأو احلقوق اجملاورة ومنقوةل بواسطة اإشارة البث (اإشارة ما قبل البث)" .واكن الاقةراح معوما هو أأن امحلاية املمنوحة
مبوجب املعاهدة متتد فقط ليشمل "اإشارة البث (اإشارة ما قبل البث) املرسةل عن طريق أأو نيابة عن هيئة البث ،دون
الإخالل حبامية حق املؤلف  ي املصنتات ا ألدبية والتنية ،مبا  ي ذكل أأي حق للمؤلف  ي الربانم احملمي ،أأو جزء منه ،و أأية
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مصاحل محمية مبوجب احلقوق ذات الصةل" .وبدل من لتظ "دون ا إلخالل" ميكن أأيضا اس تخدام لتظ "عدم" وذكل للبقاء
أأقرب ما ميكن اإىل الصيغة احلالية.
 .152وطلب الرئيس التعليق عىل الاقةراحات املقدمة من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية والبدائل ا ألخرى اليت قدمت،
 ي حماوةل لإبراز املقصد املشةر .
 .153وشكر وفد نيجياي وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل الاقةراح اذلي تقدم به .واقةرح بأأن التبس يط قد يكون
أأفضل من الاقةراح ،حيث أأهنم حباجة اإىل الاس مترار  ي الةركزي عىل ا إلشارة .وقد أأدركوا أأن ا ألمر هو حق املؤلف ،ولكن
ميكن أأن يكون احلقوق اجملاورة أأو حىت العالمات التجارية .و أأعلن الوفد أأنه س يقدم أأيضا اقةراحا مبسطا.
 .154وذكر وفد الروهند أأنه ابحلتاظ عىل التبس يط ميكن للمحتوى ا ألسايس أأن يشمل أأي نوع من امللكية التكرية وكذكل أأي
مواد متوفرة لعامة الناس واليت قد تكون مضن حق املؤلف .و أأفاد بأأن مصطلح "احملتوى ا ألسايس" متناغام مع املناقشة
السابقة اليت أأجريت بشأأن احلاوية واحملتوى ،حيث الإشارة اكنت يه احلاوية واكن املضمون احملمول هو احملتوى .واكنت
ا إلشارة عبارة عن معلية تقنية  ،ي حني أأن ما نقلته هو احملتوى اذلي ميكن أأن يكون مادة محمية مبوجب حق املؤلف .وميكن
أأن يكون احملتوى أأيضا مواد غي محمية حبق املؤلف حيث أأهنا متاحة لعامة الناس .و أأفاد بأأن السؤال احلامس اكن حول حامية
اإشارة هيئة البث ،وإاذا ما مت اس تخدام بعض املواد املتاحة لعامة الناس ،فس تكون هنا مشلكة فامي يتعلق حبامية ا إلشارة.
 .155و أأشار الرئيس اإىل أأن وفد الروهند قد أأاثر قضية أأخرى بشأأن ما س يحدث عىل سبيل املثال لو أأن الإشارة نقلت موادا
متاحة لعامة الناس.
 .156وذكر وفد السودان أأنه اكن يتحدث بشأأن املقصد املشةر املمتثل  ي اإجياد أأفضل طريقة للتعبي عن الإشارة .و أأعرب
عن تأأييده للترصحيات اليت أأدىل هبا وفدي الروهند ونيجياي .و أأشار اإىل أأن اجملموعة ا إلفريقية قد نظرت  ي هذا املوضوع  ي
دورات أأخرى للجنة ادلامئة .وذكر اللجنة بأأن وفد جنوب أأفريقيا اكن يتحدث عن حامية الإشارة .واكن هنا جانب أخر
يرتبط ابحملتوى وحيث اكنت املعاهدات ا ألخرى معنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،فقد تضمنت أأشاكل خمتلتة من
امحلاية للمحتوى اذلي ميكن أأن يمت نقهل عن طريق الإشارة .واكنت هنا ابلتعل معاهدات أأخرى للويبو تتعامل مع تكل
اجلوانب ،وعندما أأشارت ادلول ا ألعضاء اإىل احملتوى ،اكنت تتحدث عن لك من احملتوى احملمي وغي احملمي .واكنت هنا
اس تثناءات وتقييدات لتائدة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وابلإضافة اإىل ذكل ،اكنت هنا مصنتات متاحة لعامة الناس
ومصنتات محمية .ورصح بأأن هنا سؤالا أخرا همام جدا وهو أأهنم اكنوا  ي حقبة جديدة حيث اكن هنا سوقا ثقافيا
للمنتجات اجلديدة واملبتكرة ووسائل الإعالم احلديثة .واقةرح الوفد أأن تنظر اللجنة  ي هذه املسائل عند النظر  ي اقةراح
وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و ي اشارة اىل اتتاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية التكرية ،اقةرح
الوفد بأأنه ينبغي حماوةل اجياد تتامه مشةر بني ادلول ا ألعضاء لتتادي سوء التتسي ،حيث أأن هنا ابلتعل اتتاقية روما
وغيها من املعاهدات املعنية حبقوق هيئات البث .وجيب عىل اللجنة ادلامئة أأخذ تكل املعاهدات ادلولية بعني الاعتبار دون
احلديث عن احلقوق اجلديدة اليت قد تنشأأ عن مواقف معينة .و أأفاد بأأن ادلول ا ألعضاء اكنت تتحدث فقط عن حامية
هيئات البث من خالل ا إلشارة وليس من خالل الإرسال املزتامن أأو أأي نوع أخر من الإرسال .ومل يكن دلى هيئات البث
حدود معينة فامي يتعلق بنقل اللواحئ اليت جيب أأن يمت أأخذها بعني الاعتبار  ي السوق الثقا ي .واقةرح الوفد أأنه ينبغي أأن
يؤخذ  ي الاعتبار احملتوى املطلوب تنظميه ،حبيث ميكن لروهيئات البث نقل احملتوى اذلي ينبغي أأن خيضع للرشوط اليت حتمك
امللكية التكرية .ومن املروهم أأيضا اسييعاب التقييدات والاس تثناءات  ي اليرشيعات الوطنية.
 .157و أأفاد الرئيس بأأنه سيمت التعامل مع موضوع الاس تثناءات والتقييدات  ي مرحةل لحقة .ويتعني عىل ادلول ا ألعضاء
اإجياد طريقة لتتعيل التقييدات والاس تثناءات من أأجل خدمة بعض ا ألهداف العامة أأو املصاحل العامة ،كام ذكر وفد
السودان .و أأشار الرئيس اإىل تعريف موضوع امحلاية وذكر أأن أأفضل طريقة لتوضيح املعاهدة هو أأن نوحض أأهنا ليست معاهدة
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تتعامل مع احملتوى ،حيث هنا ابلتعل معاهدات معنية حبق املؤلف لروهذا الغرض .وخلص الرئيس املناقشات واملقةرحات اليت
مت تقدميروها حىت تكل اللحظة .و أأفاد بأأنه اكن من الواحض أأن الروهدف هو امحلاية وليس احملتوى أأو الربانم أأو املصنتات احملمية
حبق املؤلف .و أأفاد بأأن املروهمة متثلت  ي اإجياد أأفضل طريقة للتعبي عن ذكل.
 .158و أأشار ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية اإىل التعليق اذلي اكن قد أأدىل به وفد الروهند بشأأن املشاع .و أأفاد بأأنه
 ي كثي من النوايح ،اكنت العديد من قضااي ادلول ا ألعضاء حول موضوع امحلاية معمتدة عىل بعض أأجزاء أأخرى من
املعاهدة .وإاذا اكنت تنشئ احلق املؤقت اذلي ل يشمل حقوق ما بعد التثبيت  -ليس كحق ملدة  20أأو  50س نة ،مثل تكل
اليت نرشت  ي بعض املشاريع ولكن أكمر مؤقت محلاية البث احلي – فاإن القضااي املتاحة لعامة الناس والاس تثناءات ا ألخرى
س تصبح أأقل أأمهية .وبقدر ما اكنت هنا تكل ا ألنواع من احلقوق املعمرة اليت مت اإنشاهئا ،فاإن املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا
املعرفية ل تريد أأن ترى تكل الطبقة من احلقوق اليت حتمي ا ألش ياء اليت اكنت متاحة لعامة الناس .كام ل تريد املؤسسة
ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية وضعا حيث يقوم الناس بةرخيص أأعامهلم بلك حرية مبوجب تراخيص املشاع الإبداعي ومن مث
تمتكن هيئات البث من حتويلروها اإىل ممتلاكت خاصة هبا .وقدم ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية املثال اخلاص
ابلولايت املتحدة ا ألمريكية ،حيث اكنت هنا أداءات مل يدفع مقابلروها ابلاكمل ،وإاذا ما مت بهثا فاإن ذكل يعين أأنه ابإماكن
هيئة البث تسويقروها .ول حيتاج موضوع امحلاية اإىل معاجلة مسأأةل املصنتات املتاحة لعامة الناس أأو املتاحة مبوجب تراخيص
املشاع الإبداعي .واقةرح ممثل أأ املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية أأنه ميكن تناولروها  ي التقييدات والاس تثناءات.
 .159و أأكد ممثل الاحتاد ا ألمرييك ملوس يقيي الولايت املتحدة وكندا جمددا عىل نقطة سابقة ،واليت اكنت متصةل ابلتقرة ()1
 ي اإطار موضوع امحلاية ،ويه أأن مصطلحات ا إلشارة والربام  ،عىل النحو احملدد من قبل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية،
سوف حتل العديد من املشالك اليت أأثيت  ي املناقشة.
 .160ونقل الرئيس املناقشة اإىل التقرة ( )2اليت نصت عىل ما ييل" :ينبغي أأل توفر أأحاكم هذه املعاهدة أأية حامية فامي
يتعلق مبجرد اإعادة الإرسال بأأي وس يةل" .و أأشار اإىل أأن تعريف اإعادة الإرسال اكن عنرصا أأساس يا ومت تعريته بأأنه النشاط
اذلي يمت من جانب أأي كيان أخر غي هيئة البث ا ألصلية .واكن لتظ جمرد اإعادة الإرسال يشي اإىل النشاط اذلي مت من
جانب أأي كيان أخر غي هيئة البث ا ألصلية .و أأشار الرئيس اإىل املقةرحات املقدمة من الوفود إابضافة "بأأي وس يةل".
 .161و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل النقاط اليت اكن قد أأاثرها سابقا .و أأفاد بأأنه اكن من الصحيح
وجود احلمك اذلي ينص عىل أأن اإعادة ا إلرسال من قبل كياانت أأخرى غي هيئات البث ا ألصلية مل يكن محميا مبوجب
املعاهدة .واكنت النقاط ا ألخرى الىت أأاثرها الوفد فنية حبتة .وحيث اكن هنا تعريف إلعادة الإرسال ،واذلي يعين الإرسال
بأأي وس يةل ،ف م يعد هنا حاجة ل إالضافتني .وليست هنا حاجة اإىل قول "جمرد اإعادة الإرسال" ،ألهنا تشي اإىل تعاريف
اإعادة الإرسال وليس هنا حاجة للقول "بأأي وس يةل" ألهنا مدرجة ابلتعل  ي تعريف اإعادة الإرسال.
 .162و أأكد الرئيس عىل أأن عبارة "بأأي وس يةل" اكنت  ي التعريف املقةرح إلعادة الإرسال ،وابلتايل ميكن حذفروها .وفامي يتعلق
بـلتظ "جمرد" ،حىت لو اكن جزءا من املقةرحات السابقة اليت وردت  ي الوثيقة  ،SCCR/27/2/Revفقد مت اقتباس تكل
التقرة من املقةرحات املتلتة اليت اكنت جزءا من الوثيقة .واكنت التقرة الثانية تعكس حتديدا ما مت اقةراحه  ي تكل املرحةل.
وقد اكن يقصد اإدراهجا  ي النص املوحد اجلديد ،وابلتايل ميكن اإجراء بعض التعديالت مبا يعكس ابلشلك الصحيح الارتباط
بتعريف اإعادة الإرسال .و أأاي اكن تعريف اإعادة الإرسال اذلي سيمت اس تخدامه ،فقد اكن ل يزال قيد النظر ،وابلتايل اقةرح
الرئيس أأن يوضع بني قوسني.
 .163وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن تعاريف هيئات البث والبث الكبيل أأشارت اإىل مؤسسات الإرسال
ا ألصلية .واكنت تكل الروهيئات أأو املؤسسات يه املس تتيد الرئييس واملس تتيد الوحيد من املعاهدة .وبقراءة هذه التعاريف
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بشلك وثيق ،س نجد أأن هنا جحة بأأن التقرة ( )2بأأمكلروها مل تكن مطلوبة ألن جمرد احلقيقة بأأن الكيان اكن مؤسسة اإرسال
من شأأنه أأن جيعهل خارج نطاق تعريف هيئات البث أأو البث الكبيل وابلتايل خارج نطاق امحلاية مبوجب املعاهدة.
 .164و أأفاد الرئيس أأن املقةرحات السابقة اكنت مشموةل  ي الوثيقة   SCCR/27/2/Revي الصتحة  5من املادة ،6
بعنوان نطاق التطبيق .ونصت التقرة ( )2عىل أأن رشوط املعاهدة جيب أأل توفر أأي حامية جملرد اإعادة الإرسال بأأي وس يةل.
ونصت التقرة  )1( 4من املادة ( )6ابلبديل ابء عىل أأنه" :ل جيوز لرشوط هذه املعاهدة أأن توفر أأية حامية فامي يتعلق مبجرد
اإعادة الإرسال بأأية وس يةل ل إالرسال املشار اإليه  ي املادة التقرات ( أأ ،ب ،د) من املادة (.")5
 .165ورصح وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) بأأنه جيوز تنتيذ اإعادة الإرسال مع بعض التعديل مثل الةرمجة التورية
والةرمجة الشتروهية  ي ا ألحداث الرايضية عىل سبيل املثال .وتساءل عام اإذا اكن اإعادة الإرسال مع اإجراء تعديالت بس يطة
س يعترب جمرد اإعادة اإرسال أأو سيمت اسيبعاده من موضوع امحلاية مبوجب املعاهدة.
 .166ورد وفد اإيطاليا بأأن ا ألمر يتعلق ابحملتوى وليس ا إلشارة .وإاذا اكنت املعاهدة حتمي ا إلشارة ،فاإهنا س تظل كام اكنت.
وإاذا اكن ا ألمر مقترصا عىل ا إلشارة فاإن نشاط اإعادة الإرسال س يظل دامئا كام اكن.
 .167و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل الاقةراح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حبذف
التقرة ( )2وذكر أأنه س يعقب عىل ذكل  ي الوقت املناسب.
 .168و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن اتتاقه مع وفد اإيطاليا بأأن الإرسال اذلي سيمت تعديل خصائصه واذلي
اكن وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) يناقشه رمبا يشلك اإرسال جديدا وليس اإعادة اإرسال ،و أأاثر أأيضا قضااي فامي يتعلق
ابلمتيزي اذلي اكنت هنا حماوةل إلجياده بني احملتوى وا إلشارة .و أأفاد أأنه إابضافة حمتوى اإضا ي فاإنه س يكون مبثابة اإرسال
جديد .وتساءل عام اإذا اكنت التغييات الطتيتة  ي ا إلشارة أأو التغييات الطتيتة  ي الشلك التين اليت مسحت بتغيي طابع
ا إلشارة ،سيشلك ابلتايل جمرد اإعادة اإرسال.
 .169واقةرح الرئيس أأنه ينبغي التتكي  ي النقاط اليت أأاثرها وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) .وطلب من املنظامت غي
احلكومية تقدمي تعليقاهتا حول التقرة ( .)2وحيث مل تكن هنا أأي تعليقات ،انتقلت املناقشة اإىل التقرة ( )3املتعلقة مبوضوع
امحلاية .ونصت التقرة ( )3عىل أأنه ينبغي أأن تمتع هيئات البث أأيضا حبامية اإعادة الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن بأأي وس يةل
كام لو اكن اإعادة ا إلرسال هذا بثا .و أأفاد الرئيس بأأن العديد من الوفود قد نهبت بشأأن مصطلح اس تخدام اإعادة الإرسال ألنه،
كام اكنوا قد أأوحضوا ،قد مت تعريف مصطلح "اإعادة الإرسال" عىل أأنه يتعلق بنشاط يقوم به كيان أخر غي هيئة البث
ا ألصلية .ورمبا اكنت تكل الوفود تشي اىل البث املزتامن أأو ش به املزتامن اذلي قدمته هيئة البث ا ألصلية .وبدل من
اس تخدام مصطلح "اإعادة الإرسال" رمبا ميكن اس تخدام مصطلح "الإرسال" ليك ل يتعارض مع تعريف اإعادة الإرسال اذلي
مت ختصيصه فقط ل ألنشطة اليت قامت هبا كياانت أأخرى غي هيئة البث ا ألصلية .وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل التقرة
(.)3
 .170وذكر وفد الياابن أأن مصطلح "الإرسال بأأي وس يةل" الوارد  ي التقرة ( )3تضمن الإرسال عرب ش باكت احلاسوب،
وابلتايل يبدو أأن تكل امحلاية لالرسال عرب ش باكت احلاسوب اإلزامية  ي التقرة ( .)3ومع ذكل ،اكنت هنا وهجات نظر
خمتلتة أأعربت عهنا ادلول ا ألعضاء بشأأن ما اإذا اكن جيب حامية اإشارات الإرسال عرب ش باكت احلاسوب .واكن الوفد قد
اقةرح نصا  ي الوثيقة  SCCR/27/2/Revوهو نص املادة  6مكرر ،اليت زودت ا ألطراف املتعاقدة مبرونة  ي حتديد كيتية
حامية اإشارات الإرسال عرب ش باكت احلاسوب .وطلب الوفد أأن ينعكس اقةراحه  ي النص الوارد  ي الصتحة  3من امللحق.
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 .171و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عن اتتاقه مع اقةراح الرئيس بأأن مصطلح "اإعادة الإرسال" ينبغي
تغييه اإىل "الإرسال" ألنه اكن اإرسال مت القيام به من قبل هيئة البث .واقةرح أأن متتد قامئة الإرسال ابلطريقة اليت جتعل التقرة
تنص عىل ما ييل" :تمتتع أأيضا ابمحلاية للبث املزتامن أأو ش به املزتامن أأو املتأأخر لبهثا بأأي وس يةل كام لواكن هذا الإرسال بثا".
و أأوحض الوفد أأنه ابلإضافة اإىل البث املزتامن وغي املزتامن ،ينبغي أأيضا أأن يكون البث املتأأخر لروهيئات البث محميا .كام أأن
اإضافة عبارة "بهثا" أأوحضت أأن احلديث اكن عن وضع اكنت هيئات البث تقوم إابرسال بهثا بشلك مزتامن أأو ش به مزتامن،
أأو بشلك متأأخر .و أأيد أأيضا اإدراج الإرسال من قبل هيئات البث ابلطريقة اليت يس تطيع اجلروهور الوصول اإليه من املاكن و ي
الوقت اذلي خيتاره لك مهنم مكوضوع امحلاية .وس يكون ذكل مبثابة التئة الرابعة اليت س تدرج عىل أأهنا موضوع امحلاية.
 .172و أأشار الرئيس اإىل الاقةراح اذلي تقدم به وفد الياابن وطلب من ا ألمانة قراءة الاقةراح الوارد  ي املادة  6مكرر
ابلصتحة  3من ملحق الوثيقة .2SCCR/27/2
 .173و أأفادت ا ألمانة أأن املادة  6مكرر نصت عىل حامية الإشارات املرسةل عرب ش باكت احلاسوب ،واليت اكنت بناء عىل
اقةراح من وفد الياابن )1(" .تمتتع هيئات البث والبث الكبيل حبامية لـ [اإشارات اإرسالروها ابس تثناء اإشارات الإرسال /
اإشارات الإرسال املزتامن وغي املتغي لبهثا القامئ عىل الطلب] عرب ش باكت احلاسوب )2( .ل جيوز املطالبة ابمحلاية املنصوص
علهيا  ي التقرة ( )1دلى أأي طرف متعاقد اإل اإذا اكن ترشيع الطرف املتعاقد اذلي تنمتي اإليه هيئات البث والبث الكبيل
يسمح بذكل ،وإاىل احلد اذلي يسمح به الطرف املتعاقد حيامث مت طلب توفي هذه امحلاية )4( .ختضع التدابي احملددة اخلاصة
ابمحلاية املمنوحة ابلتقرة ( )1ومداها ليرشيع الطرف املتعاقد حيامث مت طلب توفي امحلاية".
 .174ودعا الرئيس وفد الياابن اإىل تقدمي أأس باب مزااي وجود هذا الاقةراح ،فضال عن توضيح السبب وراء صياغته.
وخلص أأيضا الاقةراحات الإضافية اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
 .175وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه مؤيد للمقةرحات اليت قدهما لك من وفدي الياابن والاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه .و أأفاد بأأنه نظر  ي الطرق اليت قد تعكس هذه املقةرحات كجزء من النص .واكنت اإحدى الافاكر اليت قام
مبناقش هتا وقدمت للنظر فهيا يه اإعادة صياغة التقرة ( )3مكجموعة مكونه من خيارين .و أأشار اإىل أأنه عىل مدار ادلورات
السابقة للجنة ادلامئة ،قبلت الوفود لكروها تقريبا وعىل نطاق واسع حبامية البث الروهوايئ واسيبعاد البث الش بيك .ومن شأأن ذكل
أأن يؤدي اإىل صيغة توافقية بشأأن اخليار ا ألول .و أأشار الوفد اإىل الاقةراحات اليت أأدىل هبا وفد الياابن فامي يتعلق حبامية
الإرسال غي القامئ عىل الطلب والاقةراح املقدم من وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بشأأن الإرسال املؤجل و أأشار
اإىل أأنه حىت معلية اإاتحة احلق ميكن أأن يمت اإنشاهئا كخيار مس تقل ،مع مس توى اختياري للحامية ميكن لدلول ا ألعضاء
اعامتده .و أأعرب عن سعادته للعمل مع الوفود ا ألخرى بشأأن صياغة حمددة جلعل هذين اخليارين قابلني للتطبيق.
 .176و أأبرز وفد كولومبيا أأمهية النظر  ي لتظ "اإعادة الإرسال" فامي يتعلق ابلتقرة ( .)3و أأفاد أأنه مبراجعة التقرة ( ،)2ميكن
أأن يكون هنا بعض الارتبا  .و أأشار الوفد اإىل الترصحيات اليت أأدىل هبا وفدي الولايت املتحدة ا ألمريكية والاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأعرب عن موافقته عىل أأن التقرة ( )2ل لزوم لروها .وذكر بأأنه عىل الرمغ من أأهنا وفرت
وضوحا بشأأن حقيقة أأن "اإعادة الإرسال" أأو "جمرد اإعادة الإرسال" مل يكن موضوع امحلاية  ي حد ذاته ،اإل أأهنا قد ختلق
خالف عند نظرها  ي ضوء التقرة (.)3
 .177و أأكد الرئيس عىل أأنه اكنت هنا حماوةل لتجنب هذا اخلالف من خالل تقدمي توضيح  ي التقرة ( .)3وبدل من
اس تخدام مصطلح "اإعادة الإرسال" ،سيمت اس تخدام مصطلح "الإرسال".
 .178وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بأأنه يرغب  ي توضيح اخليارات اليت حددها وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية .و أأضاف أأنه يتتروهم أأن أأحد اخليارات ميكن أأن يمتثل  ي الاحتتاظ ابلتقرة ( )3عىل ما يه عليه ،مع الإشارة اإىل
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البث املزتامن وش به املزتامن .واكن اخليار الثاين يمتثل  ي حامية أأوسع من شأأهنا أأن تشمل أأيضا الإرسال املتأأخر والإرسال
حسب الطلب .أأما اخليار الثالث اذلي اقةرحه وفد الياابن اكن ممتثال  ي وجود حامية للبث املزتامن وحامية للبث الش بيك
عىل أأساس اختياري .واكن الترق هو أأن اخليارين ا ألولني س تكون هبام امحلاية اإلزامية ،ولكن أأحدهام أأضيق والخر أأوسع،
وا ألضيق هو فقط البث املزتامن أأو ش به املزتامن .واكن اخليار الثاين للحامية ا إللزامية ولكن عىل نطاق أأوسع .واكن ما تتروهمه
من الاقةراح املقدم من وفد الياابن هو أأهنا حامية ولكن عىل أأساس اختياري.
 .179وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه بصدد اإجراء مشاورات داخلية بشأأن اخليارات الثالثة ،ولكن عىل أأساس
مبديئ ،ر أأى أأنه  ي حني ينبغي أأن ينعكس البث املزتامن ،فاإنه  ي حاجة اإىل خيار من شأأنه أأن يسمح ابملرونة لوفود معينة مل
تكن  ي تكل املرحةل قادرة عىل التوقيع عىل حق البث املزتامن .و أأشار الوفد اإىل بيان وفد كولومبيا و أأعرب عن اتتاقه بأأن
هنا بعض التعارض بني التقرتني ( )2و ( .)3واقةرح أأن هنا هن صياغة للقضاء عىل هذا التعارض وهو أأن تبد أأ التقرة
( )3بعبارة" :بغض النظر عن التقرة ( )2أأعاله " ،واليت من شأأهنا أأن تسمح للتقرتني ابلتواجد معا.
 .180وقام وفد الياابن بتوضيح فائدة اقةراحه .أأول ،ميكن للك طرف متعاقد أأن يقرر بنتسه ما اإذا اكن س يقوم حبامية
اإشارات الإرسال عرب ش باكت احلاسوب من عدمه .وابلإضافة اإىل ذكل ،ميكن للك طرف متعاقد أأن يقرر أأيضا مدى امحلاية
والتدابي اخلاصة هبا .ولروهذه ا ألس باب ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الاقةراح مرن ومناسب.
 .181و أأكد الرئيس أأن املرونة ل ترتبط ابمحلاية حفسب ،بل مبدى هذه امحلاية حول التدابي الواجب اختاذها فامي يتعلق
ابمحلاية عرب ش باكت احلاسوب .وخلص الرئيس املناقشة بشأأن اخليارات املتلتة .وأأشار اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن
بأأن املرونة ميكن أأن تساعد عىل النظر  ي عنارص نطاق امحلاية ا ألخرى و أأن هنا بعض الراء بشأأن املدى اذلي ميكن عنده
اش امتل أأجزاء ا ألنشطة اليت س بق ذكرها  ي الرمس البياين  ي ادلورات السابقة للجنة ادلامئة أكحاكم اإلزامية .وفتح الرئيس
الباب للتعليق من جانب املنظامت غي احلكومية.
 .182و أأفاد ممثل الاحتاد ادلويل للموس يقيني أأنه ميثل النقاابت واملنظامت املروهنية للموس يقيني  ي أأكرث من  65بدلا عرب
القارات امخلس .وخالل  18س نة من مناقشات اللجنة ادلامئة حول حامية هيئات البث ضد قرصنة اإشاراهتا ،مت تقدمي
حتتظات لعدة مرات بسبب توقيت وإاماكنية احلصول عىل احلقوق ،اليت من شأأهنا أأن تؤثر عىل احملتوى احملمي مبوجب حقوق
أأخرى .و أأشار ممثل الاحتاد اإىل أأن هيئات البث نتسروها اكنت من أأاحاب احلقوق واكن دلهيا حمتوى كبي من املوس يقى
املسجةل .و أأفاد بأأنه س يكون هنا عدم تناسق وظ م معيق اإذا ما منحت حقوق جديدة لروهيئات البث ميكن أأن تؤثر عىل
حقوق املبدعني  ،ي حني أأنه  ي بعض ادلول ا ألعضاء ،اكن املبدعون قد أأعربوا عن شعورمه ببعض العداء جتاه حقوق مؤلتي
احملتوى ،دلرجة منع عاز ي املوس يقى من المتتع بامثر معلروهم .واكنت هنا قضية ملحة حول تسوية مسأأةل حامية هيئات البث
ضد قرصنة اإشاراهتا واكنت هنا أأيضا حاجة ملحة ملاكفأأة املروهنيني اذلين شاركوا  ي احملتوى اذلي يمت اإرساهل عن طريق
الإشارات .و أأعرب ممثل الاحتاد عن اهامتمه ابلتطورات املتعلقة مباكفأأة فناين ا ألداء الواردة  ي الوثيقة ،SCCR/31/4
املقدمة من وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  ي اإطار البند  8من جدول أأعامل اللجنة ادلامئة .و أأاثرت تكل الوثيقة
القضية ا ألساس ية ملاكفأأة فناين ا ألداء لتائدة اس تخدام تسجيالهتم عرب ش بكة الإنةرنت ،ابلإضافة اإىل اإماكنية الوصول اإىل
معلومات شتافة حيث اكنت هنا ممارسات غي عادةل .كام أأفاد بأأن الوثيقة وفرت فروهام أأكرب للك ا ألمور اليت تؤثر عىل
احلقوق ،واليت حالت دون حصول فناين ا ألداء عىل حصة عادةل من أأجر املوس يقى اليت اكنت تس تخدم عرب ش بكة الإنةرنت.
واكن ذكل مبثابة أأمهية معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء واليسجيل الصويت  ي عرص تدفق الانةرنت .وجشع ممثل الاحتاد اللجنة
ادلامئة عىل التعامل مع هذه القضية مبا يضمن وجود صكو حتمي فناين ا ألداء ،بدل من أأن تؤدي اإىل املامرسات اليت حرمهتم
من ا ألجر لقاء اس تخدام مصنتاهتم عرب ا إلنةرنت .و أأفاد بأأنه اكن هنا ضغوط قوية من عامل فناين ا ألداء اليت ينبغي الاس تجابة
لروها  ي أأرسع وقت ممكن ،لس امي  ي معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء واليسجيل الصويت.
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 .183و أأشار ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية اإىل مناقشة فكرة ا إلشارة مقابل احملتوى أأو احلاوية مقابل احملتوى.
و أأفاد بأأهنا تبدو جذابة واكن الناس يتحدثون عن ذكل لس نوات عديدة .وميكن التصل بني فكرة أأن هنا اإشارة و أأن هنا
حمتوى .ومع ذكل ،ل يس تقمي الوضع عىل هذا النحو  ي الواقع .و أأشار املمثل اإىل مداخالت وفدي الياابن والاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه ،اذلين وصتا ما اكان يتوقعانه  ي املعاهدة .فاإذا اكنت دلهيم حاوية حول احملتوى ول ميكهنم أأن يترسوا مىت
اختتت هذه احلاوية أأو أأصبحت غي هممة ابلنس بة لس تخدام احملتوى نتسه ،فاإهنم  ي احلقيقة قد صموا طبقة من امحلاية
تنافس حقوق املؤلف وحقوق املس تخدم .واقةرح املمثل أأن تنظر اللجنة  ي الامنذج ا ألخرى اإذا ما اكنت متيدة ملا اكنوا
حياولون القيام به .واكن من املالمئ أأن نسأأل ما اإذا اكنوا يتحدثون عن يء قصي ا ألجل مثل احلياة عىل مدار  24ساعة أأو
عن يء دامئ .وشكك  ي فكرة أأن ا إلشارة مقابل احملتوى اكن لروها دور جيد  ي املتاوضات .و أأفاد بأأن وفد الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه قد اقةرح اش امتل الإرسال اذلي تقوم به هيئات البث ابلطريقة اليت ميكن ألفراد من اجلروهور الوصول اإليه
 ي الوقت و ي املاكن اذلي خيتاره لك مهنم بنتسه ،مكوضوع امحلاية .و أأشار ممثل املؤسسة اإىل مواقع مثل نتتليكس
( )Netflixأأو هولو ( .)Huluوذكر أأن احلق اخلاص املقةرح من قبل وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ل ينطبق
اإل عىل هيئات البث ،ولكن اكنت هنا مؤسسات أأخرى تتعل اليشء نتسه مثل ايهو ( .)Yahooإان الاقةراح املقدم من
وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه قد خلق نوع من عدم التاكفؤ ألنه سيمت تتضيل هيئات البث وس تصبح قوية
س ياس يا .لقد اكنت س تخلق احلق اذلي س يكون من الصعب منع أأطراف أأخرى مثل ايهو وفيس بو وجوجل ويوتيوب من
المتتع به .وسوف حيصل يوتيوب عىل احلق  ي املطالبة حبق امللكية التكرية  ي املواد اليت قدهما املس تخدم واليت مت حتميلروها
عىل مواقع الويب اخلاصة به .وأأشار ممثل املؤسسة اإىل بيان وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،وذكر أأنه مل يكن مرحيا مبا يكتي.
واكن البيان يقةرح منح وفد الاحتاد ا ألورويب ولك ادلول ا ألعضاء به لك ما اكن قد طلبه طاملا ميكن تنتيذه بشلك خمتلف
 ي الولايت املتحدة ا ألمريكية .و ي مرحةل التنتيذ ،تس تضيف هيئات البث رجال الس ياسة عىل شاشات التلتزيون وحتدد
من اذلي يمت انتخابه  ي لك دوةل من ادلول ا ألعضاء ،ومن مث س يكون هنا تثبيت عند احلد ا ألدىن .وس تضغط هيئات
البث لصاحل الإصدارات املتطرفة من املعاهدة .و أأفاد بأأن املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية اكنت تشعر ابلقلق إازاء
الاجتاه اذلي اكنت تسلكه املناقشات بشأأن املعاهدة ،ابلنظر اإىل أأنه مل يمت تضييقروها من خالل احلد من املس تتيدين .و أأفاد بأأن
موضوع امحلاية مل ينشئ سوى طبقة رقيقة تعاملت مع القرصنة املرشوعة ابلطريقة اليت تعكس اهامتمات وخماوف حمطات
التلتزيون والإذاعة.
 .184و أأشار ممثل اجلعية الياابنية لروهيئات البث التجارية ( )JBAاإىل موضوع امحلاية و أأفاد بأأنه يؤيد الهن اذلي اقةرحه وفد
الياابن ،لس امي الهن القامئ عىل أأساس اختياري ،ألنه اكن أأكرث مرونة وس يؤدي اإىل امليض قدما اإىل ما وراء املأأزق .وفامي
يتعلق بـ "احلقوق املزمع منحروها" لروهيئات البث ،وابلنظر اإىل أأن النطاق امليشعب للقرصنة وبأأخذ تنوع التكنولوجيا  ي
الاعتبار ،أأكد ممثل اجلعية عىل أأمهية أأن تكون هيئات البث قادرة عىل حماربة القرصنة .و أأفاد بأأن احلقوق املزمع منحروها
لروهيئات البث ينبغي أأن تكون اكفية من هذا املنظور ،وينبغي أأل تقترص عىل حقوق اإعادة الإرسال ولكن جيب أأن متتد اإىل ما
بعد حقوق التثبيت .وعالوة عىل ذكل ،أأكد ممثل اجلعية بأأن احلقوق املزمع منحروها مبوجب املعاهدة جيب أأن ل تقل عن
احلقوق املمنوحة مبوجب اتتاقية روما.
 .185وذكر ممثل احتاد هيئات البث ا أليبيية ا ألمريكية من أأجل امللكية التكرية أأنه اكن قد حتدث  ي مناس بات خمتلتة حول
عدد الس نوات اليت اكن موضوع حامية هيئات البث مطروحا عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة .و أأشار ممثل الاحتاد اإىل
مقةرحات وفود مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب والس نغال والكونغو ابش امتل مواضيع أأخرى عىل جدول ا ألعامل .و أأفاد
بأأن هنا حاجة ملحة وعاجةل محلاية هيئات البث .وحتتاج هيئات البث  ي أأمرياك الالتينية وبقية أأحناء العامل اإىل النظر  ي
ذكل .واقةرح ممثل الاحتاد عقد اجامتع ما بني ادلورات حيث ميكن أأن تس متر اللجنة ادلامئة  ي مناقشة هذه القضية حتديدا،
حىت تكون قادرة عىل احلصول عىل الزتام من مجيع الوفود واملنظامت غي احلكومية بتحقيق تقدم ملموس .و أأعرب عن أأمهل
 ي أأن تعقد اجلعية العامة املؤمتر ادلبلومايس  ي العام القادم.
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 .186وذكر ممثل مركز البحث والإعالم  ي جمال حق املؤلف أأنه فامي يتعلق مبوضوع امحلاية ،فاإنه يؤيد الاقةراح اذلي تقدم به
وفد الياابن .وأأفاد بأأن هذا الاقةراح اكن عىل أأساس اختياري ،ونييجة ذلكل ،اكن مران جدا ومبثابة حل وسط جيد .واكن
دلى ممثل الاحتاد سؤالا فنيا يود طرحه عىل الرئيس بشأأن النص املوحد .فتي التقرة ( )3من موضوع امحلاية ،اكنت العبارة
ا ألخية تنص عىل" :كام لو اكن هذا الإرسال بثا" .واكن الك البديلني أألف وابء لتعريف البث مبعىن الإرسال .وابلتايل،
تساءل ممثل الاحتاد عام اإذا اكن من الصحيح أأن تش متل النص عىل "كام لو اكن هذا الإرسال بثا" .و أأشار ممثل الاحتاد اإىل
أأن مناقشة اللجنة ادلامئة قد نضجت عىل أأساس النص املوحد واقةرح أأن تركز عىل هدف واحد وعىل وضع اللمسات
ا ألخية عىل موضوع امحلاية من أأجل ا إلرساع  ي املناقشة .و أأفاد بأأن عقد جلسة اإضافية للمناقشات غي الرمسية بشأأن النص
قد يكون أأيضا أأمرا متيدا.
 .187وذكر ممثل الاحتاد ا ألورويب جلعيات الادارة املشةركة للنسخ السمعي البرصي الشخيص أأنه ميثل املنتجني
ا ألوروبيني .وهبذه الصتة ،فاإنه يؤيد بقوة هن املعاهدة القامئ عىل ا إلشارة .و أأفاد بأأن هيئات البث اكنت رشيك رئييس
للمنتجني .وجيب أأن تساعدمه املعاهدة مجيعا عىل حماربة القرصنة .كام جيب أأن تتبىن املعاهدة أأيضا التكنولوجيات اجلديدة
بطريقة ل تسمح بتقليد اإرسال هيئات البث بطريقة التجميع البس يط للمحتوى ،ليك يمت توزيعروها من قبل املنصات الرمقية من
أأي نوع .وفامي يتعلق مبوضوع امحلاية ،أأيد ممثل الاحتاد اإدخال ا إلاتحة مضن نتس الهن القامئ عىل الإشارة.
 .188و أأفاد ممثل مجعية التلتزة التجارية  ي أأورواب أأن اختالس الإشارة قد أأرض بقدرة لك هيئات البث عىل امحلاية
والاسيامثر  ي اإنشاء احملتوى ،فضال عن تنظمي وجدوةل وتروجي وتوزيع ذكل احملتوى .وقد أأثر ذكل سلبا عىل همام أأعضاهئا
وقدرهتم عىل تزويد جامهيمه ابملعلومات والةرفيه .واكنت هيئات البث ا ألوروبية ل غىن عهنا فامي يتعلق حبيوية اجملمتع الإبداعي
السمعي البرصي ،كام اكنت املمول الرئييس للمحتوى السمعي البرصي ا ألورويب .واكنت القرصنة التلتزيونية مبثابة مشلكة
عاملية واكنت ش بكة الإنةرنت عاملية ،وابلتايل جيب أأن تكون احللول عاملية .ور أأى ممثل الاحتاد أأن املعاهدة جيب أأن تكون
معاهدة تواجه املس تقبل وليست مرتبطة ابلتكنولوجيات القدمية .وتمتثل احلقيقة البس يطة  ي أأن أأعضاء املعاهدة اكنوا عبارة
عن منظامت ديناميكية قادرة عىل الاس تجابة الرسيعة لتطور البيئات التكنولوجية وملطالب مشاهدهيا .و أأيد ممثل الاحتاد
الاقةراح املقدم من الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء  ي هذا الشأأن.
 .189و أأعرب ممثل الاحتاد ا ألمرييك ملوس يقيي الولايت املتحدة وكندا عن دمعة للترصحيات اليت أأدىل هبا ممثيل الاحتاد
ادلويل للموس يقيني واملؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ،وإان اكنت ترصحيات ا ألخية وفق رشوط معينة .و أأفاد بأأهنا اكنت
أأكرث تتاؤل بشأأن تطور العملية .وعىل الرمغ من أأن املوس يقيني مل يكونوا املس تتيدين املبارشين من املعاهدة ،اإل أأنه اكنت هلم
حصة كبية .واكن املوس يقيون هممتون جدا مبسأأةل الوقاية من القرصنة .و ي لك من الولايت املتحدة ا ألمريكية وكندا ،تنبع
حامية فناين ا ألداء من حامية أأاحاب احلقوق .و أأيد ممثل الاحتاد هن الةركزي عىل اإشارة البث ،اليت حتتوي عىل املواد املسجةل
املرصح ابإرسالروها من قبل أأاحاب احلقوق .و ي هذا الصدد ،أأعرب عن تأأييده ملوقف وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأشار
اإىل حقيقة أأن اللجنة ادلامئة اكنت حمافظة بشلك مثي ل إالجعاب فامي يتعلق بصياغة املعاهدة .ومع ذكل ،فقد شروهد العامل ثورة
رمقية منذ اعامتد اتتاقية روما ومنذ معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء واليسجيل الصويت .ومن احملمتل أأن يكون مثل هذا التغي
اجلذري  ي النظام البييئ قد تطلب طرقا جديدة للتتكي وطرقا جديدة للتعبي عن املتاهمي املتجسدة منذ فةرة طويةل  ي
الإطار ادلويل حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وإاىل هذا احلد ،أأعرب ممثل الاحتاد ا ألمرييك ملوس يقيي الولايت املتحدة
وكندا عن رغبته  ي اليشجيع عىل اس تكشاف الاس تجاابت التعاةل واجلريئة ملشلكة تزايد الاس تغالل غي املرصح به
للمحتوى الإبداعي.
 .190وذكر ممثل الاحتاد ادلويل لصناعة التونوغرامات أأنه ميثل صناعة التونوغرامات  ي مجيع أأحناء العامل .وكام ذكر من قبل،
أأعرب عن اعتقاده أأن معاهدة ماكحفة قرصنة البث لروها ما يربرها .ومع ذكل ،لبد من اختاذ احليطة حىت ل يمت منح
املس تتيدين من املعاهدة دون قصد حقوقا أأكرث من اس تخدام احملتوى اذلي تنقهل الإشارات .و أأفاد بأأن هيئات البث تس تحق
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امحلاية ضد اإعادة الإرسال غي املرصح به لإشارات البث أأو ما قبل البث ،سواء عن طريق الوسائل السلكية أأو الالسلكية
ومبا  ي ذكل عرب الإنةرنت .ومع ذكل ،من شأأن توس يع نطاق امحلاية لتغطية أأي أأعامل اإرسال أأخرى ،مبا  ي ذكل الإرسال
للجمروهور أأو ا إلاتحة أأو الاس تنسا أأن مينح هيئات البث عىل حنو فعال حقوقا  ي احملتوى اذلي قامت بنقهل ،وهو  ي كثي
من ا ألحيان ليس ملاك لروها .وذكر ممثل الاحتاد الوفود بأأمهية أأن يأأخذوا  ي اعتبارمه ويؤسسون عىل التعاريف اليت أدرجت
ابلتعل  ي املعاهدات ادلولية حلقوق املؤلف ،لس امي اتتاقية روما .و أأفاد بأأنه ينبغي مواصةل اس تخدام مصطلح "البث" ل إالشارة
اإىل الإرسال ابلوسائل الالسلكية لتائدة اس تقبال اجلروهور وكذكل اس تخدام مصطلح "اإعادة الإرسال" ل إالشارة اإىل البث
املزتامن من قبل اإحدى مؤسسات البث لبث هيئة بث أأخرى .وبطبيعة احلال ،وإاىل احلد اذلي يمت اإليه متديد املعاهدة محلاية
اإعادة الإرسال عرب الش باكت الكبلية أأو ش باكت احلاسوب ،س تحتاج التعاريف ذات الصةل اإىل اتتاق بشأأهنا .وقد نوقشت
حامية اإشارات البث اليت تنتجروها هيئات البث لس نوات عديدة دلى اللجنة ادلامئة مع التتروهم والبناء عىل مبد أأ أأن أأولئك اذلين
اسيمثروا  ي اإنتاج احملتوى جيب أأن يكون دلهيم أأيضا ا ألدوات القانونية الالزمة للحصول عىل أأجر القيام بذكل .و أأكد ممثل
الاحتاد عىل أأن هذا املبد أأ ينطبق أأيضا عىل منتجي اليسجيالت وجيب أأن يكون متروهوما أأنه قبل منح حقوق اإضافية لروهيئات
البث ،يتعني عىل ادلول ا ألعضاء ضامن حصول منتجي اليسجيالت عىل حقوقروهم مقابل بث اليسجيالت اخلاصة هبم.
 .191وذكر ممثل مجعية أأمرياك الشاملية لروهيئات الاذاعة أأنه ميثل هيئات الإذاعة  ي كندا والولايت املتحدة ا ألمريكية
واملكس يك .و أأشار ممثل اجلعية اإىل بياانته السابقة بشأأن احلاجة امللحة اإىل حتديث الإطار ادلويل محلاية اإشارات البث ومل
يرغب  ي تكرار تكل البياانت .و أأشار ممثل اجلعية أأيضا اإىل القسم الثاين والثالث من النص املوحد .و أأفاد بأأنه فامي يتعلق
مبوضوع امحلاية ،فاإن التقرة ا ألوىل أأشارت اإىل حامية البث ،مع توضيح أأنه ل ينبغي أأن تغطي احملتوى ا ألسايس .وحتقيقا لروهذه
الغاية ،قد تكون هنا مزية  ي الاقةراح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابسيبدال مصطلح "اإشارات البث"
من أأجل جعل هذه النقطة أأكرث وضوحا .وفامي يتعلق ابلقسم الترعي الثالث ،وافقت هيئات البث عىل أأن الصياغة املناس بة
جيب أأن تكون "الإرسال" وليس "اإعادة الإرسال" للأس باب اليت أأوحضروها الرئيس وبعض الوفود ا ألخرى .و ي القسم الترعي
الثالث ،اكن التعبي "بأأي وس يةل" ذو أأمهية قصوى ابلنس بة لروهيئات البث اليت تعمل  ي بيئة التصالت احلالية .و أأفاد بأأن
ا إلختاق  ي حامية اإشارات البث عند بهثا بطريقة ش به مزتامنة عرب الإنةرنت من شأأنه أأن خيلق ثغرة هائةل ،ا ألمر اذلي قد
يقوض حامية اإشارات البث .وابلنتقال اإىل القسم الثالث ،أأشار ممثل اجلعية اإىل أأن هيئات البث دمعت الهن املبني  ي
البديل أألف .وقد تقبل هيئات البث حامية منظمة وضيقة تركز عىل هيئات البث ،ولكن جيب أأن تكون فعاةل للحامية ضد
القرصنة والاس تغالل غي املرصح به ل إالشارات .أأما البديل ابء ف م يوفر أأساسا محلاية جمدية وفعاةل.
 .192و أأفاد ممثل الرابطة ادلولية للبث الإذاعي بأأن الرابطة اكنت حارضة لجامتعات اللجنة ادلامئة طوال الس نوات الـ 15
املاضية ،وهو ما يدل عىل أأمهية املعاهدة ابلنس بة لروهيئات البث  ي أأمرياك الالتينية .وعىل مدار تكل الس نوات ،اس متعت
الرابطة ادلولية للبث الإذاعي بعناية اإىل التعليقات واملساهامت اليت قدمهتا الوفود .و أأشار ممثل الرابطة ابرتياح اإىل أأهنم بصدد
حتقيق ما يلزم من عزم عىل امليض قدما حنو معاهدة لتحديث حقوق هيئات البث .ومن وهجة النظر هذه ،أأعرب ممثل
الرابطة عن اعتقاده بأأنه من أأجل ترسيع العملية ،فاإنه يويص بعقد اجامتع خاص للجنة ادلامئة للتعامل حرصاي مع صياغة
اجلوانب اليت مل يكن هنا توافق  ي الراء حولروها .واقةرح أأن يمت عقد الاجامتع خالل ا ألشروهر الس تة ا ألوىل من الس نة
القادمة وبعد ذكل خالل ا ألشروهر الس تة الثانية من الس نة القادمة .وهتمت الاجامتعات املعتادة للجنة ادلامئة ابمليض قدما حنو
هتيئة النتاجئ اليت س تقدم اإىل اجلعية العامة .و أأعرب عن تأأييده ملا أأدىل به ممثل ن مجعية أأمرياك الشاملية لروهيئات الاذاعة فامي
يتعلق ابلنص املقةرح.
 .193وذكر ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات ومعاهدها أأنه ميثل املعلومات الإلكةرونية للمكتبات ومعل مع املكتبات  ي
البدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية .و أأشار ممثل الاحتاد اإىل موضوع امحلاية وشدد عىل أأمهية التأأكد من أأن أأي
صك جديد من شأأنه أأن حيد من موضوع امحلاية فامي يتعلق ابلإشارة وليس فامي يتعلق بأأي حمتوى أأسايس .لقد اكن اإنشاء
طبقة جديدة من احلقوق اليت أأثرت عىل الوصول اإىل احملتوى مصدر قلق كبي ابلنس بة للمكتبات ألنه فرض حواجز اإضافية
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عىل اإماكنية الوصول اإىل املعرفة ،لس امي احملتوى املتاح لعامة الناس .و أأفاد بأأن وجود طبقة جديدة من احلقوق من شأأنه أأن
خيلق مشالك ألاحاب احلقوق  ي احملتوى وس يؤثر عىل قدرهتم عىل ترخيص أأعامهلم بشلك حر ،ابلإضافة اإىل خلق مشالك
للمس تخدمني .واكنت للمكتبات جتارب معلية مع مثل هذه امحلاية الزائدة النامجة عن طبقات متعددة من احلقوق .واكنت
هنا مكتبة  ي أأورواب تريد نرش تسجيل صويت من أأرش يتروها اكن قد مت مت بثه أأصال  ي حقبة امخلسينات من القرن العرشين.
ومت أأخذ اليسجيل من اإعادة بث  ي مثانينات القرن العرشين .وعىل الرمغ من انهتاء حقوق فناين ا ألداء وتنازل ورثة املؤلف
عن أأي رسوم نظي ا ألمهية الثقافية للعمل ،اإل أأن اكن عىل املكتبة أأن تسدد لروهيئة البث حوايل  10 000دولر أأمرييك
للحصول عىل ترصحي ابس تخدام اليسجيل ألن حامية ا إلشارة اكنت أأيضا منطبقة عىل اإعادة الإرسال .وابلنس بة للعديد من
املكتبات ،اكنت هذه التاكليف غي واردة .ونييجة ذلكل ،ظلت املصنتات القمية اجامتعيا ل ميكن الوصول اإلهيا دلى املكتبات
ودوراحملتوظات ،ا ألمر اذلي أأدى اإىل حرمان اجلروهور من المتتع ابملصنتات .وطلب ممثل الاحتاد من الوفود النظر  ي
التاكليف الواقعة عىل عاتق دافعي الرضائب واجملمتع من أأي معاهدة مقةرحة ،فضال عن فوائدها املتصورة.
 .194و أأفاد ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات منتجي ا ألفالم أأنه ميثل السيامن والإنتاج السمعي البرصي ومؤسساهتم  ي مجيع أأحناء
العامل .وكام ذكر  ي ترصحيات سابقة ،أأفاد بأأن القطاعات الإبداعية التابعة لالحتاد قامت بةرخيص مكيات كبية من الربجمة
ا ألصلية اليت انتجروها لروهيئات البث  ي مجيع أأحناء العامل .واكنت الرشاكة التجارية مع هيئات البث اسةراتيجية ابلنس بة للعديد
من املنتجني واكنت هيئات البث نتسروها تعمتد عىل قدراهتم الإبداعية  ي اإجناح خدماهتا ومنح املس هتلكني اخلربة اجليدة اليت
يتوقعوهنا .وأأقر ممثل الاحتاد بأأن قرصنة اإشارة هيئات البث مشلكة متوطنة .ومثلروها مثل لك أأشاكل القرصنة ،اس تزنفت
القمية من الاقتصاد السمعي البرصي كلك مع عواقب سلبية ابلنس بة للمس هتلكني .ودمع الاحتاد ادلويل جلعيات منتجي
ا ألفالم ادلول ا ألعضاء  ي حتقيق تقدم ملموس حنو معاهدة بشأأن حامية هيئات البث ،طاملا اقترصت تكل امحلاية عىل
الإشارة ومل تؤثر عىل احلقوق احلرصية ألاحاب احلقوق واملنتجني .و ي هذا الصدد ،أأشار ممثل الاحتاد ابرتياح اإىل أأن هذا
الهن اكن مبثابة النقطة ا ألساس ية ملناقشات ادلول ا ألعضاء خالل تكل ادلورة للجنة ادلامئة ،واكن ميسقا مع ولية اجلعية
العامة لعام  .2007كام أأشار ممثل الاحتاد ابهامتم اإىل املناقشات اليت جرت بشأأن جوانب أأخرى من النص املوحد ،و أأعرب
عن تطلعه اإىل توصل ادلول ا ألعضاء اإىل اتتاق حول تعاريف جمدية.
 .195وذكر ممثل الاحتاد ا ألورويب ل إالذاعة بأأنه عىل الرمغ من ان هنا تقدما جيدا قد مت اإحرازه ،اإل أأهنم اكنوا لبعض
الوقت متخلتني عن وتية التكنولوجيا ،ولكام اس تغرقت العملية وقتا أأطول ،لكام أأصبحت أأكرث صعوبة .ولكام تعمقوا  ي
التتاصيل ،لكام اكنت هنا حاجة أأكرب للخربة القانونية والعملية .و ي غضون بضع س نوات ،س يكون هنا ش بكة من اجليل
اخلامس ،مما يعين وجود بث اإنةرنت فائق الرسعة عرب الروهاتف النقال وابلتايل انتقال البث اإىل بعد أخر .ودلى الناس ثالجاهتم
اليت ختربمه بأأن يقوموا رشاء بعض اجلعة ا إلضافية الالزمة للربام الرايضية اليت س تذاع مساء ذكل اليوم .ودلى الناس أأيضا
هواتتروهم النقاةل اليت تطلب مهنم ما اإذا اكن ينبغي تسجيل الربام ملشاهدهتا  ي وقت أخر مناسب هلم ،اإذا اكنت دلهيم
مواعيد أأخرى .وتلقى ممثل الاحتاد متاجأأة سارة عندما ع م أأن القوانني  ي بعض ادلول ا ألعضاء  ي املنطقة ا ألفريقية أأصبحت
ابلتعل دلهيا الإماكنية لتغطية تكل القضااي واقةرح أأنه رمبا تمتكن مناطق أأخرى من أأن تتع م مهنا .ومع ذكل ،أأفاد بأأن القرصنة
أأصبحت أأيضا أأرسع و أأسروهل أوأكرث انيشارا من ذي قبل .وجيب أأن يكون لروهذه التطورات تأأثي عىل نطاق التطبيق وعىل
نطاق احلقوق .وهذا يعين أأن يكون لروها تأأثي بشلك غي مبارش أأيضا عىل التعاريف .و أأفاد بأأن الاحتاد ا ألورويب ل إالذاعة يدمع
مقةرحات وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بشأأن نطاق التطبيق وجعل تكل التعاريف بس يطة ومبارشة قدر
الإماكن .ومبجرد الإقرار ابإماكنية نقل ا إلشارة عرب الوسائل السلكية أأو الالسلكية ،فلن يكون هنا حاجة ل إالشارة اإىل متاهمي
جديدة مثل وسائل الإعالم أأو الش باكت أأو املنصات أأو خالفه .وخبالف ذكل سوف ينهتيي الامر بيشء مثل البث من
خالل منصة أألعاب التيديو .وفامي يتعلق ابلقضااي ا ألخرى ،أأيد ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات منتجي ا ألفالم وهجات نظر ممثيل
الاحتادات الإذاعية ا ألخرى.
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 .196وسأأل الرئيس عام اإذا اكنت هنا أأي منظامت حكومية دولية تطلب اللكمة .وحيث مل يكن هنا طلب بذكل،
اقةرح العودة اإىل مناقشة موضوع امحلاية .و أأشار اإىل أأنه خالل املناقشات اليت دارت حول التقرة ( ،)2اقةرح أأن يكون
مصطلح اإعادة الإرسال هو املصطلح املناسب ألنه يشي اإىل ا ألنشطة اليت قامت هبا كياانت خمتلتة غي هيئات البث
ا ألصيل .وفامي يتعلق ابلتقرة ( ،)3تناول أأحد التوضيحات اليت مت تقدميروها ،اس تخدام مصطلح "اإعادة الإرسال" ،وتساءل عام
اإذا اكن جيب أأن يكون "الإرسال" بدل من ذكل ،لتجنب التعارض مع تعريف اإعادة الإرسال ،حيث الإشارة اكنت اىل
أأنشطة هيئات البث الاصلية .وقد اس متع اجليع اإىل العديد من الاقةراحات بشأأن التقرة ( )3و أأهنا س تؤخر القرار ليكون
مسيندا اإىل ما اإذا اكن قد مت اختاذ هن اختياري ذلكل الإرسال اذلي قدم عرب ش باكت احلاسوب ،أأو ما اإذا اكن قد مت
اعتبار أأن البث املزتامن وغي املزتامن ميكن اإدراجه  ي ا ألحاكم الإلزامية بشأأن موضوع امحلاية اخلاص ابملعاهدة .وميكن أأن
يةر الإرسال املتأأخر كخيار ميكن اختاذه من قبل ادلول ا ألعضاء .كام اقةرحت بعض الوفود أأنه ينبغي اش امتل ااتحة الإرسال
بطريقة ميكن ألعضاء من اجلروهور الوصول اإليه من املاكن و ي الوقت اذلي خيتاره لك مهنم .و أأشار الرئيس اإىل املناقشة املثية
لالهامتم بشأأن اقةراح وفد الياابن و أأملح اإىل التتكي  ي ما اإذا اكن هنا توافق  ي الراء بشأأن هذا الاقةراح .وإاذا اكنت هنا
حاجة ملزيد من الوقت للتتكي  ي الامر ،فاإنه ميكن الانتقال اإىل التقرة ( .)4وتناولت التقرة ( )4مسأأةل البث الكبيل .ونصت
عىل أأن أأحاكم املعاهدة جيب تنطبق مع اإجراء التغييات الالزمة عىل حامية هيئات البث الكبيل فامي يتعلق برباجمروها الكبلية.
ومل تش متل عىل بدائل .وفتح الرئيس الباب لإجراء مناقشات بشأأن التقرة ( ،)4و أأشار اإىل أأن تعريف البث الكبيل اكن
بنتس درجة وضوح البث ،مع اختالف  ي تناول الإرسال ابلوسائل السلكية .ومت تعريف البث الكبيل عىل أأنه الإرسال
ابلوسائل السلكية لتائدة اس تقبال اجلروهور للصوت أأو الصورة أأو الصورة والصوت ،أأو ما ميثلروها والإرسال ابلوسائل السلكية
ل إالشارة املشترة عىل أأهنا بث كبيل ،أأو عن طريق توفي وسائل تشتي للجمروهور من قبل هيئة البث الكبيل ومبوافقهتا .وفامي
يتعلق اب إلشارات ا ألخرى اإىل البث الكبيل ،أأشار الرئيس اإىل أأنه  ي البدائل الواردة  ي قسم التعاريف ،ورد تعريتا فريدا من
نوعه ،أأشار اإىل أأن هيئة البث /هيئة البث الكبيل تعين الكيان القانوين اذلي أأخذ املبادرة بتجميع وجدوةل وحتمل املس ئولية
القانونية والتحريرية ل إالرسال .وبوضع هذين التعريتني  ي الاعتبار ،اكنت هنا حاجة لتحليل ما اإذا اكن ميكن التتاق عىل
تطبيقروهام بعد اإجراء التعديالت الالزمة عىل حامية هيئات البث الكبيل فامي يتعلق برباجمروها الكبلية ،كام مت مع هيئات البث فامي
يتعلق ببهثا أأو الربانم اذلي حيمل الإشارات .و أأفاد بأأهنا فرصة لتحليل هذا املوضوع مرة أأخرى.
 .197ورصح وفد نيجياي بأأنه من الصعب حتديد كيف تنعكس التقرة ( )4عىل موضوع امحلاية ،ألنه اإذا مت توفي تعاريف
للبث الكبيل  ي تعاريف البث وهيئات البث ،فقد ل يكون ذكل رضوراي .واقةرح الوفد أأنه قد يكون يء ميكن الرجوع
اإليه  ي مرحةل لحقة عندما يمت التتاق عىل تعريف هيئات البث أأو اإذا متت املوافقة عىل تعريف منتصل لروهيئات البث
الكبيل.
 .198و أأعرب الرئيس عن موافقته عىل أأن ذكل يتوقف عىل التتاق عىل تعريف البث ،أأو اإذا اكن سيمت التوصل اإىل
تعاريف منتصةل .واقةرح الرئيس أأنه س يكون من املثي لالهامتم أأن يمت الاس امتع اإىل أأي املاوف بشأأن اإدراج حامية هيئات
البث الكبيل ،واليت نوقشت  ي ادلورات السابقة ،مثل القلق ادلس توري بشأأن حامية هيئات البث الكبيل .واكنت بعض
الوفود قد أأعربت عن قلقروها بشأأن البيئات التنظميية املتلتة اليت تنطبق عىل هيئات البث الكبيل .كام أأفاد بأأنه مت الاس امتع
أأيضا لقةراحات مقدمة من عدة وفود بأأن موضوع امحلاية جيب أأن ل يشمل البث فقط ولكن البث الكبيل كذكل .وهذا هو
السبب اذلي جعل النص املوحد يضمن تعريف منتصل لبعض البدائل من أأجل اإضافة بعض التوضيحات.
 .199ودمع وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه التعليقات اليت أأدىل هبا وفد نيجياي و أأعرب عن اتتاقه بأأن الصيغة
تعمتد عىل تعريف البث والبث الكبيل .وإاذا اكن هنا تعريف مس تقل للبث والبث الكبيل ،وجرى التتاق عىل وجود مثل
هذا التعريف ،فلن يكون دليه أأي تعليق عىل الصياغة الواردة  ي التقرة ( .)4وس يكون من الرضوري وجود مثل هذه التقرة
 ي النص .وإاذا اكن دلى بعض الوفود أأية خماوف حمددة بشأأن البث الكبيل ،فاإنه ميكن أأن يكون هنا نص اإضا ي يضاف
ملعاجلة هذه املاوف ،اكلطرق املتلتة محلاية البث الكبيل ،عىل سبيل املثال.
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 .200ورصح وفد الربازيل بأأنه فامي يتعلق ابلتقرة ( )4وموضوع امحلاية ،اكن من الصعب الاس تجابة قبل أأن يكون هنا
بعض التوافق  ي الراء بشأأن التعاريف واملس تتيدين من املعاهدة .وذكر الوفد أأن النص بشلكه احلايل ل يوفر الراحة الالزمة
بشأأن مواصتات اليرشيع الوطين .وحتديدا ،مل تةر عبارة" :تطبق بعد اإجراء التعديالت الالزمة" أأي جمال للمرونة ابلنس بة
لدلول ا ألعضاء .و ي هذا الصدد ،فاإن النص ل يوفر املرونة والراحة الالزمة ابلنس بة هل .وسينظر الوفد  ي النسخة املنقحة
وس يقميروها.
 .201و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل املناقشات بشأأن هيئات البث الكبيل اليت جرت عىل مدار عدة دورات
للجنة ادلامئة .واكن الرئيس قد أأشار اإىل الشواغل ادلس تورية و ي عدد من املرات جاء ذكر املعاجلات املتلتة  ي البيئة
التنظميية ،اكن أخرها من وفد الربازيل .و أأعرب الوفد عن اتتاقه مع ترصحيات وفدي الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه
والربازيل ،بأأن القضية ارتبطت بتعريف هيئات البث والبث الكبيل .وابلنظر اإىل التعبي عن القلق وابلنظرا اإىل هيلكة النص
املوحد ،اكنت اإحدى ا ألفاكر اليت طر أأت عىل فكر الوفد يه جعل حامية هيئات البث الكبيل مبوجب املعاهدة أأمرا اختياراي
وتر ا ألمر لتقدير ادلول ا ألعضاء .وإاذا اكنت هذه التكرة لكسب التأأييد ،فاإنه يتعني عىل اجليع النظر  ي كيتية هيلكة مثل
هذا احلمك .واقةرح الوفد حكام اختياراي من شأأنه أأن حيتوي عىل تعريف لروهيئات البث الكبيل مصمم خصيصا لروهذا احلمك .ولن
يمت التوصل اإىل هذا التعريف اإل بعد مناقشة املادة اليت تناولت هذا املس توى الاختياري من امحلاية.
 .202و أأفاد الرئيس بأأنه مت الوصول اإىل حلظة ل يس متعون فهيا اإىل املواقف التردية اليت اكنت  ي كثي من ا ألحيان بعيدا عن
بعضروها البعض حفسب ،بل اإىل بداية معلية مثية جدا لالهامتم حيث اكنت الوفود تناق ،كيتية التعامل مع خماوف الوفود
ا ألخرى .واكنت هذه نقطة مثية جدا لالهامتم حيث اكنت ادلول ا ألعضاء تدرج وهجات نظر الوفود ا ألخرى.
 .203و أأشار وفد ش ييل اإىل التعليقات حول التعاريف و أأشار اإىل أأن نظامه هل طرق خمتلتة لتناول ذكل من الناحية القانونية
فامي يتعلق ابملشغلني وهيئات البث التقليدية .وأأفاد بأأنه يتعامل مع واقع خمتلف جدا  ي بالده حيث مل يكن دليه كياانت
تشغيل بث كبيل تقوم بينتيذ ا ألنشطة املنصوص علهيا  ي التعريف واليت طرحت  ي تعاريف هيئات البث والبث الكبيل .ومل
تكن صناعة هتمت مبعاهدة من هذا النوع .وهذا هو السبب وراء تعبي الوفد عن اعتقاده بأأن اإماكنية احلتاظ عىل البديل أأو
اش امتل مشغل البث الكبيل  ي الوقت احلارض ليست أأمرا رضوراي.
 .204و أأشار وفد الربازيل اإىل الاقةراح املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن اإماكنية السامح بتقدير ادلول
ا ألعضاء بشأأن املس توى الاختياري من امحلاية ،وذكر أأنه قد يكون وس يةل جيدة للميض قدما هبدف توفي الطمأأنينة لوفدي
ش ييل والربازيل وكذكل الوفود ا ألخرى اليت دلهيا خماوف بشأأن ترشيعاهتا الوطنية.
 .205و أأفاد الرئيس بأأنه يتعني علهيم احةرام الشواغل املتلتة اليت أعرب عهنا .و أأفاد بأأهنا اكنت جتربة للتع م ومسأأةل احةرام
لوهجات النظر املتلتة ،ومع أأخذ ذكل  ي الاعتبار سيمتكنون من البدء  ي اإجياد بعض البدائل .واقةرح الرئيس أأن تكون
املناقشة التالية بشأأن القسم الثالث وهو احلقوق املزمع منحروها.
 .206وافتتح الرئيس اجللسة بتلخيص ملناقشات اليوم السابق ،و أأشار اإىل أأنه اكن حياول جتميع الاقةراحات معا من أأجل
تناول املاوف املرشوعة للوفود هبدف صياغة النص املوحد املعدل .و أأشار الرئيس اإىل التقرة ( )4مبوضوع امحلاية وفتح الباب
للتعليقات ا إلضافية.
 .207و أأشار وفد الربازيل اإىل مذكرة الرئيس و أأيد التعليقات اليت قدمت ملزيد من املناقشة بشأأن اإماكنية اإدراج الإرسال من
قبل هيئات البث حبيث ميكن ألعضاء من اجلروهور أأن خيتاروا بشلك فردي ماكن ووقت الوصول اإىل الإرسال ،مكوضوع
امحلاية .و أأشار اإىل أأنه من غي الواحض كيف سيتبط موضوع امحلاية اجلديد ابلولية املمنوحة بشأأن الهن القامئ عىل الإشارة
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وكيف ميكن ان يرتبط ابحملتوى اذلي مت بثه .و أأيد الوفد مذكرة الرئيس و أأعرب عن تتروهمه للحاجة اإىل مزيد من املناقشة حول
هذا املوضوع.
 .208وذكر ممثل احتاد هيئات البث ا أليبيية ا ألمريكية من أأجل امللكية التكرية بأأنه احتاد لروهيئات البث مشل هيئات البث
املتلتة  ي مجيع أأحناء ا ألمريكتني ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،املكس يك ،و أأمرياك الالتينية وكذكل اس بانيا والربتغال اليت
شاركت التكرة بأأنه ينبغي لروها اس تكشاف ومواصةل حتليل مجيع الاحامتلت ،مبا  ي ذكل البث الكبيل ،ألنه  ي البدلان اليت
ميثلروها تأأيت معظم الربام اإىل املشاهدين من خالل أأنظمة البث الكبيل .و أأعرب ممثل احتاد هيئات البث ا أليبيية ا ألمريكية
من أأجل امللكية التكرية عن قلقه فامي يتعلق ابلقرصنة  ي تكل البدلان .و أأفاد بأأنه قد ر أأى أأن ا إلشارات قد رسقت مبارشة من
رشاكت البث الكبيل ،وابلتايل ،فاإنه يتطلع لرؤية اإماكنية اإدراج البث الكبيل فامي يتعلق ابمحلاية املتوقعة مبوجب املعاهدة.
 .209وذكر ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية أأنه يشعر ابلقلق مثل اجليع بشأأن قرصنة احملتوايت اليت يمت توفيها
من خالل أأنظمة البث الكبيل .ومع ذكل ،س يكون من املثي لالهامتم أأن يقوم ممثل احتاد هيئات البث ا أليبيية ا ألمريكية من
أأجل امللكية التكرية بتوضيح ما اإذا اكن  ي أأي من البدلان اليت واهجت مشالك رسقة الناس رسقة اإشارة البث الكبيل ل
جترم ابلتعل القيام بذكل .و أأفاد أأن جزءا من املشلكة يمتثل  ي الإشارة اإىل مشالك القرصنة اليت ختضع ابلتعل لعقوابت جنائية
وغرامات و ي بعض ا ألحيان لعقوبة السجن  ي البدلان اليت وقعت فهيا ،وبعد ذكل يمت اس تخدام ذكل كتربير إلنشاء طبقة
جديدة من احلقوق للموزعني عىل حساب أأاحاب احملتوى .وابلنس بة هلم ،ليك تصبح احلجة أأكرث اإقناعا  ي س ياق أأنظمة
البث الكبيل ،يتعني عىل احتاد هيئات البث ا أليبيية ا ألمريكية من أأجل امللكية التكرية أأن يوحض ما اإذا اكنت هنا أأي
جفوات  ي امحلاية احمللية قد أأثرت عىل أأنظمة البث الكبيل .وتساءل ممثل الاحتاد عام اإذا اكن مسموح قانوان ابإعادة ا إلرسال أأو
البث أأو التوزيع عرب أأنظمة البث الكبيل دون احلصول عىل ترصحي من أأاحاب احلقوق أأو مشغيل البث الكبيل  ي أأي من
ادلول ا ألعضاء.
 .210واقةرح الرئيس أأنه ميكن طرح القضية عىل اللجنة ادلامئة ابعتبارها قضية متتوحة.
 .211وذكر ممثل احتاد هيئات البث ا أليبيية ا ألمريكية من أأجل امللكية التكرية أأن املشلكة تمتثل  ي أأن هيئات البث
الكبيل اخلارجية ليس لروها صتة مقاضاة وفقا لليرشيعات احمللية .ولروهذا السبب جاء الضغط ابجتاه وجود معاهدة دولية.
 .212ودعا الرئيس الوفود اإىل الإدلء بتعليقات بشأأن السؤال اذلي طرحه وفد الربازيل بشأأن مذكرة الرئيس اليت تتعلق
بوضع الإاتحة وأاثره .وحيث مل يكن هنا أأي تعليقات ،فتح الرئيس ابب احلديث للمنظامت غي احلكومية.
 .213وذكر ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية أأن حق الإاتحة اكن شيئا مرتبطا ابحملتوى وإاذا مل يكن من املتةرض
أأن تكون املعاهدة حول احلقوق واحملتوى ،ف إانه من غي املناسب أأن يكون هنا حق إااتحة  ي املعاهدة.
 .214و أأشار ممثل الاحتاد ا ألورويب ل إالذاعة اإىل الكيتية اليت بد أأ النقاش هباء حول هيئات البث ومن مث اكن من املس م به
أأن ش باكت البث الكبيل قد أأدرجت مضن الكياانت املسؤوةل عن التوزيع ،ولكهنا أأيضا أأنتجت ووزعت براجمروها .ولروهذا
السبب اكن هنا توافق عىل اإدراج ذكل النشاط بعينه .واكنت بداية املناقشة يه أأن هيئات البث ومشغيل البث الكبيل
اليت ترصفت كروهيئات بث بنتس الطريقة مشموةل ابلتغطية .واقةرح ممثل الاحتاد أأن ذكل قد يكون خمرجا للخيارات احملمتةل
بشأأن الصياغة .وفامي يتعلق مبسأأةل اإدراج حق الإاتحة وحق احملتوى ،أأعرب عن اعتقاده بأأن حق ا إلاتحة مل يكن ابلرضورة
مرتبطا ابحملتوى ألنه هيئات البث الاحتاد ا ألورويب دلهيا ابلتعل حق الإاتحة عىل مدار الـ  15عاما السابقة.
 .215وسلط الرئيس الضوء عىل ا ألدوار املتلتة اليت ميكن لكياانت البث الكبيل أأن تلعهبا ،و أأشار اإىل أأهنا ميكن أأن
تترصف بنتس الطريقة اليت تترصف هبا بعض هيئات البث .و أأفاد بأأهنا نقطة مثية لالهامتم ينبغي أأن تؤخذ  ي الاعتبار بدءا
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من قسم التعريف ،فامي يتعلق مباهية امحلاية اليت مت اقةراهحا .،وتضمنت املعاهدة البث والبث الكبيل .واكن النشاط اذلي اكنوا
يؤكدون عليه هو النشاط اليت نتذته كياانت البث الكبيل عندما قامت بدور هيئة البث ،مع التارق الوحيد وهو أأهنا نتذته
عن طريق الإرسال ابلوسائل السلكية .و أأصبح من الواحض أأن الغرض من التعريف مل يكن اش امتل تكل ا ألنشطة أأو الكياانت
اليت قامت اب ألنشطة املتعلقة ابلبث الكبيل ،ولكهنا مل تنتذ البث الكبيل ،مبا  ي ذكل أأنشطة مثل التجميع والربجمة وكوهنا
الكيان القانوين املسؤول .وإاذا اكنت قد ركزت عىل ا ألنشطة اليت تقوم هبا هيئات البث الكبيل واليت اكنت ترتبط ارتباطا
وثيقا أأو مماثةل ل ألنشطة اليت قامت هبا هيئات البث ،فاإن ذكل الامر قد يكون متيدا .ومع ذكل ،أأشار اإىل أأنه ميكن أأن
يكون لزال هنا مواقف دس تورية أأو تنظميية ألخذها  ي الاعتبار.
 .216و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عن اتتاقه مع اإشارة الرئيس اإىل حامية هيئات البث الكبيل .و أأفاد
بأأن امحلاية ليست لإعادة ا إلرسال الكبيل أأو مشغيل البث الكبيل اذلين أأجروا فقط اإعادة ا إلرسال ،ولكن امحلاية لؤلئك اذلين
اكنوا هيئات بث كبيل ويقومون ابإجراء اإرسال جديد .و أأشار الوفد اإىل مناقشة الإرسال بناء عىل الطلب  ي موضوع امحلاية
وحق الإاتحة ،ألنه اكنت هنا قضيتني .و أأفاد بأأن فروهمه ملذكرة الرئيس بشأأن موضوع امحلاية اكن أأي كيان قام ابلإرسال ،سواء
اكن هيئة بث أأو بث كبيل ،هبذه الطرق اليت جعلت أأفراد من اجلروهور يصلون اإليه من املاكن و ي الوقت اذلي اختاره لك
واحد مهنم .لقد تعامل الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه مع ذكل الإرسال عىل أأنه اإرسال جيب أأن يكون محميا مبوجب
املعاهدة .ولروهذا السبب فروهم الوفد أأنه قد أأدرج  ي موضوع امحلاية .وذكر ممثل الاحتاد أأن حق ا إلاتحة اكن قضية منتصةل .واكن
السؤال عن ماهية ا ألنشطة اليت أأرادوا أأن تكون هيئات البث محمية ضدها عندما أنشأأت قامئة احلقوق .واكن علهيم أأن
يقرروا ما اإذا اكنوا يريدون فقط حامية هيئات البث ضد اعةراض الإشارة أأم اإعادة الإرسال أأم البث املزتامن أأو ش به
املزتامن ،أأم أأرادوا أأيضا حامية هيئات البث ضد مثل تكل احلالت اليت يقوم القراصنة ابعةراض ا إلشارة وإاجراء تثبيت
ل إالشارة مث اإجراء ا إلرسال .وهنا طريقتان لس تخدام اإشارات هيئات البث ،وماإذا اكن ذكل الإرسال من قبل القراصنة قد
مت بطريقة مزتامنة أأو إاكرسال قامئ عىل الطلب ،فاإنه ينبغي أأن يكون دلى هيئات البث القدرة عىل وقف مثل هذه ا ألنشطة.
ولروهذا السبب طلب الوفد دامئا أأن يمت اإدراج حق الإاتحة  ي املعاهدة.
 .217و أأشار الرئيس اإىل أأن هذا املوضوع قد أأثي  ي ا ألصل من قبل وفد الربازيل و أأشار اإىل أأن حق الإاتحة ارتبط بلك
من موضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها .ولغرض الوضوح ،اقةرح الرئيس أأن يمت تركزي النقاش  ي هذه املرحةل عىل موضوع
امحلاية ومناقشة الترق  ي اإماكنية اس تخدام ا إلاتحة  ي قسم احلقوق املزمع منحروها .واكن وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء
فيه قد قام بذكل .واكن قسم موضوع امحلاية ذي صةل هبذا النوع من الإرسال اذلي يرغبون  ي حاميته  ،ي حني أأن قسم
احلقوق املزمع منحروها قد أأشار اإىل الإجراءات اليت ميكن لروهيئة البث اختاذها من أأجل منع بعض ا ألعامل احملددة .واكن أأحد
التروق املبدئية يمتثل  ي أأنه  ي قسم موضوع امحلاية اكن احلديث عن الااتحة من قبل هيئة البث ا ألصلية  ،ي حني أأنه  ي
قسم احلقوق املزمع منحروها ميكن أأن يكون العمل ذي صةل اب ألنشطة اليت قام هبا القراصنة لمتكني هيئة البث من اختاذ اإجراء.
واقةرح الرئيس أأنه ينبغي أأن يمت تبادل وهجات نظر اإضافية وطرح ا ألس ئةل أأو الاس تتسارات.
 .218و أأكد ممثل مجعية أأمرياك الشاملية لروهيئات الاذاعة جمددا عىل موقته بأأنه ينبغي أأل يكون هنا أأي اختالف من حيث
هيئات البث والبث الكبيل .و أأفاد بأأن مشالك القرصنة والاس تغالل غي املرخص به عرب احلدود  ي حد ذاته اكن مماثال  ي
لكهيام ،ونييجة ذلكل اكنت احلالت اخلاصة ابمحلاية احملدثة اجلديدة مماثةل .و أأيد ممثل مجعية أأمرياك الشاملية لروهيئات الاذاعة بيان
ممثل احتاد هيئات البث ا أليبيية ا ألمريكية من أأجل امللكية التكرية.
 .219واقةرح الرئيس أأنه عندما جرت مناقشة ا إلاتحة  ي ا إلشارة اإىل موضوع امحلاية ،اكن ينبغي أأيضا مناقشة ما اإذا اكن
مثل هذا النشاط اذلي قامت به هيئة البث ا ألصلية سيمت حاميته من عدمه  ،ي حني أأنه  ي قسم احلقوق املزمع منحروها اكن
الةركزي عىل ما اإذا اكن ينبغي أأن يكون دلى هيئات البث القدرة عىل وقف الإاتحة غي املرصح هبا ،وقد يكون ذكل هو
النشاط اذلي يقوم به القراصنة .ودعا الرئيس املنظامت غي احلكومية لتقدمي أأفاكرها بشأأن هذه املسأأةل املعقدة .وانتقل الرئيس
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اىل القسم الثالث من مذكرة الرئيس بشأأن احلقوق املزمع منحروها .واكن هنا اثنني من البدائل .واكن البديل أألف مبثابة الترصة
ملنح هيئات البث احلق  ي اإجازة أأو منع اإعادة اإرسال البث للجمروهور بأأي وس يةل .واكن البديل ابء مبثابة نتس اليشء فامي عدا
أأن هذا النوع من احلق اكن احلق  ي منع الإرسال غي مرصح به للبث اإىل اجلروهور بأأي وس يةل .و أأشار اإىل حقيقة أأنه لزال ل
يوجد ما يشي اإىل هيئات البث الكبيل ،اسينادا اإىل كيف مت تعريف البث .واكن التارق الرئييس هو عبارة" :احلق  ي اإجازة
أأو منع اإعادة اإرسال البث أأو احلق  ي منع الإرسال غي املرصح به للبث" .وجاء الترق من التتاقيات ادلولية السابقة ،مبا  ي
ذكل اتتاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية التكرية.
 .220وقال وفد (مجروهوية) التلبني إان البديل " أأ" أأكرث انسجاما مع هدف التصدي لقرصنة الإشارة  .ي حني أأن احلق
احلرصي  ي الترصحي واحلظر عكس ذكل املتعلق حبق املؤلف ،واكن واحضا أأن الروهدف من امحلاية امتد فقط اإىل اإعادة اإرسال
اإشارات البث وليس اإىل املصنف أأو احملتوى اذلي نقلته مثل هذه الإشارة .ومل يكن متروهوما القلق من أأن منح هذا احلق
احلرصي سوف يسمح هلم عىل حنو فعال ابلس يطرة حىت عىل املصنتات اليت ليس لروها حق مؤلف أأو اململوكة ملكية العامة،
ومع ذكل ،طاملا عكست أأحاكم املعاهدة املقةرحة الهن القامئ عىل ا إلشارة مفن الواحض أأن هذه احلقوق احلرصية ل ميكن أأن
متتد ليشمل احملتوايت غي احملمية.
 .221وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية إان الاقةراح بشأأن حق واحد لإجازة اإعادة الإرسال املزتامن وش به املزتامن
لإشارات البث عرب أأي وس يط ،تضمن عددا من املتاهمي اليت اكنت ابلغة ا ألمهية لروهذا احلق .و أأعرب عن رغبته بأأن تتجسد
تكل املتاهمي  ي صياغة الرئيس للبديلني " أأ" و"ب" .واقةرح اإدراج عبارة "املزتامن أأو ش به املزتامن" قبل "اإعادة الإرسال"  ي
لك من البديل " أأ" و"ب" .واكن التغيي الثاين اذلي رغب الوفد  ي أأن يتجسد  ي الك البديلني هو احلق املرتبط إابشارات
البث ،وبذكل اكن لروهيئات البث احلق  ي اإجازة أأو منع اإعادة الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن إلشارات البث بدل من جمرد
البث اإىل اجلروهور .واكن التغيي الثالث اذلي أأوىص الوفد به هو اسيبدال عبارة "بأأي وس يةل" بعبارة "عرب أأي وس يط".
واكن هذا الطلب يرجع اإىل التتسي الضيق لعبارة "بأأي وس يةل"  ي معاهدات احلقوق اجملاورة ابلويبو وحىت معاهدات حق
املؤلف ،واليت عادة ما تشي فقط اإىل سلكية أأو لسلكية .و أأشار الوفد اإىل أأن معاهدات حق املؤلف أأشارت اإىل سلكية أأو
لسلكية وعادت عىل عبارة "بأأي وس يةل" ليشمل لكهيام .واقةرح الوفد عبارة "عرب أأي وس يط" ،اليت من شأأهنا أأن تشمل  ي
ا ألساس عرب أأي منصة.
 .222ولحظ الرئيس أأن التعريف املقةرح إلعادة الإرسال فضتاض .و أأحاط علام بأأنه بشأأن ا ألهلية اليت حتدد أأنواع اإعادة
الإرسال اليت س تكون حمظورة أأو جمازة ،فاإهنم قد تلقوا اقةراحات لتحديدها ابإعادة الإرسال املزتامن وش به املزتامن .وفامي
يتعلق ابلقةراح بشأأن اإشارات البث ،ذكر الرئيس أأنه أأحاط علام هبا ،جنبا اإىل جنب مع اقةراح اس تخدام مصطلح "عرب أأي
وس يط".
 .223و أأكد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بأأنه اكن يتضل بشدة البديل " أأ" ،اذلي متاىش مع تعريف اإعادة
الإرسال .ولو اكن التعريف التضتاض لإعادة الإرسال  ي النص املوحد بقي كام هو ،مبا  ي ذكل اإعادة الإرسال املتأأخرة ،لاكنت
الصياغة س تكون اكفية .ووافق الوفد عىل بيان وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن عبارة "بأأي وس يةل" ميكن أأن تتغي اإىل
"عرب أأي وس يط" .ومع ذكل ،اإذا اقترص تعريف اإعادة الإرسال عىل معليات الإرسال املزتامن ،فسوف يكون دلهيم صيغة
بديةل وفق البديل " أأ" من شأأهنا أأن تشمل أأيضا احلق  ي اإجازة ومنع الإرسال املتأأخر .ذلكل ،أأعرب الوفد عن رغبته  ي
اإضافة صياغة تتوافق مع التعريف البديل لإعادة الإرسال اليت سينص عىل أأنه" :جيوز لروهيئات البث اإجازة أأو منع اإعادة
الإرسال وإاعادة الإرسال املتأأخرة لعمليات البث التابعة لروها عرب أأي وس يط اإىل اجلروهور ".واكنت النقطة الثانية اليت أأشار اإلهيا
الوفد يه أأنه يود أأن يرى صيغة من شأأهنا أأن جتسد حق ا إلاتحة .ومن شأأن تكل الصيغة أأن تكون عىل النحو التايل" :تمتتع
هيئات البث ابحلق  ي اإجازة أأو منع اإاتحة البث/البث الاكبيل للجمروهور ابلطريقة اليت جتزي للجمروهور الوصول إالهيام من أأي
ماكن و ي أأي وقت خيتاروهنام بأأنتسروهم" .واكنت النقطة ا ألخية اليت أأشار اإلهيا حول هذا الباب يه رضورة اإدراج امحلاية ملا
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قبل البث ،نظرا ألهنم مل يكن دلهيم حيهنا أأي اإشارة اإىل احلقوق اليت من شأأهنا أأن حتمي اإشارات ما قبل البث .وسوف
يشار الوفد  ي الصياغة  ي الوقت املناسب.
 .224ورصح وفد الروهند أأن البديل "ب" ييناسب مع التتويض ا ألصيل ،ألنه اكن هنا حق مبنع اإعادة الإرسال غي املرصح
به من البث اإلىى اجلروهور بأأي وس يةل .وعىل النحو اذلي نوقشت به  ي وقت سابق ،فاإن عبارة "بأأي وس يةل" اليت جيري
اإدراهجا  ي البديل " أأ" أأنشأأت حقوقا اإضافية .كام تس ببت  ي مزيد من الارتبا حول املقصود من عبارة "بأأي وس يةل".
وحىت لو حلت حمل لكمة "وس يط" فأأهنا ميكن أأن تتحدث عن الإنةرنت كوس يط أأو الإنةرنت كوس يةل .وقد أأاثر هذه النقطة
ابس مترار وفد الروهند ووفد الربازيل .واحتاج الاقةراح اذلي قدمه وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل مزيد من
املناقشة الشامةل .وحىت اإعادة الإرسال املزتامن وش به املزتامن ،من أأجل اسييعاب فروق التوقيت ،واليت اكنت وس يةل
بس يطة للنظر اإىل حقوق ما بعد التثبيت اكنت مقبوةل  ي حلظة من الوقت .ومع ذكل ،فاإن اس تحداث حق موسع مبوجب
البديل " أأ" قد أأاثر خماوف معيقة.
 .225و أأعرب وفد الياابن عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه واذلي أأفاد بأأنه ليس
فقط حق الإرسال ،ولكن أأيضا حق التثبيت وحق ما بعد التثبيت ،وخصوصا اكنت اإاتحة احلق هممة ملعاجلة مشلكة قرصنة
الإشارات .وإاذا اكنت اإعادة الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن يه الوحيدة احملمية  ي اإطار املعاهدة ،فلن يكون دلى هيئات
البث إاجراءات مضادة لقرصنة الإشارة فعاةل مبا فيه الكتاية .وابلتايل ،اقةرح الوفد مواصةل املناقشات حول حق التثبيت،
وحق ما بعد التثبيت وحق الإاتحة.
 .226و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده ملداخةل وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بشأأن رضورة
التتكي  ي بعض اخليارات محلاية اإشارات ما قبل البث  ي النص اذلي قدمه الرئيس .وقد نوق ،عىل مر الس نني عدد من
اخليارات وا ألحاكم النصية .واندرجت اإىل حد كبي  ي فئتني .و ي بعض ا ألحيان ،قد صيغت اإشارة ما قبل البث كحق
حرصي و ي خيارات أأخرى ،اكنت جمرد احلق  ي المتتع ابمحلاية القانونية املناس بة والتعاةل لإشارات ما قبل البث .واكن هنا
خياران ورمبا خيار اثلث س يكونوا عدم حامية عىل الإطالق .و أأشار الوفد اىل الوثيقة  SCCR/15/2مكثال .واكنت هنا
مجموعة من اخليارات ،مبا  ي ذكل حق حرصي وحق  ي امحلاية القانونية املناس بة والتعاةل وعدم حامية عىل الإطالق ،واليت
ميكن عىل ا ألرحج أأن تنعكس  ي املرشوع.
 .227و أأيد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اخليارات اليت حددها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية إلشارة ما قبل
البث .واتتق عىل أأنه اإذا أأمكن جتس يد اخليارات الثالثة املذكورة ،فاإن النص س يغطي مجيع الاحامتلت.
 .228و أأيد وفد اإيطاليا البيان اذلي قدمه وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وذكر أأن امحلاية اكنت ل إالشارة وضد
رسقة ا إلشارة ،ولكن هذا اكن يعين أأن امحلاية اس مترت أأيضا مع عواقب رسقة ا إلشارة .ومل يمتكن الوفد من ختيل احلاةل اليت
حدث فهيا النشاط  ي حلظة رسقة القراصنة ل إالشارة وبعد ذكل ،ألن الرسقة مل يعد لروها أأي أأمهية أأو نييجة .فاإذا اكن الشخص
رسق مال مث اشةرى يء ما ،عىل سبيل املثال ،اكن الشخص مسؤول فقط  ي حلظة الرسقة مث بعد ذكل ميكنه أأن تتعل ما
يشاء .واكن ذكل هنجا ساذجا جدا .وإاذا رسق الشخص اإشارة مث اس تخدهما بعد ذكل  ي شلك خمتلف ،مفن غي املناسب
اسيبعاد اإماكنية أأن الشخص مسؤول .واحتاج أأاحاب الإشارة أأن يكون دلهيم احلق  ي التدخل لحقا ،وكذكل  ي التدخل
فامي يتعلق اب ألنشطة الالحقة .وفضل الوفد البديل " أأ" ألنه اكن من الواحض أأن هيئة البث اكن لروها احلق  ي حظر أأنشطة
معينة ولكن فقط اإذا قد اكن لروها احلق  ي اإجازة هذا النشاط أأيضا .واكنت هذه احلقوق مرتبطة منطقيا مع بعضروها البعض.
و أأقر البديل "ب" مضنيا بأأنه اإذا قد اكن للشخص احلق  ي حظر يء غي جماز ،فاإن ذكل يعين أأن الشخص اكن  ي
السابق هل احلق  ي أأن جيزيه .واكنت النييجة أأنه اإذا اكن غي جماز ،فاإن الشخص ميكن أأن مينعه .واقةرح الوفد اختيار البديل
" أأ" ،مع لك الاقةراحات الالحقة لوفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
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 .229ودعا الرئيس للتتكي  ي الوضع املتعلق بكيتية منع حدوث ترصف غي جماز .واكن ذكل هو السؤال اذلي طرحه وفد
اإيطاليا .كام أأثيت هذه النقطة من ِقبل وفد الروهند وممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية بشأأن إاماكنية منع مثل هذه
ا ألفعال غي اجملازة عىل أأي منصة.
 .230وقال وفد نيجياي إانه اكن ييشاور بشأأن البديل " أأ" أأو "ب" .وطلب توضيحا خصوصا من وفد الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه حول ما اإذا اكن دلهيم تعريف للبث  ي س ياق البديل "ب" ،وما اإذا اكن تعريف اإعادة الإرسال مشل
اإعادة الإرسال املزتامن وش به املزتامن ،وحىت الإرسال املتأأخر ،وإاىل أأي مدى عدم وجود توسع أأو ترامك  ي احلقوق اليت يتعني
أأن متنحروها املعاهدة ميكن أأن حيد من النشاط العادي ل إالاتحة اخلاص هبيئات البث.
 .231وقال ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية إانه مبجرد أأن تطرقوا اإىل أأش ياء مثل اإجازة اس تخدامات املصنتات،
أأصبح من املناسب للشخص اذلي مينح الإجازة أأن يتتق مع أأاحاب احملتوى عىل أأن يقوموا بتكل ا ألش ياء .واكن حق املؤلف
حارضا حبيث عندما اكن الناس حياولون اإمتام العالقات التجارية لس تغالل املصنتات ،اكن ينبغي أأن يمت ذكل من خالل اإبرام
عقود مع أأاحاب احملتوى .واكنت معظم ا ألش ياء اليت اكن جيري اقةراهحا تشلك بديال عن العقود وينبغي أأن تكون معارضة
للتدخل  ي حرية التعاقد  ي هذا اجملال ،أأو حقوق أأاحاب حق املؤلف  ي صياغة العقود ابلطريقة اليت يريدوهنا .ولإبرام
معاهدة قامئة عىل الإشارة ،اكن من املروهم اإجناز احلد ا ألدىن من حيث التداخل مع العالقات التجارية وحماوةل اإجناز ا ألمور اليت
اكنت رضورية والةركزي علهىا.
 .232ورد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عىل تعليق وفد نيجياي موحضا أأنه اإذا اكن تعريف اإعادة الإرسال
الوارد  ي نص الرئيس أأشار أأيضا اإىل الإرسال املزتامن واملتأأخر من ِقبل كياانت أأخرى ،فسوف يكون اكفيا للتعامل مع
خماوفه .ووافق عىل أأنه اكن السؤال اجلوهري للتعريف ا ألوسع لإعادة الإرسال .وهذا هو السبب اذلي جعهل يريد أأن يكون
شتافا و أأشار اإىل خيار اإضافة حق الإاتحة ،ألنه اإذا اكن تعريف اإعادة الإرسال أأضيق ،أأو اإذا مل يتضمن مثل هذه ا ألنواع من
الإرسال ابلطريقة اليت متكن اجلروهور من الوصول اإلهيا  ي الوقت اذلي ايختارونه بأأنتسروهم ،فاإن ذكل لن يكون اكفيا.
 .233و أأشار الرئيس اإىل العالقة بتعريف اإعادة الإرسال ،حبيث أأنه اإذا اكن واسعا مبا يكتي لتغطية مجيع أأنواع ا ألنشطة ،كام
عرب عهنا وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه فليس من الرضوري أأن يضيف أأي رشوط اإضافية .وإاذا اكن تعريف
اإعادة الإرسال مقترصا عىل اإعادة الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن ،فاإن سيتعني علهيم اإدراج حق ا إلاتحة  ي قسم احلقوق
املزمع منحروها.
 .234و أأوحض وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأنه س يكتيه أأن يكون دليه تعريف واسع جدا لإعادة الإرسال ،لكنه
شدد فقط عىل أأنه اإذا اكن واسعا مبا يكتي ليشمل احلق  ي ا إلاتحة .و أأشار اإىل املثال اذلي قدمه وفد اإيطاليا و أأفاد بأأن ذكل
مل يغي من الرضر اذلي يلحق هبيئات البث أأوابلسيامثرات اليت وضعت  ي اإنتاج الربام و ي البث .ومل ير فرقا  ي حال مت
اعةراض ا إلشارة وإاعادة اإرسالروها عىل حنو مزتامن ،خالل  24ساعة ،أأو حيامث مت تثبيت ا إلشارة وإارسالروها بعد  72ساعة أأو بعد
فةرة أأطول .واكن نتس الرضر .واكنت يه ا إلشارة اليت مت اعةراضروها .واكن اس تخداما غي مرشوع لإشارة هيئات البث
وابلتايل ،ر أأى الوفد رضورة حاميهتا.
 .235ودعا الرئيس الوفود اإىل التتكي  ي الترق بني نطاق موضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها ،وحتديدا  ي موضوع حقوق
الإاتحة .ودعامه أأيضا أأن التتكي  ي اختالف حامية معليات الإرسال اليت تمت بطريقة تسمح للجمروهور ابلوصول إالهيا  ي الوقت
واملاكن الذلين خيتاروهنام ،واذلي اكن نشاطا ميزي الإاتحة من ِقبل هجة البث ا ألصلية عن النشاط اذلي يقوم به القراصنة،
وقدرة هجة البث لوقف هذا النشاط .ومت تناول اإحدى احلالت عندما اس تخدمت هجة البث هذه الطريقة ل إالرسال ،إاذا اكن
ذكل س يكون موضوع امحلاية ،واكنت الثانية يه أأنه عىل الرمغ من أأن هجة البث مل تس تغل تكل الترصة ،اإل أأن القراصنة
اس تغلوها .واكنت الطريقة الثانية للتتكي  ي املشالك اليت قد تنشأأ من خالل منح هيئات البث احلق  ي الإجازة واردة  ي
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قسم احلقوق املزمع منحروها ،عىل سبيل املثال ،حق الإاتحة .وقد أأوحض بعض املندوبني أأنه س يكون هنا فرق اإذا أأعطوا
احلق  ي الإجازة ،بدل من اإعطاء احلق  ي منع ا ألنشطة غي املرشوعة .واكنت تكل نقطة رئيس ية .وينبغي عىل ادلول ا ألعضاء
أأن تنظر أأيضا  ي ما اإذا اكنوا حباجة اإىل احلق  ي الإجازة ليس فقط ابلنس بة لإعادة الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن ،ولكن
ل إالرسال املتأأخر أأيضا ،عىل سبيل املثال .وخلص الرئيس البدائل مرة أأخرى ،و أأشار اإىل مصطلح "بأأي وس يةل" ،واذلي
ميكن اسيبداهل مبصطلح "عرب أأي وس يط".
 .236وقال وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأنه قد طلب منه  ي اجلزء ا ألول من ادلورة تقدمي رشح للأس باب
الاكمنة وراء اقةراحه ابإدراج حق الإاتحة .و أأوحض أأنه عندما أأشار اإىل حق الإاتحة ،ف إانه اكن يتحدث عن احلاةل اليت يكون
فهيا القرصان اذلي اكن يعةرض ا إلشارة الصادرة من هيئة البث يقوم بتثبيت الإشارات مث اإعادة اإرسالروها عىل أأحد املواقع عىل
ش بكة الانةرنت .واكن هنا مثال عىل أأنه عندما اكنت هيئات البث تبث ا ألفالم أأو املسلسالت واكن يمت اعةراضروها فامي بعد
من ِقبل أأحد كياانت القرصنة ،وتثبيهتا وعرضروها من ِقبل هذا الكيان عىل أأحد املواقع عىل ش بكة الانةرنت .اكن هذا وضعا
تتوفر فيه احلقوق ا ألساس ية ذلات التي م ،فرمبا اكن معال قد يقع عىل عاتق هيئة البث ألهنا قد تكون يه منت العمل أأو دلهيا
اتتاق مع خشص ما اكن هو منت العمل .ومل تترضر هذه احلقوق بأأي حال من ا ألحوال من حق الإاتحة لروهيئة البث ،ولكن
ر أأي الوفد أأن هيئات البث تعرضت أأيضا للرضر  ي تكل احلاةل .ومل يكن أأاحاب احلقوق ا ألساس ية وحدمه اذلين تعرضوا
لرضر واحض ،ولكن أأيضا هيئات البث .ورمبا تكون هيئة البث قد حصلت عىل ترخيص من املنت السيامنيئ لتي م معني  ي
منطقة معينة لتةرة معينة واكنت تدفع الكثي من املال لتكون يه هجة البث الوحيدة اليت تعرض هذا التي م .وإاذا حدث بعد
عرض احللقة ا ألوىل أأن مت اعةراضروها ووضعروها عىل مواقع الإنةرنت ،اكن لك من املنت وهيئة البث مه اذلين اسيمثروا املال  ي
هذا الربانم  .واكن ذكل مثال يبني ملاذا اكن همام وملاذا مل يؤثر ،بأأي شلك من ا ألشاكل ،عىل امحلاية اليت اكنت متوفرة
ألاحاب احلقوق ا ألساس ية .وشدد الوفد عىل رضورة أأل يؤثر أأي يء  ي املعاهدة عىل حامية حقوق أأاحاب احلقوق
ا ألساس ية .واكن ذكل همام جدا .واكن املثال الثاين هو عندما اكنت هيئة البث تذيع اإحدى التعاليات اليت مل تكن محمية حبق
املؤلف أأو غيها من أأنواع احلقوق اجملاورة .و ي الاحتاد ا ألورويب ،مل تكن التعاليات الرايضية مصنتات مضن معىن حق
املؤلف ،وابلتايل مل تكن محمية .واكنت هيئة البث تسيمثر  ي احلصول عىل حقوق البث من منظمي ا أللعاب الرايضية ،مثل
كرة القدم ،أأاحاب حقوق عرض مبارايت ادلوري عىل أأساس حرصي لبعض الوقت .وإاذا اكن هنا خشص يعيد اإرسال أأو
يعةرض الإشارة ويضعروها عىل موقع عىل ش بكة الانةرنت ،تعرض اسيامثر هيئة البث لكه للخطر .و ي هذه احلاةل مل يكن هنا
طبقة مزدوجة من احلقوق لعدم وجود حق مؤلف  ي التعاليات الرايضية .واكن حق الإاتحة رضوراي أأيضا لتغطية مثل هذه
احلالت .ومل يكن يتحدث عن وضع اكن ميثل قضية منتصةل يتعامل مع ما اإذا اكنوا حباجة أأيضا اإىل حامية عندما اكنت هيئة
البث يه اليت تضع شيئا عىل موقعروها عىل الانةرنت بناء عىل الطلب ،ألن هذا ينبغي أأن يدرج  ي موضوع امحلاية .واكن تكل
مسأأةل منتصةل .إانه اكن يتحدث عن حق الإاتحة ،واملوقف عندما اعةرض ا إلشارة طرف اثلث ،وثبهتا ووضعروها عىل الإنةرنت.
واكنت تكل يه احلالت اليت اكنوا يرغبون خاللروها  ي توفي امحلاية جلروهة البث وحيث مل تكن هنا حقوق عىل احملك
ألاحاب احلقوق ا ألساس ية.
 .237و أأبرز الرئيس الاس تخدام املرتبط ابحملتوى احملمي حبق املؤلف وماذا حدث عندما مت اإرساهل بطريقة تسمح للجمروهور
ابلوصول اإليه .وإاذا اكن ذكل جزءا من النشاط ،اكن علهيم أأن يقرروا ما اإذا اكن ينبغي معاجلة هذا الوضع أأم ل من خالل
املعاهدة .اثنيا ،أأشار الرئيس اإىل اس تخدام مادة غي قابةل للحامية حبقوق املؤلف ،مثل التعاليات الرايضية ،حيث مل تكن
هنا وسائل بديةل لوقف مثل هذا النشاط.
 .238وتوجه وفد الروهند ابلشكر اإىل وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عىل تقدمي ا ألمثةل ذات الصةل ابملواد
ا ألساس ية احملمية أأو غي احملمية حبق املؤلف .و أأشار اإىل أأن البديل "ب" مناسب بشلك واحض حيث إانه أأشار اإىل منع أأي
اإعادة اإرسال غي جمازة  ،ي حني أأن احلق  ي الإجازة الوارد  ي ا ألمثةل مل يرش بوضوح اإىل ما اكنت هيئة البث حتاول أأن
جتزيه .واعتىن احلق  ي املنع بوضوح بالك املثالني الذلين قدهمام وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
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 .239و أأشار ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية اإىل املثالني املتيدين الذلين قدهمام وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه عن الكيتية اليت قد تعمل هبا املعاهدة .واكن املثال ا ألول هو احلاةل اليت مت فهيا طرح يء مثل في م  ي السوق
واكن هنا توزيع غي جماز بطريقة قوضت احلقوق احلرصية للشخص اذلي اكن مشاراك .و ي تكل احلالت ،اكن من املناسب
أأن تتتاوض هجة البث مع صاحب حقوق التي م الاكفية لتمتكن من حامية مصاحل الك الطرفني  ي املنطقة ،كام حدث  ي معظم
ا ألسواق .وقد جاء البث الراييض كقضية متكررة  ي املناقشات اليت دارت حول املعاهدة عىل مر الس نني .واكن يس تحق
التتكي فيه .واكن البث الراييض غالبا ما يكون مرشوعا مرحبا جدا ،عىل الرمغ من مناقشات وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه حول أأهنا مل تكن محمية حبق املؤلف  ي بعض البدلان ،ول س امي  ي الاحتاد ا ألورويب .واكن من املثي لالهامتم فروهم
كيتية أأن شيئا مل يكن محميا حبق املؤلف  ي الاحتاد ا ألورويب أأدى اإىل نشوء هذه السوق املرحبة عىل نطاق واسع للبث ،عىل
سبيل املثال ،مبارايت كرة القدم .وإاىل احلد اذلي جعلروهم مل يعمتدوا عىل حق املؤلف  ي حامية مصاحلروهم قد يكون من اجليدة
معرفة ما يه الليات اليت اس تخدموها محلاية أأنتسروهم  ي مثل هذه احلالت .واكن هنا أأيضا احامتلن أخران .ومتكنت ادلول
ا ألعضاء من حل هذه املشالك من خالل فعل نتس ما قامت به الولايت املتحدة ا ألمريكية وغيها من ادلول ،واذلي اكن
يمتثل  ي متديد حامية حق املؤلف ليشمل فعاليات أأخرى .و ي الولايت املتحدة ا ألمريكية ،اكنت التعاليات الرايضية محمية
حبق املؤلف .وقد يتعني عىل ادلول ا ألعضاء التتكي  ي تغيي قوانني حق املؤلف ،وعدم خلق حق جماور جديد من نوعه.
واكنت املسأأةل ا ألخرى يه اإذا اكنت هنا مشلكة فريدة من نوعروها متاما  ي البث الراييض ل ميكن حلروها من خالل حق
املؤلف ،رمبا ميكن أأن يكون هنا أأحاكم خاصة تتعلق ابلرايضة ،ويه حاةل فريدة .واكن أأحدها حداث رايضيا والخر شؤون
عامة أأو برام اإخبارية .وظروهر أأن املشلكة الأكرب يه التعاليات الرايضية .وبدل من وضع معاهدة تطبق عىل لك يء من
أأجل حل مشلكة حمدودة جدا  ي بث التعاليات الرايضية ،قد تمتكن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من
وضع صك مس هتدف بقدر ضئيل جدا للنظر  ي املشالك التريدة من نوعروها  ي جمال بث التعاليات الرايضية اإذا اكنت مجيع
الليات ا ألخرى اليت اس تخدمت  ي الاحتاد ا ألورويب أأو متديد حق املؤلف للرايضة خلقا  ي الواقع ثغرات ل ميكن معاجلهتا
من خالل الليات القانونية.
 .240و أأكد ممثل مركز البحث والإعالم  ي جمال حق املؤلف ( )CRICعىل أأمهية احلق  ي ا إلاتحة ،من وهجة نظر خمتلتة
عن تكل اخلاصة بوفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .وسواء أأاكن اإرسال حسب طلب أأو اإرسال تدفقي عرب
ش باكت المكبيوتر ،ميكن للناس الوصول اإليه والاس متتاع به  ي أأي وقت وفقا لختيارمه .ومع ذكل ،اكن التحميل ،من
انحية أأخرى ،نشاطا حتضياي قبل الإرسال .وادعى بعض الناس أأن حق الإرسال للربام مشل إااتحة الربام  .ومن املنطقي
اإذا اكن هجات البث قد اكن لروها حق بث الربام بأأية وس يةل ،مبا  ي ذكل اإعادة الإرسال املتأأخرة ،ميكن أأن توقف هجات
البث البث غي اجملاز لرباجمروها عرب مواقع الانةرنت .ومع ذكل  ،ي الواقع ،ل تمتكن هجات البث من وقف التحميل غي اجملاز
بنتسروها .واكن الإرسال والتحميل نشاطني خمتلتني .وذلكل ،اكن حق اإعادة الإرسال واحلق  ي ا إلاتحة منتصلني ومس تقلني
عن بعضروهام .ومبجرد أأن امتلكت هجات البث حق اإاتحة الإرسال غي املثبت ،اكن ابإماكهنم اختاذ اإجراءات فورية بعد أأن
وجدوا حتميال غي جماز ،دون التحقق من وجود اإرسال غي جماز .واكن من الصعب جدا التحقق من وقوع حادث اإرسال
غي جماز عرب الش باكت .وعالوة عىل ذكل ،عىل النحو اذلي ذكره وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وذكرته هجات
البث مرارا وتكرارا ،مل يعةرف  ي العديد من ادلول ا ألعضاء ابلتعاليات الرايضية مثل أكس العامل أأو ا أللعاب ا ألوملبية
مكصنتات .ونييجة ذلكل ،مل تكن التعاليات ادلولية محمية من البث ادلوري املزتامن عرب ش باكت احلاسوب .ووفقا ذلكل ،اكن
احلق  ي ا إلاتحة وتثبيت البث جلروهات البث وس يةل جيدة وهممة ملاكحفة القرصنة عىل مواقع الانةرنت .و ي العرص الرمقي،
عندما أأنشؤوا حامية لروهيئات البث ،جيب أأل يكون هنا غىن عن احلق  ي اإاتحة البث املثَبت وغي املثَبت .و أأشار املمثل
اإىل اخليارات الثالثة اليت تقدم هبا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،و أأشار اإىل أأنه اكن هنا خيار أخر هو ل حقوق ولكن
حامية فقط ،عىل سبيل املثال مثلام مبوجب معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ( )WCTومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء
واليسجيل الصويت (.)WPPT
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 .241وقال ممثل الاحتاد ادلويل للصحتيني ( )IFJأأنه قد امتنع  ي السابق عن التعليق عىل املعاهدة .من حيث املبد أأ ،وإاذا
احتاجوا اإىل حق جماور بشأأن قرصنة ا إلشارة ينبغي أأن حيصلوا عىل نتس احلق مكنتجي تسجيالت .و أأعرب املمثل عن أأمهل
 ي جتنب العدد الروهائل من احلالت اليت تعرض عىل احملامك ،اليت من شأأهنا أأن تكون ملكتة عىل حنو مدمر للمؤلتني والتنانني.
ووافق عىل أأنه اكن من الرضوري أأل يؤثر أأي حق جماور جديد عىل حق املؤلتني والتنانني ،ولكنه ذكر أأن املعاهدة  ي
ظاهرها مل تضمن عدم وجود التأأثيات العملية .و أأعرب املمثل عن قلقه إازاء التأأثي العميل لإضافة طبقة جديدة من احلقوق،
واحد مثل حق منتجي اليسجيالت 'اذلي قد يكون مبثابة بوابة جيب أأن مير من خاللروها أأولئك اذلين جيزيون اس تخدام
مصنتا أأساس يا .كام تساءل املمثل عن التأأثي احملمتل ألي هجة بث  ي اكليتورنيا دلهيا حق يأأيت عىل ر أأس حقوق مؤلف  ي
بيو وفنان  ي الس نغال .وعالوة عىل ذكل فاإنه سأأل عام اذا اكنت هنا دعوة لإنشاء مركز للتقايض ،حيث اإن القانون احلاىل
قد أأدى ألن تتخذ هجة بث رئيس ية من اململكة املتحدة مقرا لروها ألغراض الهترب من حق املؤلتني وتس تقر  ي دوقية
لوكسمبورج لتجنب دفع الرضائب بشلك قانوين متاما .وتساءل عام اإذا اكن سيمت تشجيع هجات البث عىل القيام بعملياهتا  ي
ا ألرايض اليت يكون من ا ألسروهل فهيا هلم فرض عقود جمحتة عىل املؤلتني والتنانني .و أأبدى املمثل تأأييده لبيان ممثيل الاحتاد
ادلويل للموس يقيني (  )FIMي هذا الصدد .وفامي يتعلق بطبقات جديدة يمت اإضافهتا اإىل نظام حق املؤلف ،وبشلك عام،
املؤلتني واملؤدين اذلين دلهيم مصلحة مشةركة مع هجات البث واملنتجني والنارشين  ي احلصول عىل حصة عادةل من الإيرادات
اليت مجعهتا طبقة جديدة من الوسطاء ،ومه مقدمو خدمة الإنةرنت .وذكر أأن دليه نتس املاوف اليت أأعرب عهنا ممثل
املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية بشأأن بث ا ألفالم عرب الإنةرنت .وقد تكيسب اخلدمات املقدمة عرب الإنةرنت مثل
يوتيوب ونظياهتا هذا النوع من حق البوابة اذلين قد وصتوه ،ورمبا فرض حقوق  ي حمامك اكليتورنيا .وتساءل ما التأأثي اذلي
س يكون لروها عىل التنانني  ي أأملانيا والس نغال .واكنت مسأأةل العقود املنصتة للمؤلتني والتنانني مثية للجدل والتنازع عيل ما اإذا
اكنت يه الولية الصحيحة للجنة ادلامئة حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأم ل .واكنت هنا بعض ا ألدةل عىل أأن رشعية حقوق
املؤلتني ،ويه رشعية لك يء  ي نظر اجلروهور ،اسيندت إاىل حقيقة أأن الكتاب والتنانني اكنوا يتلقون حصة عادةل.
 .242وقال وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) إان النقاش حول حقوق ا إلاتحة اعمتد عىل التعاريف الواردة  ي البديل " أأ" أأو
"ب" .و أأشار الوفد اإىل تعليقاته السابقة بشأأن احلاجة اإىل اإدراج تعريف ل إالرسال ،من أأجل فروهم اإعادة الإرسال عىل حنو
أأوحض .واقةرح اإدراج تعريف ل إالرسال ،عىل النحو املنصوص عليه  ي املادة  5من الوثيقة  SCCR/27/revفامي ييل نصه:
"الإرسال يعين الإرسال بغرض الاس تقبال من قبل مجروهور املقاييس البرصية هل أأو عالماته أأو متثيالته ،عن طريق انقل
إالكةروين" .وابلإضافة اإىل ذكل ،جعلت املسائل املتبقية  ي تعريف اإعادة الإرسال  ي النص املوحد من الصعب حتديد البديل
اذلي يتعني اس تخدامه .واقةرح الوفد أأنه من ا ألفضل اس تخدام مصطلح "ش به مزتامن".
 .243و أأشار الرئيس اإىل التبادل املثي لالهامتم فامي يتعلق ابحلقوق وإادرا أأن هنا عالقة بني احلقوق املزمع منحروها و أأقسام
التعاريف حس امب ذكر وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) .وقال الرئيس اإن الروهدف مل يكن وجود تعريف هنايئ ،اإل أأن النص
ميكن أأن يتضمن اقةراحات بني قوسني ،وميكن أأن يتكر الوفود  ي الكيتية اليت ميكن أأن يؤثر هبا ذكل عىل أأجزاء أأخرى من
املعاهدة املقةرحة ،مبعين موضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها .و أأشار اإىل أأهنم طلبوا توضيح اخليارات املتاحة .وذكر أأن قسم
التعاريف وتعريف ا إلشارة مسحا هلم ابلنظر  ي البدائل و أأهنم قد وصلوا اإىل النقطة اليت اكن عندها مصطلح "اإشارة الربانم "
املصطلح الأكرث وضوحا لالس تخدام .وميكهنم أأيضا أأن يكون دلهيم تعريف للربانم  .واكن النقاش حول "البث" متيدة جدا،
ابلنظر اإىل التعريف التقليدي للبث واحلاجة اإىل وجود تعريتات اإضافية للبث الكبيل .وفضلت بعض الوفود خيار وجود
تعريف حمايد تكنولوجيا للبث ،واذلي قد يكون هل تأأثي عىل املعاهدات ادلولية ا ألخرى .ويعمتد تعريف "هيئة البث" عىل
تعريف البث وعام اإذا اكن يشمل هيئات البث الكبيل كذكل .وقد انقشوا ما اإذا اكن ميكن اعتبار معلية ا َلرزم جزءا من
أأنشطة التجميع وعام اإذا اكن من الرضوري أأن تذكر عىل وجه التحديد  ي التعريف .بل اكن من املروهم الإشارة اإىل جتميع
وجدوةل الكيان ومسؤوليته القانونية .ومل يكن من الرضوري ذكر أأن نشاطروهم سوف يس تخدم بغض النظر عن التكنولوجيا
ألن هذه املشلكة سوف حتل عن طريق تعريف البث نتسه .وس يكون من ا ألفضل وضع ا إلشارة املرجعية إاىل الإرسال عرب
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ش باكت احلاسوب  ي قسم موضوع امحلاية .وفامي يتعلق بتعريف اإعادة الإرسال ،اكنت اللجنة قد انقشت خيار وجود تعريف
أأوسع .وإاذا أأرادوا اس تخدامه بشلك حمدود ،فسوف يتعني علهيم تأأهيل التعريف الواسع إلعادة الإرسال ،من خالل الإشارة
 ي بقية النص اإىل أأن املزتامن أأصبح مؤهال .واكن العنرص ا ألسايس  ي اإعادة الإرسال نشاطا يؤديه أأي كيان أخر غي هيئة
البث ا ألصلية .ومن أأجل جتنب اخللط بينه وبني اس تخدام هذا املصطلح ،فقد مت اقةراح أأهنم عندما أأشاروا اإىل أأنشطة
قامت هبا هجة البث ا ألصلية فاإهنم سيس تخدمون مصطلح "الإرسال" .وقد انقشوا اإعادة الإرسال ش به املزتامن وقد تبادل
همام اكن مرتبطا ابلتأأخي ،ولكن فقط ابلقدر الالزم لسييعاب فروق التوقيت أأو ليسروهيل معليات الإرسال التقنية .وعىل الرمغ
من أأن حامية ما قبل البث مل حتظ بتوافق الراء ،فاإهنم قد نظروا  ي تعريف ما قبل البث .وفامي يتعلق ابلقسم الثاين ،موضوع
امحلاية ،قد انقشت اللجنة عدة عنارص .واكن ا ألول هو امحلاية املمنوحة .وميكن اعتبار املصطلح أأول املعرف برانم حيمل
اإشارة تبثه هيئة بث أأو من ينوب عهنا .واكن من املروهم التأأكيد عىل أأن احملتوى غي محمي مبوجب املعاهدة .واكنت هنا عدة
اقةراحات حول كيتية القيام بذكل واكن أأحدها يتعلق مبصنتات معينة أأو غيها من املوضوعات احملمية ،ولكن اكنت هنا
بعض املشالك مع ا ألخية .و اكنت ا إلشارة اىل الربام خيارا اعترب متيدا .وإاذا اكن القرار عىل وشك أأن يتخذ بشأأن
اس تخدام حامية ما قبل البث ف إان ذكل ميكن أأيضا أأن ينعكس  ي ذكل اجلزء من املعاهدة .وفامي يتعلق ابحلمك الثاين ،وهو
اسيبعاد حامية الإرسال املعكوس اذلي يمت بأأي وس يةل ،مت التتاق عىل أأن "بأأي وس يةل" ليست رضورية اإذا اكنت جزءا من
الإرسال الإذاعي  ،ي حني مت اليساؤل أأيضا عن اس تخدام مصطلح "املعكوس" .واكن هنا اقةراح دلراسة ما اإذا اكنت
هنا حاجة عىل الإطالق اإىل احلمك الثاين ،بعد اإلقاء نظرة موضوعية عىل املعاهدة .واكن من املس م به أأن هنا طلبات قد
مت التعبي عهنا  ي تقارير خمتلتة وبذكل سيبقى هنا عىل ا ألرحج .وفامي يتعلق ابلتقرة الثالثة ،ويه موضوع امحلاية ،فبالإضافة
اإىل ا إلشارة احلالية نتسروها ،فاإن امحلاية سوف متتد اإىل معليات الإرسال املزتامن وش به املزتامن .وابلإشارة اإىل املططات
السابقة ،كرر الرئيس القول بأأنه اكن هنا تعاطف مع أأجزاء من معليات الإرسال املزتامن وش به املزتامن ولكن ليس لتوفي
مزيد من امحلاية ،مثل الإرسال املتأأخر أأو الإرسال اذلي يمت بطريقة تسمح للجمروهور ابختيار املاكن والزمان املناس بني للوصول
اإليه .واكنت املصطلح الصحيح هو "الوصول" ولكن رمبا ميكن تعريته بوصته معلية اإرسال .ولقد انقشت الوفود املوضوع ابلغ
ا ألمهية وهو الكيتية اليت من خاللروها يمت التجس يد الصحيح لتطبيق أأحاكم املعاهدة ليك تشمل هيئات البث الكبيل ،من
أأجل النظر  ي خماوف مرشوعة حمددة أأبدهتا بعض الوفود بشأأن ا ألحاكم ادلس تورية أأو التنظميية .و أأوحض أأنه ابلنظر اإىل
العوائق ادلس تورية والتنظميية ،فاإن أأفضل طريقة للميض قدما اكنت اإبداء املرونة  ي تطمني هؤلء ادلول ا ألعضاء .وفامي
يتعلق ابملناقشة حول إااتحة الإرسال اليت تمت بطريقة تسمح ألفراد اجلروهور ابلوصول اإليه من أأي ماكن و ي أأي وقت خيتارونه
بنتسروهم ،اكن من الواحض أأهنم ل يناقشون معال من أأعامل القرصنة .واكن ذكل جزءا من قسم احلقوق املزمع منحروها ،واكن
جزءا من هذا النشاط اذلي تقوم به هجة البث ا ألصلية ،وهذا يعين أأن هجة البث ا ألصلية قد قامت ببثه بطريقة تسمح
ألفراد اجلروهور ابلوصول اإليه من أأي ماكن و ي أأي وقت خيتارونه بنتسروهم ،وهو ما يسمى عند الطلب .وقد دارت مناقشة
هممة توحض املعاجلة املتلتة اليت قاموا هبا فامي يتعلق مبوضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها .وقد مت ا إلعراب عن بعض املاوف
بشأأن املواقف املبالغ فهيا واكنت هنا حاجة اإىل بعض التوضيح .و أأخيا ،فامي يتعلق ابحلقوق املزمع منحروها ،فقد مت أأيضا
مناقشة احلق  ي اإجازة أأو منع اإعادة الإرسال .وقد أأكدت مناقشة اخلالفات بني ادلول ا ألعضاء .وقد تلقوا بعض الاقةراحات
ملواءمة الرشوط مع العمل السابق اذلي قاموا به بشأأن التعاريف .و أأقروا بأأن اس تخدام مصطلح "اإعادة الإرسال" ميكن
مواءمته ليك جيسد ا ألنشطة اليت أأرادت بعض الوفود تغطيهتا .ومع ذكل ،مل يكن هنا حىت الن اإجامع وقد مت ا إلعراب عن
خماوف بشأأن متديد احلق ليشمل مثل هذا النشاط .ومع ذكل ،من انحية أأخرى ،قد مت قبول أأنه مبا أأهنم اكنوا ينظرون  ي
أأنشطة القرصنة ،فيجب علهيم منح هجات البث القدرة عىل وقف أأي اإعادة اإرسال غي جمازة عىل أأي منصة .و أأشار اإىل
اس تنتاجات الرئيس  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة املاضية .وقد ساعادت املنظامت غي احلكومية
اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ي مداولهتا عندما حتدثت عن كيتية منع أأنشطة القرصنة ،واكن هنا
اإجامع عىل أأن ذكل جيب أأن يكون ملنع مثل هذه ا ألعامل غي املرشوعة عىل أأي منصات .ومع ذكل ،أأبدت بعض الوفود
خماوف من أأن توس يع احلق  ي املنع قد خيلق حقا  ي الإجازة .وذكرت بعض الوفود أأن هنا طريقة للقيام بذكل عىل حنو أأكرث
فعالية ،وقد أأعربت بعض الوفود عن أأنه ا ألمر حيتاج اإىل مجموعة جديدة من احلقوق اليت ميكن أأن تؤدي اإىل تصادم مع
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أأاحاب احلقوق .وابلإضافة اإىل ذكل ،اكنت هنا بعض التعليقات املثية لالهامتم بشأأن الوضع اذلي مل يكن فيه املصنف محميا
حبق املؤلف ،مع مثال التعاليات الرايضية حتديدا .واكن هنا توافق عام  ي الراء بشأأن السامح جلروهات البث مبنع اإعادة
الإرسال غي اجملاز عىل أأي منصات ولكن عندما انقشوا احلقوق اجملازة ،مل يكن هنا توافق  ي الراء .واكن هذا هو
الاس تعراض املوجز للرئيس عن املناقشة الرثية اليت أأجرهتا اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .244و أأوحض وفد ش ييل نقطة فامي يتعلق بتعريف اإعادة الإرسال .وذكر أأنه فامي يتعلق بعبارة "بأأي وس يةل" ،اكن ل يزال
ينظر  ي حامية البث الكبيل ،وكام أأشار  ي ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،فاإنه مل يكن
مس تعدا لتأأييد حامية اإعادة اإرسال الربام من خالل الانةرنت .وعىل الرمغ من تقدمي الرئيس ملخصا اإىل ادلورة  30للجنة
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،مل يكن هنا توافق  ي الراء بشأأن هذه النقطة ،ألن الوفد اكن ل يزال عند
نتس املوقف.
 .245وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأن ملخص الرئيس اكن صائبا متاما  ي التعبي عن املناقشات واكن
من املس تحيل حبث لك نقطة ألن العديد من اخليارات واملقةرحات املتلتة اكنت قد اقةرحت عىل النص املوحد .كام أأبرز
الوفد مخس نقاط اإضافية .أأول ،جرى نقاش للتعاريف اليت من املقرر اس تخداهما  ي املعاهدة ورضورة أأن تامتىش مع
التعاريف الواردة  ي معاهدات أأخرى .تكل اليت تتعلق خاصة بتعاريف البث والبث الكبيل .اثنيا ،احتاجت حامية اإشارة ما
قبل البث اإىل مزيد من املناقشة واكنت هممة لعدد من الوفود .اثلثا ،اكن هنا متيزي واحض بني موضوع امحلاية  ي املعاهدة،
اذلي اكن هو البث أأو البث الكبيل واحلقوق ا ألساس ية .ومت التتاق عىل نطاق واسع ،وتعني علهيم اإجياد الصياغة الصحيحة
اليت تعكس ذكل .رابعا ،اكن هنا عدد من اخليارات ملوضوع امحلاية .واكن املس توى ا ألول هو ما اإذا اكن موضوع امحلاية
ينبغي أأن يشمل ا إلرسال عرب ش باكت احلاسوب ،سواء اكن خطيا مثل اإعادة الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن واملتأأخر ،أأو
ما اإذا اكن ينبغي أأن ميتد أأيضا اإىل الإرسال غي اخلطي .واكن املس توى الثاين هو ما اإذا اكن ينبغي أأن يكون اإلزاميا أأو
اختياراي .و أأشار الوفد اإىل الاقةراح املقدم من وفد الياابن بعل موضوع امحلاية فامي يتعلق ابلإرسال عرب ش باكت احلاسوب
اختياراي وليس اإلزاميا .واكنت النقطة ا ألخية يه نطاق احلقوق اذلي قد حققوا فيه تقدما .واكنت النقطة املروهمة يه اإدراج
حق الإاتحة ،ورد الوفد عىل وفد الروهند بأأن البديل "ب" مل يشمل ا ألمثةل اليت قد قدهما ألنه أأشار فقط اإىل اإعادة الإرسال.
ومل يكن اكفيا لتغطية ا ألمثةل اليت قد قدهما حيث اكنت تشمل حمتوى معني وإاشارات معينة .و أأبدى الوفد اس تعداده لإجراء
مزيد من املناقشات حول هذا املوضوع.
 .246وطلب وفد الربازيل من الرئيس تقدمي مزيد من التتاصيل حول اإشارته اإىل الوفود اليت اكن دلهيا خماوف حمددة بشأأن
اليرشيعات الوطنية و أأنه مل تمت مناقشة أأي حل ممكن .و أأشار الوفد اإىل اقةراح قدمه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بصياغة
لغوية معينة ،وذكر أأن الاقةراح س يكون مناس با ،و أأعرب عن رغبته  ي جتس يده .وفامي يتعلق ابخلطوات القادمة للنص
املوحد ،طلب الوفد املزيد من التوضيح بشأأن هذه العملية ،بعد املناقشة حول الكيتية اليت س متيض هبا اللجنة قدما ،مع
ا ألخذ بعني الاعتبار مجيع املساهامت اليت قدمت واملاوف اليت أأثيت.
 .247وذكر الرئيس أأنه نيته اكنت اإدراج مساهامت مجيع الوفود  ي النص املوحد ،كنسخة منقحة .وسيمت توزيع النسخة
املنقحة قبل ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وس تعكس النسخة املنقحة ما قد حدث  ي
ادلورة احلالية للجنة ادلامئة ،مبا  ي ذكل مجيع القضااي اليت متت مناقش هتا ،مثل اخليارات والتحليالت والنتاجئ والاقةراحات
ملعاجلة املاوف ا ألخرى دلى بعض الوفود .و أأهنا س تضاف عند التوصل إاىل توافق  ي الراء ،أأو  ي حاةل وجود اقةراح غي
مثي لليساؤل .و ي حالت عدم وجود اتتاق حول وجود املاوف اليت أأاثرهتا الوفود ،سوف يوضع النص بني قوسني لتوفي
أأداة للتقدم  ي املناقشات املقبةل.
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 .248وطلب وفد الربازيل توضيحا حول وضع الوثيقة وس ئل عام اإذا اكن النص اجلديد سيمت صياغته عىل مسؤولية
الرئيس.
 .249و أأكد الرئيس أأنه س يكون نصا من نصوص الرئيس.

البند  6من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات
 .250افتتح انئب الرئيس البند  6من جدول ا ألعامل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات .و أأشار اإىل ادلراسة اليت أأجريت عن
التقييدات والاس تثناءات ،اليت اكنت قد طلب اإجراؤها عن املتاحف ،ويه الوثيقة  .SCCR/30/2وقامت ادلراسة
بتحليل الاس تثناءات والتقييدات القامئة  ي خمتلف اليرشيعات الوطنية ،مع ا ألخذ  ي الاعتبار التراغ اليرشيعي املوجود
داخلروها بشأأن الوصول اإىل املعلومات واحلصول عىل التعلمي ،وكذكل َدور املتاحف .واكن من الرضوري الإشارة اإىل أأن الويبو
قد منحت مسؤولية صياغة ادلراسة اإىل همنيني ،أأي ا ألشخاص املؤهلني  ي هذا اجملال .واكن اثنان من اخلرباء الثالثة اذلين
أأجروا هذه ادلراسة حارضين فىي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .قدم انئب الرئيس ادلكتورة لويس غيبو
( )Lucie Guibaultمن جامعة أأمسةردام  ي هولندا ،ويه متخصصة  ي قضااي تعلمي حق املؤلف واملعلومات القانونية
والس يدة اإلزيابيث لوجيه ( ،)Elisabeth Logeaisويه حمامية مقرها  ي ابريس  ،ي فرنسا ،و أألتت العديد من الإصدارات
عن مواضيع ذات صةل ابلس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف ،ويه متخصصة  ي موضوعات حول التنظمي القانوين
للمعلومات والتكنولوجيات اجلديدة ل إالنةرنت وحق املؤلف.
 .251وذكرت ادلكتورة لويس غيبو أأن ادلراسة قد شار  ي كتابهتا أأيضا الس يد جان فرانسوا اكان ()François Canat
من رشكة احملاماة نتسروها  ي ابريس .واقةرحت متابعة حمتوى ادلراسة ابإخالص وإابالغ الوفود مبهنجية ادلراسة والنتاجئ
الرئيس ية ،وكذكل مناقشة دراسات احلاةل والتوصيات الرئيس ية .وقد طلبت مهنم الويبو دراسة الوضع احلايل لقانون حق
املؤلف فامي يتعلق مبصنتات حق املؤلف اليت أأعدهتا املتاحف ومديروها .واكنت ادلراسة حتليال وصتيا ل إالطار اليرشيعي
احلايل واليرشيعات الوطنية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات اليت أأفادت املتاحف .وقد أأدرجوا أأيضا منظورا معياراي وهو
دراسة املسأأةل من حيث ما اإذا اكن ينبغي تطبيق تدابي ليسروهيل تقدمي خدمات املتاحف وفقا لقواعد قانون حق املؤلف.
واكن اجلزء ا ألول من ادلراسة وصتيا واجلزء الثاين معياراي واكنت املهنجية هممة جدا ألهنا اعمتدت ،اإىل حد كبي ،عىل العمل
السابق اذلي أأجنزته طوامق الربوفيسور كينيث عن اس تثناءات املكتبات ،ول س امي اإصدارات عايم  2008و 2014من
دراس هتا .وقد أأمكلوا دراس هتم قبل أأن تنرش طوامق الربوفيسور كينيث حتديهثا وتنقيحاهتا لعام  2015وبذكل مل يكن دلهيم مزية
الاعامتد عىل هذا الإصدار من دراس هتا .وقد أألقوا نظرة عىل دراسة طوامق الربوفيسور كينيث من حيث لك من ا ألحاكم
املنصوص علهيا  ي اليرشيعات اليت ذكرت املتاحف أأو املس تتيدين من املتاحف .كام حبثوا  ي قاعدة بياانت الويبو ليكس
والإنةرنت ،وذكل عن طريق البحث ابللكامت الرئيس ية لالطالع وإالقاء نظرة عىل اإصدارات جديدة أأخرى من ترشيعات
حق املؤلف اليت ذكرت املتاحف .واكن هذا هو ا ألساس ألجزاء من التحليل أأكرث وصتا .وتضمنت املهنجية أأيضا دراسة
اس تقصائية مت اإرسالروها اإىل أأعضاء اجمللس ادلويل للمتاحف .وفامي يتعلق ابدلراسة ،تعني علهيم التتاق عىل تعريف للمتاحف.
واتبعوا التعريف اذلي اعمتده اجمللس ادلويل للمتاحف واس تخدم منذ عام  ،2007واذلي اكن ينص عىل" :املتحف مؤسسة
دامئة غي هادفة للرحب تعمل  ي خدمة اجملمتع وتمنيته ومتتوحة للجمروهور ،وتتطلب وجود تراث مادي وغي مادي للبرشية وبيئة
ذلكل الةراث ،وتقوم بصون ذكل الةراث وإاجراء أأحباث عليه والتعريف به وعرضه ألغراض التعلمي وادلراسة والمتتع" .و أأبرزت
ادلراسة أأيضا أأساس معل اجمللس ادلويل للمتاحف والولايت الرئيس ية للمتاحف ،واليت تضمنت اكيساب الةراث الثقا ي
وصونه ،والتعريف ابلةراث الثقا ي وعرضه ،وتيسي التعلمي وادلراسة والبحث .واكنت تكل يه الولايت الثالث ا ألساس ية
للمتاحف .وجاءت املتاحف  ي مجيع ا ألشاكل وا ألجحام .ومشل جممتع اجمللس ادلويل للمتاحف واملتاحف ا ألوسع أأكرث من
 55000متحف ،واليت اكنت متنوعة قدر الإماكن ،وغطت مجيع جمالت الةراث الثقا ي والتارخي والتن والثقافة .وميكن
تسمية أأي مجموعة من القطع ا ألثرية أأو املعلومات مكتحف طاملا أأهنا تناسب التعريف اذلي س بقت الإشارة اإليه .واكنت
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املتاحف أأيضا واعية جدا بقضااي امللكية التكرية وامللكية العامة ،ألنه اكن جزءا من أأعامهلم اليومية أأن يكونوا عىل دراية
ابلكيتية اليت لعب هبا حق املؤلف دورا  ي أأنشطهتا .واكن دلهيم أأيضا أأهداف أأساس ية مشةركة تتعلق ابلولايت اليت س بقت
ا إلشارة اإلهيا ،فضال عن اكيساب الةراث الثقا ي وصونه والتعريف به وعرضه ،وتيسي التعلمي وادلراسة والبحث .واكن دلهيم
أأهداف مشةركة ممتزية عن تكل اخلاصة ابملكتبات .وحىت لو اكن هنا تداخل واحض من حيث الاكيساب واحلتاظ وتسروهيل
التعلمي وا ألحباث ،فقد اكن هنا العديد من القضااي اليت اكنت خمتلتة ابلنس بة للمتاحف ألهنا تعاملت ليس مع الكتب أأو
أأنواع أأخرى من املصنتات ،ولكن معوما مع التنون اليشكيلية أأو غيها من أأنواع ا ألعامل .واكنت بعض تكل املاوف ختص
املتاحف ومل تشةر فهيا املكتبات أأو دور احملتوظات .مث تناولت ادلراسة النظر  ي الإطار اليرشيعي اذلي ينطبق عىل
املتاحف ،وبيامن اكنت هنا العديد من التتاقيات ادلولية اليت تعاملت مع الةراث الثقا ي ،فقد مت اعامتد معظمروها حتت رعاية
منظمة ا ألمم املتحدة للةربية والع م والثقافة (اليونسكو) .واكنت هنا أأيضا اتتاقيات إاقلميية هامة  ي أأفريقيا ومناطق أأخرى  ي
العامل مثل أأمرياك الالتينية ،اليت اكن دلهيا اتتاقيات إاقلميية هامة محلاية الةراث الثقا ي ،مثلام فعلت البدلان عىل املس توى
الوطين .و ي تكل التتاقيات ،مت التعامل مع حامية الةراث الثقا ي أأيضا بشلك خمتلف عن قضااي امللكية التكرية .و ي اإطار
امللكية التكرية ،اكن دلهيم املعاهدات معتادة مبا  ي ذكل اتتاقية برن واتتاق تريبس ومعاهدات الويبو ا ألخرى ،واليت تضمنت
مجيعروها اإىل حد ما قيودا واس تثناءات .ومع ذكل ،فاإن أأاي من املعاهدات الرئيس ية الثالثة  ي الإطار ادلويل مل ترش مبارشة اإىل
املتاحف .واكنت التقييدات الرئيس ية اليت تطبق عىل املتاحف يه اختبار اخلطوات الثالث ،عىل النحو املعمتد  ي املادة 9.2
من اتتاقية برن ،اليت مت تكييتروها أأو اعامتدها  ي املعاهدات ادلولية الالحقة ،وكذكل عىل املس تويني ا إلقلميي والوطين .وقد
أأدرجت العديد من ادلول ا ألعضاء اختبار اخلطوات الثالث ابعتباره الإطار اذلي ينبغي داخهل اعامتد الاس تثناءات
والتقييدات .وبشلك عام ،مل تكن هنا اس تثناءات أأو قيود  ي ا إلطار ادلويل للملكية التكرية اذلي تعامل بشلك مبارش مع
املتاحف .و أأشارت ادلكتورة غيبو اإىل الوضع عىل املس توى الوطين .وعىل أأساس البحث ابللكامت الرئيس ية  ي قاعدة بياانت
الويبو ليكس واس تخدام حبوث طامق الربوفيسور كينيث عن املكتبات ،فاإهنم قد حددوا  45بدلا دلهيا قوانني ذكرت رصاحة
املتاحف  ي المتسك ابلس تثناءات والتقييدات .وقد مت تصنيتروها حسب املنطقة .وقالت اإهنا قد أأغتلت بعض البدلان بسبب
أأهنا مل تكن مشارا اإلهيا  ي ادلراسة أأو بسبب اللغة .واكن من املروهم أأن نالحظ أأن هنا العديد من ا ألنظمة اليت طبقت
الاس تثناءات والتقييدات عىل املتاحف ،وحىت لو مل تذكر املتاحف رصاحة  ي اليرشيع ،عىل سبيل املثال ،من خالل
اس تثناء الاس تخدام العادل .وسوف يطبق الاس تخدام العادل عىل ا ألرحج عىل أأوضاع املتاحف اإذا لىب الوضع اس تثناء
الاس تخدام العادل .ومع ذكل ،مل تذكر املتاحف  ي املادة  107من قانون حق املؤلف ابلولايت املتحدة .واكن القرار اذلي
وضعه املؤلتون هو الإشارة فقط اإىل القوانني الوطنية اليت أأشارت رصاحة اإىل املتاحف ،مع الع م بأأنه قد يكون هنا أأنظمة
أأخرى ميكن أأن تطبق الاس تثناءات والتقييدات  ،حىت لو مل يكن ورد امسروها رصاحة  ي اليرشيع .وذكرت ادلكتورة غيبو أأهنم
قد طلب مهنم أأيضا  ي اختصاصات ادلراسة جذب بعض الاهامتم اإىل قضااي احلقوق املعنوية .واكنت احلقوق املعنوية للتنانني
اليشكيليني وغيمه من املؤلتني  ي غاية ا ألمهية ،وخاصة  ي س ياق املتاحف .واكنت سامت احلقوق املعنوية يه املعروفة أأكرث
واملعةرف هبا أأكرث  ي اتتاقية برن بوصتروها حق ا ألبوة .واكن هذا يعين احلق  ي أأن ينعت بوصته مؤلف املصنف ،واحلق  ي
السالمة ،مبا  ي ذكل احلق  ي معارضة أأي تشويه أأو تغيي للمصنف اذلي قد يؤثر عىل رشف أأو مسعة املؤلف ،واحلق  ي
الكشف الاكمل ،وهو ما اكن يعين حق املؤلف  ي أأن يقرر مىت يكون املصنف جاهزا لنقهل اإىل اجلروهور للمرة ا ألوىل .واكن
هذا يعين أأن املؤلف اكن يمتتع مبزية اختاذ القرار بشأأن مىت يعترب مصنته جاهزا للكشف عنه اإىل اجلروهور .واكنت تكل يه
السامت الثالث الرئيس ية لقضااي احلقوق املعنوية واحلقوق الثقافية اليت نشأأت أأساسا  ي س ياق املتاحف فامي يتعلق بةرممي
ا ألعامل ،أأي عندما رمم متحف لوحة أأو قطعة أأثرية أأخرى .حفيامن اكن هنا معل قدمي جدا رمبا  ي امللكية العامة ،اكن الةرممي
واحدة من القضااي الرئيس ية اليت نشأأت  ي س ياق احلقوق املعنوية ،و ي كثي من ا ألحيان ،اإذا اكن املؤلتون أأو املعروهود اإلهيم
ل يزال ميكن تيبعروهم وحتديد أأماكهنم ،فاإن سيمت التعامل مع قضااي الةرممي ابلتتاق مع املؤلتني أأو املعروهود اإلهيم .واكن ذكل هو
املامرسة الشائعة اليت قد لحظوها من خالل دراس هتم .واكنت املامرسة الشائعة للمتاحف التواصل مع املؤلتني أأو املعروهود اإلهيم
من أأجل حل أأي قضااي حممتةل تتعلق ابحلقوق املعنوية .ووجدت ادلراسة أأن  25اإىل  % 38من احلالت اليت اكنت املتاحف
تتعامل فهيا مع احلقوق املعنوية للمؤلتني ،طلبوا اإذان مس بقا.
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 .252و أأضافت الس يدة اإلزيابيث لوجيه أأنه  ي احلالت اليت اكن يمت فهيا طلب اإذن عندما ظروهرت املسأأةل ،اكنت النس بة 13
اإىل  19من أأصل  71حاةل .واكن ذكل فقط  ي احلالت اليت أأثيت مسأأةل ترممي أأو جتديد أأو تغيي شلك العمل .و أأحياان  ي
احلالت اليت أأصيب فهيا العمل ابلتلف ،اكن هنا تتويض أأو اتصال من املتحف ابلتنان املعين.
 .253وواصلت ادلكتورة لويس غيبو قائةل إان بقية الرمس البياين أأظروهرت أأن مؤلتني أخرين مل يتتاعلوا ،أأو مل يمت منح أأي
اإذن .وأأشارت اإىل الرمس البياين عىل اجلانب ا ألمين من الرشحية وذكرت أأن نس بة احلالت اليت قد حتدى فهيا املؤلتون اتتاق
العمل ،من حيث احلقوق املعنوية ،بلغت  10اإىل  15من أأصل  71اإجابة .واكن عدد املرات اليت مل حيدث فهيا حتد يةراوح
بني  37-18من أأصل  71اإجابة واكنت النس بة الأكرب من احلالت يه عندما مل يوجد أأي حتد ول اإجابة من ِقبل املؤلف،
حيث تراوحت بني  58-39من أأصل  71اإجابة ،ومثلت حنو  % 58من احلالت .وابلنظر  ي اليرشيعات الوطنية اليت
اسيندوا اإلهيا ،فقد وجدوا أأن املتاحف مل تذكر  ي اجملموعات التالية من الاس تثناءات احملددة :الاس تنسا ألغراض الصون،
واس تخدام املصنتات  ي كتالوجات املعارض ،ومعرض املصنتات نتسه ،وعرضروها عىل اجلروهور فىي مبىن املتحف ،واس تخدام
املصنتات ا ألقدم .واكن الاس تنسا ألغراض الصون هو القيد الأكرث ش يوعا اذلي اكن يس هتدف أأنشطة املتاحف اليت
وجدوها  ي اليرشيعات الوطنية ،مع معظم القوانني اليت تقر اس تثناءا ألغراض الصون .ومع ذكل ،فاإن نطاق الاس تثناء
اختلف كثيا جدا .واكن  ي بعض ا ألحيان تغيي الشلك من التناظري اإىل الرمقي واحضا ولكن  ي معظم احلالت مل يكن
واحضا .ومل تكن اإماكنية الرمقنة  ي لك احلالت دامئا واحضة .واكنت معظم القوانني صامتة بشأأن اإماكنية رمقنة املصنتات .ومل
تطرق معظم القوانني اإىل اإماكنية الاس تنسا الرمقي للمصنتات ،مثل اللوحات والصور وغيها من أأنواع التنون اليشكيلية.
ومل تكن أأنواع املصنتات املشموةل دامئا واحضة و أأحياان اكنت حمدودة حبيث تكون اللوحات يه الوحيدة اليت ميكن
اس تنساخروها أأو صوهنا ،أأو مل تكن ا ألنواع أأخرى من املصنتات ،مثل الكتابة أأو املصنتات السمعية البرصية ،مشموةل  ي
الاس تثناء .و أأحياان اكنت هنا بعض الرشوط اليت يترضروها القانون ،وهذا يعين أأن اإماكنية ترممي املصنف اقترصت فقط عىل
املصنتات اليت مل تكن متاحة جتاراي .وإاذا متكن املتحف من العثور عىل نتس املصنف  ي السوق ،فبذكل مل يكن هنا أأي
جمال للمتحف لعمل نسخة للصون وإارما ينبغي أأن حيصل عىل النسخة املتاحة جتاراي بدل من ذكل .واكن التوافر التجاري
رشطا معروفا  ي بعض ترشيعات حق املؤلف و ي مجيع احلالت اكنت املزية التجارية حمظورة من جانب املتحف اذلي اكن
حيتظ النسخة .وجيب أأن يكون الاس تخدام من ِقبل املتحف ل ألغراض غي التجارية سواء بشلك مبارش أأو غي مبارش.
ومن حيث اس تخدام املصنتات  ي كتالوجات املعارض ،سوف يعتقد الكثيون أأن املتحف ينبغي أأن يكون قادرا عىل ادلعاية
والةروجي للمعارض اليت جرت داخل أأسواره ،ولكن مل يكن هذا أأيضا واحض املعامل ابلقدر اذلي قد يتصورونه .واكنت اإماكنية
اإنتاج نسخة من املصنف ألغراض ادلعاية أأو الةروجي ملعرض غي واحضة جدا .و أأقرت بذكل بعض ادلول ا ألعضاء  ي
ترشيعاهتا ،مبا  ي ذكل الاحتاد ا ألورويب  ي املادة ( )3( 5ر) من التوجيه 2001/29/ECالصادر عن الربملان ا ألورويب
واجمللس بتارخي  22مايو  2001عن مواءمة بعض جوانب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ي جممتع املعلومات (توجيه الاحتاد
ا ألورويب بشأأن حق املؤلف) .وقد مت التنتيذ بشلك خمتلف  ي ادلول ا ألعضاء ،واكنت بعض ادلول ا ألعضاء تقرص تطبيق
احلمك عىل صالت العرض والكياانت التجارية ا ألخرى وليس عىل املتاحف .و أأخيا ،مل يكن من الواحض دامئا ما اإذا اكنت
املتاحف مشموةل ابس تثناءات ختتلف عن اس تثناءات صالت العرض وبيوت املزادات .واكن ذكل قيدا من شأأنه ييرس  ي
الواقع أأنشطة املتاحف ،ولكن اكن غي شائع  ي اليرشيعات الوطنية حلق املؤلف .ومل تسمح قوانني حق املؤلف دامئا
للمتاحف بعرض املصنتات  ي مجموعهتا للجمروهور دون احلصول عىل اإذن من املؤلف .وبعد أأن يكون املتحف قد اكيسب
املصنف أأو حاز عليه ،اعامتدا عىل القوانني الوطنية ،فقد حيتاج اإىل اإذن من املؤلف لعرضه  ي غرف  ي املتحف .وقدمت
القوانني وطنية واحدا من ثالثة خيارات .وقرصت بعض ترشيعات حق املؤلف مثل قانون حق املؤلف الكندي احلق  ي
العرض عىل الامتياز احلرصي للمؤلف .وذكرت ترشيعات أأخرى أأن عرض املصنتات اكن مشمول بأأحد الاس تثناءات .وقال
ترشيعات أأخرى حلق املؤلف إان امللكية املادية للمصنف مكنته من أأن يمت عرضه .فاإذا اكن خشص ميتكل املصنف ،فاإنه قد
حصل عىل حقوقه ،مبا  ي ذكل احلق  ي عرضه .وخلقت حاةل عدم اليقني والتباين  ي املعامةل فامي يتعلق ابحلق  ي العرض
بعض ا ألعباء عىل أأنشطة املتحف عرب احلدود .واحتتظ قانون حق املؤلف الكندي ابحلقوق احلرصية إلقامة املعارض  ي
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اخلارج حبيث اإذا مت اإقامة معرض خارج ا ألرايض الكندية ،س يحتاج املتحف للحصول عىل اإذن .وخلق  ي املعامةل بعض
الصعوابت .وارتبط حق العرض للجمروهور بقدرة املتحف عىل معل نسخة وإادراهجا  ي فيديو تروجيي أأو  ي جتروهزيات خمتلتة
داخل املتحف .واكن توفي س بل الوصول للمصنف وعرضروها للجمروهور جزءا من الولايت الرئيس ية للمتاحف ،ولكن اكن
اإدراج املصنف  ي شلك أخر لصاحل اجلروهور داخل جدران املتحف أأبعد ما يكون عن السامح ادلامئ .ومسح توجيه الاحتاد
ا ألورويب بشأأن حق املؤلف بعرض املصنتات للجمروهور عىل حمطات خمصصة داخل مقر املتحف ،وهو ما اكن أأيضا تقييدا.
وغالبا ما اكن يصعب عرض املصنف بوس يةل أأخرى غي الوس يةل املادية اليت اكن قد أأيت هبا ،حىت عندما اكنت تقترص عىل
مقر املتحف نتسه .واكنت املصنتات الييمية يه املصنتات اليت ل ميكن حتديد حقوق مالكروها أأو ماكنه .واكنت ظاهرة معروفة
للمكتبات ولكن أأيضا للمتاحف .واكنت فئات معينة من املصنتات عرضة ألن تكون ييمية أأكرث من غيها ،مثل الصور عىل
سبيل املثال .وواهجت املتاحف قضااي املصنتات الييمية واكن الاحتاد ا ألورويب هو املنطقة الرئيس ية  ي العامل اليت مت فهيا
معاجلة قضية املصنتات الييمية من خالل التوجيه  2012/28/EUالصادر عن الربملان ا ألورويب واجمللس بتارخي  25أأكتوبر
 2012عن بعض الاس تخدامات املسموح هبا للمصنتات الييمية (توجيه الاحتاد ا ألورويب بشأأن املصنتات الييمية) ،واذلي
اكن يشةرط أأن تقوم مؤسسة الةراث الثقا ي بعملية حبث دؤوبة عن أأاحاب احلقوق .وإاذا قدمت دليال عىل أأهنم قاموا بعملية
حبث دؤوبة عن أأاحاب احلقوق ومل حيافروهم النجاح ،ميكن عندئذ وصف املصنف بأأنه ييمي وميكن اس تخدامه من ِقبل
مؤسسة الةراث الثقا ي  ي اإطار ممارسة ولايهتا العامة ،وهذا يعين أأنه ميكن اس تنساخه وإااتحته عىل ش بكة الإنةرنت .واكن
هنا حق للمؤلف  ي وضع حد لصتة اليمت للمصنف واحلصول عىل تعويض عادل اإذا ظروهر املؤلف  ي وقت لحق .ومل يكن
سوى عدد قليل من البدلان ا ألخرى  ي العامل ميتكل أأنظمة للتعامل مع املصنتات الييمية واكنت تقوم أأساسا عىل اإذن يمت
احلصول عليه من سلطة املتصة مبنح الةرخيص .و ي كندا ميكن أأن يطلب املتحف من جملس حق املؤلف  ي كندا للحصول
عىل اإذن ابس تخدام مصنف ييمي بعد اإثبات أأنه أأجرى معلية حبث دؤوبة .واكن دلى الياابن والروهند وجزر فيجي أأيضا سلطة
ترخيص ل ألعامل الييمية .وأأشارت ادلكتورة غيبو اإىل الرمس البياين ،واذلي اسيند عىل نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية اليت يبني
عدد مرات حدوث مشلكة املصنتات الييمية .واكن  % 24بدون أأي مشالك مصنتات ييمية ،وهو ما ميكن أأن يكون راجعا
اإىل حقيقة أأن العديد من املتاحف تعاملت مع مصنتات امللكية العامة .وإاذا اكنت املروهمة ا ألساس ية للمتحف يه التعامل مع
لوحات هولندية من العرص اذلهيب ابلقرن السابع عرش ،واليت اكن من الواحض أأهنا  ي امللكية العامة ،أأو اكيشافات أأثرية ،مفا
اكن دلهيم مشلكة مع املصنتات الييمية .واكن أأقل من  % 37دلهيم مشالك مع املصنتات الييمية و ي  % 15من تكل املرات،
تسبب أأكرث من  % 50من اجملموعة  ي مشالك بشأأن املصنتات الييمية .و ي  % 24من احلالت ،مل تكن املتاحف عىل
دراية أأو مل تع م بوضع املصنتات أأو سروهوةل العثور عىل املؤلف .وعالوة عىل ذكل  ،ي  % 28من احلالت ،مل يكن دلى البدل
عىل املس توى الوطين أأي ترشيع للتعامل مع املصنتات الييمية .و ي  % 30من احلالت ،اكنت هنا ترشيعات واكن عدد
غي قليل مهنا  ي الاحتاد ا ألورويب .و ي  % 12من احلالت ،مل يكن دلى املتاحف اليت مشلهتا ادلراسة الاس تقصائية أأي
فكرة عام اإذا اكن هنا لحئة تنظميية متعلقة ابملصنتات الييمية ،و ي  % 30من تكل احلالت مل يشعروا ابلقلق إازاء ذكل.
واكنت هنا أأيضا اس تثناءات العامة مت رشهحا  ي هذه ادلراسة واليت اكن لروها صةل بأأنشطة املتاحف ألهنا مسحت ملديري
املتاحف ابلقيام بأأنشطة معينة مع ا ألش ياء اليت  ي اجملموعة .وتعاملت الاس تثناءات العامة مع الاس تنسا ألغراض خاصة
واس تنسا ادلراسات عن طريق وسائل اس تنسا  ،وهو ما اكن يعين  ي معظم البدلان معل نسخ ضوئية معظمروها عىل
الورق .ومل تسمح سوى نس بة صغية من اليرشيعات ابلس تنسا عن طريق وسائل الاس تنسا تصويرية اليت اكنت أأوسع
من الورق .ومع ذكل ،اكن الاس تثناء هيدف  ي الواقع اإىل يء أخر غي الاس تنسا ألغراض الصون ،ألن ذكل قد مت
التعامل معه  ي حدود معينة .واب ألساس اكن الروهدف من الاس تثناء هو اإماكنية أأن يعمل مديرو املتاحف نسخا ضوئية من
املصنتات اليت  ي اجملموعة داخل أأسوار املتحف .واش متلت الاس تثناءات العامة ا ألخرى اليت اكنت ابلتأأكيد ذات صةل فامي
يتعلق ابلختصاصات ا ألخية للمتاحف عىل اس تثناءات تتعامل مع الاس تخدام ألغراض التعلمي والبحوث .ومل تذكر معظم
القوانني الوطنية  ي هذا الصدد املتاحف عىل وجه التحديد ،ولكهنا اكنت ابلتأأكيد ذات صةل ابملتاحف ألهنا حاولت اتباع
وظيتة التعلمي أأو البحث .وكام ذكر أنتا ،ميكن أأيضا أأن ينطبق الاس تخدام العادل والتعامل العادل عىل املتاحف اإذا متاىش
الوضع مع املعايي أأو اكن مس توفيا لروها.
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 .254وذكرت الس يدة اإلزيابيث لوجيه أأن املتاحف واهجت كيتية التعامل مع الاس تثناءات عىل حق املؤلف أأو مع تكل اليت
يودون اعامتدها .وقدمت حملة عامة تضمنت وصتا حلقوق اإعادة البيع .وذكرت أأن وصف حقوق اإعادة البيع مل يقع ابلاكمل  ي
نطاق الاس تثناءات عىل حق املؤلف ألن حقوق اإعادة البيع مل تسيند اإىل حق املؤلف ،ولكن اسيندت عىل اإعادة بيع
املصنتات التنية  ي ظروف حمددة .واكن الغرض من احلق  ي اإعادة البيع ،واذلي نشأأ  ي فرنسا ،هو تصحيح الوضع اذلي
س يقوم فيه التنان  ي بداية حياته املروهنية ببيع املصنف مقابل القليل جدا من املال ،وبعد ذكل س يصبح التنان انحجا وسيمت
اإعادة بيع املصنف بأأسعار أأعىل بكثي .وقد ورد منشأأ حقوق اإعادة البيع  ي ادلراسة .وقد مت اإقرار احلق  ي اإعادة البيع  ي 65
دوةل مبا  ي ذكل  ي الاحتاد ا ألورويب  ي التوجيه  2001/84/ECالصادر عن الربملان ا ألورويب واجمللس  ي  27سبمترب
 2001بشأأن احلق  ي اإعادة البيع لصاحل مؤلف املصنف التين ا ألصيل (توجيه الاحتاد ا ألورويب بشأأن احلق  ي اإعادة البيع).
واكن البيان ا ألسايس لحلق  ي اإعادة البيع هو أأن مؤلف املصنف التين اذلي بيع  ي ا ألسواق من خالل اتجر أأعامل فنية
حمةرف س يحصل عىل نس بة مئوية من سعر بيع املصنف .وطبق احلق  ي اإعادة البيع عىل املصنتات التنية ا ألصلية
والبالسييك واجلرافيك ،اليت اكنت عادة أأعامل فريدة من نوعروها .واقترص تطبيق احلق  ي اإعادة البيع عىل تكل ا ألنواع من
ا ألعامل .واكن احلق  ي اإعادة البيع هو احلق اذلي مت الإقراره بأأنه غي قابل للترصف ،وهو ما اكن يعين أأن املؤلف ل ميكن أأن
يينازل عنه كام أأنه ينقل أأيضا اإىل الورثة .واكن اإطار تطبيق احلق  ي اإعادة البيع هو رضورة أأن يكون البيع قد قام به أأحد
متخصيص التن وعادة ما اكن يتحمل البائع عوائد اإعادة البيع .واكن هنا تقايض  ي دول الاحتاد ا ألوريب حول تتسي توجيه
الاحتاد ا ألورويب بشأأن احلق  ي اإعادة البيع لتحديد ما اإذا اكنت القوانني الوطنية ميكن أأن تقرر أأن يدفع البائع أأو املشةري
عوائد احلق  ي اإعادة البيع .وقىض قرار صادر من حممكة العدل ا ألوروبية أأن الالزتام يقع عىل البائع .وميكن أأن يكون هنا
بعض املرونة اليت قد يكون لروها تأأثي متاجئ بأأن ابئع املصنف التين ميكن أأن يدفع مرتني احلق  ي اإعادة البيع وذكل عند رشائه
معال فنيا وعندما يبيعه بعد ذكل .واكن هذا همم ألنه اكن يعين أأن سوق ا ألعامل التنية قد اضطرت لتوفي الس بل ليك يدفع
ابئعو ا ألعامل التن عوائد اإعادة البيع .اختلتت احلق  ي عوائد اإعادة البيع من  2اإىل  % 10تبعا للبدل املعين .وقد وضعت
بعض ادلول عتبات ،مما اكن يعين أأن عوائد اإعادة البيع س تكون مس تحقة فقط فوق سعر بيع معني .واكن هنا أأيضا
سقف ،مما اكن يعين أأن سعر اإعادة البيع ل جيوز أأن يتجاوز قمية ذكل السعر املذكور أأو نس بة منه .ووفقا لدلراسة
الاس تقصائية  ،ي  % 21من احلالت قد مت اإدراج احلق  ي اإعادة البيع  ي اليرشيعات الوطنية و ي  % 40من احلالت مل
يكن هنا أأي ترشيع .ومل يكن دلى بعض املتاحف أأي فكرة عام اإذا اكن هنا حق  ي اإعادة البيع ،وقد أأجابوا  ي بعض
البدلان بأأن احلق  ي اإعادة البيع ل ينطبق علهيم .واكن من املروهم أأيضا الإشارة اإىل أأن حقوق اإعادة البيع مل تكن تشغل  ي املقام
ا ألول املتاحف ألن اجملموعات ابملتاحف اكنت عادة غي قابةل للترصف فهيا مبعىن أأهنم مل يبيعوا ا ألعامل  ي مجموعاهتا .وعالوة
عىل ذكل ،اكنت هنا  ي الرنوجي بعض الاس تثناءات دلفع عوائد اإعادة البيع  ،ي حاةل أأن يبيع خشص خاص لوحة أأصلية اإىل
متحف غي هادف للرحب ،واليت س تكون  ي متناول اجلروهور .واكن هذا يعين أأن أأمهية حقوق اإعادة البيع من وهجة نظر
املتاحف مل تكن الشغل الشاغل  ي ذكل الوقت .وسوف تعمتد كتاءة التنتيذ السلمي للحق  ي اإعادة البيع عىل وجود سوق
ألعامل التنية  ي البالد ،اليت اعمتدت ترشيعات تعزز حقوق اإعادة البيع ،نظرا اإىل احلاجة لوجود جتار أأعامل فنية ومشاريع
جتارية تعمل  ي جمال التن من أأجل مبيعاهتا وغرضروها .وجيب أأيضا أأن تكون هنا هيئة اإدارية ،واليت مجعت احلق  ي اإعادة
البيع ووزعته عىل املؤلتني وورثهتم حس امب قد يكون احلال .وميكن أأن يكون احلق  ي اإعادة البيع مسأأةل خالفية من حيث ما
اإذا اكن ينبغي أأن يعمتده البدل أأم ل .و ي الولايت املتحدة ا ألمريكية ،مل يعمتد احلق  ي اإعادة البيع ،ابس تثناء ولية اكليتورنيا،
واليت اكن السوابق القضائية حدت من نطاقروها .وانتقلت الس يدة لوجيه اإىل مناقشة ادلراسة الاس تقصائية ،اليت أأجريت
مبساعدة اجمللس ادلويل للمتاحف ،مما ساعد  ي توزيع الاس تبيان عىل املتاحف املتلتة  ي مجيع أأحناء العامل .وقد تلقوا 71
ردا 40 ،من الاحتاد ا ألورويب و 14من أأمرياك الشاملية وعدد قليل من أأمرياك اجلنوبية واثنني من أس يا وغيها من ادلول  ي
أأفريقيا .واكن الاس تبيان مرفقا لدلراسة وتضمن أأس ئةل خبصوص من مه ،و أأي نوع من املصنتات امتلكوها ،وما اإذا اكنوا
يعرفون أأي نوع من املصنتات اكن  ي امللكية العامة ،و أأي نوع من املصنتات اكن قياس يا ومحميا حبق املؤلف ،وما اإذا اكنوا قد
اس تخدموا قواعد البياانت ليسجيل مجموعة من املصنتات .وتناولت ا ألس ئةل ا ألخرى  ي ادلراسة الاس تقصائية أأنشطة
املتاحف ،مبا  ي ذكل أأي نوع من النسخ معلوها وعام اإذا اكنوا قد واهجوا مشالك  ي معل النسخ و ي الاضطالع بولايهتم.
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وتطرقت ا ألس ئةل أأيضا اإىل الكيتية اليت مت التعامل هبا مع التنانني وما اإذا اكنوا عىل دراية ابلقانون الواجب تطبيقه عندما
يرغبون  ي تنتيذ معرض للمصنتات .وعاجل اجلزء ا ألخي من الاس تبيان قضااي حمددة تتعلق ابملصنتات الييمية ،مثل عدد
املصنتات الييمية اليت اكنوا ميتلكوهنا ،وما اإذا اكنوا عىل اس تعداد لرمقنة املصنتات الييمية ،حىت ألغراض داخلية .ومن حيث
احلق  ي اإعادة البيع ،سأأل الاس تبيان عام اإذا اكنوا عىل بينة من ترشيعات بالدمه بشأأن هذه املسأأةل .وتساءل الاس تبيان أأيضا
عن منح الوصول اإىل اجلروهور ،وطرح سؤالا حول أأمهية أأنشطهتم التعلميية ابملقارنة مع فعاليات معارضروهم ،وكذكل ماذا اكنت
خططروهم من حيث ادلراسة والبحث؟ و أأخيا ،فاإن اختمت الاس تبيان بطلب اإعداد تقيمي عام حول الكيتية اليت ر أأت هبا
املتاحف احتياجاهتم ا ألساس ية ،من حيث ضبط أأو مطابقة احتياجات املتحف مع مصاحل أأاحاب احلقوق وغي ذكل من
قضااي املصلحة العامة .و أأاثرت املتاحف من خالل الإجابة عىل الاس تبيان مجموعة متنوعة من قضااي امللكية التكرية ،مبا  ي
ذكل احلاجة اإىل حتديث ورمقنة خمزون مجموعاهتا .و ي بعض ا ألحيان مل يكن ذكل من السروهل ابلنس بة هلم من حيث التيبع،
وخاصة اإذا اكن دلهيم مصنتات غي منشورة أأو ييمية يتعني حتديدها ،واليت اكنت  ي امللكية العامة أأو مصنتا محميا حبق
املؤلف .واكن دلهيم أأيضا بعض املاوف حول الكيتية اليت سيتعاملون هبا مع الةراخيص واحلقوق املعنوية .ولحظوا أأن احلقوق
املعنوية مل تكن  ي احلقيقة تشلك قضية و أأن معظم املتاحف س تحاول احلصول عىل موافقة املؤلف .واكن حتديد أأماكن أأاحاب
احلقوق قضية أأثيت  ي كثي من ا ألحيان .واكن هنا حاجة للحصول عىل معلومات عىل حنو أأكرث سروهوةل عن أأاحاب
احلقوق ،لغرض تنظمي املعارض واحلصول عىل الةراخيص ودفع عوائد حقوق املؤلف .واكن احلتاظ عىل ا ألعامل  ي مجموعة
قضية كربى طويةل املدى .واكن من السروهل عىل املتحف أأن يقوم بعمل مسح ضويئ للمصنف أأو بعمل نسخة منه ،ولكن  ي
كثي من ا ألحيان مل يذكر اليرشيع اذلي أأجاز هذا النشاط شيئا عن عدد النسخ اليت ميكن أأن يعملروها متحف من املصنف
ألغراض الصون .و أأاثرت املصنتات الرمقية الن قضية تغيي شلك مثلام فعلت مصنتات الصون .ومشلت القضااي ا ألخرى
املطالبة حبقوق للمعارض ادلولية .وتعلق أأحد الشواغل اليت أأعربت عهنا املتاحف ابلكيتية اليت ميكن هبا التعامل مع احلقوق
واحلصول عىل حل رسيع وانجز  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .واكنت هنا بدلان اكن فهيا احلق  ي
اإقامة املعارض هل نطاق أأوسع مما اكن  ي البدلان ا ألخرى ،مما اكن يعين أأن املتحف اكن يتعني عليه اس تقصاء نطاق اليرشيع
 ي بدل اإما املس تعي أأو املعي للمصنف .واكن الشاغل ا ألخي للمتاحف يتعلق ابلكيتية اليت ميكهنم من خاللروها تعزيز مجموعاهتم
من الناحية القانونية .واكن عىل املتاحف التعرف بشلك أأفضل عىل البيئة القانونية القامئة ،ونطاق الاس تثناءات املوجودة حلق
املؤلف ،وكذكل فروهم الكيتية اليت جتعل أأنشطهتم تنسجم مضن الاس تثناءات ذات الصةل .واكن من الواحض أأن هنا حاجة
اإىل الإرشاد وتوس يع نطاق الاس تثناءات والتقييدات .و أأفاد  % 40فقط من املتاحف اليت مشلهتا ادلراسة الاس تقصائية أأن
دلهيم فقط مصنتات  ي امللكية العامة .وذكر  % 24من املتاحف اليت مشلهتا ادلراسة الاس تقصائية أأهنم ل يعرفون .وفامي
يتعلق مبسأأةل حق املؤلف ،اكنوا هممتني مبعرفة ما اإذا اكنت املتاحف ميكن أأن حتصل عىل حق املؤلف من صاحب املصنف أأو
تساعد عىل نقهل منه ،عندما يكونوا قد حصلوا عىل مصنتات فنية بأأي وس يةل اكنت ،مبا  ي ذكل الروهبة أأو الرشاء .واكن
السؤال املطروح هو ما اإذا اكنت هنا بعض الظروف اليت مكنت املتاحف من اس تخدام املصنف اس تخدامات أأخرى،
ابلإضافة اإىل احلق  ي اإقامة املعارض .وذكر  % 30من املتاحف أأهنم مل حيصلوا عىل حق املؤلف ومل يعط  % 19اإجابة
واحضة .وذكر  % 81من املتاحف أأهنم اس تنسخوا مصنتات  ي مجموعهتم .واكن ل بد من قراءة ذكل  ي ما يتعلق برمقنة
مجموعات ،ألن  % 82من املتاحف قالوا اإهنم قد اس تنسخوا رمقيا املصنتات  ي مجموعاهتم .مث اثر سؤال عن الكيتية اليت
ميكهنم من خاللروها تنتيذ هذا النشاط .وقام بعض مهنم برمقنة مجموعهتم فقط لالس تخدام ادلاخيل ،ولكن مل جيعلوا املزون
املرمقن مكجموعة متاحة للجمروهور عىل الإنةرنت أأو غي ذكل .من حيث اإقامة املعارض العامة  ي ادلاخل أأو  ي اخلارج ،وقال
 % 22من املتاحف أأهنم طلبوا الإذن للقيام بذكل  ،ي حني مل يتعل ذكل  .% 68وقد قد أأوحض ذكل أأهنا اكنت ممارسة
مقبوةل عىل نطاق واسع ،ابس تثناء بعض البدلان اليت اكن ل يزال دلهيا ترشيعات ،واليت تضمنت حق العرض  ي حق اإقامة
املعارض وقدموا موافقة املاكل .كام اش متلت ادلراسة أأيضا عىل أأربع حالت ذات أأولوية ،واليت مل تكن مشةركة بني مجيع من
اس تجابوا لدلراسة من املتاحف ألن اجملمتع اكن متنوعا جدا .واكنت ا ألولوية ا ألوىل يه رمقنة اجملموعات .واكن السؤال املطروح
هو ما اإذا اكنت معززة بنصوص وصور واكنت تكل منطقة مشلت مطالبة من املتاحف بتوفي التوجيه .وتعلق السؤال أأيضا
ابلظروف اليت ميكن أأن جتعلروهم يييحون مجموعاهتم  ي موقعروهم عىل الانةرنت أأو غي ذكل ،مبجرد أأن يمت رمقنهتا .واكنت ا ألولوية
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الثانية يه أأنه ينبغي عىل املعارض احمللية ومعارض الستر أأن تس تتيد من املعاجلة الأكرث اتساقا .و أأشار ذكل اإىل رشط
احلصول عىل موافقة من لك من فناين املصنتات اليت عرضت  ي معارض الستر .و أأثيت خماوف بشأأن اإماكنية الوصول اإىل
املعلومات املتاحة بسروهوةل من أأجل حتديد أأاحاب احلقوق واليرشيعات املطبقة ،حبيث ميكن تنظمي معارض املتحف وإادارهتا
عىل حنو أأكرث سالسة .وتناولت أأولوية أأخرى احلاةل املتغية للمصنتات التنية  ي الوقت الاكمل لإحدى مجموعات املتحف.
وتعلق بذكل متروهوم الصون .فاإذا اكنت قطعة فنية واحدة ،فاإنه يتعني صوهنا عىل مر الزمن ،وإاذا اكن مصنتا رمقيا فال جيوز
اس تخدامه عىل مجيع ا ألهجزة التقنية مع مرور الوقت .واكنت املتاحف معنية مبا ميكن معهل مبوافقة صاحب احلق أأو دون
موافقته لصون املصنف .واكن من املرحج أأن يس متر ذكل السؤال لبعض الوقت بسبب وجود العديد من ا ألشاكل اجلديدة
من فنون املصنتات اجلاعية واملصنتات الرمقية ،خمتلطة مع مصنتات خمتلتة من أأنواع خمتلتة .وافةرضت احلاةل ا ألوىل تنايم
دور املتاحف  ي التعلمي والبحث ،مع وسائل التصال احلديثة .ور أأت املتاحف أأنتسروها بأأن لروها دور  ي عرض املصنتات
للجمروهور ،ليس فقط كعارض ،ولكن أأيضا ابعتبارها اجلروهات املسؤوةل عن تقدمي املعرفة واملعلومات والتعلمي للجمروهور حول
البيئة .واكنت املتاحف معنية بكوهنا قادرة عىل جتميع املواد التعلميية أأو املطبوعات ذات الصةل ابملصنتات اليت عرضوها أأيضا.
و أأرادوا أأيضا أأن يمتكنوا من اإاتحة مزيد من مجموعاهتم ألحباث معينة .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأرادوا أأن يمتكنوا من نقل هذه
املعلومات من خالل وسائل التصال اجلديدة .واكن عنوان دراسة احلاةل ا ألوىل هو "رمقنة مجموعات املتحف" .وجسلت
القضااي اليت أأاثرهتا املتاحف ،اليت من أأجلروها اكنوا يسعون للحصول عىل اإرشاد أأو اس تثناءات أأو قيود .واكن الروهدف هو اإبراز
وتوضيح أأنواع التعديالت اليت اكنت مطلوبة عىل القانون حبيث تمتكن املتاحف من معاجلة قضااي الرمقنة .واكن هذا هو
املتتاح لإدارة وتعزيز مجموعاهتم .هل اكن ما ينبغي علهيم القيام به حيال رمقنة مصنف ييمي ومت نرشه فامي بعد ،هو ذكل الش ئي
اذلي سوف يكون مسموحا به؟ و ي حني أأن ذكل قد مت توضيحه  ي توجيه الاحتاد ا ألورويب بشأأن املصنتات الييمية ،فقد
اكن هنا تردد  ي إانتاق الكثي من املال عىل رمقنة املصنتات اليت اكن وضعروها غي واحض .ومن حيث الإاتحة للجمروهور ،اكنت
هنا أأس ئةل خبصوص مىت وكيف .واكن أأحد ا ألمثةل حيث اكن هنا حاجة اإىل ا إلرشاد والتبس يط هو عن املعايي اليت
أأجزيت دون طلب موافقة من صاحب احلقوق لس تنسا الصور  ي قواعد البياانت املتلتة للمتحف .وسأألت املتاحف أأيضا
عام هو نطاق الةراخيص اليت متنحروها مجعيات الإدارة اجلاعية؟ وهل مشلت اس تنسا الصور اذلي اكنوا يقومون به ابلتعل أأو
اذلي أأرادوا أأن يقوموا به؟ واكنت هنا أأيضا مسأأةل الوصول عرب الإنةرنت اإىل اجملموعات و أأنشطة املتحف .ومل يكن ذكل
يتعلق فقط ابلوصول اإىل الإنةرنت والعرض عىل مواقع املتاحف عىل الإنةرنت لكنه اكن أأيضا وس يةل التصال الرئيس ية .ومتت
ا إلشارة ذكل  ي دراسة احلاةل رمق اثنان ،واليت تعلقت بنطاق حق اإقامة املعارض .واكنت هنا قوانني متباينة بشأأن متطلبات
احلصول عىل موافقة من صاحب حق املؤلف .و أأرادت املتاحف معرفة كيتية معاجلة ذكل من حيث امتال مواقع اسيشارية
هبا قواعد بياانت من الصور .وسواء متكنوا أأم ل من العثور عىل معلومات معينة حول املصنتات التنية ،اكن هنا أأيضا عدد
من القضااي املعقدة املتعلقة ابملواد الةروجيية للمعارض .ومسح توجيه الاحتاد ا ألورويب بشأأن حق املؤلف ابلس تخدام الةروجيية
اليت مشلت الاس تخدام بغرض ادلعاية دلى اجلروهور ملعرض أأو بيع مصنف فين ،ابلقدر الالزم للةروجي للحدث ابس تثناء أأي
اس تخدام جتاري أخر .واكن السؤال هو كيف ميكن للمتحف الةروجي للحدث؟ وماذا اكن نطاق الاس تثناءات اليت تطبق عىل
ا ألنشطة الةروجيية ،اليت مت حتديدها بشلك خمتلف  ي لك دوةل من ادلول ا ألعضاء  ي الاحتاد ا ألورويب؟ واكنت هنا
حاجة أأيضا اإىل النظر  ي اإماكنية اإنشاء قاعدة بياانت دامئة عىل الإنةرنت للمعارض ،واليت ميكن للجمروهور الاطالع علهيا،
للمعارض اليت انهتت ابلتعل .وتعلقت دراسة احلاةل رمق ثالثة ابحلالت املتغية للمصنتات التنية اليت تتعلق ابختصاص
الصون .واكن ابملتاحف أأماكن ختزين خضمة جملموعاهتا من املصنتات ،لكن تعني ختزين بعض املصنتات  ي ظروف حمددة.
خيزوا املصنتات
و أأعربت بعض املتاحف عن خماوف بشأأن احلالت اليت اكنت فهيا املصنتات  ي شلك رمقي .كيف ميكهنم أأن ن
الرمقية عىل املدى الطويل؟ وكيف ميكهنم ختزين الإبداعات رسيعة الزوال؟ وكيف ميكهنم اإصالح أأو ترممي املصنتات اليت  ي
مجموعات املتحف؟ واكنت تكل يه لك القضااي اليت اكنت عادة تقنية أأكرث مهنا قانونية ،اليت ميكن معاجلهتا من خالل التصال
ابملؤلتني ،عند احلصول عىل مصنف فين  .ي ا ألزمنة املتغية احلالية اكن ذكل عىل الارحج أأحد أأفضل احللول ،لكنه مل يكن
دامئا حال معليا .واكن الاحامتل الخر هو حماوةل توقع نوع التعديل أأو التدخل اذلي ميكن أأن يمت عىل املصنف دون رضورة
طلب اإذن املؤلف .ومسحت بعض القوانني الوطنية بنسخ املصنتات ألغراض الصون .واكن السؤال املطروح هو ما اإذا اكن
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ينبغي توس يع هذا الاس تثناء .واعمتد ذكل عىل ما س يكون عليه اس تخدام نسخ املصنف ،وكذكل نوع املصنتات ،ألن بعض
أأنواع املصنتات ل ميكن نسخروها .واكن الاعتبار الثاين هو توقع أأشاكل جديدة من املصنتات القابةل للحامية حبقوق املؤلف.
و أأخيا ،اكنت هنا مسأأةل الكيتية اليت ميكن للمتاحف أأن تتعامل هبا مع الوضع املعني للمصنتات اجلاعية واملصنتات غي
املنشورة أأو تعاجله .واكنت دراسة احلاةل ا ألخية متعلقة ابس تثناءات البحث وادلراسة ،اليت نصت علهيا معظم قوانني حق
املؤلف ولكن ليست ابلرضورة تركز عىل املتاحف .وذكر توجيه الاحتاد ا ألورويب بشأأن حق املؤلف الاس تنسا والعرض
للجمروهور  ي مثالني .أأول ،للتصوير التوضيحي للمصنتات احملمية حبق املؤلف للتعلمي أأو البحث العلمي ،واثنيا ،للعرض  ي
املوقع للمحتوى احملمي حبق املؤلف  ي مجموعات .واكنت الطريقة اليت صيغت هبا صعبة ألغراض البحث أأو ادلراسة اخلاصة.
وقد أأدرجت تكل ا ألنواع من الاس تثناءات  ي ادلول ا ألعضاء  ي الاحتاد ا ألورويب  ي أأضيق احلدود تقريبا .واكن اليشء
املثي لالهامتم هو أأنه  ي الإصالح اجلاري  ي الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،تعلق الاس تثناء ابلتصوير التوضيحي
للمصنتات احملمية حبق املؤلف ،اذلي اكن أأحد العنارص اليت اكنت تدرسروها املتوضية ا ألوروبية .واهمتت املتاحف ابس تثناءات
البحث وادلراسة ،واكنت هممة أأيضا من حيث الكيتية اليت أأاتحت هبا املتاحف املواد للبحث وادلراسة هذين ،واذلي ينبغي
تيسيهام ،ألن املتاحف اكن من واجهبا أأو اختصاصروها العرض للجمروهور وتعلمي اجلروهور .واكيشتوا أأيضا أأن املتاحف مسحت
اب ألحباث .ومع ذكل ،فاإهنا مل تتطلب دامئا اس تخدام رموذج موافقة من الشخص اذلي رغب  ي اإجراء البحث أأو ادلراسة ليك
يقر بأأنه سيس تخدم املصنتات من أأجل تكل ا ألغراض فقط .وذكرت بعض املتاحف أأهنا اس تخدمت رماذج املوافقة واكن
بعضروهم يطلبوهنا ،ولكن اكن السؤال ذي الصةل هو ما اإذا اكنوا س يطروا عىل اس تخدام املواد .وكشتت النتاجئ الرئيس ية
لدلراسة عن وجود عدم يقني بشأأن نطاق حقوق الاس تنسا وحقوق اإقامة املعارض وحقوق العرض ابلنس بة للمتاحف.
واكن دور املتاحف  ي التعلمي والبحوث أأساس يا ،ولكن كيف تالءم ذكل سواء مع اس تثناءات حمددة ،أأو مع اس تثناءات أأكرث
معومية ،وماذا اكن يعين ذكل ابلنس بة للمتاحف املعنية من حيث النسخ وا إلاتحة وجتميع املواد التعلميية أأو املنشورات؟
واحتاجت هذه القضااي اإىل مرسوم الوصف مبصطلحات أأكرث معلية من أأجل امليض قدما .ومشلت القضااي املتتوحة الرمقنة
وعرض املصنتات  ي مجموعات املتاحف وعرض املصنتات ألغراض غي جتارية .واكن حتديد الاس تخدامات التجارية مقابل
غي جتارية قضية رئيس ية .وتضمنت النتاجئ الرئيس ية ا ألخرى لدلراسة احلاجة اإىل :تبس يط القوانني لتكون أأسروهل للتروهم و أأكرث
مرونة ،و أأخذ احتياجات الرمقنة  ي احلس بان ،وتوضيح رشط ا ألغراض غي جتارية ،و أأخذ معليات اإقامة رشاكة بني القطاعني
العام واخلاص  ي الاعتبار ،ومعاجلة أأنواع الرشااكت اليت أأسترت عن اإبداع مصنتات وإااتحهتا للجمروهور ،وتركزي املعلومات
عىل اجملموعات واملؤلتني من أأجل معاجلة قضااي الةرخيص أأو قضااي اإقامة املعارض عند نشوهئا ،وتسروهيل اس تخدام قواعد
البياانت ،واكن البعض مهنا موجودا ابلتعل ولكهنا مل تكن تيناول بشلك اكمل الاحتياجات احملددة للمتاحف.
 .255وشكر انئب الرئيس ادلكتورة لويس غيبو والس يدة الزيابيث لوجيه عىل عرضروهام وقال إان تكل املسائل ابلغة ا ألمهية.
و أأعطى انئب الرئيس اللكمة للوفود اليت ترغب  ي طرح أأس ئةل حمددة ،وذكر أأنه بعد تكل املداخالت سوف يعطي اللكمة
مللنظامت غي احلكومية.
 .256وهنأأ وفد الربازيل الباحثني الثالثة عىل دراس هتم بشأأن قيود واس تثناءات حق املؤلف للمتاحف .ور أأى الوفد أأهنم
جنحوا  ي اإثبات أأمهية مناقشة ،عىل املس توى املتعدد ا ألطراف ،الصعوابت اليت واهجهتا املتاحف  ي اس تخدام املصنتات
احملمية .إاهنا تضمنت ممارسة احلقوق من خمتلف املناطق من خالل قوانني خمتلتة ،مما جعل العمل اذلي قاموا به أأكرث تعقيدا.
ووفقا ملا ر أأوه  ي هذه ادلراسة ،اكن دلى  45فقط من ادلول ا ألعضاء البلغ عددمه  188قيود واس تثناءات حمددة عىل حق
املؤلف للمتاحف .وعالوة عىل ذكل ،وفقا لدلراسة ،مل يكن هنا اإطار ترخيص عام للمعارض ادلولية ومل يكن نطاق
الةراخيص الالزمة للنقل الرمقي واحضا جدا .وحدد دراسة أأجراها مؤخرا اجمللس ادلويل للمتاحف قضااي امللكية التكرية.
واكنت مناقشة تكل القضااي عىل الصعيد ادلويل أأمرا رضوراي ،خاصة مع ارتتاع التكنولوجيات الرمقية اجلديدة اليت اكنت تغي
الطريقة اليت مت هبا اإبداع املصنتات التنية وصوهنا ونرشها ومتتع اجملمتع هبا كلك .وهبذا املعىن ،اكن من املتروهوم أأن املتاحف
س تطالب بتبس يط قوانني حق املؤلف ،كجزء من حركة شروهدوها  ي العديد من اجملالت ،مثل تكل املتعلقة ابملكتبات ودور
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احملتوظات ،وكذكل التعلمي والبحوث ،اليت س بق أأن نوقشت  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .و أأخيا،
ل ينبغي أأبدا أأن ينسوا أأمهية املتاحف لتعزيز الةراث الثقا ي الوطين وا ألجنيب  ي مجيع أأحناء العامل .و ي هذا الصدد ،طرح
الوفد سؤالا عىل الباحثني عن ر أأهيم  ي ما اإذا اكنوا يرون أأن مناقشة صك قانوين دويل حممتل عن هذه القضية ميكن أأن
يكون لروها تأأثي اإجيايب عىل أأنشطة املتاحف .وعندما انقشت ادلراسة اليت أأجرهتا طوامق الربوفيسور كينيث عن التقييدات
والاس تثناءات  ي دور احملتوظات ،اكن واحضا أأن احلل ادلويل أأمر رضوري للسامح اب ألنشطة العابرة للحدود .وسأأل الوفد
عام اإذا اكن هنا سيناريو مماثل ينطبق عىل املتاحف .وإاذا اكن هنا دور هام ينبغي أأن تقوم به الاس تثناءات والتقييدات
 ي احمليط ادلويل للمتاحف ،اس تترس الوفد عن الاس تثناءات والتقييدات اليت س تكون ا ألمه من وهجة نظرمه.
 .257وهنأأ وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه القامئني عىل ادلراسة عىل املوضوع اذلي اكن مصدر قلق للمرشعني
 ي الاحتاد ا ألورويب .وقد جتىل هذا من خالل حقيقة أأن  23من أأصل ادلول ا ألعضاء ال  45اليت مت حتديدها  ي ادلراسة
ابعتبار أأن دلهيا اس تثناءات أأشارت رصاحة اإىل املتاحف اكنت يه ادلول ا ألعضاء  ي الاحتاد ا ألورويب .و أأشار الوفد اإىل أأن
املتاحف ذكرت رصاحة  ي توجهيات خمتلتة صادرة عن الاحتاد ا ألورويب ،عىل النحو اذلي جتىل تتصيال  ي العرض التقدميي.
واس تكامل لتكل املعلومات ،ذكر الوفد أأنه  ي بعض ادلول ا ألعضاء  ي الاحتاد ا ألورويب ،نص اليرشيع عىل حلول هممة قامئة
عىل الةرخيص ودمعروها ،واليت مل تكن مقصورة ابلرضورة عىل املتاحف ،ولكن قريبة الصةل جدا ابملتاحف .وعىل سبيل املثال،
مشل هذا حلول قامئة عىل الةرخيص اجلاعي املوسع للمصنتات الييمية ،جتاوزت ما تطلبه توجيه الاحتاد ا ألورويب بشأأن
املصنتات الييمية .واكنت مناقشة هممة ألهنا أأوحضت أأيضا أأنه اكن هنا عدد وافر من احللول  ي ظل ا ألطر القانونية احلالية
و أأيضا أأنه اكن من املمكن واملتيد اإجراء مناقشات موضوعية  ي ظل هذه ا ألطر .و أأشار الوفد اإىل ما جاء  ي ادلراسة حول
أأن املتاحف حاولت احلصول عىل تنازل عن حق املؤلف ،جنبا اإىل جنب مع امللكية املادية للمصنتات التنية ،أأو بشلك عام
للمصنتات اليت  ي مجموعاهتم ،ابعتبارها وس يةل لإدارة القضااي املرتبطة حبق املؤلف بطريقة أأسروهل .ولقد قدم املؤلتون صورة
اثبتة هبا بعض ا ألرقام وسأأل الوفد عام اإذا اكنوا قد حددوا أأي اجتاهات  ي هذا الصدد ،بشأأن ما اإذا اكنت املتاحف أأكرث
اهامتما بسلو هذا املنحى ،خصوصا  ي احلصول عىل مصنتات فنية جديدة أأو من التن املعارص .كام سأأل الوفد عام اإذا اكن
أأاحاب احلقوق ومؤلتو املصنتات اكنوا  ي ذكل الصدد مس تجيبني ومتقبلني لروهذا بشلك أأسايس .وتعلق السؤال الثاين للوفد
ابلتصل املعين مبربرات س ياسة وجود اس تثناءات  ي هذا اجملال .وقد ذكروا أأهداف الس ياسة العامة ،عىل سبيل املثال،
املشاركة  ي احلياة الثقافية والتعلمي والبحوث وبشلك أأوسع نطاقا س ياسة الةراث الثقا ي .وسأأل الوفد عام اإذا اكنوا أأيضا قد
حبثوا أأو صادفوا  ي ادلراسة القضااي املتعلقة بتاكليف الصتقة اليت اكنت مرتبطة ابحلصول عىل ترخيص ل ألنشطة اليت قامت
هبا املتاحف أأو أأرادت القيام هبا .وفامي يتعلق بأأن الوفد اس تترس أأيضا عام اإذا اكنوا قد درسوا احللول اليت اكنت ممكةل
لالس تثناءات اليت اسيندت أأيضا عىل الةراخيص .و أأخيا ،طلب الوفد طلبا معليا وتساءل عام اإذا اكن هنا وس يةل لإدخال
بضعة تصويبات واقعية عىل ادلراسة ،عىل سبيل املثال فامي يتعلق ابليرشيع اخلاص  ي اإحدى ادلول ا ألعضاء  ي الاحتاد
ا ألورويب واحلق  ي اإقامة معارض  ي ادلول ا ألعضاء ا ألخرى.
 .258وشكر وفد الس نغال القامئني عىل ادلراسة .و ي إاشارة إاىل احلق  ي اإعادة البيع لتت الوفد اإىل أأول ،أأنه  ي العام
السابق ،قد ذكرت الروهيئة ا ألوروبية للمجموعات أأنه اكن هنا  74دوةل لروها احلق  ي اإعادة البيع .واثنيا ،أأن املؤلتني قد أأشاروا
اإىل أأن فعالية تنتيذ احلق  ي اإعادة البيع اعمتدت عىل طريقة تنظميه واكن ذكل احيحا متاما .واكن ذكل حىت أأكرث ابلنس بة
ألفريقيا ،حيث اكن سوق املصنتات التنية ل يزال غي منظم جدا و أأعاق ذكل بعض البدلان عن تنتيذ احلق  ي اإعادة البيع
داخل بالدمه .ومل يكن سوق املصنتات التنية سوقا وطنيا اش متل عىل السوق ادلولية ،وبيعت أأعامل التنانني ا ألفارقة  ي مجيع
أأحناء العامل ،و أأكرث من ذكل  ي البدلان اليت اكن يوجد هبا احلق  ي اإعادة البيع ابلتعل .واكن العديد من التنانني ا ألفارقة ل
يس تتيدون من ذكل نظرا ملبدأأ املعامةل ابملثل .و ي البدلان اليت ليس دلهيا حق اإعادة البيع ،مل يس تتد التنانون ا ألفارقة عىل
الإطالق .و أأشار الوفد اىل بعض التنانني الرمسيني من الس نغال وفرنسا اذلين مت اإعادة بيع أأعامهلم و أأفاد بأأن عائدات اإعادة
البيع وصلت  ي بعض ا ألحيان اإىل ألف اليوروهات .وقد حول ذكل حياهتم متاما .ميكن لإدراج احلق  ي اإعادة البيع  ي
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اليرشيع ،مع املزااي اليت قدهما للتنانني ،أأن يؤدي وس يؤدي ابلتنانني اإىل الضغط عىل اجليع مبا  ي ذكل حكوماهتم من أأجل
تنظمي أأسواقروهم للمصنتات التنية عىل حنو أأفضل .واكن احلق  ي اإعادة البيع أأداة  -وإان مل يكن ا ألداة الوحيدة  -ميكن
اس تخداهما للمساعدة  ي تنظمي سوق املصنتات التنية.
 .259وحتدث وفد نيجياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن شكره للقامئني عىل ادلراسة عىل اس تثناءات وقيود حق
املؤلف ابلنس بة للمتاحف .ور أأت اجملموعة ا ألفريقية أأن ادلراسة قدمت املزيد من املعلومات والتروهم والتقدير للتحدايت اليت
واهجت املتاحف فامي يتعلق ابلضطالع بولايهتا ،ومه يعملون مضن حدودمه ا ألخالقية والقانونية .و أأعربت اجملموعة ا ألفريقية
عن أأملروها  ي أأن يكون قد مت احلصول عىل املزيد من ا ألفاكر الروهامة من ادلراسة وعرضروها التقدميي ،وهو ما س يكون هل أأثر
اإجيايب عىل مناقش هتم بشأأن الاس تثناءات والتقييدات للمكتبات ودور احملتوظات  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة .وبصتة عامة ،أأعربت اجملموعة عن رغبهتا  ي الاس امتع اإىل املزيد من التتاصيل من املؤلتني بشأأن وهجات
نظرمه حول نس بة جناح اس تخدام رخص املشاع الإبداعي الصادرة من املتاحف ألغراض الوفاء ابختصاصاهتا  ي جمال التعلمي
والبحث وادلراسة.
 .260وشكر وفد ش ييل القامئني عىل ادلراسة عىل ما قدموه من عرض توضيحي .و أأعرب عن قناعة ش ييل بأأن املتاحف
لعبت دورا هاما  ي صون ونرش املعرفة .وعىل النحو اذلي قد أأظروهرته ادلراسة ،قدمت البيئة الرمقية حتدايت أأمام املتاحف
 ي القيام ابختصاصاهتا .واكنت القضااي املطروحة  ي اس تبيان اجمللس ادلويل للمتاحف هممة للغاية ،عىل الرمغ من أأن الوفد
أأحاط علام بأأن مرفق ادلراسة مل يش متل عىل ا ألس ئةل التعلية اليت مت اإرسالروها .وطلب الوفد معلومات عن النس بة احملددة من
املتاحف  ي أأمرياك الالتينية اليت ردت عىل الاس تبيان .وابلإضافة اإىل ذكل ،سأأل الوفد ا ألمانة عام اإذا اكن من املمكن
احلصول عىل نسخة ابللغة ا إلس بانية من ادلراسة ،نظرا اإىل أأن ذكل من شأأنه أأن يساعده عىل نرش املعلومات الواردة فهيا،
وهو ما س يعود ابلتائدة عىل البالد واملنطقة كلك.
 .261وثمن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املسامهة اليت قدمهتا ادلراسة  ي تشكيل املناقشات بشأأن هذه املسأأةل  ي
اللجنة ادلامئة حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،و أأثنت عىل القامئني ابدلراسة عىل اإجنازمه الشامل .و أأشار الوفد اإىل بيان وفد
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ورحب أأيضا بترصة التعليق عىل ادلراسة ،لتقدمي معلومات اإضافية فامي يتعلق بطريقة
دمع حكومة الولايت املتحدة للةراث الثقا ي .كام أأعرب عن أأمهل  ي توضيح النقاش حول عدة جمالت رئيس ية لقانونه ،واليت
قد مت الإشارة اإلهيا  ي هذه ادلراسة .وتطرق اإىل موضوع ادلراسة ،و أأعرب عن سعادته لرؤية أأن عددا من البدلان قد اعةرفت
ابدلور املروهم اذلي لعبته املتاحف  ي صون الةراث الثقا ي وتعزيز التعلمي ،من خالل صياغة قيود واس تثناءات عىل حق
املؤلف من أأجل تعزيز اختصاصاهتا .واكنت املتاحف يه القامئة عىل رعاية الةراث الثقا ي لبدلاهنا ،وذكل بتجميع ثروة من
املعرفة والثقافة لصاحل زوارها .وميكن أأن تلعب التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف دورا هاما  ي متكني املتاحف من
أأداء خدمهتا العامة لصون التارخي الثقا ي وتعزيز البحوث والتعلمي واملعرفة .و أأظروهرت أأهدافروهم ومبادهئم بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات عىل دور احملتوظات احلديثة أأن املتاحف تقامست أأدوار خدمة عامة مماثةل ألدوار املكتبات ودور احملتوظات
و أأشارت اإىل أأن ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن توسع نتس الاس تثناءات والتقييدات أأو تكل املشاهبة لروها ليشمل املتاحف عند
قياهمم هبذه ا ألدوار .و ي حني أأن املتاحف مل يكن دلهيا حاليا اس تثناء منتصل عىل حق املؤلف خيص املتاحف ،مت دمع
خدمات املتاحف من خالل عدة اس تثناءات عىل حق املؤلف .وابلإضافة اإىل ذكل ،من عام  2005اإىل عام  2008شلك
مكتب الولايت املتحدة حلق املؤلف ومكتبة الكونغرس فريقا عامال لس تعراض التحسينات املمكنة لس تثناءات املكتبات
ودور احملتوظات الواردة  ي املادة  108من قانون حق املؤلف .واكن من أأمه التوصيات اليت قدهما التريق ادلرايس أأنه جيب
توس يع نطاق املادة  108ليشمل املتاحف .و ي هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن اهامتمه مبعرفة املزيد عن جتارب البدلان
ا ألخرى مع هذه الاس تثناءات والتقييدات عىل املتاحف وتطلع اإىل ما تبقى من املناقشة حول هذا املوضوع الروهام.
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 .262وتوجه وفد كندا ابلشكر اإىل القامئني عىل ادلراسة عىل ما بذلوه من هجد وما قدموه من عرض توضيحي اإىل اللجنة
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وطرح الوفد سؤايل متابعة حمددين عىل القامئني عىل ادلراسة بشأأن أأحباهثم .أأول،
أأعرب الوفد عن رغبته  ي سامع املزيد عن التحدايت العابرة للحدود اليت نشأأت  ي س ياق معرض املصنتات .اثنيا ،فامي
يتعلق مبقر املتحف ،اذلي أأشي اإليه  ي العرض للجمروهور ،سأأل الوفد عن املدى اذلي اإليه مت حتديد مقر املتحف  ي القوانني
اليت قد درسوها ،أأو ما اإذا اكن مقر املتحف اقترص عىل موقع جغرا ي ما ،مثل املبىن أأو املمتلاكت ،أأو ما اإذا تضمن مبىن
املتحف وجودا عىل الإنةرنت ،مثل موقع أأو منتدى عىل الإنةرنت.
 .263وشكر وفد أأملانيا القامئني عىل ادلراسة عىل ما قاموا به من عرض .ولتتت ادلراسة الانيباه اإىل احتياجات املتاحف،
واليت اكنت هممة لمتكيهنا من القيام ابملروهام املتعلقة ابلثقافة واملعرفة .و أأشار الوفد إاىل أأن حق املؤلف اكن قضية ذات أأمهية
خاصة ابلنس بة للمتاحف أأظروهرت أأمورا عرصية .و أأعرب الوفد عن سعادته بأأن يعلن أأن أأملانيا قد نتذت ابلتعل بعض
التوصيات اليت وردت  ي ادلراسة  ي قانوهنا الوطين .ومشل ذكل ،عىل سبيل املثال ،وجود قيود عىل حق الاس تنسا  ،مبا
يسمح للمتاحف برمقنة مصنف من مجموعهتم لغرض الصون .ول ألسف ،مل تذكر ذكل رصاحة الإشارة اإىل القانون ا ألملاين  ي
ادلراسة .وطاب  ،ي الصتحة  38من امللحق الثاين ،أأن يمت تصحيح الإشارة اإىل الاس تنسا لغرض الصون عىل هذا النحو.
و أأعرب عن ساعادته بأأن يعلن أأن أأملانيا اكن تعد إلدخال تعديل ترشيعي لتوضيح هذه املسأأةل أأيضا .و أأشارت ادلراسة اإىل
رضورة أأن جتروهز املتاحف رماذج الةرخيص اخلاصة هبا .و أأاثر وفد مسأأةل الكيتية اليت س يعمل هبا ذكل  ي ما يتعلق
ابلس تثناءات والتقييدات احملمتةل .و أأؤحضت ادلراسة أأيضا أأن عىل املتاحف و أأاحاب احلقوق التعاون لضامن حصوهلم عىل
عائد عادل لالس تغالل الالحق للمصنتات التنية من ِقبل أأطراف أأخرى .وسأأل الوفد عام اإذا اكن املقصود أأن عىل املتحف
نتسه ،اذلي مل يكن مؤلتا ،أأن يس تتيد  ي املس تقبل من اس تغالل املصنتات وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،ما القوانني اليت جيب أأن
تكون أأساسا ذلكل .هل اقةرح القامئون عىل ادلراسة أأن عىل املتاحف  ي هذا الس ياق أأن يكون دلهيا حقوقروها اليت يتعني أأن
متنح لروها ،عىل سبيل املثال ،مبا أأهنم اكنوا ا ألاحاب القانونني للمصنف؟
 .264وتوجه وفد السودان ابلشكر اإىل لك أأولئك اذلين قد أأعدوا وقدموا ادلراسة عن الاس تثناءات والتقييدات عىل حق
املؤلف ابلنس بة للمتاحف .ومن خالل مجموعاهتا ومعارضروها ،قد مكنت املتاحف الإنسانية مجعاء من نقل املعرفة .وعلقت
اليونسكو أأمهية كبية عىل املتاحف وقد بذلت هجودا كبية للحتاظ عىل الةراث الإنساين ،من خالل اإبرام اتتاقات بشأأن
الةراث غي املادي و أأيضا بشأأن حامية ا ألشاكل الثقافية للتعبي .وجعل لك ذكل معل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة والعمل اذلي جيري  ي احملافل املتلتة متناقضا اإىل حد ما ،ألنه اكنت هنا متاحف ل إالثنوغرافيا ،واليت اكن
من الرضوري أأيضا أأخذها بعني الاعتبار .وذكر الوفد أأن اجمللس ادلويل للمتاحف اكن دليه أأيضا نظامه وقواعده .واقةرح
الوفد أأن يعملوا بشلك وثيق مع اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،حىت يمتكنوا من حتقيق تقدم بشأأن مسأأةل
الاس تثناءات والتقييدات ابلنس بة للمتاحف .واكن هذا أأمرا همام بشلك خاص عندما اكنوا يناقشون الةراث الإنساين
ا ألسايس والتجارة  ي هذا الةراث ،سواء اكنت من خالل التجارة الإلكةرونية أأو التجارة  ي ا ألش ياء املادية .و أأوحض الوفد أأنه مل
يكن يتحدث عن الاس تنسا بغرض التجارة ،لكنه أأفاد بأأن عددا من املتاحف اكن دلهيا أأيضا مجموعات جتارية ،وابلتايل اكن
هذا املوضوع ذا صةل .وقد ساعدت التقنيات احلديثة عىل الابتاكر ،مبا  ي ذكل اإنتاج نسخ ثالثية ورابعية ا ألبعاد ،واليت
اكنت تقريبا مطابقة متاما ل ألصل .و ي هذه احلالت جيب أأن نظروا اإىل اجلوانب املالية ،وكذكل احلقوق املعنوية ،عند
مناقشة صون الةراث الإنساين .واكن اجلانب الخر من احلق  ي اإعادة البيع .وقد أأشارت ادلراسة اإىل بدلان ودراسات حاةل
خمتلتة ،سواء  ي اإشارة اإىل القطع البالسييك أأو الاس تنسا أأو نسخ تكل العنارص .واكن دلى عدد من ادلول ترشيعات
حمددة بشأأن املتاحف ،واليت اكنت منتصةل عن أأي قضااي متعلقة حبق املؤلف أأو امللكية التكرية .وذلكل ،اكن علهيا النظر  ي
اليرشيعات اليت حمكت املتاحف ،ألن ذكل من شأأنه مساعدهتم  ي التعامل مع املسائل من مجيع اجلوانب ،عندما اكنوا
يتحدثون عن اإعارات من املواد اليت امتلكروها املتاحف وإااتحة تكل املواد وإاعادة اس تخداهما وتقدميروها  ي أأشاكل أأخرى ،مبا  ي
ذكل ا ألشاكل التجارية .وذكر الوفد أأنه عىل سبيل املثال ،عندما حتدثوا عن النجارة أأو املنسوجات ،أأحياان ما اسيندوا إاىل
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عنارص  ي مجموعات املتحف ،واكن للزوار فرصة لرشاء تكل العنارص .ومل يكن ا ألمر جمرد اجلوانب املادية للعنارص ،ولكن
اكنت هنا أأيضا احلواجز الثقافية التقليدية .وينبغي معاجلة لك تكل القضااي من أأجل مساعدهتم عىل أأن يكون دلهيم وفروهم
اكمل و أأكرث معقا للموضوع ،وبذكل يمتكنوا من ضامن أأن تكون الس ياحة الثقافية احلديثة  ي متناول اجليع .واختمت الوفد لكمته
ابلشارة اإىل الإدارة اجلاعية للك من اجملموعات والعنارص التردىة داخلروها .و أأعرب عن شكره للويبو عىل معلروها  ي هذا اجملال،
و أأشار اإىل أأنه س يكون من املناسب مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل أأن يكون دلهيا توجهيات من أأجل الاس تتادة من خربات
البدلان واملناطق ا ألخرى.
 .265و أأعرب وفد الكونغو عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
 .266وعرضت ا ألمانة الإجراءات املتعلقة ابلتعليقات والتوضيحات الكتابية عىل ادلراسة .ومن حيث طلب الةرمجة ،فاإهنا
سوف تمتكن من تقدمي دراسة مةرمجة اإذا مت تلقي طلب كتايب من الوفد.
 .267و أأشارت ادلكتورة لويس غيبو إاىل السؤال اذلي طرحه وفد الربازيل و أأجابت بأأن وضع املتاحف عىل جدول ا ألعامل
للمناقشة اكن أأمرا همام ،وخصوصا اإذا أأدى ذكل اإىل توضيح القوانني القامئة .ومشل هذا ليس فقط الاس تثناءات والتقييدات
ولكن أأيضا نطاق احلقوق وكيف أأثرت عىل املؤلتني و أأنشطة املتاحف .وردا عىل سؤال حول ما اإذا اكنت هنا أأية قيود قد
تكون أأكرث أأمهية من غيها ،ذكرت أأن الصون اكن قيدا همام جدا .واكن أأي قيد أأو توضيح عن حاةل القوانني ،واذلي أأوحض
كيف ميكن للمتاحف أأن تتي ابختصاصاهتا ،همام جدا ،اإما  ي شلك توضيح لنطاق احلقوق ،أأو من خالل توضيح أأو حتديد
التقييدات .وعالوة عىل ذكل ،س يكون من املتيد توضيح اإىل أأي مدى وحتت أأي ظروف سيسمح للمتاحف بعرض أأعامهلم
والإعالم عهنا رمقيا .وحاليا مل تكن املتاحف متأأكدة من املدى اذلي اإليه ميكهنا أأن تشار  ي لك تكل ا ألنشطة وتكل اليت اكن
لروها عواقب عىل أأداهئا.
 .268و أأفادت الس يدة اإلزيابيث لوجيه بأأهنا اكنت دراسة أأولية واكنت العديد من القضااي وطنية اإىل حد ما .واكنت هنا
أأيضا قضااي متعلقة ابلس ياسات ادلولية .ولقد اكنت هممة صعبة ل بد من حتديدها .ومع ذكل ،اكن من املتيد التعرف عىل
ا ألنواع املتلتة من املشالك العملية اليت واهجهتا لك فئة من املتاحف بطريقة أأكرث واقعية .ومل يكن دلهيم وصتة لإعطاء اإجابة
دقيقة عىل لك سؤال حمدد .واكنت متتوحة للمناقشة .واكنت النييجة اليت كشف عهنا البحث وادلراسة الاس تقصائية يه أأن
معظم املتاحف اكنوا  ي معلية رمقنة مجموعات مصنتاهتم ،وذلكل ما اكنوا  ي سبيلروهم للقيام به ،أأو ما ميكهنم القيام به لرمقنة ،مع
قاعدة بياانهتم ،اكن قضية ومسأأةل تقريبيتني .واكن ذكل جمال واحدا ميكن أأن تدور فيه بعض املناقشات بشأأن نطاق
الاس تثناءات والتقييدات القامئة ،أأو حلول الةرخيص احملمتةل اليت ميكن أأن تعاجل هذه املسأأةل .واكن أأيضا من قبيل الاسيامثر
املايل للمتاحف أأن تنشئ قواعد بياانت .واكن الصون شيئا قد يكون أأقل صعوبة ابملعىن الواسع .ومع ذكل ،اكن ذكل وضعا
جيعل لك حاةل عىل حدة اعامتدا عىل نوع املصنتات ،وما اإذا اكن دلى املتحف الكثي من املصنتات املزنة  ي ظروف مل تكن
مرضية متاما ،واحتاجت اإىل الاعتناء هبا.
 .269و أأشارت ادلكتورة لويس غيبو اإىل حقيقة أأنه اكن هنا الكثي من ادلراسات عن أأنشطة املتحف وعدد قليل من
ادلراسات اليت انقشت قضااي حق املؤلف .ولكن اكن الكثي من تكل ادلراسات إاقلميية أأو حىت حملية .واكنت هذه يه املرة
ا ألوىل اليت قد مت وضعروها  ي س ياق دويل ،ذلكل اكنت بداية للمناقشة ادلولية.
 .270و أأجابت الس يدة اإلزيابيث لوجيه عىل سؤال طرحه وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،بشأأن اليرشيعات
القامئة  ي الاحتاد ا ألورويب .وس تكون اخلطوة املقبةل يه تقدمي احللول للقضااي من خالل املزيد من املناقشات اجلادة .و أأشارت
اإىل سؤال عام اإذا اكن املتاحف تسي عىل طريق التتاوض حول احلقوق عند حصولروها عىل أأحد املصنتات .وقالت إان ذكل
اكن معقول .ومع ذكل ،مل تنقل حقوق امللكية التكرية مع اليشء التعيل .وإاذا توقعوا من خالل اإبرام عقد عىل ا ألقل بعضا من
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القضااي اليت قد أأاثروها ،عىل سبيل املثال فامي يتعلق ابلصون ،اكن من املنطقي مناقشة ،أأو عىل ا ألقل ،توضيح القضية ،اإما
مع ابئع املصنف اذلي مل يكن ابلرضورة صاحب حق املؤلف ،أأو مع البائع اذلي اكن صاحب حق املؤلف.
 .271وقالت ادلكتورة لويس غيبو إاهنا مل تطبق هنجا للتحليل الاقتصادي عىل القضية ألهنم احتاجوا اإىل بياانت أأكرث حتديدا
بشأأن الكيتية اليت اكنت املتاحف تعمل هبا وتاكليف املعامالت ابلضبط .واكنت خالصة القول حول حلول الةرخيص أأهنم
اكنوا  ي حاجة اإىل اإطار قانوين واحض جدا ليك يمت اإس ناد أأي ممارسات ترخيص عليه .وإاذا اكنت هنا شكو حول نطاق
احلقوق ،أأو الاس تثناءات املطبقة ،اليت اكن ل بد من توضيحروها من أأجل السامح ل ألطراف ابلتتاوض  ي اإطار قانوين واحض.
و ي الاحتاد ا ألورويب قد تكون القوانني اكنت أأكرث وضوحا مما اكنت عليه  ي أأجزاء أأخرى من العامل ،ولكن اكنت القضااي
العابرة للحدود ل تزال ابقية ،ألنه اكن هنا اختالفات كبية جدا  ي الهن و ي اليرشيعات بني ادلول ا ألعضاء .واكن ميكن أأن
يكون الةرخيص حال ابلتأأكيد ،لكنه احتاج خلتية قانونية واحضة .و أأشارت اإىل البيان اذلي قدمه وفد الس نغال وذكرت أأهنا
تعاطتت مع التنانني ا ألفارقة اذلين مل يمتكنوا من املشاركة  ي عائدات حقوق اإعادة البيع و أأعربت عن أأملروها  ي معاجلة ذكل
بطريقة أأو بأأخرى  ي املس تقبل.
يعن أأهنا مل
 .272وقالت الس يدة اإلزيابيث لوجيه اإنه نظرا ألن إاحدى ادلول ا ألعضاء مل يكن دلهيا حق اإعادة بيع فاإن ذكل مل ِ
يكن دلهيا الترصة لعامتد أأحدها  ي املس تقبل .ومت تطبيق حقوق اإعادة البيع عىل حمةر ي ا ألعامل التنية  ي ادلول ا ألعضاء  ي
الاحتاد ا ألورويب ،واكنت هنا حاجة لوجود سوق فن منظمة .ولعب الاقتصاد دورا هاما من حيث حتديد املصنتات التنية
وحتديد مؤلتو املصنتات ومعرفة ملن اكنت تباع واملبيعات الالحقة اليت من شأأهنا أأن تدمع حق اإعادة البيع.
 .273و أأشارت ادلكتورة لويس غيبو إاىل سؤال طرحته اجملموعة ا ألفريقية ،فامي يتعلق ابس تخدام رخص املشاع الإبداعي
للةروجي ملصنتات الةراث الثقا ي أأو الوصول اإلهىا عىل حنو أأكرب أأو اإعادة اس تخداهما .وقالت اإنه اكن حال أأو اقةراحا جديرا
ابلهامتم ،ولكن لس تخدام رخص املشاع الإبداعي اليت اكنت دلى املتاحف للتأأكد من أأنه اكن دلهيا احلقوق املناس بة للقيام
بذكل ،اليت يه ا ألذوانت املناس بة من املؤلتني أأو أأاحاب احلقوق ،ومل يكن ذكل هو احلال دامئا .ومل يمتكن املتحف من جمرد
اإطالق مصنف مبوجب رخصة مشاع اإبداعي دون أأن حيق هل القيام بذكل عن طريق ماكل احلقوق ا ألصيل .وإاذا مسح ماكل
احلقوق بذكل ،فقد يكون من أأجل حتقيق الصاحل العام ،ألنه مسح بوصول أأوسع نطاقا وإاماكنيات أأكرب لإعادة اس تخدام
املصنتات .وهبذا املعىن ،زاد اس تخدام رخص املشاع الإبداعي من اليقني القانوين ل ألطراف اثلثة وملس تخديم الةراث الثقا ي.
واكن واحضا ما ميكن القيام به وما ل ميكن ،ألن رخص املشاع الإبداعي اكنت متروهومة ومعروفة جيدا ،ولكن اكن الرشط
الوحيد أأن عىل املتاحف التأأكد من أأن دلهيم احلق  ي القيام بذكل من خالل املؤلتني و أأاحاب احلقوق.
 .274و أأشارت الس يدة اإلزيابيث لوجيه إاىل السؤال اذلي طرحه وفد ش ييل بشأأن املتاحف  ي أأمرياك الالتينية و أأجابت بأأن
أأقل قليال من عرشة متاحف  ي املنطقة قد اس تجابت لدلراسة الاس تقصائية اليت ترمجت اإىل اللغة الإس بانية .ومل تنرش
الإجاابت الواردة  ي الاس تبيان ألهنم اكنوا حباجة اإىل أأخذ موافقة املتاحف اليت مشلروها املسح.
 .275و أأشارت ادلكتور لويس غيبو اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،وذكرت أأن القامئني عىل
ادلراسة رحبوا بميع التعليقات حول كيتية حتسني هذه ادلراسة ،لإدراهجا مضن التقرير.
 .276و أأشارت الس يدة اإلزيابيث لوجيه إاىل السؤال اذلي طرحه وفد كندا ،وذكرت أأن الوضع اكن فريدا  ي كندا ،ألهنا مل
تكن عىل ع م بأأي بدلان أأخرى اكن دلهيا نتس حت ِد احلق  ي اإقامة معارض .وذلكل ،مل يمتكنوا من التوسع  ي التحدايت اليت
أأثيت ،ألن السوابق القضائية اكنت حمدودة .و أأوحضت أأنه قد يكون من املتيد التعرف عىل املزيد من التتاصيل من املتاحف
الكندية عام اإذا اكن احلق  ي اإقامة معارض اكن يس تلزم اإجازة ،حىت لو اكن عرضا يقوم به املتحف اذلي اكن ميكل املصنف.
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 .277و أأشارات ادلكتور لويس غيبو إاىل السؤال الثاين اذلي طرحه وفد كندا بشأأن تتسي الاس تثناء بشأأن العرض
للجمروهور  ي مقر املؤسسات الةراث الثقا ي .وقد مت تتسي ذكل  ي أأضيق احلدود ،عىل حنو  ي املبىن و ي املقر التعيل
للمؤسسة .وعىل الأكرث ،ميكن للمدير وضع نسخة رمقية من املصنف عىل عصا ذاكرة فالش ،ولكن الاس تثناء اسيبعد أأي
نوع من العرض عرب الإنةرنت أأو عن بعد .واكن ذكل أأيضا نييجة للامدة   4ي توجيه الاحتاد ا ألورويب بشأأن حق املؤلف،
واذلي اسيبعد اإماكنية ارخراط املكتبات واملتاحف وغيها من املؤسسات املعنية ابلةراث الثقا ي  ي عرض املصنتات عرب
الإنةرنت أأو عن بعد .واكن تتسي ضيقا واكن قيد املراجعة .وقد أأبرز وفد أأملانيا بعض التصويبات اليت سوف يدخلوهنا .وفامي
يتعلق إابماكنية تطوير رماذج الةرخيص ،طاملا اكن ا إلطار القانوين واحضا ميكن ل ألطراف التتاوض مبا دلهيم من معلومات
أأفضل .ومل يأأخذ املؤلتون  ي الاعتبار املتاحف اليت جيب أأن حتصل عىل حقروها .وقد أأشار وفد أأملانيا اإىل فقرة  ي ادلراسة
تنص عىل رضورة أأن تتعاون املتاحف مع املؤلتني  ي اس تغالل املصنتات واليت أأشارت أأيضا اإىل الرشااكت بني القطاعني
العام واخلاص والتعامل مع مسأأةل المتويل.
 .278و أأشارات الس يدة اإلزيابيث لوجيه اإىل حقيقة أأنه اكن من املروهم أأيضا تطبيق الرشوط الرئيس ية للخيارات املتاحة
للمتاحف اليت تتتاوض مع التنان ،ملعرفة ما اإذا اكنت الرخص ميكن أأن تس توعب مصاحل الك الطرفني .ومشلت اجللوس
وحماوةل تلبية ما احتاجته املتحف ،وما ميكن أأن يقبهل صاحب احلق أأو اكن عىل اس تعداد ملناقش ته واملوافقة علىه ،وما اإذا
اكن ميكن تعديل ذكل ألن املتاحف اكن دلهيا احتياجات حمددة .وميكن أأن تكون املناقشات حول هذه املسائل مع أأاحاب
احلقوق حماوةل جيدة للميض قدما.
 .279و أأشارت ادلكتورة لويس غيبو اإىل البيان املقدم من وفد السودان ،اذلي سلط الضوء عىل قضااي احلقوق املعنوية،
والقضااي املتعلقة ابلطباعة ثالثية ا ألبعاد ،وكذكل احلاجة اإىل الاعةراف ابلعنارص وأأمهية املعرفة التقليدية .ووافقت عىل أأن
النظر فقط اإىل قانون حق املؤلف للتعامل مع أأنشطة املتاحف والةراث الثقا ي اكن نظرة حمدودة .وإاهنم سوف حيتاجون اإىل
املزيد من الوقت واملوارد للنظر  ي املشروهد لكه ،مبا  ي ذكل القوانني ا ألخرى ذات الصةل ،لكهنا اكن من الصواب جدا ا إلشارة
اإىل أأهنم ل ينبغي يغتلوا مجيع اليرشيعات ا ألخرى اليت ميكن تطبيقروها.
 .280وتوجه انئب الرئيس ابلشكر اإىل القامئني عىل ادلراسة ملا قاموا به من هجد .وفتح الباب للمنظامت غي احلكومية لإلقاء
لكامهتا.
 .281وشكر ممثل اجمللس ادلويل للمتاحف الويبو عىل ادلراسة وكذكل عىل اس تكامل املروهمة الروهامة والصعبة  ي حتديد
احتياجات املتاحف  ي أأثناء مناقشة الاس تثناءات والتقييدات حلق املؤلف املتعلقة بميع مؤسسات الةراث الثقا ي .وشكر
اجمللس ادلويل للمتاحف ممثيل جممتعات املكتبات ودور احملتوظات عىل الالزتام ادلؤوب جتاه القضية ،و أأيد الزتاهمم
ابلس تثناءات املقةرحة .واكن اجمللس ادلويل للمتاحف منظمة غي حكومية متثل أأكرث من  35 000متحف أأعضاء  ي 137
بدلا .واكنت هممته ضامن حامية وصون الةراث الثقا ي  ي أأحناء العامل .ووضع معايي للمتزي  ي هذا اجملال وكرس ش بكة دولية
كبية من املواهب اليت طرحت موضوع الةراث الثقا ي املادي وغي املادي عىل حد سواء .وبعد أأن أأجرى مشاورة متأأنية مع
العديد من أأعضائه وخربائه ومتش يا مع نطاق اختصاصه ادلويل ،أأعد موقته بشأأن اس تثناءات املتاحف اليت اس تجابت جزئيا
لبعض التوصيات الواردة  ي دراسة املتاحف .واكنت توصياته املتعلقة ابلس تثناءات والتقييد حلق املؤلف ابلنس بة للمتاحف
متاحة للجمروهور عىل موقعه عىل الانةرنت ،وذكل كجزء من بيانه الصحتي حول هذا املوضوع الصادر  ي يوليو  .2015واكن
موقته بشأأن الاس تثناءات والتقييدات حلق املؤلف ابلنس بة للمتاحف توجهييا  ي ا ألصل بطبيعته ابعتبار املتاحف مبثابة
أأماكن لكيشاف الةراث اذلي مشل مساعي علمية وصونه والوصول اإلىه .وعىل هذا ا ألساس ،فاإنه دعا لتطبيق اس تثناءات
حمدودة عىل حق املؤلف وذكل ملساعدة املتاحف  ي تنتيذ ا ألنشطة العلمية والتعلميية واملتعلقة ابملعارض  ،ي بيئة اكن من
املتوقع أأن تنتذ فهيا املتاحف مثل هذه ا ألنشطة سواء  ي بيئة عىل الإنةرنت  ي شلك رمقي أأو  ي مواقعروهم التعلية .وعىل وجه
اخلصوص ،ونظرا حلساس ية ا ألسواق املس تقرة ،فقد وضع سلسةل من الاس تثناءات املقةرحة اليت مل تطبق عىل أأنشطة
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املتاحف املرتبطة ابإنتاج وتوزيع املنتجات اليت ميكن الاجتار فهيا .ومشلت الاس تثناءات املقةرحة اس تثناءات للمساعي
التعلميية والعلمية ،مثل تطوير ونرش السي اذلاتية املصورة ،سواء عىل الانةرنت أأو املطبوعة ،والاس تثناءات ألغراض اإقامة
املعارض وا ألنشطة الةربوية الربانجمية ا ألخرى ذات الصةل ،وكذكل اس تثناء للسامح للمتاحف بعمل نسخ ،سواء رمقية أأو
مطبوعة ألغراض الصون .و أأخيا ،اقةرح اس تثناء حلق املؤلف من شأأنه أأن يسمح للمتاحف واملكتبات ودور احملتوظات
ابلس تتادة دوليا من اس تثناءات حق املؤلف  ي لك من جمالت ختصصاهتم حيث تتداخل أأنشطهتا الربانجمية .و ي اخلتام،
أأعرب عن سعادته إاباتحة الترصة هل للمشاركة  ي املناقشات اجلارية .وكداعية دؤوب ومؤيد للحاجة اإىل حامية وتعزيز الةراث
الثقا ي  ي العامل ،فاإنه ر أأى أأن املناقشة ذات أأمهية كبية .و ي بيئة متلؤها وحتركروها التكنولوجيا ،اكن من املروهم عرض القطع
ا ألثرية وا ألش ياء املادية اليت شلكت مجموعات املتاحف سواء  ي شلك أأديب أأو برصي اإىل العامل ،بنتس درجة أأمهية حاميهتا
وصوهنا .واكنت الاس تثناءات عىل حق املؤلف ابلنس بة للمتاحف وس يةل تيسي ومتكني أأساس ية ،وذكل لزتويد املتاحف
ابلقدرة عىل ابلإعالم عن منحروهم ادلراس ية  ي القرن احلادي والعرشين .و أأضاف اجمللس ادلويل للمتاحف اإىل العنارص ا ألخية،
التوصية اليت اعتمدت  ي املؤمتر العام لليونسكو  ي  17نومفرب  ،2015اليت اكن علهيا التعامل مع تعزيز وحامية املتاحف
واجملموعات ،وكذكل التنوع وادلور اذلي قامت به  ي اجملمتع .وميكن أأن تكون التوصية عنرصا همام جدا  ي معل اللجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،واليت بد أأت عىل أأساس ادلراسة املثية لالهامتم .و أأكد املمثل عىل أأنه لتروهم العنارص عىل
حنو أأفضل ،قد يكون من املناسب حتسني املصطلحات اذلي اكن قيد الاس تخدم ،مبا  ي ذكل نوع املتاحف اليت سيشملروها.
كام ذكر املمثل اللجنة بأأنه من املروهم أأل تنىس أأبدا أأهنم عندما معلوا  ي دراسات احلاةل ،اكن يتعني أأن تكون تكل ادلراسات
موثقة بشلك جيد للغاية.
 .282وقال ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية التكرية ( )CEIPIإان منظمته أأولت أأمهية كربى لنظام حق املؤلف حتقيقا
للتوازن  ي حتقيق أأهدافروها ،أأي تشجيع الإبداع وحامية املبدعني بطريقة تضمن الك من توس يع نطاق ااتحة املصنتات احملمية
مبوجب حق املؤلف للجميع وإاثراء التنوع الثقا ي .ومع ذكل ،اكن حق املؤلف يواجه أأزمة خطية  ي الرشعية ،ألنه اكن ينظر
اإليه عىل حنو مزتايد بوصته عقبة  ي سبيل الوصول اإىل املصنتات احملمية .و ي عام  2013أأجرى املرصد ا ألورويب املعين
ابلتعدي عىل حقوق امللكية التكرية ،ومقره داخل مكتب تنس يق السوق ادلاخلية ( ،)OHIMدراسة تبني أأن  ٪49من
مواطين الاحتاد ا ألورويب اذلين تةراوح أأعامرمه بني  15و 24عاما يرون أأن الوصول بشلك غي قانوين اإىل احملتوى احملمي
حبق املؤلف اكن معال من أأعامل الاحتجاج .وجيب أأن حتمس هذه املالحظة أأي خشص هممت ابزدهار حق املؤلف ويقنعه
ابحلاجة امللحة اليت هبا جيب التوفيق بني الوصول وامحلاية الالزمة .ومع وضع ذكل  ي الاعتبار ،أأشار املمثل اإىل ادلور احلامس
اذلي لعبته التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف املشار اإلهيا  ي جدول أأعامل هذه ادلورة للجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ،أأي للمكتبات ودور احملتوظات من هجة ،وللتعلمي واملؤسسات البحثية ،وكذكل ا ألشخاص
املعوقني ،من هجة أأخرى .ومضنت تكل التقييدات والاس تثناءات إاماكنية اس تخدام املصنتات بشلك قانوين ألغراض التعلمي
والبحوث ،ا ألمر اذلي اكن أأساس يا لإبداع مصنتات جديدة ،وابلتايل للتمنية العلمية والثقافية .واكنت أأيضا متيدة للمؤلتني
خالل العملية الإبداعية ،مما يسمح هلم ابلوصول اإىل املصنتات القامئة ،وابلتايل فروهم املصنتات السابقة "ا ألحدث تطورا"،
سواء اكن ذكل ل إاللروهام و /أأو للمعلومات و /أأو ألغراض ابلغة ا ألمهية .ومع ذكل ،مل يكن هنا تنس يق بني التقييدات
والاس تثناءات ل عىل املس توى العاملي ول عىل املس توى ا ألورويب .و ي احملافل ادلولية ،أألقى مركز ادلراسات ادلولية
للملكية التكرية الضوء ابس مترار عىل رضورة وضع اإطار قانوين مرن وطموح للقيود والاس تثناءات عىل حق املؤلف ،وقد
اس تغل هونتسه عددا من الترص للتعبي عن هذا الر أأي  ي اللجنة .وداخل الاحتاد ا ألورويب ،أأعرب مركز ادلراسات ادلولية
للملكية التكرية أأيضا مرارا عن دمعه للتنس يق  :ي عام  ،2008ردا عىل الورقة اخلرضاء للمتوضية ا ألوروبية .و ي عام
 ،2014ردا عىل املشاورات اليت بد أأت  ي عام  2013بشأأن مراجعة قواعد حق املؤلف .واكن أخرها  ي عام   ،2015ي
أأثناء التحليل النقدي للقرار اذلي اختذه الربملان ا ألورويب  ي  9يوليو  2015بشأأن تنتيذ التوجيه رمق  2001/29/ECالصادر
 ي  22مايو  .2001وعالوة عىل ذكل ،قد أأجرى مركز ادلراسات ادلولية للملكية التكرية نقاشا جامعيا مع الس يد اندروس
انسيب ( ،)Andrus Ansipانئب رئيس املتوضية ا ألوروبية  ،ي  24نومفرب  2015بعنوان "هل حق املؤلف فيالحتاد
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ا ألورويب مالمئ للقرن احلادي والعرشين؟" وقد أأكد املشاركون  ي عدة مناس بات عىل رضورة حتديث أأحاكم الاحتاد
ا ألورويب بشأأن التقييدات والاس تثناءات ،ل س امي هبدف السامح ابلس تخدام ألغراض التعلمي والبحوث وتيسي ذكل
الاس تخدام .و أأيد مركز ادلراسات ادلولية للملكية التكرية بشدة اس مترار العمل  ي التقييدات والاس تثناءات عىل حق
املؤلف و أأعرب عن أأمهل  ي أأن تؤدي اإىل املواءمة ،وهو ا ألمر اذلي اكن املدخل لس تعادة رشعية حق املؤلف ،ليس فقط
 ي عيون جيل الش باب ولكن  ي عيون اجملمتع كلك.
 .283وحتدث ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات ومعاهدها ( )IFLAأأيضا ابمس اجمللس ادلويل للمحتوظات ()ICA
ومنظامت دور احملتوظات واملكتبات ا ألخرى العديدة اليت اكنت ممثةل  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة،
وقال إان تكل املنظامت قد مثلت املكتبات ودور احملتوظات  ي اللجنة ادلامئة لأكرث من عقد من الزمان ،وانقشت
الاس تثناءات والتقييدات عىل دور احملتوظات وقدمت أأمثةل حمددة من املناطق اليت احتاجت اإىل صك دويل لتختيف
احلواجز اليت تعوق الوصول اإىل املعرفة وحتقيق املصلحة العامة .ونظرا ألنه أأمىض س نوات عديدة  ي مناقشة الاس تثناءات
والتقييدات عىل املكتبات ،فاإنه أأدر احلاجة اإىل وجود تعاريف و أأمثةل واحضة لتوضيح احلاجة اإىل حلول دولية .و أأدر بعض
املشةراكت  ي أأهداف املكتبات ودور احملتوظات واملتاحف ،مثل مؤسسات الةراث الثقا ي اليت مت ذكرها سابقا .واكن املمثل
عىل ع م بذكل ألنه أأدار مكتبات ودور حمتوظات ومتاحف  ي جامعته .واكن دلى معظم املتاحف  ي العامل مكتبات ودور
حمتوظات ،واكن دلى العديد من املكتبات ودور احملتوظات صالت عرض .وتقامسوا بعض املصاحل املشةركة .وذلكل ،أأشار
املمثل اإىل أأن من بني املوضوعات اليت ابلتعل قيد املناقشة  ي اللجنة ادلامئة بشأأن املكتبات ودور احملتوظات  -مبا  ي ذكل
تكل اليت عاجلت الاس تنسا ألغراض الصون والبحوث -حيمتل أأن يطبق بعضروها عىل املتاحف غي الروهادفة للرحب .واكن
للمجلس ادلويل للمحتوظات واجمللس ادلويل للمتاحف اترخي من العمل اجلاعي عىل مس توى دويل ،عىل سبيل املثال عندما
اكن دلهيم أأهداف مشةركة  ي جمال حامية وصون الةراث الثقا ي  ،ي اللجنة ادلولية لدلرع ا ألزرق .واقةرح املمثل أأن جيري
الاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات ومعاهدها واجمللس ادلويل للمحتوظات مناقشات مع اجمللس ادلويل للمتاحف لتوضيح
جمالت حمددة حيامث قد يكون من املناسب للمتاحف أأن حيمتل إادراهجا  ي العمل القامئ للجنة ادلامئة بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات للمكتبات ودور احملتوظات.
 .284و أأيدت ادلكتورة لويس غيبو البيان اذلي تقدمت به ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات ومعاهدها ،و أأشارت اإىل
أأن املنظامت جيب أأن جتمتع ملناقشة احلالت اليت ميكن فهيا إادراج املتاحف  ي ا ألحاكم املقةرحة ،من حيث الاس تثناءات
والتقييدات  ،للمكتبات ودور احملتوظات .و أأشادت ابملبادرة و أأعربت عن أأملروها  ي أأن تكون ممثرة.
 .285وشكر انئب الرئيس ادلكتورة لويس غيبو و أأطلع الوفود عىل الليات اليت ميكن من خاللروها اإدخال تعديالت واقعية
عىل دراسة املتاحف عن طريق ا ألمانة.
 .286ولتت وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء اإىل الإشارة الواردة  ي ادلراسة عن الاحتاد ا ألورويب قدم اثنني من
الاس تثناءات اجلديدة و أأشار اإىل أأن ذكل مل يكن سوى اس تثناء واحد يشي اإىل حقني خمتلتني  ي نقطتني خمتلتتني أأخريني.
 .287وقالت ادلكتورة لويس غيبو إاهنا حسبت " أأ" و"ب" اكثنني ولكهنا سوف تصحح ادلراسة وفقا ذلكل.
 .288وقال الرئيس اإهنم س يواصلون اتباع جدول املوضوعات املتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور
احملتوظات .وفتح الباب ل إالدلء ابلبياانت الاس هتاللية بشأأن موضوع الاس تثناءات والتقييدات للمكتبات ودور احملتوظات.
ودعيت اجملموعات ا إلقلميية لتقدمي وهجات نظرها.
 .289وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،و أأكد عىل ادلور الروهام اذلي لعبته املكتبات ودور احملتوظات  ي التمنية الثقافية
والاجامتعية عىل وجه اخلصوص .وعىل حنو ما وصتته ادلراسات املقدمة خالل ادلورات السابقة ،قد أأنش ت العديد من
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ادلول ا ألعضاء ابلتعل الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة هبم للمكتبات ودور احملتوظات واليت معلت بشلك جيد ،واحةرمت
ا ألنظمة القانونية احمللية اليت مضن الإطار ادلويل احلايل .واكن ذكل يعين أأن معل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة جيب أأن ييشلك بطريقة تعكس هذا الواقع وتمكل الوضع احلايل اذلي يعمل بشلك جيد .و أأعربت اجملموعة ابء عن
تقديرها لرضورة تنظمي العمل بكتاءة وفعالية  ي اللجنة ادلامئة ،ولكن اكن دلهيا بعض املاوف بشأأن الطريقة اليت مت هبا هيلكة
معل اللجنة ادلامئة ،فامي يتعلق ابلجتاه اذلي جيب اختاذه .و أأدركت اجملموعة ابء أأن الروهدف من هذه العملية هو اإجراء نقاش
منظم للوصول اإىل فروهم مشةر  .و ي هذا الصدد ،ر أأت اجملموعة أأن العرض اذلي قدمته طوامق الربوفيسور كينيث ميكن أأن
يساعد  ي اإثراء مناقشات اللجنة ادلامئة بوصتروها طريقا للميض قدما .وكررت اجملموعة ابء أأنه ينبغي علهيم البناء عىل هذا الإجناز
الكبي .ميكن أأن تكون املناقشة عىل مس توى ا ألهداف واملبادئ ،عىل النحو اذلي اقةرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
ممكةل لروهذا العمل .وميكن أأن يؤدي الك من هذين الهنجني أأيضا اإىل اإجراء مناقشة منظمة ،وهو ما أأكده الرئيس  ي ادلورة
املاضية .وينبغي أأل تتجاهل اللجنة حقيقة عدم وجود اإجامع داخل اللجنة ادلامئة فامي خيص العمل املعياري و أأن هذه احلقيقة
جيب أأخذها بعني الاعتبار  ي النظر بشأأن اإجياد أأساس توافقي ميكن أأن تسيند وتعمل عليه مجيع ادلول ا ألعضاء معا.
وسوف تواصل اجملموعة املشاركة  ي املناقشات بشأأن التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملتوظات بطريقة بناءة
وخملصة.
 .290وحتدث وفد نيجياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وقال إان دليه بيان عام بشأأن الاس تثناءات والتقييدات اليت مل تكن
مقصورة عىل املكتبات ودور احملتوظات .وكام مت  ي ادلورات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة،
واصلت اجملموعة ا ألفريقية التأأكيد عىل أأمهية املبادئ الاس تثناءات والتقييدات  ي نظام امللكية التكرية لتحقيق أأهداف حمددة،
وخاصة  ي س ياق تسروهيل املعلومات واملعرفة ،وهو اكن هدف اللجنة ادلامئة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات ابلنس بة لعدد
كبي من ادلول ا ألعضاء .و أأدى ظروهور البيئة الرمقية اإىل زايدة احلاجة اإىل اإدراج أأكرب نس بة من اجلروهور  ي فضاء املعلومات
واملعرفة .و أأعربت اجملموعة ا ألفريقية عن تقديرها للمس توايت املتلتة من النض لبنود جدول أأعامل اللجنة ادلامئة .ومع ذكل،
اكنت تشعر ابلقلق بسبب عدم اإحراز تقدم بشأأن الاس تثناءات والتقييدات .و ي هذا الصدد ،أأكدت اجملموعة ا ألفريقية
احلاجة اإىل صكو قانونية دولية ،ملوضوعي الاس تثناءات والتقييدات الذلين تنظر فهيام اللجنة ادلامئة .وحثت اجملموعة ادلول
ا ألعضاء عىل الانتقال اإىل العمل القامئ عىل النصوص اسينادا اإىل ولية عام  2012للجمعية العامة بشأأن هذا املوضوع .ومضن
هذا الإطار ،ميكن للخربات الوطنية لدلول ا ألعضاء تعزيز املداولت بشأأن هذه املوضوعات اإىل حد كبي .و أأكدت اجملموعة
ا ألفريقية اس تعدادها للمشاركة البناءة  ي املداولت بشأأن الاس تثناءات والتقييدات وتطلعت اإىل تأأييد برانم العمل املتعلق
ابلس تثناءات والتقييدات  ،للك من املكتبات ودور احملتوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية ول ألشخاص ذوي اإعاقات
أأخرى.
 .291وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأعرب عن تأأييده لإجراء مناقشة متتوحة
ورصحية حول التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملتوظات اليت ل حتمك مس بقا عىل طبيعة النتاجئ ،من أأجل
التوصل اإىل حلول للمكتبات ودور احملتوظات  ي مجيع أأحناء العامل .واهمتت اجملموعة مبناقشة الاقةراح املقدم من وفود الربازيل
وإاكوادور والروهند واجملموعة ا ألفريقية فامي يتعلق مبعاجلة هذا املوضوع .ومن أأجل تعزيز العمل عىل الاس تثناءات والتقييدات ،
أأيدت اجملموعة النقاش حول الرمس البياين اذلي اقةرحه الرئيس .وطلبت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب من ا ألمانة
بوزيع نسخ من الرمس البياين عىل الوفود من أأجل تسروهيل املناقشات.
 .292وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ورحب بعرض ادلراسة اليت بشأأن حق املؤلف
والتقييدات والاس تثناءات للمتاحف وشكر القامئني علهيا ،عىل معلروهم وعىل املشاركة  ي النقاش مع اللجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة .وتناولت ادلراسة املسائل العملية اليت اكنت تواجه املتاحف  ي معلروهم اليويم ،وميكن أأن تكون
مبثابة مصدر إالروهام للمرشعني  ي العديد من البدلان .وفامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملتوظات اكنت
مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق مقتنعة بأأن املناقشات املوضوعية اليت جرت خالل جلسات اللجنة ادلامئة السابقة
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اكنت متيدة لدلول ا ألعضاء فهيا .واكنت ترغب  ي اس مترار هذه العملية .وقدمت املعاهدات ادلولية حلق املؤلف اإطارا واسعا
لوضع الاس تثناءات وقد حتتاج ادلول ا ألعضاء اإىل مزيد من التوجيه عن أأفضل الس بل لصياغة اس تثناءات حمددة ،وخاصة
 ي العرص الرمقي .ومع ذكل ،فاإن الصةل الواحضة اليت اكنت قامئة بني الاس تثناءات وحق املؤلف واحلقائق التارخيية ،وكذكل
التقاليد  ي لك دوةل من ادلول ا ألعضاء ،من شأأهنا أأن جتعل أأي صك ملزم قانونيا غي مناسب  ي ر أأهيا .وفضلت مجموعة
بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق بشدة تبادل أأفضل املامرسات من أأجل التعرف عىل أأمثةل من لك دوةل عضو عىل حدة.
وهذا الهن ميكن أأن يكون وس يةل اكفية للميض قدما .وينبغي أأن يسيند معل اللجنة ادلامئة عىل اإدرا أأن اإقامة توازن عادل
بني حق املؤلف ومصاحل اجملمتع أأمر رضوري لنظام حق مؤلف صاحل للبقاء.
 .293و أأشار وفد الصني اإىل حقيقة أأن املكتبات ودور احملتوظات ،من حيث صون الةراث الثقا ي ،اكنوا يلعبون دورا كبيا.
وشكر الوفد القامئني عىل ادلراسة عىل عرضروهم لتكل ادلراسة عن التقييدات عىل حق املؤلف ابلنس بة للمتاحف .و أأعرب
الوفد عن رسوره لرؤية أأن قوانني امللكية التكرية  ي العديد من ادلول ا ألعضاء قدمت قيودا واس تثناءات للمتاحف.
وس تواصل الصني دمعروها للنقاش وتبادلروها للخربات .واكنت املناقشة متضية اإىل حتقيق توازن  ي احلقوق بني أأاحاب احلقوق
واجلروهور .و أأعرب عن أأمهل  ي أأن تشروهد املسأأةل تقدم  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .294وحتدث وفد الروهند ابمس مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ ،وذكر أأن التقييدات والاس تثناءات اكنت رشوطا أأساس ية جليع
متارين وضع املعايي والتتامه  ي احملافل الوطنية وادلولية .واكنت أأحاكم ابلغة ا ألمهية لتحقيق التوازن املنشود بني مصاحل
أأاحاب احلقوق والصاحل العام  ،ي التقدم العلمي والثقا ي والاجامتعي ،وخاصة  ي البدلان النامية وا ألقل رموا .وقد انعكس
هذا التوازن  ي املصاحل  ي املادة  7من اتتاقية تريبس ،اليت شددت عىل "رضورة احلتاظ عىل توازن بني حق املؤلتني
واملصلحة العامة ا ألوسع ،ل س امي التعلمي والبحث واحلصول عىل املعلومات" .واكنت املكتبات ودور احملتوظات اثنني من
املؤسسات ا ألساس ية  ي اجملمتع ،وتعمل  ي الغالب عىل أأساس غي جتاري .و ي معظم البدلان النامية والبدلان ا ألقل رموا،
اكنتا  ي كثي من ا ألحيان هام السائدتني ،اإن مل يكوان هام املصدر الوحيد للمواد ابلنس بة للطالب .و ي الواقع ،اكن الناس  ي
مجيع البدلان ،بغض النظر عن مس توى تطورمه ،يس تتيدون من الاس تثناءات والتقييدات للمكتبات ودور احملتوظات .واكن
من املروهم للغاية وجود اتتاق دويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملتوظات يعاجل حواجز حمددة عرب
احلدود لضامن املساواة  ي احلصول عىل املعلومات ودمع البحوث والتعلمي والتمنية .ومن شأأن هذا التتاق أأن يسمح بتحقيق
التوائد ملصلحة للجميع ،بدل من حرصها  ي لك دوةل من ادلول ا ألعضاء .وسوف يتطلب التتاق التوحيد والتوازن عىل
املس توى الوطين ،مبا  ي ذكل تنس يق القوانني والس ياسات احمللية ،وهو ما من شأأنه املسامهة  ي حامية وتعزيز املصاحل
املرشوعة جليع أأاحاب املصلحة .وكرر التريق الاقةراح السابق بتعيني ميرس أأو صديق للرئيس ،مثلام فعلت جلان الويبو
ا ألخرى ،لكتابة نص يكون مبثابة نص معل اكمل لضامن حتقيق تقدم.
 .295وقال وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه إانه يثق  ي قدرة املتاحف عىل حتقيق تقدم ثقا ي واجامتعي .ولعبت
هذه املؤسسات دورا أأساس يا  ي نرش الثقافة وساعدت  ي احلتاظ عىل التارخي .واكن هنا مزية  ي مناقشة كيف ميكن
إلطار متوازن متكني تكل املؤسسات من أأداء رسالهتا اليت حتقق الصاحل العام ،و أأعرب عن اس تعداده للمشاركة بشلك بناء
 ي تكل املناقشات .و ي الوقت نتسه ،ينبغي عىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأن تسعى جاهدة
لس تخدام الوقت واملوارد بكتاءة ،ولغرض واحض .واكن عدم الوضوح احلايل  ي ا ألهداف والنتاجئ املتوقعة لبند جدول ا ألعامل
غي متيد .وينبغي توفي الوضوح حىت ييس ىن للجنة ادلامئة العمل حنو حتقيق نتاجئ ذات مغزى .وقدمت املكتبات ودور
احملتوظات وغيها من املؤسسات خدماهتا للمجمتعات احمللية والعلمية وغيها بطرق خمتلتة جدا .ومعلت مع أأنظمة حق
املؤلف من خالل مجموعة متنوعة من أليات الةرخيص ،وكذكل الاعامتد عىل املساحة اليت وفرهتا الاس تثناءات والتقييدات
اليت قدهما مرشعون من خمتلف أأحناء العامل .واكن ذكل بتضل املساحة اليت يوفرها النظام القانوين ادلويل احلايل للس ياسات
الوطنية لالس تجابة لحتياجات وتقاليد حمددة .ومثن تكل املرونة ،واعترب أأن ادلول ا ألعضاء ميكهنا الاس تتادة الاكمةل مهنا
لوضع واعامتد وتنتيذ اس تثناءات وقيود ذات مغزى للمكتبات ودور احملتوظات .واعترب الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فهيا
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أأن دور اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ينبغي أأن يكون للةركزي عىل الاس تثناءات والتقييدات اليت ميكن
أأن تعمل بكتاءة  ي اإطار املعاهدات ادلولية القامئة .وكام ذكر الوفد  ي ادلورات السابقة للجنة ادلامئة ،واكن هنجه املتضل هو
أأن تتوىل ادلول ا ألعضاء املسؤولية عن ا ألطر القانونية اخلاصة هبا ،بدمع من تبادل شامل للخربات و أأفضل املامرسات ،وعند
الرضورة مبساعدة من الويبو .واكنت احلاجة اإىل مزيد من القواعد امللزمة عىل املس توى ادلويل بعيدة عن تصور اللجنة ادلامئة.
و أأيدت مجيع الوفود أأمهية وجود نظم وطنية مصممة تصمامي جيدا لقواعد حق املؤلف ،مبا  ي ذكل ما يتعلق ابلس تثناءات
والتقييدات .و ي هذا الصدد ،مل يمتكن الوفد من تأأييد العمل حنو وضع صكو ملزمة قانونيا ،ولكن ر أأى أأن اإحدى الوسائل
ذات املغزى للميض قدما ميكن أأن تكون ابلةركزي عىل فروهم أأمشل و أأكرث مهنجية لحتياجات املكتبات ،يليه البحث  ي احللول
املمكنة بني تكل املتاحة وفق الإطار ادلويل القامئ .ور أأى الوفد رضورة أأن تعمل اللجنة ادلامئة من أأجل تكل النييجة العامة،
وتتعروهد إابجياد وس يةل تصورية لتحقيق ذكل.
 .296وذكر وفد كولومبيا أأنه  ي حني أأن الإطار ادلويل مل حيت ِو عىل ا ألدوات الالزمة لتنتيذ الاس تثناءات والتقييدات  ي
اليرشيعات احمللية للك دوةل من ادلول ا ألعضاء ،مفن الرضوري الاس مترار  ي اإجراء مناقشات متتوحة وخملصة وممثرة بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات للمكتبات ودور احملتوظات  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .297و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده للعمل النشط للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة واس مترار
مناقشة تكل املسائل .واكن هنا ابلتعل اإجامع عىل أأنه ينبغي أأن تكون هنا اس تثناءات وقيود لبعض التئات و ي جمالت
معينة حمدودة .وس يكون من ا ألفضل مناقشة تكل الاس تثناءات والتقييدات بطريقة شامةل ،وليس عىل مراحل ،بشلك
منتصل للمكتبات ودور احملتوظات ومنتصل للمؤسسات التعلميية والبحث العلمي .وعندئذ سوف يمتكنوا من اجلع بني
هاذين اجملالني .واكن لهام هيدف اإىل تطوير الثقافة واحلاجة اإىل متكني اجلروهور من احلصول عىل املعرفة والتعلمي .وس يكون من
الأكرث فعالية مناقشة القضااي بشلك متو راز .وقد أأدرج الاحتاد الرويس ابلتعل مثل هذه الاس تثناءات والتقييدات  ي القانون
املدين لعام  2008واعمتد عددا من التعديالت اليت دخلت حزي النتاذ  ي عام  2014عن الاس تثناءات والتقييدات
للمكتبات ودور احملتوظات واملؤسسات التعلميية والبحث العلمي .واكن من املروهم جدا مالحظة أأنه معظم ادلول ا ألعضاء اكن
دلهيم هن واحد لتكل القضااي .و أأخيا ،اكن من املروهم جدا احةرام التقييدات بني نظم احلقوق القامئة املنصوص علهيا  ي اتتاقية
برن واملعاهدات ادلولية ا ألخرى ،وا ألحاكم اجلديدة اليت اكنوا يناقشوهنا بشأأن الاس تثناءات والتقييدات  ،حبيث ل يكون
دلهيم حاةل يتأألف فهيا حق املؤلف فقط من الاس تثناءات والتقييدات .وإال ،ماذا س يحمون اإذن؟ وحث وفد اللجنة عىل
اإبداء العناية الالزمة  ي دراسة واعامتد املعايي وإادخال هذه التعديالت ،ألهنم اكن علهيم حامية مصاحل اجلروهور من هجة ،ومن
هجة أأخرى علهيم أأن ل ينسوا أأن مبدعي احملتوى اكنوا مؤلتني .واكن من املروهام الرئيس ية للجنة دمع اإبداع املؤلتني والإبداع
بشلك عام  ي مجيع أأحناء العامل.
 .298وقال وفد اإكوادور اإنه اكن من املروهم بناء نظام دويل من شأأنه السامح هلم مبعاجلة حقوق أأاحاب احلقوق عىل حنو اكف.
ومع ذكل ،اكن من املروهم أأيضا وضع اإطار قانوين يسمح للمجمتع ابحلصول عىل املعرفة عىل أأساس قانوين ومع وجود صكو
قانونية متوازنة وتامتىش مع متطلبات املكتبات ودور احملتوظات واملؤسسات التعلميية وذوي اإعاقات أأخرى .و ي ظل هذا
التوازن العادل س تكون املكتبات ودور احملتوظات واملس تودعات مساحات لتجميع املعلومات وحتظروها وتوفيها .لقد لعبوا
دورا هاما  ي ضامن احلق  ي احلصول عىل املعلومات واملعرفة .ونييجة ذلكل ،مل يكن هنا حاجة لزتويدمه ابلصكو القانونية
الالزمة اليت متكهنم من الوفاء حقا بدورمه الاجامتعي الروهام .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية .وحظيت معاجلة بنود جدول ا ألعامل املرتبطة ابلتقييدات والاس تثناءات للتعلمي والبحث وذوي الإعاقة
بأأمهية خاصة .واكن من املروهم مراعاة أأن املكتبات ودور احملتوظات صانت الةراث ،ليس فقط لبدل أأو قطاع معني ،وإارما
للبرشية مجعاء .و ي حني اكن دلى لك دوةل عضو اإماكنية وضع التقييدات والاس تثناءات اخلاصة هبا ،مل يكن من املنطقي
حفسب بل من املناسب السعي لإبرام اتتاق عاملي يوفر هلم املعايي  ي مجيع أأحناء العامل .وذلكل ،أأيد وفد اإكوادور البيان اذلي
أأدىل به وفد مجروهورية كولومبيا .و أأعرب الوفد عن اهامتمه بصتة خاصة ببند جدول ا ألعامل و أأبدى اس تعداده ملواصةل العمل

SCCR/31/6 Prov.
71

الالزم لوضع اللمسات ا ألخية عىل وضع حل دويل من شأأنه أأن يقدم مبادئ عامة منصوص علهيا  ي قواعد واحضة .وابلتايل،
فاإنه أأيد الطلب اذلي تقدمت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن العمل ابلوثيقة اليت أأعدها الرئيس.
 .299وذكر وفد س نغافورة أأن حق املؤلف تضمن حوافز إلبداع مصنتات جديدة ،ووفرت املكتبات ودور احملتوظات
اإماكنية الوصول اإىل املعرفة ،مما يعزز التمنية وينرش الثقافة .وينبغي تيسي معل املكتبات ودور احملتوظات ،مع توفي حوافز
لإبداع مصنتات جديدة .و ي ضوء ذكل اكن دلى س نغافورة ابلتعل مجموعة من التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات
ودور احملتوظات ومبا يتتق مع املرونة املتوفرة  ي اتتاقية برن واتتاق تريبس .وعىل سبيل املثال ،وفقا لقانون س نغافورة ،ميكن
أأن يكون دلى املكتبات ودور احملتوظات نسخ اإلكةرونية متاحة داخل مقراهتم ،طاملا ليس بوسع املس تخدمني معل نسخ
ألنتسروهم أأو إارسال نسخ اإىل الخرين .وميكن أأن تكون مواءمة املعايي ادلنيا اليت تطبقروها ابلتعل العديد من ادلول ا ألعضاء
أأداة مناس بة ملعاجلة قضااي الوصول اإىل املصنتات عرب احلدود ،كام حدث  ي معاهدة مراك .،و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل
تطوير هذا املوضوع املروهم بشلك أأكرب.
 .300وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية إان العمل عىل الاس تثناءات والتقييدات للمكتبات ودور احملتوظات اكن هل دور
هام  ي ضامن صون ونرش املعرفة .واكن ادلور اذلي لعبه تكل املؤسسات أأساس يا لتحقيق هدف نظام حق املؤلف  ي خلق
وتشجيع الإبداع .وقد طرحت مقةرحات الوفد مبادئ و أأهداف عالية املس توى لالس تثناءات للمكتبات ودور احملتوظات عىل
املس توى ادلويل .ور أأت الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن مثل هذا الهن القامئ عىل مبادئ يوفر أأساسا جيدا للميض قدما
وتعزيز هدف حتسني الاس تثناءات والتقييدات الوطنية حلق املؤلف .و أأعرب الوفد عن تطلعه ملعرفة املزيد عن جتارب ادلول
ا ألعضاء ا ألخرى بشأأن التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملتوظات.
 .301وذكر وفد ش ييل أأن الاس تثناءات والتقييدات اكنت موضوعا ذا أأمهية كبية لوفده .وجيب أأن يكون ا ألساس لتطور
امللكية التكرية هو البحث ادلامئ عن توازن بني احلقوق وتيسي احلصول عىل املعرفة .واكن ذكل هدفا ميكن حتقيقه من خالل
أأدوات مثل الاس تثناءات والتقييدات .و أأيد الوفد جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية وتوصياهتا  19و ،22اليت وضعت  ي
اإطار ولية الويبو ،واملناقشات حول كيتية تيسي احلصول عىل التكنولوجيا للبدلان ا ألقل رموا والبدلان النامية ،من أأجل
زايدة الابتاكر والإبداع وتسروهيل أأنشطهتا .وجيب أأن تسروهم ا ألنشطة القياس ية لوضع املعايي اليت تقوم هبا اللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ي حتقيق ا ألهداف الإرمائية اليت وافقت علهيا ا ألمم املتحدة ،مبا  ي ذكل قضااي مثل
الاس تثناءات والتقييدات املمكنة .و ي اللجنة ادلامئة ،ميكن تتعيل احلق  ي احلصول عىل الثقافة  -اذلي وضعته ا ألمم املتحدة
كحق من حقوق الإنسان -من خالل تكل ا ألدوات الروهامة .وعرفت البدلان النامية كيتية اس تخداهما .و ي اللجنة ادلامئة  ي عام
 ،2004اقةرح الوفد عرض موضوع التقييدات والاس تثناءات و ي عام  2013شروهدوا النتاجئ ا ألوىل  ي معاهدة مراك.،
وابلتوازي مع ذكل ،اكن العمل عىل اإبقاء البند عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة يعين أأن علهيم الاس تتادة من هذه الترصة  ي
اإجراء مناقشات بناءة بشأأن أأهداف وأاثر الاس تثناءات والتقييدات .واعةرف الوفد بأأن اكن من الصعب الوصول اإىل توافق
 ي الراء بشأأن  11موضوعا من الاس تثناءات والتقييدات للمكتبات ودور احملتوظات .واكن هذا هو السبب  ي أأنه اكن
مس تعدا دلراسة بدائل والسعي للوصول إاىل توافق  ي الراء ،للتوصل اإىل حل دويل لتكل القضااي .وحرصا عىل إاظروهار
املرونة ،أأبدى الوفد اس تعداده ملواصةل ا إلسروهام  ي تكل املناقشات ،اعتقادا بأأهنم يس تطيعون مواصةل العمل عىل موضوع
التقييدات والاس تثناءات.
 .302وقال وفد السودان إانه قد سامه بشلك كبي  ي الاس تثناءات والتقييدات واس تتادت مهنا ،عندما أأدخلروها  ي ترشيعاته
 ي عام  .2013وقد أأوحضت ادلراسة الشامةل اليت قامت هبا طوامق الربوفيسور كينيث أأن هنا عددا من البدلان قد أأدخلت
الاس تثناءات والتقييدات  ي اليرشيعات الوطنية ،واكن ذكل ابلتعل تطورا .والن مه يعيشون  ي عامل يشروهد تطورا
ميسارعا ،وتكنولوجيا ووسائل اتصالت تتطور برسعة كبية .وتعني عىل اللجنة أأن تأأخذ  ي الاعتبار أأعضاء من اجليل
اجلديد اذلي تبىن تكنولوجيات جديدة .واكنت ادلراسات اليت أأجريت والاجامتعات املوازية اليت نظمهتا الويبو للنظر  ي معل
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اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة قد أأثبيت أأمهية الانتتاح عىل التن ،ألن املتاحف مل تقترص فقط عىل
الةراث .وقد مسحت هلم لك ورش العمل والندوات املنظمة بتطوير وهجة نظر مشةركة بشأأن حامية املعرفة .واكنت طريقة
معاجلة هذا أأحد املبادئ ا ألساس ية لعمل الويبو .ومن أأجل حتقيق تقدم اكن دلهيم اختبار اخلطوات الثالث ،اذلي اكن
موجودا  ي عدد من القوانني .وقد اعمتدوا هذه العملية ملنحروهم مساحة جديدة تسمح هلم بنقل املعرفة ،ألهنا جتاوزت احلدود
الوطنية .وتعني علهيم ربطروها ابلتقييدات املنصوص علهيا ابلتعل  ي اتتاق تريبس .وميكن للك ذكل معا مساعدة اللجنة ادلامئة
 ي التوصل اإىل اتتاق مشةر واكن هذا هو ا ألساس اذلي اكن عىل اللجنة ادلامئة الاسيناد اإليه  ي معلروها ،ابلنيابة عن البدلان
النامية .واكنت هنا حاجة اإىل هجودمه لضامن قدرة البدلان النامية عىل املشاركة  ي هممة ا ألجيال القادمة وتيسيها واملسامهة
فهيا ،واكنت تكل ا ألجيال  ي سبيلروها لنقل التتامه ادلويل اجلديد اإىل املس تقبل .مل يسمح هلم الإبداع عىل املس توى الوطين
ومصاحله احملدودة ابلرخراط  ي تبادل أأكرث انيشارا .واحتاجوا اإىل اتتاق دويل عاملي وصك دويل ملزم قانونيا ،ألهنم اكنوا
يعرفون أأنه من أأجل أأن يكون للمعرفة التأأثي الاكمل جيب أأن تكون مشةركة وليس حمدودة .وتعني عىل اللجنة تسليط
الضوء عىل عدد من القضااي .واكنو حباجة لالس امتع من اخلرباء اذلين مسحوا هلم مبعرفة مضمون املامرسات ،لضامن أأهنم ميكهنم
التوصل اإىل حلول معلية .وتعني علهيم أأيضا النظر ابلتوازي  ي التداعيات املادية ،اليت قد مت الإشارة اإلهيا  ي تقرير طوامق
الربوفيسور كينيث وادلراسة اليت أأجريت عن املتاحف .وابلإضافة اإىل ذكل ،تعني علهيم النظر  ي الاحامتلت املس تقبلية،
من أأجل المتكن من توفي منافع مشةركة للجميع  ي البيئة الرمقية.
 .303و أأعرب وفد نيجياي عن تأأييده للبيان اذلي قدمته اجملموعة ا ألفريقية .ووصف الوفد ادلراسة اليت أأجريت عن املتحف
بأأهنا غنية ابملعلومات ور أأى أأهنا سيسروهم اإىل حد كبي  ي مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة حول
موضوع الاس تثناءات والتقييدات .واكنت هذه املناقشات هتدف اإىل متكني املكتبات ودور احملتوظات واملؤسسات التعلميية
البحثية وذوي اإعاقات أأخرى من الوصول التعيل اإىل املعلومات واملعرفة .واكنت هذه قضية عاملية تتطلب حال دوليا .وواتتق
الوفد  ي الر أأي مع كثي من البدلان النامية والبدلان ا ألقل رموا  -وخاصة تكل اليت هبا نس بة عالية جدا من الش باب  ي ساكهنا
 بأأن من شأأن أأي صك دويل ينظم الاس تثناءات والتقييدات  ،أأن يكون ابلغ ا ألمهية لضامن تطوير نظام دويل حلق املؤلفحيقق التوازن بني حقوق أأاحاب احلقوق واملس تخدمني عىل حد سواء ،وكذكل يليب الرغبة امللحة  ي احلصول عىل
املعلومات واملعرفة .و أأعرب الوفد عن تقديره لعنوان الاس تثناءات والتقييدات  ي اللجنة ادلامئة .و ي حني اكن الوفد يعةرف
بوجود وهجات نظر خمتلتة ،اكن متتائل ابإماكنية العمل تدرجييا حنو التقارب  ي وهجات النظر املتتاوتة .واكنت نيجياي عىل
اس تعداد لالرخراط اإجيابيا من أأجل حتقيق اس تخدام عادل ومتوازن للتقييدات والاس تثناءاتللمكتبات ودور احملتوظات
ومؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقة.
 .304و أأعرب وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) عن تأأييده للبيان اذلي قدمه وفد الروهند ،متحداث ابمس مجموعة أس يا واحمليط
الروهادئ .واكنت التقييدات والاس تثناءات جزءا أأساس يا من قانون حق املؤلف ولعبت دورا أأساس يا  ي خلق توازن  ي
النظام ادلويل حلق املؤلف ،هبدف تشجيع الإبداع وزايدة فرص التعلمي وتعزيز الاندماج والوصول اإىل املصنتات الثقافية .كام
أأن التقييدات والاس تثناءات القامئة املنصوص علهيا  ي املعاهدات ادلولية احلالية حلق املؤلف مل تعاجل مبا فيه الكتاية
التكنولوجيا الناش ئة والتغيات الثقافية .وجيب تصحيح تكل العيوب .ذلكل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن احللول العملية
لوضع القواعد واملعايي رضورية للتحر حنو وضع قانون دويل متوازن حلق املؤلف ،لصاحل أأاحاب احلقوق وقضااي
الس ياسات العامة .و أأيد الوفد بشدة وضع صك دويل ملزم قانونيا للقيود والاس تثناءات للمكتبات ودور احملتوظات ،وكذكل
املؤسسات البحثية والتعلميية ،ألن تكل املؤسسات اكنت هامة  ي تزويد الناس ابلقدرة عىل الوصول اإىل املعلومات والثقافة.
وإان مثل هذا الصك امللزم قانونيا جيعل من املمكن تلبية احتياجات مجيع ادلول ا ألعضاء ،من حيث اإضتاء الرشعية عىل
العمل .و ي حاةل املكتبات ودور احملتوظات ،اكن الروهدف تعزيز قدرة املكتبات ودور احملتوظات عىل توفي الوصول اإىل
املكتبة واملواد احملتوظات ومتكني صوهنا ،وذكل للقيام بدورها  ي اخلدمة العامة .وجيب عىل اللجنة ادلامئة أأن تتوقع حدوث
تقدم  ي العمل القامئ عىل النصوص و ي املناقشات بشأأن لك موضوع مت حتديده ،الوارد  ي وثيقة العمل .و أأيد الوفد الاقةراح
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اذلي تقدم به وفد الروهند ،متحداث ابمس مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ بأأنه جيب عىل اللجنة ادلامئة النظر  ي تعيني ميرسين أأو
أأصدقاء للرئيس لوضع نص العمل للتقييدات والاس تثناءامتن الواثئق املتاحة.
 .305وقال وفد الروهند إان ادلورة تتقدم ابلوتية املرجوة .واكن التقدم احملرز  ي املداولت بشأأن معاهدة البث  ي حاجة ألن
يكون مطابقا للتقدم  ي املداولت بشأأن التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملتوظات واملتاحف واملؤسسات
التعلميية .واكنت املكتبات فضاءات للمعرفة ل ألجيال القادمة ومظروهرا من مظاهر املساواة الاجامتعية للتقراء واحملرومني .واكن
للمعرفة ونرشها تأأثيات ختية قوية .وقد توسعت املكتبة التارخيية ليشمل املكتبات الافةراضية ،اليت يمت الوصول اإلهيا من
خالل أأهجزة تكنولوجيا املعلومات والروهواتف اذلكية .واكن الوصول الافةرايض حيول أأيضا طريقة تصور الناس للمكتبات
واس تخداماهتا .ومع ذكل  ،ي جوهرها ،اكن التحول ل يزال دليه قضية الوصول إاىل املليارات من احملرومني  ي البدلان النامية
و البدلان ا ألقل رموا .واكنت الروهند ترسع وتية تمنيهتا من خالل الةركزي عىل التعلمي واملروهارات والبحث والتطوير .واكنت العديد
من ادلول ا ألعضاء حتول مواردها البرشية من أأجل حياة تنعم فهيا ابلكرامة والتقدم .و ي هذا الس ياق ،اكن من الالزم حتديد
أأولوايت الاس تثناءات والتقييدات ومطابقهتا مع الطريق الرسيع للمعلومات الرمقية .وتتطلب ذكل وضع اإطار دويل ،بطريقة
بناءة لتعزيز وتوس يع غرض ونطاق املكتبات .واكنت دور احملتوظات واملتاحف ابملثل ا ألساس للمعرفة ا ألنرثوبولوجية
الثقافية ،وحولت هيالك املتاحف هوية ا ألعضاء  ي هذا التضاء ،وابلتايل حققت التضامن والوحدة .واكن اإطار التقييدات
والاس تثناءات الزتاما قانونيا و أأخالقيا للبرشية ،وتطلب وضع اإطار دويل مالمئ ليتقدم عىل حنو فعال .ابملثل ،احتاجت
املؤسسات التعلميية إاىل نظام فعال للتقييدات والاس تثناءاتوفق اإطار دويل ،ألن العامل الرمقي اكن ظاهرة ممتدة .واكنت
الاس تثناءات والتقييدات ذلوي ا إلعاقات ا ألخرى تتطلع أأيضا اإىل الاختتام الناحج ملعاهدة مراك ،وتكرار مثل هذا التعاون
من خمتلف أأحناء العامل .وقد اقةرح الوفد ابلشةرا مع اجملموعة ا ألفريقية ووفدي اإكوادور وش ييل نصا يضم  11موضوعا
لطرهحا للنقاش .واكن من املروهم التأأكيد عىل املادة  7من اتتاق تريبس ،اليت تشي اإىل اإنتاذ امللكية التكرية اليت تسامه  ي
تشجيع الابتاكر التكنولويج ،وكذكل نقل ونرش التكنولوجيا لتحقيق املصلحة املتبادةل ملنتجي املعرفة التكنولوجية
ومس تخدمهيا ،بصورة تقود اإىل احلقوق والواجبات .ومن هذا املنطلق اكن من املناسب أأن يصوغ الإطار ادلويل التقييدات
والاس تثناءات بطريقة غي غامضة ،من أأجل تقدم املوارد البرشية  ي مجيع أأحناء العامل.
 .306و أأكد وفد أأذربيجان أأن الاس تثناءات والتقييدات للمكتبات ودور احملتوظات اكنت هامة .واكنت هدف املكتبات هو
خلق موارد متنوعة وكبية ،وصوهنا وتسروهيل الوصول اإىل حمتوظاهتم .وقد أنش ت  ي كثي من البدلان مكتبات اإلكةرونية .اكن
هنا قليل من الشك  ي أأن املكتبات الإلكةرونية قد غيت هن تناول حق املؤلف اإىل حد كبي وقد أأضافت عددا من
التحدايت ،املتعلقة ابلتكنولوجيا الرمقية ،اإىل نظام حق املؤلف .واكن هنا معل نشط جار لوضع طرق لتنظمي حق املؤلف
عىل ش بكة الإنةرنت .ومع ذكل ،فلن يكون من الصحيح تناول الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف فقط من موقف
املكتبات ومسامههتا  ي اجملمتع .وقبل لك يء ،اكن علهيم النظر فهيا بوصتروها جزءا ل يتجز أأ من حق املؤلف .وسامه حق
املؤلف  ي املعرفة املنتتحة و ي نرش املعرفة .واكنت املكتبات ودور احملتوظات خزائن لتكل املعلومات واملعرفة .واكن دلى
أأذربيجان أأكرث من  3 000مكتبة وفقا لبياانت من عام  2013واكن عدد املس تخدمني حوايل  ،150 000اإضافة حىت اإىل
عدد أأكرب من املس تخدمني الافةراضيني .واكن عدد املكتبات مع التروهارس الإلكةرونية أأكرث من  50و ي حمتوظات املكتبات
اكن هنا أأكرث من  170 000مصنف .واكنت صياغة توصيات جديدة بشأأن حق املؤلف  ي جمال املكتبات الإلكةرونية
اإحدى القضااي الروهامة جدا اليت نوقشت  ي ندوة دولية  ي ابكو  ،ي ا ألول من ديسمرب عام  ،2015عن الاس تثناءات
للمكتبات واملؤسسات التعلميية ،نظمروها معروهد حقوق الطبع والنرش  ي أأذربيجان والويبو .واكن هنا أأيضا ممثلون عن اجلعية
ادلولية للصحافة وتكنولوجيا وسائل الإعالم ( )IFRAواتتاق الرشاكة الاقتصادية املؤقت ( أأورواب و أأفريقيا) ()IEPA
واملنظامت احلكومية ا ألخرى واملنظامت غي احلكومية وممثلون من جورجيا وروس يا واكزاخس تان وغيها من ادلول اجملاورة.
وقد انقشوا املامرسات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف للمكتبات واعرب مجيع املمثلني اذلين أأخذوا اللكمة
عن تأأييدمه ل ألعامل التحضيية اليت قامت هبا اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة بشأأن معاهدة دولية عن هذا
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املوضوع .وقد أأشاروا أأيضا اإىل أأنه  ي العرص الرمقي احتاجوا اإىل معايي دولية جديدة عندما اكنوا ينقلون املعلومات من
وس يط اإىل أخر ،حىت يمتكنوا من القيام اإاتحة مصنتات من مكتبات أأخرى.
 .307وقال وفد الياابن إانه علق أأمهية كبية عىل دور املكتبات ودور احملتوظات .فقد وفرت للجمروهور وصول أأفضل إاىل
املعرفة ومجعت وصانت مجموعة متنوعة من املقتنيات وا ألصول الثقافية .واكن دلى العديد من ادلول ا ألعضاء ابلتعل أأحاكما
بشأأن التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملتوظات  ي قوانيهنا الوطنية .ومع ذكل ،من حيث التنوع الاجامتعي ،اكن
تعريف املكتبات ودور احملتوظات يعين أأن الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابملكتبات ودور احملتوظات اكنت أأيضا خمتلتة
من بدل اإىل بدل .وس يكون تبادل املامرسات الوطنية متيدا لإجياد أأفضل وس يةل ممكنة جلعل التقييدات والاس تثناءات تعمل
مضن ا إلطار ادلويل والوطين .وهبذا املعىن ،اكن النقاش حول ا ألهداف واملبادئ ،عىل النحو اذلي اقةرحه وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية مناس با .وسوف يشار وفد الياابن  ي العمل بطريقة بناءة وصادقة.
 .308وذكر وفد إاندونيس يا أأنه قد سن قانون معدل جديد حلق املؤلف ،رمق   ،28ي عام  ،2014واذلي تضمن اس تثناء
وقيدا للمكتبات ودور احملتوظات ألغراض البحث .ومع ذكل ،ر أأى رضورة مواصةل مناقشة الاس تثناءات والتقييدات عىل
الصعيد ادلويل ،وذكل لوضع صك دويل من شأأنه تنظمي الاس تثناءات والتقييدات  ،ليس فقط عىل الصعيد الوطين .اثنيا،
ذكرت إاندونيس يا  ي قوانيهنا أأشاكل التعبي الثقا ي التقليدية  ي تعريف حق املؤلف .واكن دلهيا اإطار قانوين مشل فيه حق
املؤلف أأشاك َل التعبي الثقا ي التقليدية ،واكنت هنا أأيضا قيود واس تثناءات لتكل البنود .اثلثا ،بعد سامع مناقشة اللجنة
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،أأيد الوفد البيان اذلي قدمه وفد الروهند ،متحداث ابمس مجموعة أس يا واحمليط
الروهادئ .و أأشار الوفد أأيضا اإىل بيان وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) و أأيد اقةراهحا الثاين .ومل تكن املسأأةل تتعلق فقط
ابلبدلان النامية بل اقةراحا للبرشية مجعاء .واكنت هنا الكثي من التحدايت املتوقعة  ي املس تقبل .واكنت هنا الكثي من
القضااي العاملية اليت تعني علهيم معاجلهتا ودراس هتا عىل مس توى العامل .وذلكل ،اكنت الاس تثناءات والتقييدات للمكتبات
ودور احملتوظات ،وكذكل املؤسسات البحثية قضااي هممة يتعني علهيم العمل معا علهيا ،لإجياد حلول ملواهجة التحدايت
العاملية .واكن هامة ابلنس بة جليع ادلول ا ألعضاء .ومل يمتكن الوفد من املوافقة عىل الر أأي القائل بأأن ذكل مل يكن سوى طلب
من البدلان النامية ،بل اكن لصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء .ولتوفي اليقني القانوين ،احتاجوا اإىل صك قانوين لتنظمي
الاس تثناءات والتقييدات للمكتبات ودور احملتوظات واملؤسسات البحثية.
 .309و أأعرب وفد كوت ديتوار عن تأأييده لبيان وفد نيجياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و ي بيئة عاملية ذات حدود
واحضة ،ل ميكن أأن تأأيت أأفضل طريقة ملعاجلة التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملتوظات واملؤسسات التعلميية
والبحثية وذوي الإعاقة اإل من صك دويل ،يأأخذ اللك بعني الاعتبار ،بطريقة عادةل ومنصتة.
 .310و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي قدمه وفد نيجياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب الوفد عن رغبته  ي
العمل عىل الاس تثناءات والتقييدات عىل حد سواء  ي املكتبات ودور احملتوظات واملؤسسات البحثية .و أأعرب عن تقديره
لدلور احلامس اذلي لعبته الاس تثناءات والتقييدات  ي سد هذه التجوة من خالل نرش املعرفة وتعمميروها .وبقي اجلروهور الوس يةل
الرئيس ية اليت من خاللروها متت تعزيز التعلمي وحدوث التمنية البرشية .وميكن أأن تعوق قوانني حق املؤلف التقييدية هذا املورد
وتقلص امللكية العامة .وقد أأظروهرت ا ألحباث أأنه لكام اكن حق املؤلف أأقوى ،ارتتع مس توى عدم الامتثال .و ي هذا الصدد
اكنت هنا حاجة لوجود توازن بني احلقوق اخلاصة واحلقوق العامة ،من خالل اعامتد اس تثناءات وقيود مناس بة .واكنت
جنوب أأفريقيا تنتذ التقييدات  ي قانون حق املؤلف دلهيا .وجيب أأن تدر اللجنة أأن العامل الرمقي قد غي طريقة وصول
الناس اإىل املعلومات ومل يكن الهن التدرجيي احلايل  ي معاجلة الاس تثناءات والتقييدات مس تداما.
 .311وقال وفد أأرمينيا إان مسأأةل التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملتوظات واملؤسسات البحثية التعلميية اكنت
ا ألعظم أأمهية من أأجل الهنوض ابملعرفة والوصول إاىل املعلومات  ي البيئة الرمقية .واكن من الرضوري وضع صك دويل
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للتعامل مع هذه التحدايت اجلديدة .اكن أأرمينيا  ي سبيلروها لتحسني ترشيعاهتا وتوس يع نطاق التقييدات والاس تثناءات.
واكنت هذه التعديالت عىل القانون هتدف اإىل دمع احلصول عىل املعرفة وتلبية احتياجات املكتبات ودور احملتوظات
واملؤسسات البحثية التعلميية  ،ي ما يتعلق ابس تخدام املعلومات  ي البيئة الرمقية .وسوف يقدم القانون اجلديد قيودا جديدة،
مما يسمح للمكتبات ودور احملتوظات برمقنة مجموعاهتا ،ويييح للمس تخدمني ا ألرمن الوصول اإىل النصوص  ي شلك رمقي جماان.
و أأيد الوفد بقوة تطوير التقييدات والاس تثناءات ادلولية ،ألنه ر أأى أأن وجود لحئة دولية سيسمح حبل للمشالك اليت تنت
عن البيئة الرمقية.
 .312وذكر وفد ا ألرجنتني أأن ترشيع عام   1993ي ا ألرجنتني بشأأن حق املؤلف مل يقدم أأي قيود للمكتبات ودور
احملتوظات ونظام الاس تثناءات مل تسمح بتطبيقات تناظرية .ومع ذكل ،فاإن البالد اكنت تعمل عىل اإصالح قانون حق
املؤلف ،من أأجل التتكي  ي اس تثناءات للمكتبات ودور احملتوظات .واكنت الاس تثناءات الواردة  ي مرشوعا لس تنسا
املصنتات التكرية ،مع حتظ أأو صون املصنف اذلي مل يكن متوفرا  ي السوق ،ونسخا جزئية برشط أأن يكون مت اإنشاؤها
بناء عىل طلب املس تخدم للبحث ،مثل أأن النسخة الإلكةرونية من املصنتات اليت اكن من املزمع الوصول اإلهيا  ي مجموعات
من خالل احملطات  ي ش باكت املكتبات ودور احملتوظات .وميكن أأن تس تخدم نسخة رمقية من املصنف أأيضا لصونه ،مما
جيعهل متوافقة مع التكنولوجيات اجلديدة .واكنت اللجنة الثقافية  ي جملس النواب  ي ا ألرجنتني قد شاركت  ي املناقشات
الربملانية مع مجعيات املكتبات ،والغرفة ا ألرجنتينية للكتب ورابطة الكتاب ا ألرجنتينيني وإادارة حقوق الاس تنسا وغيها.
وقد اكنت هنا مناقشات حول ا ألمهية مبا  ي ذكل الاس تثناءات للمكتبات ،واليت ينبغي أأل تقوض حقوق النارشين
واملؤلتني .والاس تثناءات املنصوص علهيا للصون ،أأو املصنتات اليت مل تكن متداوةل حصل عىل أأكرب قدر من ادلمع .واكن
هنا نقاش حول الاس تثناءات للتعلمي وواصلت القطاعات املعنية العمل  ي حماوةل لتوفيق مواقتروهم املتلتة معا.
 .313و أأيد وفد اجلزائر البيان اذلي أأدىل به وفد نيجياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وعلق الوفد أأمهية كبية عىل مسأأةل
التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف .وقد زيدت تكل ا ألمهية ألهنم اكنوا  ي حاجة اإىل تعزيز املؤسسات التعلميية اليت
تعمل  ي الصاحل العام ،حىت يمتكنوا من أأداء دورمه  ي صون الةراث الثقا ي ،وتوس يع معرفهتم ومعلوماهتم لتصل اإىل الخرين.
وقد زيدت تكل ا ألمهية ،ل س امي بسبب البيئة الرمقية .وقد مت إاحراز تقدم كبي اكن يتضاعف مع عدد الطرق اليت ميكن من
خاللروها توصيل املعرفة .وينطبق ذكل أأيضا عىل تعممي الع م واملعرفة الثقافية .وعزز ذكل احلاجة اإىل زايدة فرص احلصول عىل
املعرفة ،واكن عىل النظام احلايل للملكية التكرية أأن يأأخذ  ي الاعتبار أأمهية الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف .واكن
هذا يعين أأن هنا حاجة لوجود توازن  ي الليات ادلولية املتعلقة ابلقضية .و أأعرب الوفد عن أأمهل  ي حتقيق تقدم كبي  ي
هذا املوضوع برسعة.
 .314و أأيد وفد الكونغو البيان اذلي أأدىل به وفد نيجياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية .واكنت الكونغو وقهتا تراجع قانوهنا
بشأأن امللكية التكرية .و أأيد الوفد املطالبة بوضع الإطار ادلويل عىل حنو رسيع  ي هذا الصدد.
 .315وذكر وفد السودان أأن  ي قانون بعض ادلول ا ألعضاء اكنت هنا بعض التقييدات املتروضة عىل حقوق املؤلف،
وكذكل عىل حقوق ورثته .واكنت تكل املسأأةل من الارتباط ابلعودة للمؤلف مثار قلق مرشوع .ومع ذكل ،اإذا اكن املبتكر
قد اخةرع دواء حيواي حلياة الإنسان ،تساءل الوفد عام اإذا اكن ميكهنم أأن يعودوا للمبتكر نتسه .وإاذا اكن املبتكر قد مات وقد
طور مثل هذ ادلواء ،مفن الواحض أأنه اكن الشخص الوحيد اذلي يعرف هذا املوضوع وليس ورثته .إاهنم اكنوا حباجة لتحليل
الوضع بعناية من أأجل ضامن عدم حاجهتم للعودة اإىل ورثة املبتكر .لقد اكنوا حباجة اإىل أأن يكونوا واحضني ،وليس اإىل تقويض
حقوقروهم أأو حقوق املؤلف ،عندما ينهتك احلق  ي نقل امللكية ،ألنه عندما تعلق ا ألمر حبياة الإنسان اكن من املروهم أأخذ البيئة
الرمقية والنقل ا إللكةروين للمعرفة  ي الاعتبار.
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 .316و أأشار الرئيس اإىل الرمس البياين للرئيس ،وقال اإهنم س ييبعوا هذه البنية عندما بدؤوا  ي مناقشة املوضوع ا ألول عن
الرمس البياين ،وهو الصون .و أأشار اإىل أأن املنظامت غي احلكومية ميكهنا املشاركة إاذا اكنوا ارخرطوا عىل وجه التحديد  ي
املناقشات موضوعا بعد أخر .وأأشار الرئيس اإىل املناقشة السابقة املثية لالهامتم اليت جرت بشأأن موضوع الصون .وأأفاد بأأهنم
قد مسعوا أراءا هممة فامي يتعلق ابحلاجة اإىل ضامن اضطالع املكتبات ودور احملتوظات مبروهمهتا  ي اخلدمة العامة ،من أأجل
الوفاء متاما بتكل املروهمة .و ي هذا الصدد ،فاإن الاس تثناءات والتقييدات للصون سوف تتيدها  ي الامتثال ملروهمهتا  ي اخلدمة
العامة .واكن من املعتقد أأنه من أأجل ضامن قدرة املكتبات ودور احملتوظات عىل القيام مبسؤوليهتا  ي اخلدمة العامة من أأجل
صون  -مبا  ي ذكل  ي أأشاكل رمقية  -املعرفة الةرامكية وتراث ادلول ا ألعضاء ،قد يمت السامح بقيود واس تثناءات لعمل نسخ
من املصنتات ،وذكل لصون املصنتات واسيبدالروها  ي ظل ظروف معينة .وميكن وصف تكل النقطة ا ألساس ية بطريقة
تعكس ا إلجامع عىل أأمهية هممة اخلدمة العامة للمكتبات ودور احملتوظات ،و أأمهية أأن نظام حق املؤلف ميكن أأن يتعاون مع
املكتبات ودور احملتوظات واملتاحف من أأجل مساعدهتا عىل أأداء هممة اخلدمة العامة اخلاصة هبا .وبذكل ،ميكن لعدد من
الاس تثناءات والتقييدات أأن تكون متيدة للغاية من أأجل حتقيق هذه املروهمة .واكنت الاس تثناءات والتقييدات أأداة هممة
جدا .واكنت هنا خالفات شديدة ومرشوعة فامي يتعلق ابلنييجة املرجوة من مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة .ونظرا ألهنم معلت بهن قامئ عىل التوافق ،لن يمت دفع أأي وفد حنو نييجة غي مرغوب فهيا .ومع ذكل ،اكن
هنا تتامه مشةر بأأن هذه الاس تثناءات والتقييدات ميكن أأن تساعد املكتبات واملتاحف .و ي اللجنة ادلامئة املاضية اكنوا
قد تبادلوا اخلربات الوطنية املتلتة .وقد حاولت ا ألمانة التعرف عىل العنارص واملاوف املشةركة اليت ميكن معاجلهتا عند وضع
هذه الاس تثناءات والتقييدات للصون ،والطرق اليت من خاللروها قد عاجلت الهن الوطنية املتلتة تكل املاوف احملددة
موضوعا بعد أخر .واكن هنا قلق من أأن الصون ،اذلي انطوي عىل حق الاس تنسا  ي البيئة الرمقية ،خلق قضااي متعلقة
ابلس تنسا الرمقي للمصنتات وإانتاج املصنف الرمقي .وأأشار الرئيس اإىل تقادم بعض ا ألشاكل نييجة لتطوير تكنولوجيات
جديدة ،مفثل بعض املصنتات تكل اليت وردت  ي ا ألشاكل السابقة أأصبحت ابلية .وسوف حتتاج وس يةل صون مثل هذا
املصنف اإىل تغيي الشلك ملعاجلة مشلكة التحويل .ومثة موضوع أخر مثي لالهامتم مت مناقش ته هو أأنه عند سن
الاس تثناءات والتقييدات عىل املس توى الوطين للصون ،ينبغي أأيضا التعامل مع الاس تخدامات اجملازة لنسخ الصون تكل.
وحدث الاس تخدام غي اجملاز لنسخ الصون عندما مت معل نسخة للصون واس تخدمت بطريقة خمتلتة .و أأشار الرئيس اإىل
عدد من القضااي اليت انبثقت من املناقشات الرثية  ي اللجان ادلامئة السابقة .واكنت املسأأةل ا ألوىل اليت مت تسليط الضوء
تتعلق ابلغرض غي الروهادف للرحب ،وهذا يعين أأنه مع بعض الاختالفات ،مل يكن الروهدف من الاس تنسا للصون نتسه
حتقيق ماكسب اقتصادية أأو جتارية مبارشة أأو غي مبارشة .ول ميكن معل الصيغ املتلتة اليت قد مت تصمميروها فامي يتعلق بتكل
العنارص احملددة ،مبا  ي ذكل الصون اإل من خالل مؤسسات غي هادفة للرحب .واكنت املسأأةل الثانية اليت نوقشت ختص
املصنتات وما اإذا اكن الاس تثناء والتقييد للصون ينطبق عىل املصنتات املنشورة فقط ،أأو ما اإذا اكن ينطبق عىل املصنتات
غي املنشورة ،وما اإذا اكن س يكون هنا معامةل خمتلتة فامي يتعلق هبذه املصنتات .وتعلقت القضية الثالثة ابملصدر ،مبا يعين
أأنه اإذا اكنت النسخة عىل وشك التنتيذ ألغراض الصون ،فاإن املصنف املصدر ،وهو ،املصنف اذلي اكن عىل وشك
النسخ ،ينبغي أأن يكون هل أأصل رشعي .وتناولت القضية الرابعة عدد نسخ الصون اليت ميكن معلروها وما اإذا اكن ذكل ينبغي
أأن يقترص عىل عدد معني .وتعلقت القضية اخلامسة برشط رضورة أأن تكون نسخة املصنف مصنوعة من مصنف ينمتي اإىل
مجموعة دامئة  ي حوزة املكتبة ،وليست عىل سبيل الإعارة أأو كجزء من مجموعة مؤقتة .وتناولت القضية السادسة الشلك وما
اإذا اكن ميكن معل نسخة الصون  ي أأي شلك .وتعلقت القضية السابعة ،ب حاةل املصنف احلايل اذلي احتاج اإىل الصون.
جيب أأن تكون ظروف املصنف احلايل املزمع صونه يه اتلف أأو اتلف تقريبا أأو متقود أأو غي صاحل لالس تعامل لكيا أأو
جزئيا ،أأو تشمل احلالت اليت يكون فهيا الشلك عتا عليه الزمن .واكنت هنا طرق خمتلتة للتعبي عن املشالك الشائعة
لظروف املصنف احلايل .ولقد انقشوا أأيضا مشلكة املصنتات املتقودة ،و أأشاروا اإىل أأنه اإذا اكن قد مت فقدان املصنف ،كيف
ميكن صونه؟ وقد أأشارت بعض الوفود اإىل هدف لسيبدال املصنتات  ي ظل ظروف معينة .واكنت املسأأةل ا ألخية يه
الأكرث اإاثرة للجدل و أأشارت اإىل التوفر التجاري  .ي كثي من ا ألحيان ذكر التوافر التجاري  ي خمتلف اليرشيعات واختذ هنجا
خمتلتة .و أأدر البعض أأن نسخة الصون ل ميكن معلروها اإل اإذا اكن املصنف غي متوفر جتاراي .و أأشار الرئيس اإىل اختبار

SCCR/31/6 Prov.
77

اخلطوات الثالث عىل النحو املشار اإليه بطريقة عامة أأو مبارشة .وطلب مهنم أأن يقرصوا تعليقاهتم عىل املوضوع قيد املناقشة
عىل الرمغ من أأوجه الةرابط .وعن موضوع الصون اكن هنا اتتاق عىل أأهنم اكنوا يناقشون الكيتية اليت جتعل أأي اإطار
متوازن ميكن أأن يسمح للمؤسسات بأأداء هممة اخلدمة العامة اخلاصة هبا .واكن هنا أأيضا اإجامع عىل أأن أأرادوا أأن جيسدوا
عىل املس توى الوطين ،اس تثناءات ذات مغزى للمكتبات ودور احملتوظات اعةرافا بأأمهية النظم الوطنية املصممة تصمامي جيدا.
ودعامه اإىل الةركزي عىل احتياجات املكتبات ودور احملتوظات وتقدمي احللول ،يلهيا تبادل ألفضل طريقة للتعرف عىل أأفضل
احللول.
 .317و أأعرب وفد الربازيل عن رغبته  ي تلقي املزيد من الإيضاحات بشأأن العملية اليت س تيبعروها اللجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة .و أأدر الوفد أأهنم س يقدمون وهجات النظر حول املوضوعات ويس متعون اإىل وهجات نظر ادلول
ا ألعضاء ا ألخرى حول املوضوعات ،وبذكل حىت  ي وجه اخلالف الظاهر ،فاإنه ميكهنم حماوةل سد التجوات وإاجياد حلول
مشةركة للمشالك اليت أأاثرهتا املكتبات ودور احملتوظات عىل الصعيد اجملال ادلويل.
 .318و أأكد الرئيس أأهنم اكنوا عىل اس تعداد لبدء النقاش حول املوضوع الثاين ،و أأهنم جيب أأن حياولوا اإجياد حلول مشةركة
للمشالك اليت اكنوا قد حددوا أأهنا متعلقة بلك موضوع من املواضيع.
 .319وسأأل وفد نيجياي عام اإذا اكنوا سوف يس متعون اإىل ممثيل املكتبات ودور احملتوظات قبل امليض اإىل اإجراء مناقشة
مس تتيضة.
 .320وقال وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه إاهنم اكنوا يناقشون اس تثناءات ألغراض الصون ،و أأنه جزء من هذا
املشروهد العام ،ينبغي أأن يعتربوا أأن املؤسسات اليت اكنوا يشيون اإلهىا نتذت الصون أأيضا عن طريق اللجوء اإىل السوق،
بغض النظر عن حقيقة أأن التوفر التجاري ميكن أأن يكون رشطا لتطبيق الاس تثناء .كام ينبغي أأن يأأخذوا  ي الاعتبار
اإماكنية أأن معل نسخ الصون ميكن إادراجه  ي الرخص.
 .321وفتح الرئيس ابب النقاش حول حق الاس تنسا وحامية النسخ ،وهو املوضوع رمق   2ي الرمس البياين .وينص عىل:
"ابلنس بة ملوضوع حق اس تنسا النسخ واحلتاظ علهيا ،مت ا إلعراب عن القلق بشأأن نطاق املتاهمي قيد النظر ،والتداخل
احملمتل مع مواضيع أأخرى .ومت تقدمي اقةراحات لتعديل عنوان املوضوع .ور أأت اللجنة أأن ترتيبات مثل التقييدات
والاس تثناءات للمكتبات ودور احملتوظات وغيها ،لعبت دورا هاما  ي السامح ابس تنسا املصنتات ألغراض معينة ،مبا  ي
ذكل البحوث .وعالوة عىل ذكل ،أأجريت مناقشة بشأأن توريد وإانتاج هذه املصنتات املس تنسخة ".و أأضاف أأنه فتح الباب
أأمام املنظامت غي احلكومية لإلقاء لكامهتا.
 .322وذكر ممثل اجمللس ادلويل للمحتوظات أأنه َمثل منظامت الةراث الثقا ي املكرسة لصون تراث احملتوظات  ي العامل
والعناية به واس تخدامه ،من خالل همنيني  ي جمال احملتوظات  ي مجيع أأحناء العامل .واكنت املروهمة املتعلقة ابحملتوظات يه
احلصول عىل الةراث الواثئقي للعامل وصونه وإااتحته .وتأألتت من منتجات املعلومات الشقيقة من اجملمتع ،واكن القليل جدا مهنا
مت إانتاجه ألغراض جتارية .ذلكل ،اكنت مواد احملتوظات غي منشورة اإىل حد كبي ،واندرا ما اكنت موجودة  ي نسخ متعددة.
وبعبارة أأخرى ،اكنت  ي معظمروها فريدة من نوعروها ول ميكن اسيبدالروها .ولروهذه ا ألس باب ،مل تقرض دور احملتوظات مقتنياهتا .ومل
يمت اإعارة أأش ياء مثل املاجنا اكرات (امليثاق ا ألعظم) أأو متكرات تشارلز داروين أأو يوميات أن فرانك اإعارة خارجية .وملا اكن
الإقراض غي ممكن ،قدمت دور احملتوظات للباحثني نسخا من مقتنياهتا .وقد تتكون هذه النسخ من بضعة خطاابت أأو
صور فوتوغرافية توثق اترخي العائةل .و ي حالت أأخرى ،واحتاج الباحثون العاملون عىل الكتب أأو الرسائل العلمية نسخ
كثي من املقتنيات .وإاذا ل مل تمتكن دور احملتوظات من معل نسخ ،سوف يتعني عىل الباحثني قضاء ساعات طويةل  ي
غرف القراءة ،يدونون املالحظات أأو ينسخون عنارص باكملروها ابليد ،وقبل ظروهور تقنيات النسخ مثل امليكروفي م وألت
التصوير واملاحسات الضوئية ،اكن هذا ما يتعهل الباحثون .لقد سافروا اإىل دور احملتوظات ومكثوا ألسابيع ،خاصة ابلنس بة
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للمشاريع الكبية .وتقدم تقنيات النسخ الن خيارا أأكرث كتاءة للوصول اإىل اختياراهتا .وميكن للباحثني البحث  ي احملتوظات
واس تعراض املقتنيات املطلوبة وطلب نسخ من العنارص ذات الصةل بأأحباهثم ودراسة النسخ ابلتتصيل  ي املزنل .وابلتايل ،اإذا
اكنت دور احملتوظات هتدف إاىل خدمة الباحثني بشلك فعال وتوفي الوصول اإىل مقتنياهتا ،اكن من الرضوري وجود اس تثناء
حمايد تقنيا لس تنسا مقتنيات احملتوظات ألغراض حمدودة ،مثل املنح ادلراس ية أأو الاس تخدام الشخيص .ولن يكون مثل
هذا الاس تثناء ش ياك عىل بياض .ولقد اكن من املعقول فرض عدد من الرشوط .عىل سبيل املثال ،ميكن أأن تقدمي نسخة
واحدة فقط وجيب أأن تس تخدم النسخة ألغراض غي جتارية حمددة مثل البحوث أأو املنح ادلراس ية أأو الاس تخدام الشخيص
أأو التعلمي .وجيب اإبالغ املس تخدم بأأنه مسؤول عن احلصول عىل أأي أأذوانت لزمة من أأاحاب احلقوق  ،ي حاةل اس تخدام
النسخ ألغراض أأخرى غي تكل احملددة .وبدون هذا الاس تثناء احملدود عىل حنو مالمئ ،سوف جتد دور احملتوظات أأنه من
املس تحيل القيام مبروهمهتا بشأأن اإاتحة مقتنياهتا .و ي اخلتام ،فاإن مسأأةل حامية النسخ تعلقت بشلك أأكرث مالءمة مبوضوع صوهنا.
 .323و أأفاد الرئيس بأأن دليه قامئة ابملنظامت غي احلكومية اليت اكن تقدم وهجات نظرها عن موضوع الاس تنسا وحامية
النسخ.
 .324وحتدث ممثل اجلعية ادلولية للنارشين ( )IPAأأيضا ابمس اجملموعة ادلولية للنارشين  ي جمال العلوم والتكنولوجيا
والطب ( ،)STMوقال إان صناعة النرش اعمتدت عىل حامية حق املؤلف  ي اإنتاج املصنتات وابتاكر ،حىت ما هو أأكرث من
ذكل  ي العامل الرمقي .وذكر املمثل أأن العديد من النارشين ينصون  ي رخصروهم أأو اتتاقياهتم بشأأن الوصول عن طريق
الاشةرا عىل الصون واحلتظ .وقد أأحاط املمثل علام مبختلف الراء اليت مت ا إلعراب عهنا خالل دورة اللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وقد لحظ أأيضا أأن مجيع الوفود انضمت اإىل املعايي املرنة القامئة محلاية حق املؤلف .وذلكل،
أأكد املمثل أأن اللجنة ادلامئة ينبغي أأن تركز معلروها حيامث وجد توافق  ي الراء ابلتعل .أأول ،الةركزي عىل تبادل وتقامس
املعلومات و أأفضل املامرسات ،واليت غرضت كثي من املنظامت غي احلكومية املسامهة فهيا .واثنيا ،الةركزي عىل برام
املساعدة التقنية عند الطلب اليت تنسقروها وتقودها الويبو مع التنس يق عىل املس توايت ا إلقلميية من ِقبل منظامت مثل املنظمة
ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية التكرية ( ،)ARIPOواملركز ا إلقلميي لتطوير الكتب  ي أأمرياك الالتينية والاكرييب )(CERLALC
واملنظمة ا ألفريقية للملكية التكرية ) ،(OAPIواليت واصلت العديد من املنظامت غي احلكومية التعاون معروها عىل النحو
املطلوب واملناسب .واثلثا ،الةركزي عىل التعاون احلكويم واجلروهود اليرشيعية ،اليت رمبا ميكن تنس يقروها إاقلمييا من ِقبل منظامت
مثل تكل املذكورة سابقا .واقةرح املمثل أأن أأفضل وس يةل لمتكني الاس تخدامات اليت تندرج حتت املوضوع رمق  ،2اذلي
يتعامل مع حامية النسخ ،اكنت اإبرام اتتاقات ترخيص بني النارشين واملكتبات .ومت القيام بذكل كثيا جدا  ي مجيع أأحناء العامل.
و أأاتح الةرخيص الوصول اإىل اجملموعات التارخيية وامللتات الاحتياطية كنسخ حمتوظة ،و أأحياان مع ضامانت وصول طويل
املدى أأو ما يسمى دامئ .ومسحت اتتاقيات الةرخيص أأيضا ابحلصول عىل نسخ احتياطية ،بعضروها أأكرث رصاحة من غيها،
ونصت عىل الصون ،اإما عن طريق املكتبة أأو عن طريق مبادرات مشةركة بني املكتبات والنارشين ،مثلام  ي حاةل ا ألحداث
الاكرثية أأو الإفالس.
 .325و أأيد ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية معل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة بشأأن الوصول
اإىل املعرفة وصوهنا ،واكن هذا أأمرا همام للك دوةل من ادلول ا ألعضاء .واكن صون وحامية نسخ املصنتات اإىل حد ما مصلحة
عامة عاملية .لقد أأرادوا مجيعا واحتاجوا اإىل صون املصنتات ،واكن حق املؤلف وحقوق الاس تنسا  ،اإىل جانب التقييدات
والاس تثناءات أأمورا رضورية .واكن معظم خرباء يسعون لتحقيق التوازن بني الوصول والصون واحلقوق احلرصية .وفامي
يتعلق ابملوضوعات ا ألحد عرش ،قدم الرمس بياين موضوعات يسروهل حتقيقروها ،وكذكل موضوعات معقدة وصعبة للغاية .وفامي
يتعلق ابملوضوع رمق  ،2وهو احلق  ي اس تنسا وحامية النسخ أأوحضت املكتبات ودور احملتوظات جدا أأن من القضااي اليت
واهجهتم الترق بني البدلان ،ول س امي تبعا للغرض من الاس تنسا  .وبدا الاس تنسا لغرض الصون شائعا جدا ومتيدا بني
البدلان اليت اكن دلهيا ابلتعل مكتبات عامةل .ول ينبغي أأن يكون ذكل مثيا للجدل .وعن هذا املوضوع ،احتاجت املكتبات
ودور احملتوظات اس تثناءات وقيود لالس تنسا واحضة وسروهةل التتسي ولروها مرونة تسمح ابإدراج ما جيِد من تقدم  ي جمال
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التكنولوجيا .واملوضوع رمق  ،2كام هو احلال مع املوضوع رمق  ،1ميكن أأن يذهب الصون أأبعد من ذكل من حيث نييجته.
ور أأى املمثل أأن اللجنة ادلامئة ميكن أأن تعمل عىل وضع صك ملزم حلل املشالك املرتبطة ابلس تنسا ألغراض حامية
املصنتات.
 .326وقال ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات ومعاهدها ( )IFLAاإن  ي ذكل اليوم ،وبعد الإعالن التارخيي لالحتاد
ا ألورويب اذلي أأقر اب ألمهية الكبية لالس تثناءات  ي زايدة اإماكنية الوصول عرب احلدود للمحتوى ،مفن دواعي رسوره الةركزي
عىل الاس تثناءات والتقييدات اليت مشلت الاس تنسا  ،وهو ا ألمر اذلي اكن حاسام لمتكني املكتبات ودور احملتوظات من
القيام بأأدوارها اخلدمية العامة ا ألساس ية من توفي اإماكنية الوصول ألغراض البحوث والاس تخدام اخلاص ولتجديد النسخ.
ومكنت الاس تثناءات والتقييدات لالس تنسا املكتبات ودور احملتوظات من معل نسخ لس ببني خمتلتني ولكن مرتبطني.
واكن ا ألول هو الاس تنسا لغرض الاس تخدام .وميكن لروهذا الاس تنسا  ،داخل املكتبة وداخل البدل الواحد ،أأن يكون
مدرجا  ي القانون الوطين وكثيا ما اكن كذكل ،ومع ذكل ،نظرا لعدم وجود مكتبة  ي العامل بغض النظر عن مدى كرب جحمروها
اكن ميكهنا اقتناء لك بند قد حيتاجه املس تخدم ،جيب أأن تتعاون املكتبات دلمع ش بكة عاملية للوصول اإىل املعلومات .وعندما
مل يكن دلى املكتبة مادة احتية أأو فصل من كتاب يطلبه املس تخدم ،فاإهنا اس تخدمت قاعدة بياانت عاملية لتحديد مكتبة
أأخرى اكن دلهيا ذكل ،وطلبت نسخة لالس تخدام التردي .و ي كثي من ا ألحيان مل يكن لروهذه املصنتات قمية جتارية ومل تكن
حىت  ي أأحيان أأكرث متاحة  ي السوق ،ولكن قد يكون لروها حمتوى كبي ا ألمهية للترد أأو الباحث أأو املس تخدم ،اذلي س يقوم
إابنتاج مصنتات علمية جديدة .واكنت الاس تثناءات والتقييدات رضورية عىل املس توى ادلويل  ي هذا اجملال للسامح هبذا
النوع من الإنتاج وإا إلاتحة .وعىل وجه التحديد ،جيب أأن يتضمن الاس تثناءان أأول ،اإنتاج وتسلمي أأو إااتحه النسخة عرب
احلدود عن طريق املكتبة اليت اكن دلهيا احملتوى نيابة عن املس تخدم  ي بدل أخر ،واثنيا ،الاس تالم والتوزيع أأو ا إلاتحة
للمس تخدم عن طريق املكتبة املس ت ِلمة .و ي البيئة الرمقية ،جيب أأن تسمح الاس تثناءات أأيضا ابلس تنسا والاس تخدام  ي
أأي شلك مناسب سواء من خالل التوزيع املادي أأو اإاتحة نسخة رمقية .واكن النوع الثاين من الاس تنسا اذلي تعني علهيم
الإشارة اإلىه هو ما يتعلق ابإصالح املصنتات التالتة .عىل سبيل املثال ،عندما تكون هنا صتحات ممزقة أأو متقودة من
عنرص نتدت طبعاته واكن فريدا من نوعه  ي أأحد البدلان ،قد حتتاج هذه املكتبة للحصول عىل صتحات بديةل من مكتبة بدل
أخر .واكنت اس تثناءات السامح ابلنسخ واليسلمي والاس تالم والاس تخدام عرب احلدود  ي تكل احلالت احملدودة رضورية
للمكتبات لإكامل هذه املصنتات .وبيامن ميكن اعتبار هذا النشاط شالك خاصا من أأشاكل الصون ،اكن أأمناء املكتبات عادة ما
يروهنا أكنشطة جمانية ولكهنا خمتلتة .و ي احلالت احملدودة اليت وصتروها ،اكنت الاس تثناءات وسائل للحتاظ عىل التوازن من
أأجل الصاحل العام مضن أأنظمة حق املؤلف الوطنية وادلولية عىل حد سواء.
 .327وقال الرئيس إان ا ألمر اكن مثيا لالهامتم عندما حاولوا فروهم حدود أأحد املوضوعات ملعرفة ما اإذا اكنوا حياولون اإدراج
نوع معني من النشاط أأو ا ألنشطة ا ألخرى ذات الصةل .عىل سبيل املثال  ،ي حاةل اإصالح املصنتات التالتة ،اليت ميكن
اعتبارها وس يةل للصون املصنف ،أأو حىت لسيبدال املصنتات لو اكنت قد فقدت .و ي هذه احلاةل ،لن يكون من املمكن
صون املصنف ،ألنه قد فقد ابلتعل .وسلطت املداخةل الضوء عىل أأن أأمناء املكتبات اعتربوا أأنه حىت لو اكن مرتبطا اب ألول
فاإنه نشاط خمتلف عن الصون.
 .328وذكر ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنسا أأنه أأدر أأن حق الاسنسا يشي اإىل توفي املكتبات
و أأمناء املكتبات لنسخ من املصنتات احملمية مبوجب حق املؤلف املوجودة  ي مجموعات املكتبة للمس تخدمني ،وحامية النسخ
بوصتروها نسخ احتياطية .و أأقر املمثل بأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق احلرصية  ي اليرشيعات الوطنية قد تكون
مناس بة لمتكني مكتبات ودور حمتوظات حمددة من اس تنسا مصنتات محمية مبوجب حق املؤلف مبا  ي ذكل ألغراض حامية.
وتطلب ذكل أأن يكونوا مسيندين إاىل رشوط مناس بة حمددة بوضوح ،تراعي اختبار اخلطوات الثالث الوارد ابتتاقية برن.
كام جيب التأأكد من أأن حامية النسخ اليت مت اإنتاهجا مبوجب اس تثناء مل تؤد اإىل اس تخدام النسخ لزايدة عدد املصنتات اليت
سيتاح لتكون  ي متناول املس تخدمني .ولعبت املكتبات وكذكل املؤلتني والنارشين دورا خاصا  ي توفي الوصول املس تدام
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إاىل املعرفة الةرامكية والةراث الثقا ي  ي لك من البدلان املتقدمة والبدلان النامية .واكن جيب السمح للمكتبات إابنتاج نسخة
ملس تخدمهيا عندما اكنوا مؤهلني للحصول علهيا مبوجب اس تثناء حلق املؤلف متوافق مع اختبار اخلطوات الثالث من اتتاقية
برن .وعىل وجه اخلصوص ،جيب التأأكد من أأن النسخة ل تتعارض مع البيع أأو الاس تغالل التجاري الخر للمصنف .وحيامث
أأمكن ،ينبغي أأن ختضع هذه النسخة لعوائد املؤلتني والنارشين ،عىل سبيل املثال ،من خالل برام الةرخيص اجلاعي ،اليت
مت تنتيذها بنجاح  ي عدد من ادلول ا ألعضاء .وخالف ذكل ،اكن من املروهم أأن ييرس أأاحاب احلقوق اس تنسا مصنتات
املكتبات ،من خالل أليات الةرخيص ،سواء عىل أأساس الةرخيص املبارش التردي من ِقبل النارشين واملؤلتني أأو من خالل
الةرخيص اجلاعي من ِقبل منظامت الإدارة اجلاعية ،مثل منظامت حقوق الاس تنسا ( .)RROsو ي عامل رسيع التغي
حيث انتقلت التقنيات برسعة غي مس بوقة ،مل تمتكن اللواحئ من تقدمي ما يلزم من املرونة .وقدمت اتتاقات الةرخيص حلول
شامةل متكيتة للوصول اإىل املصنتات العلمية وا ألدبية لتلبية احتياجات املكتبات واملس تخدمني.
 .329و أأشار ممثل الاحتاد ادلويل للصحتيني اإىل مسأأةل عواقب غي مقصودة أأو حماولت دلمع الوظائف ا ألساس ية للمكتبات
ودور احملتوظات واملتاحف .و أأشار املمثل اإىل حتذير من واقع حياته املروهنية ،اليت انطوت عىل كتابة وحترير مواد عن العلوم
والتكنولوجيا ،وذكر أأنك اإذا اخةرت الاس تعارة ا ألوىل تصادفك ف إانك رمبا تس ئي فروهم املشلكة وتس متر  ي سوء التروهم .وعرضت
ادلراسة املتاحف بوصتروها مجموعات من اللوحات .وكام قد أأشار وفد السودان ،فاإهنم احتووا أأيضا عىل مصنتات موس يقية.
ومكثت العديد من الواثئق  ي املتاحف ،مبا  ي ذكل الواثئق غي املنشورة ،مما أأظروهر مشالك معينة .وابملثل ،حافظت
املكتبات ودور احملتوظات عىل مجموعات هممة من مصنتات أأخرى غي الكتب ،كام أأن تنوع مجموعاهتا سوف يزيد فقط مع رمو
وسائل الإعالم الرمقية .واكن من املغري معاجلة بعض املشالك اليت أأثيت اسينادا اإىل متروهوم متحف بال جدران أأو مكتبة بال
جدران  -مساحة رمقية لهنائية ميكن ألي أأحد  ي العامل الوصول اإلهيا -ولكن أأصبحت هذه املؤسسات بشلك فعال انرشين أأو
هجات بث .وشكر املمثل وفد أأملانيا عىل اإاثرة مسأأةل املصلحة املالية للمتحف نتسه .ورمبا نييجة للعمل الالزم لإنتاج نسخ
وجسالت للمحتوظات ،سيمتكن خشص ما  ي املس تقبل القريب  ي الربازيل من اإنتاج طبعة ثالثية ا ألبعاد ختصه ،وميسك  ي
يديه لوحات بنني برونز املعدنية التذاكرية اخلاصة به ،أأيامن ينهتيي ا ألصل .أأو ميكنه اإنتاج طبعة ثالثية ا ألبعاد من متثال سارة
لواكس ،أأو نسخة رابعية ا ألبعاد ،حس امب قد ذكر وفد السودان ،من الرسوم التنية املتحركة مع أأحدث أألبوم للتنانة بيور .
ومل يعاجل الاقةراح املطروح أأماهمم بتقييد توزيع النسخ احملتوظة ألغراض غي جتارية قضية التداخل مع الاس تغالل العادي
ألي من تكل املصنتات ،سواء اكن ذكل لقمية فوللكورية ،أأو للقمية التقليدية للمصنتات أأو كتاابت ا ألفراد .وعىل أأقل تقدير،
اكن الرضر أأكرب من الن َسخ اخلصويص للمصنف ،عندما مت توزيع املصنف وإااتحته خارج مبىن املكتبة .وكذكل قد غيت
مسأأةل الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص املناقشة متاما .واكنت العديد من املكتبات تعمل مع الرشاكت  ي اكليتورنيا اليت
قد سامهت ابلكثي من املال  ي العمل املروهم  ي جمال الصون والرمقنة ،ولكن احتتظت حبقوق املصنف  ي النسخ اليت مت
اإنتاهجا .ولقد اكن من الالزم اإجراء مناقشات متصةل جدا عن ذكل و أأحتاجت الرشاكت اإىل أأن تكون عىل بينة من ا ألسلوب
اجملازي املتراط من جانب املكتبة عندما اكن جيري مناقشة ا ألنشطة اليت اكنت  ي واقع ا ألمر قيد املناقشة .واكن السبيل
الأكرث فعالية  ي التعامل مع هذه املسائل الرضورية من خالل الةرخيص.
 .330وذكر ممثل مجعية املكتبات ا ألملانية ( )DBVأأنه ميثل  10 000مكتبة  ي أأملانيا .و أأعرب عن تأأييده لبيان ممثل الاحتاد
ادلويل جلعيات املكتبات ومعاهدها و أأكد أأن النسخ اكنت يه أأساس الاس تتادة من الاس تثناءات ا ألخرى .و أأشار املمثل
اإىل املصادر الإلكةرونية ،وذكر أأهنم ببساطة ل ميكن اس تخداهمم دون ن َسخروهم .ول ميكن حتديد الظروف اليت  ي ظلروها مت
السامح ابلنسخ اإل ابلرتباط مع الغرض املقابل .و أأعرب املمثل عن قلقه بأأنه طاملا اكن هنا خليط من  180اس تثناءا خمتلتا
 ي العامل بشأأن لك خدمة من خدمات املكتبات اليت تطلبت الاس تنسا  ،فاإهنم لن يس تطيعوا التأأكد من أأهنم قدرهتم عىل
توفي اخلدمات عرب احلدود ،ألن الرشط لعمل ذكل س يكون هو اإجازة اخلدمة  ي اختصاص البدل املتلقي ،واكنت تاكليف
املعامالت وعدم اليقني ببساطة مرتتعة للغاية .وخالصة القول أأن املكتبات مل تقدم خدماهتا عرب احلدود .وعندما أأشاروا اإىل
اإرسال احملتوظات لالس تخدام التعلميي غي التجاري عرب احلدود ،أأشاروا اإىل الاس تنسا والإرسال .وعندما حتدثوا عن نسخ
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الصون ،حتدثوا عن اس تنساخروها وختزيهنا عرب احلدود ،وذكل ألن اخلدمات اخلارجية قد ميكن اس تخداهما ل إالبقاء عىل
احملتوظات أمنة .ومل يمت تقدمي خدمات كبية للتخزين المن  ي لك بدل ،وذلكل قد يكون من الرضوري اإرسال النسخ عرب
احلدود .وابلإضافة اإىل ذكل  ،ي كثي من احلالت اكنت اخلدمات السحابية ش به دولية ألنه أأمكن ختزين نسخ أمنة  ي مراكز
البياانت  ي مجيع أأحناء العامل .وذكر املمثل املندوبني مبعاهدة مراك ،،اليت مسحت ابإرسال نسخ لضعاف البرص اإىل بدلان
أأخرى بعد اإنتاج نسخ مهنا .ما ا ألداة اليت احتاجوا اإلهىا حلل املشلكة؟ مل ييسن للمرونة دون توفر حد أأدىن دويل معني من
الاس تثناءات أأو من الاس تثناءات الوطنية احملس نة أأن تساعد  ي احلالت العابرة للحدود .وس تكون املكتبات وخصوصا
مس تخدمهيا ،عىل سبيل املثال ،الباحثني  ،ي غاية الامتنان ألي حل يكون متيدا حقا .واكنوا يراقبون بدقة ما اكنت تتعهل
منظامت الاحتاد ا ألورويب فامي يتعلق بقوانني معينة .و أأشار املمثل اإىل بيان ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات ومعاهدها
بأأن املتوضية ا ألوروبية قد أأعلنت هدفروها من حتسني أأوجه الاس تخدام عرب احلدود  ي سوق رمقية واحدة ،من أأجل الوصول
اإىل املعرفة والبحوث وغيها .واكن هذا يعين أأن أأنه س يكون هنا اس تثناءات منسقة  ي مجيع أأحناء الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه .ومن شأأن التنس يق ادلويل لس تثناءات الاس تنسا بشأأن خدمات املكتبة أأن يكون أأيضا صاك يقةرحه عىل
ادلول ا ألعضاء ،من خالل صك دويل مثل اس تثناءات اإلزامية يمت إادخالروها  ي معاهدة.
 .331وذكر الرئيس املمثل بأأهنم سيناقشون القضااي العابرة للحدود حتت املوضوع رمق .6
 .332وقال ممثل حوار املس هتلكني عرب ا ألطليس ( )TACDإانه ميثل املاليني من املس هتلكني عىل جانيب احمليط ا ألطليس،
 ي لك من أأورواب والولايت املتحدة ا ألمريكية ،و أأعرب عن تأأييده للصكو ادلولية اليت تسمح للمكتبات بتأأدية اخلدمة
العامة اخلاصة هبا .و ي الونة ا ألخية ،احتتلت مبرور  800س نة عىل ماجنا اكرات وميثاق الغابة اذلي صان اس تخدام املنافع
العامة والوصول اإلهىا من التطويق اخلاص غي املعقول .وحد ذكل التتاق التارخيي من قدرة النظام املليك عىل ممارسة السلطة
الاكمةل عىل ممتلاكته .واليوم واهجوا العديد من احملاولت لتطويق اجملال الرمقي والثقا ي ملنع الوصول اإىل ما ينبغي أأن يكون
مشاعات معرفية .وقد حتول الصكو ادلولية للتقييدات والاس تثناءاتدون حدوث ذكل .جيب أأن يكون الةراث الثقا ي  ي
العامل منتعة عامة عاملية وجزءا من املشاعات املعرفية العاملية .وقدمت دور احملتوظات للباحثني نسخا ،وهجودا علمية مدعومة
وصانت الةراث الثقا ي .ومل يكن جتاهل أأهنم اكنوا  ي عرص رمقي ميكن أأن يعزز ويرثي املعرفة املشةركة عقالنيا ول مقبول من
الناحية ا ألخالقية .ومل يكن بديال لترض برام ترخيص غي واقعية مرهقة وملكتة .واكنت هنا حاجة أأيضا اإىل احلق  ي
الاس تنسا لتوفي نسخ لالس تخدام وا إلصالح وا إلعارة والتقامس بني املكتبات عرب احلدود ول ألفراد .وملاذا يمت اإناكر
الاس تثناءات وخلق حواجز غي رضورية أأمام اجلروهور  ي الاس تتادة ابخلدمات غي الرحبية اليت ساعدت الكثيين ومل ترض
أأحدا؟ ومل يكن هنا أأي دليل موضوعي جترييب عىل حدوث عواقب سلبية غي مقصودة كبية من قبل املكتبات و أأنشطهتا.
وعالوة عىل ذكل ،اكن من املده ،متاما أأن الاحتاد ا ألورويب ،اذلي طرح مؤخرا اقةراحا لإصالح قوانني حق املؤلف
ا ألوروبية ،مع مقةرحات واحضة للتقييدات والاس تثناءاتتامي يتعلق ابس تخراج البياانت والإعاقات وغيها من النوايح ،مل يكن
عىل اس تعداد ابلتوازي لدلخول  ي مناقشة لمتديد ذكل ليشمل بقية العامل .ومل يكن ذكل مةرابطا منطقيا .وحتدث اقةراح حق
املؤلف اجلديد املقدم من الاحتاد ا ألورويب عن اس تثناءات ختول للمكتبات واملؤسسات ا ألخرى بأأن يكون دلهيا ليس جمرد
تشاور عىل الشاشة عن املصنتات ،ولكن بتوس يعروها ليشمل حمطات خارج مبىن املكتبة .وتناول الاقةراح أأيضا اس تخراج
النصوص والبياانت ،وكذكل اس تثناء ألنشطة صون الةراث الثقا ي .واكن هنا الكثي من الاس تثناءات ا ألخرى  ي اإطار
الاحتاد ا ألورويب تعاجل املعرفة والتعلمي والبحوث .وعززت ا ألفاكر اليت بشأأن الصون والتوضيح ابلصور ألغراض التدريس
واليشاور عن بعد احلاجة لدلخول  ي مناقشات خارج الاحتاد ا ألورويب ،ألن ما اكن جيدا ابلنس بة لدلول ا ألعضاء فيه اكن
حباجة اإىل توس يع ليشمل بقية دول العامل من أأجل الوصول الشامل اإىل الثقافة والةربية والعلوم.
 .333وقال ممثل اجلعية الكندية للمكتبات إانه ميثل ا ألفراد واملكتبات بأأنواعروها املتلتة  ي كندا ،مبا  ي ذكل املكتبات العامة
والأاكدميية واحلكومية املتخصصة واملدرس ية ،منذ اكن عام  .1946واكن الاس تنسا أأسايس ملروهمة املكتبات حبيث أأهنا ميكن
تلبية احتياجات مس تخدمهيا .ووضعت املكتبات س ياسات ومزيانيات للمجموعات مضنت لروها رشاء املواد اليت تليب
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احتياجات معظم مس تخدمهيا أأغلب الوقت .ومع ذكل ،اكن من املس تحيل عىل أأي مكتبة رشاء مجيع املواد اليت ميكن أأن
يطلهبا املس تخدمون ذات يوم .واعمتدت املكتبات عىل بعضروها البعض لسد النقص  ي مجموعاهتا عن طريق تقدمي نسخة من
مقال أأو فصل من كتاب عندما اكن يطلبه مس تخدم معني .و ي املدن الصغية  ي كندا ،توىل كبار املواطنني املتقاعدين
مشاريع ا ألنساب وقادمه اترخي عائالهتم إاىل جسالت  ي أأماكن أأخرى  ي كندا و ي اململكة املتحدة وكولومبيا والروهند ومجيع أأحناء
العامل .ولن متتكل املكتبات الكندية  ي تكل املدن الصغية تكل الصحف ،ولكن الاس تثناءات والتقييدات الواحضة بشأأن
الاس تخدام عرب احلدود ميكن أأن تساعد هؤلء الباحثني عىل اس تكشاف التارخي بغض النظر عن أأماكن اليت قادهتم اإلهيا
رحالهتم .وتعمتد القدرة عىل تيبع ماضهيم واس تكشاف مصاحلروهم التريدة من نوعروها عىل الاس تثناءات اليت مسحت بتوفي
الواثئق داخل وعرب احلدود من مكتبة اإىل أأخرى عىل حد سواء .ومكثال أخر ،فاإن الأاكدميي اذلي يعمل  ي اجملالت
املتخصصة غالبا ما س يكيشف أأن هنا مقال حيظى ابهامتمه كتبه أأحد الباحثني  ي بدل أخر .وإاذا مل تشةر مكتبة جامعته
ا ألم  ي اجلريدة اليت تضمنت تكل املقال ،ومل يكن مضن أأحد قواعد بياانهتا ذات الاشةرا َاملرخص مدفوع ا ألجر ،اكنت
الطريقة الوحيدة للوصول اإليه يه عن طريق التصال مبكتبة أأخرى للحصول عىل نسخة عىل أأمل أأن يكون اليسلمي الرمقي
مسموحا .واكن العديد من الطلبات من هذا النوع يه طلبات للمواد املتخصصة اليت نتدت طبعاهتا أأو مل تكن متوفرة
مبوجب رخصة ،أأو متوفرة جتاراي .وجرت هذه ا ألنشطة لك يوم  ي املكتبات  ي مجيع أأحناء العامل .و ي عام  ،2014رفضت
املكتبات  ي مجيع أأحناء العامل أأكرث من  125 000طلبا من مكتبات أأخرى ألهنا مل تكن مرخص لروها بتلبية تكل الطلبات
للحصول عىل املعلومات .و ي بيئة الطباعة ،اكنت اس تثناءات حقوق النرش واحضة ومعةرف هبا أأكرث ،ولكن  ي البيئة الرمقية،
اكنت تةراجع واكن جيري تقليص الوصول اإىل املعرفة .وابلنس بة لتكل البدلان اليت أأدخلت تعديالت منذ عام  ،2008مت منع
النسخ الرمقي  ي أأكرث من  % 30من احلالت حىت  ي بعض حالت النسخ للصون .واكنت املكتبات حباجة اإىل اس تثناءات
وقيود واحضة لالس تنسا دلهيا املرونة الاكفية ليس توعب التقدم والتكنولوجيا .وملعاجلة ا ألحباث عرب احلدود ،احتاجت
املكتبات اإىل اس تثناءات وقيود ،عىل النحو اذلي حدده ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات ومعاهدها ،لإنتاج النسخ
وتسلميروها أأو اإاتحهتا نيابة عن املس تخدمني بني املكتبات وفامي بني البدلان .و أأشار املمثل اإىل الاجتاه ا إلجيايب لالحتاد ا ألورويب
 ي الاعةراف ابحلاجة اإىل الوصول عرب احلدود للمكتبات ودور احملتوظات ا ألوروبية .ودون اس تثناءات وقيود لالس تنسا
تراعي الطلبات عرب احلدود ،وجدت املكتبات أأنتسروها  ي وضع ل يطاق حيث ل ميكهنا سوى أأن تعمل خارج القانون أأو
ترفض وصول مس تخدمهيم اإىل املعلومات .ونييجة ذلكل ،سوف تتوهتا الترص الاقتصادية ،وكذكل الترص املتاحة لتحسني
احة ورفاهية اجملمتعات .وسوف تظل تواجه التتاوت  ي املعرفة وسوف تمنو التجوات بني ادلول بشلك أأوسع مما س بق.
 .334وذكر ممثل اجلعية ا ألمريكية ألمناء احملتوظات( )SAAأأن مجعيهتم يه أأكرب منظمة حمتوظات همنية  ي أأمرياك الشاملية.
و أأدار أأعضاؤها مليارات املصنتات املصدر ا ألساس ية  ي مجيع أأحناء العامل .ونييجة ذلكل ،اهمتوا حبوافز نظام حق املؤلف،
ولكن اكنوا يشعرون ابلقلق أأيضا إازاء املثبطات القوية اليت تضمهنا النظام فامي خيص اس تخدام مجموعاهتم لإبداع مصنتات
جديدة .ولو اكن الروهدف هو حامية النسخ عن طريق الن َسخ الاحتياطي ،مفن وهجة نظر احملتوظات من احملمتل أأن يمت حل
ذكل عن طريق العمل القامئ عىل النصوص بشأأن املوضوع  ،1وهو الصون .ومع ذكل ،فاإن املوضوع املقةرح للعمل القامئ عىل
النصوص 26.3 ،و 29.4متعلق أأكرث بتوفي نسخ للمس تخدمني ،واليت بشأأهنا أأشار اإىل املبادئ والشواغل واحللول التالية.
وبشلك أأسايس ،نظرا ألن دور احملتوظات احتوت عىل عنارص فريدة من نوعروها أأو اندرة جدا ،فاإن لك وثيقة من واثئقروها اكن
لروها مجروهور عاملي ،ولكن اس تطاع فقط جزء صغي من هذا اجلروهور زايرة دور احملتوظات  ي أأي وقت .وذلكل ،جيب أأن
يكونوا قادرين عىل معل نسخ نيابة عن املس تخدمني .وافةرضت اتتاقية برن أأن لك يء مرتبط بوس يط اثبت للتعبي اكن
سلعة جتارية و أأن حق املؤلف طبق عىل لك قصاصة من الورق قد تكون مضن حمتوظاهتم .واكن هنا عامل أخر من املواد
التكرية اليت اكنت دامئا موجودة ابلاكمل تقريبا خارج العامل التجاري ،املواد غي املنشورة اليت مل يكن لإابعروها غرض جتاري.
ولبلورة هذا ،احتتظت أأكرب  108مكتبة أأاكدميية  ي أأمرياك الشاملية بأأكرث من  420مليون كتاب ،ولكن مضت جسالهتا أأكرث
من  6مليارات من املصنتات غي املنشورة .وفقط من خالل التأأمل  ي اتساع هذا التتاوت ميكن للجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة أأن تبد أأ  ي فروهم ا ألس باب اليت جعلت دور احملتوظات ايئسة بشأأن النظم ادلولية احلديثة
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لالس تثناءات وملاذا لن جتد نتعا فوىض القوانني الوطنية املنتصةل .و أأشار املمثل اإىل مثالني للرد جزئيا عىل تعليقات ممثل
الاحتاد ادلويل للصحتيني .مضت حمتوظات اجلامعة أأوراق املروهندس الإيراين العاملي الشروهي اذلي اكن من كبار دعاة احلداثة  ي
ابريس من عرشينيات اإىل أأربعينيات القرن العرشين .وطلب اكتب سي ذاتية مقمي  ي هولندا صورا من مشاريع املروهندس
املعامري ابلإضافة اإىل معلومات عن التصول ادلراس ية اليت قدهما  ي أأملانيا احملتةل والولايت املتحدة ا ألمريكية .ولسوء احلظ،
مل تمتكن دار احملتوظات من عرفة من اذلي ميتكل حق املؤلف لبعض املواد املطلوبة .ولو اكن الباحث  ي الولايت املتحدة
ا ألمريكية ملا اكن الن َسخ هنا مشلكة ،ولكن ا إلرسال عرب احلدود تسبب  ي وجود حواجز .واكن املثال الثاين هو أأوراق
كمييايئ ابرز من الولايت املتحدة ا ألمريكية قاد اجلروهود  ي عرشينيات القرن العرشين الرامية للتوفيق بني كبار العلامء عىل الك
جانيب احلرب العاملية ا ألوىل .واحتاج ابحث كندي نسخا ممسوحة ضوئيا من أأوراقه وعىل ا ألرحج يه نتسروها من دور
احملتوظات ا ألوروبية اليت حتتتظ بأأوراق لعلامء أخرين شاركوا  ي هجود ما بني احلربني العامليتني .ومتكنت دار احملتوظات من
توفي تكل النسخ من الولايت املتحدة ا ألمريكية ولكن ملاذا ينبغي اسيبعاد العلامء ا ألوروبيني من البحث؟ و أأوحض املمثل أأنه
رمبا حان الوقت لإعادة فتح اتتاقية برن وإانشاء نظام حديث من الشلكيات اليت أأدركت أأن عامل الإبداع مل يعد يعمل عن
طريق الكتب الورقية والستر ابلقطار .وبدل من ذكل ،ميكن أأن تدر اللجنة ادلامئة أأن دور احملتوظات مل تكن هتدف أأبدا
للتجارة وابلتايل تضع صاك دوليا ملزما يقدم اس تثناءا يسمح دلور احملتوظات بعمل نسخ للمس تخدمني .و أأظروهرت ادلراسة اليت
أأجرهتا طوامق الربوفيسور كينيث ا ألس باب اليت جعلت التوليتة احلالية من القوانني الوطنية املنتصةل ختلق مشلكة .واكن احلل
هو توفي اس تثناءات حلق املؤلف ميكن التنبؤ هبا لتائدة دور احملتوظات عرب لك احلدود من خالل معاهدة دولية.
 .335ورصح ممثل ش بكة املعلومات الإلكةرونية للمكتبات ( )eIFL.netبأأهنا منظمة اكنت تعمل مع املكتبات بغرض تطوير
معلية التحول  ي البدلان .واكن وجود اس تثناء يتعلق ابحلق  ي النسخ من الاس تثناءات ا ألساس ية اليت مكنت املكتبات من
القيام بدور اخلدمة العامة اذلي يتعلق بتعزيز البحث واملعرفة .وقد يرست الاقةراحات اليت تقدمت هبا ادلول ا ألعضاء ثالثة
مواقف اكنت املكتبات تقوم بعمل نسخ فهيا .أأول ،اكنت املكتبة تقوم بعمل نسخة للمس تخدم الهنايئ اس تجابة لطلب بس يط
للحصول عىل مواد موجودة  ي مجموعات املكتبة ألغراض التعلمي والبحث وادلراسات اخلاصة .وميكن للمكتبة أأن تقوم بعمل
نسخة عندما تكون الوثيقة غي متوافرة عىل ا ألرفف بسبب معرها أأو جحمروها أأو صيغهتا أأو قميهتا أأو حالهتا أأو ألن املكتبة ل
ميكهنا توفي تسروهيالت النسخ ألن املعدات تكون ملكتة من حيث الصيانة وتاكليف اليشغيل مثل ارتتاع سعر احلرب
والورق .والسبب الثاين اذلي اكن جيعل املكتبات تقوم بعمل نسخ هو ما حيدث نييجة اس تجابة لطلب من مكتبة أأخرى
نيابة عن مس تخدم هنايئ .وقد مت وصف ذكل  ي ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
لتوضيح بعد تزويد املسيندات عرب احلدود .السبب الثالث اذلي اكن جيعل املكتبة حتتاج اإىل معل نسخة هو أأغراض معل
نسخ احتياطية محلاية الوثيقة من التقد أأو التلف .فقد تكون املكتبة عىل سبيل املثال قد اشةرت كتيبا ابهظ المثن ويكرث عليه
الطلب من قبل الطالب .ولتجنب متزق صتحاته ،حيث اكنت بعض الصتحات قد متزقت حرفيا  ي الكتاب ،أأو لتجنب
فقدان الكتاب بصورة لكية ،قد ترغب املكتبة  ي معل نسخة احتياطية لس تخداهما بدل من ا ألصل .مفا يه الرشوط
املتعلقة بعمل املكتبات ملثل هذه النسخ؟ ولبد من توافر اإماكنية معل نسخ تناظرية ورمقية من الكتب .وجيب تطبيق
الاس تثناءات عىل احلقوق اجملاورة حىت تتضمن خمتلف أأنواع املواد مبا  ي ذكل املواد السمعية والبرصية .وعادة ما تكون
الطلبات اليت يتقدم هبا املس تخدمون الهنائيون ألغراض التعلمي والبحث وادلراسات اخلاصة .واكن يمت معل النسخ وفقا
لاللزتامات ادلولية مبا  ي ذكل معاهدة برن .وقد اس تخدم الاقةراح اذلي طرحته اجملموعة الإفريقية معيار املامرسات املنصتة.
وقد رشح دليل الويبو ملعاهدة برن أأن املامرسات املنصتة تتضمن تقديرا موضوعيا ملا يعترب عادة مقبول واكن  ي هناية املطاف
يطرح أأمام القضاء .وميكن أأن جند اإشارة اإىل املامرسات املنصتة  ي العديد من القوانني الوطنية اخلاصة حبق املؤلف ابلإضافة
اإىل معاهدة برن .لكن ما هو البعد ادلويل للمشلكة؟ وفقا دلراسة أأجراها بروفيسور كينيث كروز اكن يوجد  ي  11دوةل
فقط اس تثناء يتعلق ابلزتويد ابلواثئق  ي قوانيهنا الوطنية ومل تتعرض أأي دوةل تقريبا ملسأأةل نقل احملتوى عرب احلدود .وبناء
عليه ،غالبا ما اكنت املكتبات ترفض طلبات احلصول عىل معلومات عىل أأساس حقوق املؤلف أأو الةرخيص .واكنت هنا
رضورة لوجود معاهدة دولية لضامن أأن املكتبات ميكن تقوم بصورة قانونية بتوفي الواثئق داخل ادلوةل وعرب احلدود .و ي
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حالتني أأخريني اكن من الرضوري وجود هن دويل لضامن أأن املكتبات  ي لك ماكن ميكن أأن تقوم هبذه الوظائف ا ألساس ية
ابس تخدام أأساليب التكنولوجيا الرمقية .وقد أأوحضت ادلراسة أأن  % 48من ادلول اليت مت اس تعراضروها مل تكن تسمح بصورة
رصحية للمكتبات بعمل نسخ ألغراض البحث وادلراسة و أأن الاس تثناءات املوجودة  ي العديد من ادلول اكنت تنطبق فقط
عىل النسق املطبوع .ورحب ممثل الش بكة مبطالبة املتوضية ا ألوروبية املتعلقة بتحديث حق املؤلف واليت اقةرحت أأن يقوم
الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ابلعمل عىل إازاةل العقبات اليت تواجه النتاذ اإىل احملتوى عرب احلدود ولتداول املصنتات .واكن
هذا الإجراء همام ليس  ي داخل الاحتاد ا ألورويب حفسب ولكن اكن من الرضوري القيام به عىل املس توى ادلويل أأيضا.
 .336و أأيد ممثل الرابطة املس تقةل ملعلومات املكتبات ومجعيات التوثيق ( )IALIDAبيان ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات
ومؤسسات املكتبات .وعرض ممثل الرابطة اثنني من ا ألمثةل امللموسة عىل احلاجة املاسة اإىل احلق  ي الاس تنسا ومعل
نسخ احتياطية .واكن أأول مثال يتعلق مبعروهد سكوت بولر  ي العرشينات من القرن املايض واذلي اكن جزء من جامعة
اكمربيدج ،ومركز اململكة املتحدة للمتزي ودراسة القطب الشاميل واجلنويب .واكن املعروهد من الروهيئات ذات ا ألمهية الوطنية
واكنت احلكومة والصناعة والعلامء واملتخصصون يقومون ابسيشارته .واكن يتضمن مجموعة مت مجعروها منذ العرشينيات واكنت
تتضمن أأكرث من  700دورية و أأكرث من  140 000جمدل يغطي اكفة املوضوعات املتعلقة ابلقطب الشاميل والقطب اجلنويب
واجلليد والثلوج أأيامن وجدت .واكن جممتع مس تخديم املعروهد هو جممتع الباحثني  ي جمال القطبني وذلكل فقد اكنوا متباينني
جغرافيا ،ومتناثرين عرب الكرة ا ألرضية واكن من غي املتوقع أأن يقوموا ابلستر ملسافة ألف ا ألميال للرجوع اإىل أأو قراءة كتاب
أأو مقال  ي جمةل متخصصة ل تتوافر سوى  ي مكتبة املعروهد .و ي زمن الاحتباس احلراري والتغيات املناخية ،حيث وفرت
ا ألساليب التكنولوجية احلديثة الترصة للتواصل التعال ،فاإن وضع اس تثناء للمكتبات يتعلق ابلس تنسا سوف يساعد جممتع
الباحثني  ي احلصول عىل نسخة من احملتوى مبا  ي ذكل من خالل الوسائل الرمقية لتعزيز أأحباهثم املتعلقة ابلتوصل اإىل حلول
متيدة لساكن العامل .أأما املثال الثاين فقد أأ ى من املكتبة العامة  ي ليون بترنسا واليت تعترب أأكرب مكتبة عامة  ي أأورواب.
وتضمنت مجموعات الكتب هبا  3.8مليون وثيقة تتضمن جمالت وواثئق قانونية .ومنذ عام  2009قامت املكتبة ابلتدرجي
بتأأسيس صندوق ترايث يسمى ذاكرة ليون املوس يقية ليحمي اكفة املؤلتات املوس يقية اليت ترتبط مبدينة ليون .وقد اكنت
اجملموعة شامةل وتضمنت أأكرث من  5000اسطوانة مرنة .و ي هناية املطاف ينبغي أأن متتد ليشمل املوس يقى الرمقية حىت ترثي
الصندوق .وجيب صون الواثئق بصورة مس تدامة ،وجيب جعلروها قابةل للنتاذ وذلكل اكن يمت مسحروها ضوئيا أأي نسخروها بصورة
مهنجية .ومن الاثر املبارشة لروهذا الصندوق تطوير هممة دمع الإبداع املوس يقي .وبدون احلق  ي حرية الاس تنسا ومعل نسخ
احتياطية ،ميكن أأن تتعرض املكتبة خلطر فقد مجموعة موس يقية فريدة اكنت تعترب جزء من الصاحل العام وذكرى ذات أأمهية
معارصة .و ي الهناية ،قامت ابقتباس مطالبة املتوضية ا ألوروبية اخلاصة ابإطار حقوق مؤلف أأكرث حداثة واليت تضمنت
"يتضح جتزئة قواعد حقوق املؤلف  ي الاحتاد ا ألورويب بصتة خاصة  ي جمال الاس تثناءات .ويبدو أأن الوضع ميثل مشلكة
بصتة خاصة ابلنس بة لالس تثناءات اليت ترتبط ارتباطا وثيقا ابلتعلمي والبحث والنتاذ للمعرفة .وسوف تتخذ املتوضية اإجراء
لضامن أأن يكون اإطار الاس تثناءات  ي الاحتاد ا ألورويب املتعلق ابلنتاذ اإىل التعلمي والبحث اإطارا فعال  ي العرص الرمقي وعرب
احلدود" .واكنت املشالكت اليت ذكرت  ي مطالبة املتوضية ا ألوربية مماثةل لتكل اليت متت مناقش هتا  ي اللجنة ادلامئة حلقوق
املؤلف واحلقوق اجملاورة .وذلا ،فاإن التوصل اإىل حل دويل يوفر احلد ا ألدىن من املعايي ادلولية  ي اس تثناء الاس تنسا
ومعل نسخ احتياطية ،بغض النظر عن نسق النرش سوف يدمع النتاذ للمعرفة عرب العامل.
 .337و أأشار ممثل ش بكة العامل الثالث إاىل مذكرة مكتبة جامعة هارفارد اليت حتث أأعضاء هيئة التدريس عىل نرش أأعامهلم
البحثية من خالل ادلورايت املتوافرة للنتاذ العام .وعالوة عىل ذكل ،طالبت نتس املذكرة أأيضا أأعضاء هيئة التدريس
ابلس تقاةل من جمالس حترير املنشورات اليت لروها رسوم اشةرا مرتتعة .وقالت مذكرة اجمللس الاسيشاري لروهيئة تدريس
هارفارد أأن كبار النارشين قد خلقوا وضعا ل ميكن ادلفاع عنه  ي اجلامعة من خالل جعل التتاعل العلمي غي مس تدام من
الناحية املادية وضعيف من الناحية الأاكدميية  ي حني يقومون ابحلصول عىل أأرابح تبلغ  %35أأو أأكرث .واكنت أأسعار
احلصول عىل املقالت من خالل الإنةرنت من اثنني من كبار النارشين قد ارتتعت بنس بة  %145عىل مدى الس تة أأعوام
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املاضية حيث اكنت تبلغ تلكتة بعض ادلورايت  40 000دولر .و أأشارت املذكرة اإىل أأن احيتة اجلارداين أأيضا قد ذكرت أأن
أأكرث من  10 000أأاكدميي قد شاركوا  ي مقاطعة لنارش معالق اعةراضا عىل أأسعاره وس ياسات النتاذ دليه .وقد اس تعانت
دور النرش تكل حبق املؤلف لإبعاد ا ألعامل الأاكدميية عن الطالب واملتخصصني ابمس حامية حقوق املؤلف .وغالبا مااكنت
صناعة النرش تس تخدم حقوق املؤلف لتحقيق مصاحل جتارية عىل حساب احلصول عىل املعرفة .وقد أأوحضت تكل ا ألمثةل أأن
املكتبات اكنت حتتاج اإىل الاعامتد عىل مجموعات لك مهنا لتيسي النتاذ اإلهيا من قبل املس تخدمني .عالوة عىل ذكل ،اكن من
املروهم أأيضا صون نسخ دور احملتوظات واس تخدام التقييدات والاس تثناءات لتائدة حق املؤلف لزايدة النتاذ .ومن منظور
التطور ،فاإن ا ألسعار املرتتعة للمصنتات الأاكدميية قد خلقت مناقشات معرفية وغالبا ما منعت قدرات اسييعاب التكنولوجيا
 ي ادلول النامية .وبذكل فاإن أأسعار النتاذ للمصنتات الأاكدميية قد أأخرت معلية اللحاق بقطار التكنولوجيا  ي ادلول النامية.
وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن ذكل قد انهتك حق احلصول عىل الع م واذلي تقره املادة  15.1ج من العروهد ادلويل اخلاص ابحلقوق
الاقتصادية والاجامتعية والثقافية وفقا لتقرير املقرر اخلاص لدلورة الثامنة والعرشين جمللس حقوق الإنسان .وجيب أأل يضع
قانون حقوق املؤلف أأية تقييدات تتعلق ابحلق  ي احلصول عىل الع م والثقافة ما مل يوحض أأن التقييدات حتقق مكس با مرشوعا
يامتىش مع طبيعة هذا احلق و أأهنا رضورية للغاية لتعزيز الرفاه العام  ي جممتع دميقراطي .وقد تطلب املوقف اإجراء اإصالح
للنظام ادلويل حلق املؤلف من خالل وضع اس تثناءات وتقييدات .واكن وضع تقييدات واس تثناءات خاصة ابملكتبات ودور
احملتوظات من اخلطوات الروهامة اليت تضمن النتاذ للمعرفة.
 .338ورصح ممثل اجمللس الاسكتلندي دلور احملتوظات ( )SCAأأنه اجلروهة املدافعة عن قطاع دور احملتوظات  ي
اسكتلندا .و أأشار ممثل اجمللس اإىل دراسة قام هبا الربوفيسور كينيث كروز واليت رصحت بأأنه من بني  188دوةل ،هنا 104
دلهيا اس تثناءات تتعلق ابحلتظ  ي دور احملتوظات كام أأن هنا  61دوةل هبا اس تثناءات خاصة ابلبحث وادلراسات اخلاصة
ابس تخدام مجموعات دور احملتوظات .واكن هذا يعىن أأن أأقل من  %33من ادلول دلهيا اس تثناءات متعلقة بدور احملتوظات
جلعلروها تقوم بعمل نسخ  ي جمالت البحث وادلراسات اخلاصة واحلتاظ والاسيبدال واليت تندرج مجيعروها حتت احلق  ي
الاس تنسا  .ويكون النتاذ اإىل املواد املوجودة  ي دور احملتوظات وخاصة حيامن ل يس تطيع املس تخدمون الستر ملوقع دار
احلتظ ،أأو عندما تكون املادة املعنية هشة حبيث ل ميكن اإخراهجا اإىل جحرة حبث من خالل نسخة تناظرية أأو رمقية .فقد
قامت دور احملتوظات الوطنية ابململكة املتحدة عىل سبيل املثال بتوفي ما يقرب من  130مليون وثيقة  ي عام  2010مث
ارتتع العدد اإىل  200مليون وثيقة  ي عام  2014للمس تخدمني عرب الانةرنت .واكن من املس تحيل توفي هذا املس توى من
اخلدمة بدون وجود اس تثناء حلق الاس تنسا  .وهنا مثال أخر قدمته دار احملتوظات الاسكتلندية ،ويه ا ألخضم من نوعروها
وتتوافر من خالل خدمات حمتوظات جامعة جالسكو .واكنت دار احلتظ مصدرا همام من مصادر التارخي الاجامتعي
والاقتصادي والصناعي .واكن لروها أأمهية دولية ألن العديد من منتجات اسكتلندا الصناعية اليت تتعلق ببناء الستن وهندسة
القطارات وهندسة الطيان اكنت تصدر اإىل اكفة دول العامل .وقد قام ما يقرب من  1200ابحث بزايرة دار احلتظ خشصيا
 ي عام  .2013وابلرمغ من ذكل ،فقد تلقى املسؤولون عن دار احلتظ ألف اليساؤلت ا ألخرى عرب الانةرنت واكن العديد
مهنا من مس تخدمني دوليني .وقام املسؤولون عن دار احلتظ بتقيمي اليساؤلت بشأأن املاطر بناء عىل نوع املواد املطلوبة
وكيف سيمت اس تخداهما و أأين سيمت اإرسالروها .لقد اكن ا ألمر مبثابة حقل أألغام ميكن عالجه فقط من خالل اإصدار وثيقة دولية
تسمح هلم ابإاتحة نسخ من السجالت عرب احلدود ألغراض البحث وادلراسات اخلاصة .واكن ذكل سوف يزيل الكثي من
عدم اليقني واملاطر املتعلقة بطلبات احلصول عىل نسخ عرب احلدود .لقد اكنت مجموعات دار احلتظ غنية ومتنوعة و اكنت
فريدة بشلك كبي .ومل يكن املس تخدمون قادرين عىل اذلهاب اإىل أأي ماكن أخر للحصول عىل احتياجاهتم .وتةرامك دور
احملتوظات تدرجييا وبصورة طبيعية مبرور الس نني وتشي اإىل الإجراءات وا ألفعال اليومية ل ألفراد واملنظامت واحلكومات ويه
غي منشورة وذات طبيعة غي جتارية .وإاذا احتتظوا فقط ابلواثئق ا ألصلية ،فاإهنم سوف يقعون  ي موقف غي مقبول يتعلق
اإما هبجر الالزتام ابلقانون أأو رفض الطلبات املرشوعة واملعقوةل اليت يتقدم هبا مس تخدمومه .وقد قامت املتوضية ا ألوروبية
بنرش بيان حول حقوق املؤلف يتعلق ابلسعي حنو اإجياد اإطار حديث حلقوق املؤلف  ي الاحتاد ا ألوريب .وقد أأشار اإىل أأن
هدفروهم هو "رفع مس توى الوئام وجعل ادلول ا ألعضاء ملزمة بتطبيق الاس تثناءات ذات الصةل وضامن معلروها عرب احلدود
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داخل الاحتاد ا ألورويب" .ورصح ممثل اجمللس بأأن هدف الانسجام والسامح ابلس تخدام عرب احلدود س يكون متيدا
ابلنس بة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وقد اكنت التقييدات والاس تثناءات رضورية محلاية مجموعات دور
احملتوظات وتوفي النتاذ لروها مع حتقيق التوازن مع مصاحل أأاحاب احلقوق .ومل تكن قوانني الةراخيص مالمئة ابلنس بة
للمصنتات غي املنشورة وغي التجارية واحملتوظة  ي مجموعات دور احملتوظات .وقد أأيد اجمللس الاسكتلندي دلور احملتوظات
مناقشات خاصة ابلنصوص للوثيقة القانونية ادلولية للمكتبات ودور احملتوظات.
 .339ورصح وفد الربازيل بأأنه قد اس متع بعناية ملداخالت املنظامت غي احلكومية وخاصة تكل اليت تعمل مع املكتبات
محلاية نسخ اليسجيالت واملصنتات ا ألخرى ،واليت ميكن أأن يمتخض ضياعروها أأو تلتروها عن تلكتة اقتصادية مرتتعة .وعرب الوفد
عن تتروهمه ألن هذا املوقف تشاركه فيه ادلول ا ألعضاء ا ألخرى .ومن أأجل جتنب ذكل ،والسامح للمؤسسات بتطوير معلروها،
فروهم الوفد أأنه جيب السامح للمكتبات ودور احملتوظات ابس تنسا وإااتحة ،من خالل أأي وس يةل ،أأي مصنتات أأو مواد محمية
حبقوق جماورة أأو مت احلصول علهيا بصورة قانونية أأو مت النتاذ اإلهيا من قبل مكتبة أأو دار حتظ ،ملكتبة أأخرى أأو دار حتظ
أأخرى من أأجل أأن تقوم بدورها بتوفيها ملس تخدمهيا ،ألغراض التعلمي وادلراسات اخلاصة وا ألحباث أأو تبادل الواثئق بني
املكتبات برشط أأن تامتىش مثل هذه الاس تخدامات مع املامرسات املنصتة وفقا للقوانني الوطنية .وعرب الوفد عن فروهمه أأيضا
ألنه جيب السامح للمكتبات ودور احملتوظات ابس تنسا وإااتحة نسخة من مصنف ،أأو تقدمي مواد محمية حبقوق مؤلف ،اإىل
مس تخديم مكتبة أأو دار حتظ  ي أأي حاةل أأخرى يسمح فهيا اس تثناء أأو تقييد  ي القانون الوطين للمس تخدم بعمل مثل
هذه النسخة .واكن هذا موقف الوفد من املوضوع ،وهو احلق  ي الاس تنسا ومعل نسخ احتياطية.
 .340ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء بأأنه يوجد اإماكنية  ي الاحتاد ا ألورويب لدلول ا ألعضاء بأأن تقوم ابإدخال
اس تثناءات تسمح ابإجراءات معينة غي مرصح هبا تتعلق ابلس تنسا من قبل املكتبات العامة واملؤسسات التعلميية
واملتاحف ودور احملتوظات .واكن هذا هو أأحد الاس تثناءات املوجودة  ي قوانني الاحتاد ا ألورويب واليت تشي بصورة
رصحية للمتاحف .ومل تكن هذه الإجراءات تس هتدف احلصول عىل مزااي اقتصادية مبارشة أأو غي مبارشة .لقد اكن اس تثناء
مس تقال  ي توجهيات الاحتاد ا ألورويب اخلاصة حبق املؤلف واكن مبثابة حكام عاما مبعىن أأنه مل حيدد غرض الاس تنسا ابلرمغ
من اس تخدامه عىل نطاق واسع  ي ممارسة أأغراض احلتظ .وقد قامت ادلول ا ألعضاء بتطبيقه غالبا ألغراض احلتظ .وقد اكن
الاس تثناء  ي قانون الاحتاد ا ألورويب اجلديد رصحيا ،من حيث أأنه مل يرش رصاحة اإىل نوع الاس تثناءات الشامةل .ول ميكن
اس تخدام الاس تثناء لتحقيق أأية مزية اقتصادية كام اكن خمصصا للمس تتيدين .واكنت جيب أأن يتوافر النتاذ لغالبية املنظامت
املذكورة  ي قوامئ اجلروهات املس تتيدة للجمروهور مبا  ي ذكل املتاحف ودور احملتوظات .ومل يكن الإطار القانوين لالحتاد ا ألورويب
حمدد بشأأن الاس تنسا من أأجل توفي الواثئق بني املكتبات وابلنس بة للواثئق اليت يمت توفيها للمس تخدمني ا ألفراد ،واليت
مت الاعةراف هبا  ي الاس تثناءات  ي بعض ادلول ا ألعضاء .وقد عكس ذكل درجة من املرونة اليت توافرت  ي الإطار ادلويل
و ي اإطار الاحتاد ادلويل كام رصح من قبل .ومن خالل النص عىل وجود اس تثناءات ،فاإن الاس تثناءات الوطنية  ي ادلول
ا ألعضاء ميكن أأن تنص عىل الزتامات تتعلق بتعويض أأاحاب احلقوق.
 .341وعرب وفد نيجياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،عن شكره ملمثيل املكتبات ودور احملتوظات عىل تعزيز
املعرفة وحتديد خمتلف التحدايت اليت واهجوها  ي سبيل حتقيق هدف تيسي النتاذ للمعلومات واملعرفة .و أأشار الوفد اإىل أأن
العديد من أأعضائه قد أأيدوا احلاجة اإىل وجود وثيقة قانونية دولية لتيسي الاس تخدام عرب احلدود واحلق  ي الاس تنسا
واحلتظ .كام سلطوا الضوء عىل العديد من ا ألس باب واحلالت اليت اكنوا حيتاجون فهيا لس تنسا مصنتات وخاصة  ي البيئة
الرمقية .وأأشار الوفد اإىل اإعالن املتوضية ا ألوروبية وبيان وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء .وعرب عن أأمهل  ي أأن ميتكل
الاحتاد ا ألورويب الشجاعة الاكفية من أأجل سد الثغرة اليت اعتقدوا أأنه جيب سدها  ي نطاق الاحتاد ا ألورويب والاعةراف
ابحلاجة اإىل توس يع قاعدة ا ألفراد املسموح هلم ابلنتاذ اإىل نطاق املعلومات عىل املس توى العاملي.
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 .342ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه حاول تطبيق اس تثناءاته اخلاصة ابملكتبات ودور احملتوظات  ي العرص
الرمقي لكنه واجه عدد من املشالكت املتعلقة ابلبيئة الرمقية .وقد أأشار اإىل عدد من التحدايت اليت تواجه الاس تثناءات مثل
اإضافة املتاحف والسامح ابملزيد من الاس تخدام للصيغ الرمقية وتوس يع تطبيق الاس تثناءات  ي بعض احلالت .وقد متت
دراسة العديد من هذه الاقةراحات بصورة رمسية أأثناء املراجعة املتعمقة للقسم  108من قانون حقوق املؤلف ابلولايت
املتحدة ا ألمريكية واليت قام هبا فريق درايس بدعوة من مكتب حقوق املؤلف ابلولايت املتحدة ا ألمريكية ومكتبة الكوجنرس.
و أأصدر التريق ادلرايس تقرير وتوصيات بشأأن التحديثات احملمتةل اليت اكنت رضورية من أأجل حتسني معل القسم   108ي
البيئة الرمقية .وعرب الوفد عن رغبته  ي أأن يعرف كيف تعاملت ادلول ا ألعضاء ا ألخرى مع هذه املسائل وخاصة تطبيق
الاس تثناءات أأو التقييدات اخلاصة ابملكتبات عىل املصنتات الرمقية ذات الصيغة الرمقية .وقام عىل وجه التحديد ،هبدف
متكني املكتبات ودور احملتوظات من الاضطالع مبروهمهتا اخلاصة ابخلدمة العامة  ي البيئة الرمقية ،قام برسد مبد أأ أأن
الاس تثناءات والتقييدات جيب أأن تضمن بصورة مناس بة أأن حتافظ املكتبات ودور احملتوظات عىل وتوفر اإماكنية النتاذ اإىل
املعلومات اليت مت تطويرها ونرشها  ي صيغة رمقية ومن خالل الوسائل التكنولوجية اخلاصة ابلش باكت .واكن السؤال اذلي
طرحه الوفد هو :عند تطبيق أأو حتديث اس تثناءات املكتبات ودور احملتوظات ،هل تقوم ادلول ا ألعضاء ا ألخرى بتطبيق
هذا املبد أأ؟ وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،كيف مضنت ادلول ا ألعضاء ا ألخرى أأن الاس تنسا الرمقي و أأنشطة التوزيع قد مت تناولروها
بصورة ل تدخل أأو تعمل عىل اس مترار معايي خمتلتة عىل حنو غي معقول تتعلق بوسائل الإعالم الرمقية أأكرث من الوسائل
املطبوعة؟ عالوة عىل ذكل ،وطاملا أأن املصنتات الرمقية يمت اس تنساخروها وتوزيعروها بصورة أأيرس مفا يه الليات اليت قامت
ادلول ا ألعضاء ا ألخرى بتطبيقروها محلاية النسخ الرمقية وضامن اس تخدام تكل النسخ ألغراض مرشوعة؟
 .343و أأكد وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عىل ما رصح به  ي بيانه الافتتايح  ي ظل بند جدول ا ألعامل
وهو أأنه يعتقد أأن الإطار احلايل يعمل بصورة جيدة و أأنه ل يوجد توافق  ي الراء  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة فامي يتعلق ابلعمل اخلاص ابملعايي.
 .344و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء اإىل سؤال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اذلي يتعلق بكيتية أأخذ
اس تنسا الصيغ الرمقية أأو البيئات الرمقية  ي احلس بان  ي القوانني احلالية .إان ترشيعاهتا املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات
اخلاصة ابملؤسسات ،اليت ذكرانها أنتا ،مل تذكر أأي شئ يتعلق برضورة أأن تكون النسخة تناظرية أأو رمقية .وقد اكنت نية
الوفد يه وصف ما دليه ،وليس معل وصتة أأو الإشارة اإىل ما جيب عىل الخرين القيام به ابلرضورة أأو ما جيب عىل اللجنة
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة القيام به.
 .345و أأشار الرئيس اإىل املعلومات الرثية اليت تلقوها من املنظامت غي احلكومية .لقد اكن هنا حتداي يتعلق بوضع حدود
املوضوع اإذا اكنوا يتحدثون عن الاس تنسا من أأجل حامية النسخ.
 .346ورصح ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات ومؤسسات املكتبات ( )IFLAأأن الإيداع القانوين ميثل التقييد ا ألصيل عىل
حق املؤلف .وقد اكن الغرض منه ضامن صون املصنتات عىل املس توى الوطين من خالل فرض تسلمي نسخة عىل ا ألقل من
لك مصنف  ،ي لك صيغة مت نرشها  ي ادلوةل اإىل مؤسسة معينة موثوق فهيا ،وعادة ما تكون مكتبة وطنية أأو مكتبة جامعة
وطنية ويقوم النارش أأو صاحب احلق ابإيداعروها هبا .وتعترب أأنظمة الإيداع القانوين أأنظمة هممة ابلنس بة لصون ثقافة ا ألمة .واكن
من املروهم أأيضا أأن تطبق عىل اكفة صيغ الإبداع مبا فهيا الصيغة الرمقية .وقد أأدى هذا املطلب بدوره اإىل رضورة وجود
اس تثناء يتعلق حبق التواصل العام أأو حبق اإاتحة املصنتات للجمروهور .ومن املتطلبات املروهمة ا ألخرى اخلاصة ابلإيداع القانوين
هو أأن يمت اإعطاء املكتبة اليت يمت الإيداع هبا احلق  ي اس تنسا املصنتات احملمية ألغراض احلتظ وبذكل يمت ربط املوضوع
ابملوضوع رمق  1وهو احلتظ .وميكن أأن توفر الوثيقة ادلولية رماذج لتطبيق الإيداع القانوين عىل املس توى الوطين مبا  ي ذكل
الإيداع القانوين للصيغ الرمقية ومجع املعلومات عرب ش بكة الانةرنت من أأجل مجموعة الإيداع القانوين .وتعترب مكتبات الإيداع
الوطنية يه أأكرث مركز واثئق موثوق فيه  ي الوطن .وذلكل فاإن وجود متطلبات قوية ل إاليداع القانوين يه أأفضل ضامنة
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لصون الةراث الثقا ي لدلوةل  ي خمتلف صوره مع ضامن احامتلية توفيها عندما تصبح مشاعا .وتعترب هذه املتطلبات واكفة
ادلول ا ألعضاء أأفضل أأدوات لس مترارية الةراث الثقا ي العاملي.
 .347ورصح ممثل مجعية أأمناء احملتوظات ا ألمريكيني ( )SAAبأأن تعليقاته حول الإيداع القانوين سوف تتعلق ابملسائل
اخلاصة بعبور احلدود ألهنم يتحدثون عن مسائل دولية .واكن الروهدف من ذكل هو احلتاظ عىل فكر ا ألمة واحلصول وصون
املصنتات اليت قام بتأأليتروها من يعيشون هبا .وقد اقةرحوا ابلرمغ من ذكل أأن العامل ل يزال يعمل بصتة أأساس ية مع ا ألعامل
املنشورة لكن ذكل مل يعد احيحا .فالعامل احلايل مىلء مبصنتات التعبيات والتعلمي واليت ل متثل فقط مواد يمت اإنتاهجا بمكيات
كبية ويمت تسويقروها جتاراي .وهنا اس تخدامات ميشعبة وتوزيع للمواد من قبل املواطنني أأنتسروهم .وقد اكن املسؤولون يعرفون
دور احملتوظات هذا معرفة جيدة .اإن دور احملتوظات ل تتضمن فقط مواد غامضة أأو واثئق قدمية لكهنا تتضمن أأيضا مواد
من تويةر والتيس بو ومدوانت ووسائل التواصل الاجامتعي و أأي شلك أخر من أأي حمتوى رمقي عابر .وهذا هو مس تقبل
املعرفة .اإن جتاهل ذكل يعىن التظاهر بعدم وجود عامل الانةرنت و أأنه جمرد ظاهرة عابرة .وقد اعةرفت مكتبة الكوجنرس
ابلولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن الإيداع القانوين للمصنتات املنشورة ل يتي بعد الن مبروهمة صون الثقافة الوطنية .وقد
حاولت عىل سبيل املثال أأن تصبح مكتبة اإيداع ألنشطة تويةر ،لكهنا مل تس تطع توفي النتاذ ذلكل من قبل الباحثني .اإن
حتقيق أأهداف الإيداع القانوين  ي عامل اليوم خترج عن نطاق قدرات أأي مؤسسة وطنية منتردة .وقد قامت دور احملتوظات
بوظيتة مماثةل ،مما جعل املوضوع ا ألول اخلاص ابلس تثناءات والتقييدات رضوراي .اإن احلصول عىل حمتوى من خالل
الانةرنت يعترب أأمرا دوليا وميثل مشلكة حتتاج اإىل حل من خالل اس تثناء ذي طبيعة دولية يمت وضعه  ي معاهدة .وقد
قامت مؤسسة املمثل ابإاثرة زوبعة عاملية  ي عام  2014عندما أألغت عقد توظيف بروفيسور عندما اس تخدم تويةر  ي نرش
تعليقات س ياس ية عن إارسائيل وغزة .وللقيام مبروهمة احلتظ اخلاصة ابحلتاظ عىل اترخي املؤسسة ،قىض دار احلتظ  14شروهرا
 ي التقاط مجموعة من املدوانت ادلولية العابرة والترصحيات والتقارير والإعالانت حيث اكنت الواثئق ختتتي خالل أأايم اإن مل
حيدث ذكل خالل ساعات أأحياان .وقد مثلت أأزمة الالجئني  ي الاحتاد ا ألورويب حتداي مماثال ابلنس بة لروهذا النوع من الواثئق.
ولن يندرج أأي مهنا حتت املتروهوم التقليدي ل إاليداع القانوين لكن اكن عىل دور احملتوظات أأن تقوم بوظيتة مماثةل وحىت لو
اكنت تقوم ابلنظر اإىل مؤسسات منتردة فقد ذهبت ابلتعل اإىل ما هو أأبعد من احملتوى اذلي قامت املؤسسة بتأأليته.
ولتحقيق ذكل ،ل ميكن أأن تعمتد دور احملتوظات فقط عىل خليط من القوانني الوطنية املتلتة للقيام بأأعاملروها .وجيب أأن يكون
دلهيا اإما اس تثناءات ميسقة حلق املؤلف للتقاط مثل هذه الواثئق ا ألساس ية املرجعية أأو أأن تتجاهل قيود حق املؤلف
حبيث ميكهنا التقاط حمتوى الانةرنت العابر ووسائل التواصل الاجامتعي قبل اختتائه .ومل تكن دور احملتوظات عىل هام،
اهامتمات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة فامي يتعلق ابلإيداع القانوين لكهنا اكنت  ي بؤرهتا .اكنوا مثل املثل
املتعلق بعصتور الكناري اذلي يوجد  ي منجم من منامج التحم ليحذر من خطر أأكرب بكثي من قدراته .وإاذا أأردان ل إاليداع
القانوين أأن حيظى اب ألمهية ،فاإن ذكل يعىن أأن دور احملتوظات حتتاج اإىل اس تثناء دويل للتقاط وصون مجموعة كبية من
احملتوى احلايل اذلي يوجد خارج نطاق الصيغ التقليدية املنشورة.
 .348و أأكد ممثل املعروهد املعمتد ملروهنيي املكتبات واملعلومات ( ،)CILIPفامي يتعلق ابس تنسا النسخ  ،أأنه اكن من الواحض أأن
هنا أأغراض خمتلتة لس تنسا النسخ .ومل يكن ا ألمر يتعلق بعمل نسخ للحامية حفسب ،بل اكن يس هتدف توفي الواثئق
بناء اس تجابة لطلبات من أأفراد مبوجب اس تثناءات لدلراسة اخلاصة ،والبحث و أأغراض أأخرى غي جتارية .واكنت تكل يه
ا ألغراض الرئيس ية .وابلرمغ من ذكل فكام رصح ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات ومؤسسات املكتبات فاإن الإيداع القانوين
يلعب دورا حموراي  ي صون والنتاذ اإىل املسيندات املنشورة واليت يمت تأأليتروها  ي اكفة ادلول .ونييجة ذلكل ،فاإن لك دوةل
اكنت حتتاج اإىل ترشيعات تطالب النارشين ومنتجي الوسائط املتعددة ابإيداع اإنتاهجم  ي املكتبات املمزية املسؤوةل عن مجع
الواثئق باكفة صيغروها كام يمت نرشها أأو اإصدارها  ي دولروها .وابلرمغ من ذكل ،فاإن نرش اإنتاج الوسائط املتعددة قد تغي تغيا
كبيا بسبب التكنولوجيا الرمقية ،وخاصة عىل ش بكة الانةرنت وفقا ملا أأشار اإليه ممثل مجعية أأمناء احملتوظات ا ألمريكيني .لقد
أأصبح النرش اذلايت واس تخدام احملتوى اذلي يقوم بتأأليته املس تخدم ووسائل التواصل الاجامتعي جزءا ل يتجز أأ من احلياة
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اليومية للناس  ي لك أأحناء العامل .ومل يصبح هنا مواد أأكرث بكثي من ذي قبل عىل الانةرنت حفسب ،بل أأصبح وجود
املعلومات مؤقتا بصورة مزتايدة .وقد أأوحضت معلية مجع البياانت اليت قامت هبا املكتبة الربيطانية  ي التةرة من  2013اإىل
 2014بعد انقضاء عامني أأن حوايل  %60من احملتوى قد اختتي أأو أأصبح ل ميكن التعرف عليه .و ي عام  ،2014فقدت
نصف العناوين املوجودة عىل ش بكة الانةرنت  ي الولايت املتحدة  ي عام واحد .وإاذا مل يمت مجع مواد من مواقع الانةرنت
بصورة منتظمة ومهنجية وبكثافة من قبل مكتبات الإيداع القانوين وفامي يتعلق مبعلومات احلكومة عىل الانةرنت من خالل
دور احملتوظات الوطنية ،س تضيع تكل املواد ل ألبد .لقد قامت نصف دول العامل فقط بتطبيق اإطار قانوين من نوع ما
ل إاليداع القانوين للمواد غي املطبوعة ومجع البياانت من عىل الانةرنت .وقد أأدت جوانب حق املؤلف ل إاليداع القانوين
الالكةروين اإىل ظروهور حاجة ملحة اإىل وجود اتتاقية دولية حول املسائل املتعلقة حبق املؤلف املتضمن من أأجل ،أأول،
التعرف عىل روابط من املواقع اليت مت مجع بياانت مهنا  ي ادلوةل قد أأدى عرب العامل اإىل خلق مواد  ي دول أأخرى ،واثنيا،
ضامن أأن النسخ واملواد الالكةرونية اليت مت اإيداعروها قانونيا واليت تصبح مشاعا ،أأو اليت تنازل أأاحاب حق املؤلف اخلاصة هبا
عن حقروهم أأو جعلوها متوافرة مبوجب تراخيص املشاع الإبداعي ،لن تبقى  ي دور حتظ مظلمة بصورة دامئة ول ميكن النتاذ
اإلهيا من خالل الانةرنت من أأي ماكن من العامل .فعىل سبيل املثال ،فاإن أأحد التأأثيات املضادة للواحئ ملكتبات الإيداع
القانوين  ي اململكة املتحدة لعام  2013هو أأنه مل يمت جتاهل أأي تنازلت عن حق املؤلف أأو تراخيص املشاع الإبداعي اذلي
قام أأاحاب احلقوق بتطبيقه حفسب ،بل ا ألسو أأ من ذكل أأن مكتبات الإيداع القانوين قد قامت ،إاسروهاما مهنا  ي توجهيات
الاحتاد ا ألورويب وقانون حق املؤلف ابململكة املتحدة خبلق دار حتظ مظلمة ل ألعامل الالكةرونية اليت مت اإيداعروها بيامن اكنت
خاضعة حلق املؤلف .و ي اململكة املتحدة ،فاإن لك حمتوى دار احلتظ املظلمة اكن خيضع بصتة خاصة وبصورة دامئة حلق
املؤلف ابلنس بة لاكفة املواد الرمقية اليت مت اإيداعروها قانونيا مبا  ي ذكل البياانت اليت مت مجعروها من مواقع الانةرنت .فقليل من
الناس مه اذلين ميكهنم رؤية املواد سوى  ي مقر دار احلتظ  ي مكتبات الإيداع القانوين  ي اململكة املتحدة حىت بعد فةرة
طويةل من انهتاء مدة أأي حقوق وحىت بعد أأن تصبح غي مملوكة ألحد .وبذكل فاإن املوقع عىل الانةرنت قد يتضمن مواد
تصبح مشاعا مثل نص يرجع للقرن السابع عرش لكن اإذا توقف املوقع الرئييس ،فاإن نسخة مت التقاطروها من عىل الانةرنت
و أأودعت بصورة قانونية للموقع باكمهل والواثئق الاكمنة به والروابط س يكون املصدر الرمقي الوحيد املتوافر لروهذا احملتوى
اخلاص ابلقرن السابع عرش .وابلرمغ من كونه حمتوى مشاع عىل الانةرنت ،فقد ل يمتكن املس تخدمون من رؤية أأكرث من
صورة للصتحة الرئيس ية؛ و ي مكتبة الإيداع القانوين ابململكة املتحدة لن يمتكنوا من احلصول عىل أأكرث من نسخة ورقية
وليس صورة رمقية من حمتوى الصتحة .وقد يكون ملسائل حق املؤلف اليت حتيط ابلنتاذ عرب احلدود من خالل الانةرنت
وإاماكنية اس تخدام املواد الرمقية اليت مت اإيداعروها بصورة قانونية أأثر كبي عىل قمية اجملموعات احملتوظة  ي مكتبات الإيداع
القانوين الوطنية ودور احملتوظات الوطنية  ي الس نوات القادمة .و أأشار ممثل املعروهد اإىل اس تنتاجات ادلورة السادسة
والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة حيث عربت الوفود عن أراء خمتلتة حول احلاجة اإىل اإدراج
الإيداع القانوين  ي الاس تثناءات والتقييدات .واقةرح ممثل املعروهد أأن ا ألمر س يكون متيدا ابلنس بة للتواصل عرب احلدود من
خالل الانةرنت مع اجلروهور واجلوانب املتعلقة بعمل وصالت تشعبية  ي الإيداع القانوين الالكةروين والتقاط البياانت عرب
الانةرنت ،حبيث تصبح موضوعا فرعيا ملوضوع احلتظ ،هبدف التوصل اإىل حل دويل ،والوفاء مبعيار حق مؤلف يعمتد عىل
املامرسات املشةركة واملنصتة مبا يامتىش مع قانون حق املؤلف احلايل .و ي الهناية ،رحب املعروهد املعمتد ملروهنيي املكتبات
واملعلومات بنية املتوضية ا ألوروبية اليت تتعلق بضامن أأن يكون اإطار الاحتاد ا ألورويب املتعلق ابلس تثناءات ذي صةل ابلنتاذ
للمعرفة والتعلمي والبحث وفعال  ي العرص الرمقي وعرب احلدود ،كام مت التعبي عن ذكل  ي البياانت املتعلقة بتحديث حق
املؤلف .وعرب ممثل املعروهد عن رغبته  ي أأن تقوم اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة بتبين تكل الرغبات عىل
املس توى ادلويل.
 .349وتساءل ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية عام اإذا اكن جيب تتويض أأم تشجيع أأنظمة الإيداع املصصة ودور
احملتوظات واملكتبات الوطنية .ومل يكن من املؤكد ما اإذا اكنت تكل املسأأةل تتعلق حبق املؤلف ومدى رضورهتا ابلنس بة
للمكتبات .وابلرمغ من ذكل ،أأكد ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات ومؤسسات املكتبات عىل أأن الإيداع القانوين اكن التقييد
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ا ألصيل عىل حق املؤلف الوارد  ي اليرشيع واكن مثال عىل أأمر ميكن مناقش ته  ي شلك قانون رموذيج هيدف اإىل ضامن
صون املصنتات عىل املس توى الوطين.
 .350و أأشار ممثل اجمللس ادلويل للمحتوظات اإىل مساةل الإيداع القانوين اليت ترتبط بدور احملتوظات .لقد دمع الإيداع
القانوين رغبة ادلوةل  ي بناء مجموعة وطنية من اكفة املصنتات اليت يمت نرشها  ي ادلوةل أأو حولروها .واكنت مقتنيات دور
احملتوظات تتكون بصتة كبية من مواد غي منشورة .وعادة ما اكن النرش يتضمن أأساليب تكنولوجية ترتبط مبوضوع ملموس
ومل يكن حق املؤلف ميثل مشلكة عند مطالبة النارش ابإيداع نسخة أأو نسختني  ي مكتبة عامة .وابلرمغ من ذكل ،فاإن
املصنتات واملواد احملمية ابحلقوق اجملاورة مل يمت نرشها بأأي طرق أأخرى جتعل دور احملتوظات تظروهر  ي الصورة .ولقد أأدى
نرش املواد من خالل توصيلروها اإىل اجلروهور اإىل مسأألتني هممتني .أأول ،ما يه املادة املنشورة؟ لقد اعمتد حق املؤلف عادة عىل
المتيزي بني املواد املنشورة واملواد غي املنشورة ،ولكن تعريف النرش أأصبح ضبابيا بصورة مزتايدة  ي البيئة الرمقية .هل يعترب
موقع الانةرنت مطبوعة؟ وهل تعترب املدونة مطبوعة؟ وهل يعترب التليكر مطبوعة؟ وهل تعترب التغريدات مطبوعة؟
وتتضمن ترشيعات الإيداع القانوين  ي كندا عىل سبيل املثال النرش عرب الانةرنت ابلرمغ من أأنه ل يتعلق بصتة خاصة مبا
تضمنه .وتقوم مكتبة ودار حتظ كندا بمع حمتوى متنوع من عىل ش بكة الانةرنت .و ي هذا النقطة الرمادية ،فاإن العديد من
دور احملتوظات قد ر أأت أأن مواقع الانةرنت ليست ابلرضورة مطبوعات جيب احلتاظ علهيا فقط من قبل املكتبات الوطنية
أأو مكتبات الإيداع ،لكهنا تعترب دليال عىل أأنشطة مؤسسة أأو فرد .واكن تعريف املطبوعة  ي معاهدة برن تعريتا ابليا بقدر
كبي واقةرح ممثل اجمللس أأن تمتثل نييجة مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ي البحث عن تعريف
حديث للمطبوعة .واكنت املسأأةل الثانية تتعلق بأأن احلصول عىل حمتوى من خالل الانةرنت حيتاج اإىل نسخ .وميكن للبعض
القول بأأن هذا ا ألمر ميكن التعامل معه عىل أأساس وطين اإذا حاول مسؤول دار احلتظ معل نسخة من حمتوى موقع عىل
الانةرنت أأو مدونة من املؤسسة ا ألم .وقد اكنت ابلرمغ من ذكل مسأأةل أأكرب من ذكل ابلنس بة دلور احملتوظات اليت جتمع
حمتوى يتجاوز ما تنتجه املؤسسة ا ألم لروها .وعىل مدار خالل معرها اذلي وصل اإىل عرشين عاما ،قامت خدمة حتظ بياانت
الانةرنت "وايبا ماشني" حبتظ أأكرث من  445مليار صتحة انةرنت ،لكن اجملموعة مل تكن اكمةل وغي عادية ومل تكن جاهزة
لإجراء أأحباث علمية قوية يعمتد علهيا .واكن ل جيب تر شئ هام مثل حتظ عامل الانةرنت اإىل خدمة وايبا ماشني .اإن
املكتبات ودور احملتوظات متتكل ممارسات راخسة تتعلق ابختاذ قرارات ترتبط ابحلصول عىل ومجع احملتوى وجيب أأن تقوم
بدور نشط  ي التقاط وحتظ حمتوى الانةرنت .واكن من الواحض أأن املصادر املوجودة عىل الانةرنت تدخل مضن نطاق
مسؤوليات دور احملتوظات حول العامل واكنت  ي حاجة اإىل اس تثناء دويل يسمح دلور احملتوظات واملكتبات بمع وحتظ
احملتوى الغين عىل الانةرنت.
 .351وخلص الرئيس املناقشة مبا  ي ذكل الةركزي عىل الشواغل والطرق اليت يمت التعامل معروها من خالل مجموعة من
الرشوط .وهنا مناجه خمتلتة ل تأأيت من قسم التقييدات والاس تثناءات حفسب ،بل من خالل الرشااكت بني القطاع العام
واخلاص وهجود الةراخيص.
 .352و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء اإىل أأحاكهما اليت تتعلق بصتة خاصة حبق املؤلف واليت ميكن أأن تتعلق
ابلزتامات الإيداع القانوين عند تطبيق اس تثناءات حق املؤلف املوجودة  ي القانون الوطين عىل سبيل املثال عىل مؤسسات
الإيداع القانوين املصصة حبيث ميكهنا تطبيق هممة الإيداع القانوين بصورة مناس بة .و ي هذا الصدد ،فاإن ترشيعات الإيداع
القانوين  ي الاحتاد ا ألورويب يه ترشيعات وطنية .وابلرمغ من ذكل ،مل يكن هنا أأي ترشيعات ل إاليداع القانوين عىل
مس توى الاحتاد ا ألورويب ،ألن الإيداع القانوين يظل متعلقا حبتظ الثقافة الوطنية .و ي بعض احلالت ،قامت القوانني
الوطنية ابلتنبؤ ابلزتامات الإيداع القانوين للمؤسسات املتصة ،وخاصة املكتبات الوطنية ،ولكن ليس فقط فامي يتعلق مبا
يشار اإليه ابعتباره مجع حمتوى حيظى بأأمهية وطنية من عىل الانةرنت .لقد تنوعت املؤسسات املسؤوةل عن واملتصة هبذا
النوع من ا ألنشطة ،وهو ما يعكس تنوعا كبيا عىل املس توى الوطين .و ي بعض احلالت ،اكن يمت اإدراج أأحاكم  ي الإيداع
القانوين أأو يمت اإضافهتا اإىل قوانني امحلاية ،و ي حالت أأخرى ،اكن يمت اإضافهتا اإىل قوانني حق املؤلف و ي بعض احلالت
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ا ألخرى اكن يمت اإضافهتا للكهيام .وقد اعةرفت القوانني املؤسس ية ابلحتاد ا ألورويب بصتة عامة بأأن ترشيعات حق املؤلف
والإيداع القانوين ميكن أأن تامتىش مع املسائل ا ألخرى مثل حامية البياانت واخلصوصية أأو قانون العقود .وميكن أأن تصبح
جزءا من البيئة اليت يمت فهيا معل مؤسسات الةراث الثقا ي ونرش ا ألعامل الإبداعية والثقافية .وقد نصت توجهيات حق
املؤلف ابلحتاد ا ألورويب عىل رضورة أأل متس ا ألحاكم اليت تتعلق ابلإيداع القانوين من بني أأمور أأخرى.
 .353و أأشار وفد اإيطاليا اإىل بيان الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء و أأكد عىل أأن ترشيعاته قد تضمنت القيام ابلإيداع
القانوين  ي املكتبة الوطنية لكن  ي بعض احلالت اكنت هنا خيارات أأخرى .فتامي يتعلق بكتب النصوص القانونية عىل
سبيل املثال فاإن الإيداع القانوين جيب أأن يمت  ي وزارة العدل أأو املكتبة الوطنية وذكل ابلنس بة للنص القانوين ابلاكمل ومل
يكن الإيداع القانوين أأحد الاس تثناءات أأو التقييدات .لقد اكن الزتاما مبوجب القانون العام ونشأأ عن حقيقة أأن حامية الثقافة
الوطنية أأمر همم وهنا رضورة صون وحامية اكفة املصنتات اليت يمت تأأليتروها عىل املس توى الوطين .ولروهذه ا ألس باب اعتقد أأن
املوضوع خيرج عن نطاق ما تقوم اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة مبناقش ته ألنه مل يكن اس تثناء ومل يكن
هنا نوع من املالءمة عىل املس توى ادلويل ،نظرا ألنه أأمر يمت تنظميه عىل املس توى الوطين فقط .و أأشار الوفد اإىل
املشالكت اليت واهجهتا اإيطاليا فامي يتعلق ابلإيداع القانوين  ي أأعقاب ظروهور الانةرنت .فقد واهجت املكتبة الوطنية  ي اإيطاليا
عىل سبيل املثال مشالكت تتعلق ابإيداع املصنتات اليت قام مس تخدمون بتأأليتروها عىل الانةرنت .لقد اكنت مشلكة صعبة ألنه
يصعب العثور عىل املصنتات عىل الانةرنت ويصعب أأيضا اكيشاف ما اإذا اكنت مصنتات أأم شيئا أخر .وقد بد أأ ذكل
يشلك عددا من املشالكت ،وابس تثناء الاعتبارات ا ألخرى اليت قاموا بيسليط الضوء علهيا ،اكنت متثل مشلكة معقدة أأمام
اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وفامي يتعلق ابلس تنسا ألغراض احلتظ ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأن ذكل
ميثل مشلكة تقع مضن ولية اليرشيعات الوطنية فقط .ول يوجد جوانب تندرج حتت الاختصاصات ادلولية ألنه من مصلحة
املكتبات  ي لك دوةل أأن تقوم ابلحتتاظ وحتظ ما دلهيا  ي حوزهتا.
 .354و أأشار وفد الربازيل اإىل موضوع الإيداع القانوين ورصح بأأن دليه قانون خاص يتعلق هبذا املوضوع ،للحتاظ الوطين
المن عىل املصنتات التكرية .وبدون وجود يقني قانوين يتعلق ابملعايي اليت اكنت حتمك احلتظ المن مل يكن من الواحض أأي
نوع من الاس تخدامات ميكن القيام هبا ابلنس بة للمصنتات اليت مت اإيداعروها .ومن أأجل توضيح ذكل ،اقةرحوا اللغة ليوا ما اإذا
اكنوا سيتوصلون اإىل توافق  ي ا ألراء حول معل دور احملتوظات واملكتبات بوصتروها مؤسسات اإيداع قانوين .وعرب الوفد عن
تتروهمه ألنه يتعني عىل السلطات الوطنية حتديد والسامح ملكتبات ودور حتظ معينة ،أأو أأي مؤسسات أأخرى ،ابلعمل
مكؤسسات اإيداع متخصصة ،حتتتظ بنسخة عىل ا ألقل من لك معل مت نرشه  ي ادلوةل ،بغض النظر عن الصيغة اليت يمت
اإيداعروها هبا واحلتاظ علهيا بصورة دامئة .كام عرب الوفد عن تتروهمه أأيضا نظرا ألن املؤسسة أأو املؤسسات املتصة ابلإيداع جيب
أأن تطلب اإيداع املصنتات املنشورة اليت تمتتع حبق املؤلف ،أأو نسخ من مواد منشورة ومحمية حبق املؤلف أأو حبقوق جماورة
حلقوق املؤلف .وجيب السامح ملؤسسات الإيداع القانوين الوطنية ابس تنسا احملتوى املتاح للجمروهور ،ألغراض احلتظ،
واملطالبة ابإيداع اس تنسا املصنف أأو املصنتات احملمية حبق مؤلف أأو حقوق جماورة ،واليت مت أأبالغ اجلروهور هبا أأو مت
اإاتحهتا للجمروهور .وسوف يؤدي ذكل اإىل اإجياد نوع من اليقني فامي يتعلق ابلكيتية اليت جيب اس تخدام املصنتات هبا .وقد مثل
ذكل جزءا كبيا من مناقشات الإيداع القانوين وسوف يكون من املمتع الاس امتع اإىل ر أأي الوفود ا ألخرى فامي يتعلق بتجارهبا
والعالقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .355وعرب وفد نيجياي عن شكره ملمثل الاحتاد ادلويل جلعيات ومؤسسات املكتبات عىل تذكيمه ابلسابقة التارخيية
اخلاصة مبامرسات الإيداع القانوين ،وهو قانون .1710ومل يقصد ابلقانون اإعطاء حقوق للمؤلتني حفسب ،بل يشجع أأيضا عىل
الإعارة للصاحل العام .وقد مت تكراره  ي   1700ي ادلول ا ألعضاء و ي الولايت املتحدة ا ألمريكية .ورحب الوفد بوجود بند
حول الإيداع القانوين هل عالقة متبادةل مع احلتظ والاس تنسا وقدرة املكتبات ودور احملتوظات عىل القيام بأأنشطة عرب
احلدود  ،ي حماوةل لتبين املعرفة وتيسي النتاذ للمعرفة .وسوف يظروهر الوفد مرونة  ي أأثناء اإجراء املناقشات اليت تقوم عىل
أأساس نيص ليى ما اإذا اكن مالمئا للبنود ا ألخرى ألن بعض املمثلني أأشاروا اإىل أأن ا ألمر يندرج حتت بند احملافظة .و أأكد
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الوفد عىل أأنه ر أأى فائدة  ي معلية الإيداع القانوين ألن هنا بند يتعلق بذكل  ي العديد من ادلول ا ألعضاء ،ولكنه ليس  ي
لك دول العامل .ورمبا اكنت التكرة تتعلق بضامن أأن ذكل ميثل ممارسة وإالزتام و أأن املكتبات اليت تقوم ابلإيداع القانوين توفر
املصنتات ألغراض تيسي التعلمي عندما يكون دلهيا نسخ من اكفة املصنتات.
 .356و أأكد وفد ش ييل عىل أأمهية الإيداع القانوين اذلي تقوم به املكتبات .واكن نطاق ذكل  ي املناقشات يتعلق بأأن الإيداع
القانوين اكن يمت من قبل املؤسسات الوطنية واليت اكن يسمح لروها ابلحتتاظ ابملصنتات بصورة مرشوعة .و ي حاةل ش ييل،
فاإن القانون غطى الزتام الإيداع  ي املكتبة الوطنية ويه أأكرب مكتبة  ي ادلوةل العضو ويمت اإيداع اكفة املواد السمعية والبرصية
والصوتية والالكةرونية اليت يمت اإنتاهجا  ي ش ييل هبدف تسويقروها .ويصب ذكل  ي اجملموعات املوجودة  ي املكتبة الوطنية.
وتمتتع اكفة ش باكت املكتبة العامة  ي ش ييل حبرية النتاذ اإىل املصنتات كام ميكن ل ألفراد النتاذ اإىل املعلومات .واكن من املروهم
مالحظة أأن لك ذكل اكن ذي صةل  ي س ياق الاس تثناءات والتقييدات.
 .357واقةرح الرئيس بسبب عدم وجود تعليقات أأخرى الانتقال اإىل املوضوع الرابع وهو اإعارة املكتبة.
 .358و أأكدت ا ألمانة عىل أأن املوضوع الرابع عىل القامئة ينص عىل " :فامي يتعلق مبوضوع اإعارة املكتبات ،أأكدت اللجنة عىل
أأمهية تناول هذه املسأأةل واقةرحت الوفود املتلتة بدائل خمتلتة لتقدمي اخلدمة مبا  ي ذكل الاس تعانة ابلس تثناءات
والتقييدات ،واسينتاذ احلقوق وخطط الةراخيص .وعربت اللجنة عن خمتلف الراء املتعلقة ابلتوزيع الرمقي  ي نطاق اإعارة
املكتبات".
 .359ورصح ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنسا بأأنه جيب السامح للمكتبات ابإعارة الكتب املصنوعة
بصيغ ملموسة واليت ختضع حلق املؤلف عىل أأن تعاد اإىل املكتبات بعد اإنهتاء فةرة الإعارة .وجيب حصول أأاحاب احلقوق عىل
حق تلقي بعض املقابل املايل عن مثل هذه الإعارة .و أأشار ممثل الاحتاد اإىل أأن هنا  54دوةل عىل ا ألقل ،ورمبا أأكرث ،قد
تبنت أأساليب اإعارة املكتبات العامة  ي ترشيعاهتا .كام جيب متكني املكتبات أأيضا من توفي النتاذ ملس تخدمهيا للمصنتات
املوجودة  ي مجموعاهتا ابإذن وحتت ترخيص من أأاحاب احلقوق وممثلهيم من منظامت حقوق الاس تنسا  .واكنت الإعارة
الرمقية متثل جزءا من رماذج معل العديد من النارشين .ويتعني عىل أأي مكتبة تقوم ابإعارة مصنتات  ي صيغة رمقية مبوجب
اس تثناء أأن تضمن أأن ا ألمر ل يتعارض مع اليسويق أأو أأي اس تغالل طبيعي للمصنف ،و أأل يؤدي ذكل ابملساس بصورة
غي معقوةل مبصاحل املؤلف املرشوعة .وذلكل اكن من الصعب رؤية أأن هنا نطاق كبي للسامح ابلإعارة الرمقية مبوجب
اس تثناء .أأما توفي الواثئق ،فروهو خيتلف عن الإعارة .اإهنا معلية الاس تنسا وتقدمي أأو اإرسال املصنف اإىل معيل بعيد بناء
عىل طلبه .وجيب القيام بعملية توفي أأي مصنتات محمية حبقوق مؤلف بعد احلصول عىل اإذن من صاحب احلق أأو ممثهل
املعمتد أأو ،اإذا مت ذكل مبوجب اس تثناء  ي اليرشيعات الوطنية ،واذلي يتوافق مع اختبار اخلطوات الثالثة ،جيب أأن يمت ذكل
مبوجب الرشوط املتتق علهيا واليت يقبلروها صاحب احلق داخل ادلوةل أأو ممثلوه املعمتدون.
 .360و أأشار ممثل احتاد املكتبات الكندية ( )CLAاإىل اإعارة املكتبات العامة للكتب الرمقية وهو أأمر هل بعد دويل .فقد
زادت معلية اإعارة الكتب الإلكةرونية  ي العديد من املكتبات العامة الكندية بأأكرث من   %300ي التةرة من  2011اإىل
 .2012وقد اس متر الاس تخدام  ي الزايدة واكنت الكتب الالكةرونية متثل  %10من املواد اليت يمت تداولروها  ي العديد من
املكتبات العامة  ي كندا .وميثل احملتوى الرمقي اذلي تقوم برشائه املكتبات الأاكدميية الكربى  ي كندا أأكرث من  %80من
اإنتاق املكتبات الس نوي عىل اجملموعات .وقد جتاوز اإنتاق املكتبات  ي كندا عىل املصنتات املطبوعة والرمقية  550مليون
دولر كندي س نواي .وعىل املس توى العاملي ،اكنت املكتبات تنتق أأكرث من  24مليار دولر أأمرييك س نواي .وقد واهجت
املكتبات  ي كندا وحول العامل حتدايت خطية تتعلق ابلوفاء بطلب اجلروهور عىل الكتب الرمقية .وميكن للمكتبات اإعارة الكتب
املطبوعة بسبب املتروهوم القانوين املتعلق ابسينتاذ احلق أأو مهن حق الترصف  ي املصنف اذلي مت رشاؤه ،وهو نتس املبد أأ
اذلي مسح ل ألفراد ابإعارة الكتب ل ألصدقاء و أأفراد ا ألرسة .وابلنس بة للمصنتات الرمقية فاإهنا ل تمتتع بنتس احلقوق .وتتوصل
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احملامك  ي خمتلف الولايت القضائية حول العامل اإىل اس تنتاجات متباينة خبصوص اسينتاذ حقوق املصنتات الرمقية .وبدون
وجود مهن حق الترصف  ي املصنف اذلي مت رشاؤه ،جيب أأن تعمتد املكتبات عىل الةراخيص .وختتلف رشوط الةراخيص
من انرش لخر ويتحمك صاحب احلق  ي اس تخدام الكتاب الالكةروين بعد بيعه .ويمت منح احملتوى الرمقي الأاكدميي ترخيصا
ملدة عام  ي املرة الواحدة .وقد يمت تقييد الكتب الرمقية واملكتبات العامة من خالل تراخيص تسمح ابس تخداهما عىل موقع
املكتبة و ي مقر املكتبة .وقد تصبح غي قابةل لالس تخدام بعد عام واحد من رشاهئا أأو بعد عدد معني من مرات الإعارة .وقد
تعكس ا ألسعار أأو ل تعكس هذه احلقائق ومن النادر خضوع البنود للتتاوض .وابلنس بة لتحقيق املكتبات ألهدافروها املتعلقة
بتوفي النتاذ ،فاإن حتدايت الةراخيص تأأيت  ي املرتبة الثانية بعد مشلكة احملتوى اذلي يرفض النارشون رفضا ابات ترخيصه
للمكتبات .ومتتكل املكتبات الكندية نتاذا لكتب رمقية من انرشين حول العامل؛ ومع ذكل ،مل مينح نتس النارشين تراخيصا
للمكتبات  ي اململكة املتحدة واسةراليا .وقد أأضعف ذكل من قدرة املكتبة عىل الوفاء ابحتياجات ادلارسني و أأاحاب ا ألعامل
ومس تكشتي الةراث الثقا ي وا ألطتال اذلين يتعلمون القراءة .وأأصبحت املكتبات تتقد القدرة عىل تقدمي احملتوى اذلي ميكهنا
اإعارته  ي صورته املطبوعة .و ي كندا ،جنحوا  ي العمل مع النارشين احملليني عىل حتسني املوقف عىل املس توى الوطين ،لكن
معظم سوق مصنتات اللغة الإجنلزيية يتحمك فهيا انرشون دوليون .ول ميكن للمكتبات احمللية التتاوض مع النارشين ادلوليني
واكنت تعاين من عيوب خطية تتعلق ابلنتاذ حملتوى النارشين .وهنا رضورة لإجياد حل دويل ألهنا الطريقة الوحيدة لتوفي
احلد ا ألدىن من املعايي ادلولية لس تثناءات الإعارة وحل املشالكت اليت ل ميكن حلروها عىل املس توى الوطين ،لمتكني تدفق
املعلومات الرضورية للبحث والتعلمي وحمو ا ألمية واملشاركة  ي الثقافة.
 .361وحتدث ممثل املكتب ا ألورويب لحتادات املكتبات واملعلومات والتوثيق ( )EBLIDAابلنيابة عن الاحتاد املس تقل
جلعيات املكتبات واملعلومات والتوثيق  ي أأورواب .وقد مت تطبيق مبد أأ اسينتاذ احلق الوارد  ي معاهدة عام   1996ي
اليرشيعات الوطنية لاكفة ا ألطراف املتعاقدة وبذكل فاإن املكتبات اليت حتصل عىل هذا احلق تكون قادرة عىل التعامل مع
الوسائط وفقا ملا ترى .فميكن للمكتبة عىل سبيل املثال اإعارة املواد اإىل رعاهتا طاملا أأن نقل امللكية مبوافقة املؤلف قد اسينتذ
حقوق التوزيع اخلاصة ابملؤلف .ول تنطبق الإعارة عىل اإعارة الكتب الالكةرونية  ي الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء .ومل
تمتكن املكتبات من احلصول عىل امللتات الرمقية ذاهتا ،بل اكن علهيا الاشةرا مبوجب ترخيص ابدلخول اإىل مواقع أأو قواعد
بياانت املؤلف عرب الانةرنت واليت تتضمن الكتب الرمقية أأو أأي أأنواع من املصنتات الرمقية .و ي ظل الإطار القانوين احلايل
 ي ادلول ا ألعضاء  ي الاحتاد ا ألورويب فاإن رشاء ،والنتاذ اإىل وما ييبع ذكل من اإعارة للملتات اكن ميثل نقل مواد للجمروهور
ويتطلب تتويض من املؤلف أأو أأاحاب احلقوق ا ألخرى ومل يكن أأمر خيضع لس تثناء .ونييجة ذلكل ،فاإن النتاذ ا ألورويب من
خالل املكتبات العامة للكتب الالكةرونية من هجات متعددة اجلنس يات اكن أأكرث منه  ي الولايت املتحدة ا ألمريكية وكندا
واسةراليا .واكن يقارن ابلنتاذ  ي جنوب أأفريقيا .و ي المنسا ،من بني اكفة الكتب الالكةرونية املتوافرة للمس هتلكني ا ألفراد
واليت ميكهنم رشاؤها بصورة مبارشة ،اكن  %60مهنا متاحا للمكتبات لتحصل عليه من أأجل الإعارة الالكةرونية .و ي أأملانيا،
مت السامح للمكتبات العامة ابلةرخيص للكتب الالكةرونية من ثالثة انرشين دوليني ،ولكن اكن يسمح ابلكتب املؤلتة ابللغة
الإجنلزيية فقط  ي الولايت املتحدة ا ألمريكية وليس املطبوعات ا ألملانية .و ي هذا الس ياق ،اكنت املكتبات تتقد قدرهتا عىل
توفي احملتوى ل ألفراد اذلين خيدموهنم بسبب مواهجهتم للرفض من قبل مقديم الكتب ابإدراج بعض الكتب الالكةرونية  ي
احلزم املتلتة ،وإازاةل بعض الكتب الالكةرونية من حزم الاشةرااكت وبنود النتاذ غي القابةل للتتاوض .وقد اقةرحت العديد
من التعديالت أأن اسينتاذ احلق ميكن أأن يطبق عىل امللتات الرمقية .واقةرحت حممكة العدل اإاتحة خمتلف الكتب يك يمتكن
املس تخدمون من حتميلروها بصورة جتعل النسخة اليت يمت حتميلروها غي قابةل لالس تعامل بعد فةرة معينة .كام اقةرحت أأيضا ،أأثناء
تكل التةرة ،أأل يمتكن أخرون من حتميل النسخة ا ألصلية .وللحد من اليشكك القانوين ،فاإن وجود حل دويل يوفر حد أأدىن
من املعايي ادلولية  ي اس تثناءات الإعارة ،مبا  ي ذكل اس تثناءات الإعارة الالكةرونية ،سوف يساعد عىل خلق جممتع حقيقي.
 .362ورصح ممثل اإذاعة أأرشطة التيديو الرمقية ( )DBVبأأن نس بة املصادر الالكةرونية  ي املكتبات تزتايد ابس مترار.
ويبدو أأن موضوع اإعارة الكتب املطبوعة قد أأصبح أأمرا ابليا ،لكنه ل يزال همام ألن املكتبات لزالت تشةري الكتب لمتثل
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جزءا من اكفة املصادر املنشورة واليت تشةرهيا املكتبات ،قبل وجود الكتب الالكةرونية ،من خالل الإعارة ادلولية التناظرية.
اإن الإعارة ادلولية للكتب اإىل املكتبات ا ألجنبية اليت ل تعترب هممة  ي دوةل ما تعترب هممة متخصصة متعلقة ابملكتبات البحثية.
وكيف ميكن لباحث النتاذ اإىل كتاب معني أأو اإىل مكتبة  ي بدله اإذا مل يكن قادرا عىل رشاءه وإاذا مل يقم صاحب احلق
بيسلميه هنا أأو اإذا اكنت نسخه املطبوعة قد نتدت وهو ما ينطبق عىل غالبية مقتنيات املكتبات؟ اإن املكتبات ،وخاصة
التابعة جلامعات أأو مؤسسات حبثية ،حتتاج اإىل رشاء الكتب من اكفة أأحناء العامل .اإن املكتبات اليت تقوم برشاء كتب من
دول أأخرى يه أأيضا مكتبات مؤسسات ثقافية ،لروها فروع  ي خمتلف أأرجاء العامل .ومن أأمثةل ذكل معروهد جوته والرابطة
الترنس ية واجمللس الثقا ي الربيطاين ومؤسسة رسفانتيس ا ألس بانية ومعروهد كيندي ا ألمرييك .هذه املؤسسات مشروهورة وقد
تعرف الناس عىل الثقافة واللغة  ي ادلول اليت متثلروها تكل املؤسسات .وقد توقع املس تخدمون مهنا اإعارة الكتب والوسائط
ا ألخرى لكننا جند معروهد جوته عىل سبيل املثال  ي العديد من البدلان خارج الاحتاد ا ألورويب يطلب ترخيصا لإعارة
الوسائط اليت يمت توزيعروها فقط داخل أأملانيا .وقد اكنت شواغل ممثل اإذاعة أأرشطة التيديو الرمقية كام ييل :أأن املشلكة
سيس متر طاملا أأنه ل يوجد اسينتاذ دويل للحقوق ،ألنه لن يمت السامح للمكتبات ابإعارة كتب اإىل مس تخدمهيا .فروهل جيب أأن
تعمتد الإعارة  ي تكل احلالت عىل احلصول عىل تراخيص من دور النرش؟ اإن اسينتاذ احلق املتعلق مببد أأ احلق  ي الترصف
 ي املؤلف اذلي مت رشاؤه اكن يعىن أأنه اإذا مت توزيع نسخة مطبوعة من معل مبوافقة صاحب احلق ،ميكن بيع النسخة
املطبوعة ،أأو اإعارهتا أأو اإعطاءها اإىل خشص أخر كروهدية .أأما الاسينتاذ ادلويل للحق فيعىن أأنه اإذا مت توزيع املصنف مبوافقة
صاحب احلق  ي أأي ماكن  ي العامل ،ميكن اإعارته اإىل رعاة املكتبات .وابلنس بة للامدة اليت تشي اإىل الإعارة ،جيب أأن تنص
عىل أأنه يسمح ابلإعارة مبجرد اإاتحة نسخ للجمروهور ،مبوافقة أأاحاب احلقوق  ي أأي دوةل  ي العامل .وفامي يتعلق هبذه الصياغة،
اكن علهيم أأن يقوموا بتحليل ما اإذا اكن موضوع الاس تياد املوازي قد مت اإدراجه  ي املادة أأم ل ،حبيث ل حيتاجوا اإىل التعامل
معه ابلإضافة اإىل ذكل .واكن يوجد ابلحتاد ا ألورويب مبد أأ احلق  ي الترصف  ي املؤلف اذلي مت رشاؤه ابلنس بة لاكفة دوهل
ا ألعضاء .لقد اكن اسينتاذا إاقلمييا للحق واكنت هنا أأس باب وجهية لتطبيقه .وسوف يكون من املتيد وجود اتتاقية دولية
حول الاسينتاذ ادلويل للحق للمكتبات غي التجارية فقط ودور احملتوظات اليت ختدم اجلروهور  ي لك دوةل من ادلول
ا ألعضاء .وميكن للك معروهد يقوم ابإرسال كتب اإىل مكتبات اإعارة أأن يضمن اإماكنية اس تخداهما.
 .363ورصح ممثل املعروهد املعمتد ملروهنيي املكتبات والإعالم ( )CILIPبأأن اإعارة الكتب اكنت دامئا من اخلدمات احملورية
للمكتبات احلديثة اليت ميكن للجمروهور النتاذ اإلهيا .وقد اكن ذكل ميثل أأحد املكوانت ا ألساس ية دلور املكتبات  ي تمنية
واحلتاظ عىل ثقافة القراءة ودمع البحث والتعلمي .وجيب أأن يعىن ظروهور الكتب الالكةرونية أأن املكتبات ميكهنا الاس تجابة
لتطلعات املس تخدمني  ي العرص الرمقي من خالل مد خدمات الإعارة ملا وراء حدود اجلدران حبيث ميكن للمس تعي املسجل
اس تعارة كتاب الكةروين  ي أأي وقت ومن أأي ماكن خيتاره .وقد وجدت العديد من املكتبات أأن النارشين يس تخدمون
الةراخيص من أأجل حتجمي قدراهتا عىل اختيار الكتب اليت تقوم ابإعارهتا لرعاهتا ابس تقاللية ،ألهنم اكنوا خيشون من أأن تؤدي
اإعارة املكتبة للكتب الالكةرونية اإىل التأأثي عىل البيع املبارش للجمروهور ،متجاهلني الإنتاق الكبي اذلي تقوم املكتبات ذاهتا
بتقدميه للنارشين وابئعي الكتب .وقد أأدى الاختالف  ي املعاجلة القانونية للكتب املطبوعة والكتب الالكةرونية اإىل وجود
حاةل من عدم اليقني .فاإذا مت طرح كتاب مطبوع أأو مادة ملموسة للبيع ،فاإن النارشين ل ميكهنم التحمك فمين يقوم برشاهئا وما
س يقومون بعمهل بشأأن النسخة املطبوعة ألن مبد أأ حق الترصف  ي املصنف اذلي يمت رشاءه ومبد أأ اسينتاذ احلق يطبق عند
نقطة البيع .وابلرمغ من ذكل ،فاإنه ابلنس بة للمصنتات الرمقية ،ميكن للنارشين اإعطاء ترخيص مبحتوى الكةروين وليس بيعه
بصتة مبارشة .ويمت اإرسال الكتب الالكةرونية اإىل اجلروهور وليس توزيعروها ،وبذكل تصبح خدمة ول ينطبق اسينتاذ احلق عىل
اخلدمات .ويعىن هذا التتسي أأن املكتبات علهيا ادلخول  ي اتتاقيات تراخيص مع أأاحاب حقوق الكتب الالكةرونية واذلين
يتحمكون بصورة اكمةل  ي احلق  ي اإعطاء اإذن ابلنتاذ وحتديد رشوط ذكل .وخبالف الوسائط املطبوعة ،فاإن املكتبات ل
ميكهنا اإعارة الوسائط الرمقية بدون ترصحي من أأاحاب احلقوق .ونييجة ذلكل ،اكن النارشون قادرين عىل المتيزي ضد املكتبات
بوصتروها هجات تشةري كتب الكةرونية بغرض اإعارهتا .واكن املوقف اذلي حدث  ي ادلول النامية مبا  ي ذكل ادلول النامية  ي
أأورواب و أأمرياك الشاملية وخاصة فامي يتعلق ابملكتبات ،والتجارة  ي الكتب الالكةرونية قد أأثر عىل املكتبات العامة بصتة
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خاصة .و ألن الكثي من الكتب النصية قد حتولت اإىل كتب رمقية ،مثل ادلورايت البحثية ،اكن هنا خطر يمتثل  ي تأأثر
املؤسسات البحثية واملكتبات الوطنية ومكتبات اجلامعات ،واللكيات واملدارس .واكن هنا عدد من النارشين ،مبا  ي ذكل
انرشين دوليني كبار ،يرفضون بيع احملتوى الرمقي اإىل املكتبات ،ويترضون علهيم الكتب اليت ميكهنم رشاؤها ومينعون أأو
حيظرون بشلك غي منصف الإعارة الالكةرونية للمكتبات ،ويقومون بترض رشوط ترخيص جمحتة أأو يتقاضون أأسعار غي
معقوةل ول عالقة لروها بسعر السوق كنوع من الردع .ونييجة ذلكل ،فقد حدث تشوه حاد لس ياسات تمنية اجملموعات
املتخصصة ابملكتبات املتعلقة ابلكتب الالكةرونية بسبب اسةراتيجيات العمل اخلاصة ابلنارشين واليت اختلتت اختالفا كبيا.
و أأشارت اإحصاءات عام  2014من اململكة املتحدة اإىل أأن  %90من أأكرث  50كتاب مطبوع تمت اس تعارهتا أأي  45كتااب
اكنت متوافرة  ي صورة الكةرونية لبيعروها بصورة مبارشة للمس هتلكني .وابلرمغ من ذكل ،فاإن ثالثة فقط من هذه الكتب ،أأي
 ،%7مت توفيها للمكتبات لتقوم ابإعارهتا الكةرونيا .و ي العام السابق ،اكن  %15من الكتب الالكةرونية متاحة للمكتبات
لتقوم ابإعارهتا الكةرونيا .وقد تراجعت نس بة التوافر بنس بة  .%8ومل يقم كبار النارشين مثل مامكيالن وبنجوين وساميون
وشوس تار بتوفي الكتب الالكةرونية لسوق مكتبات اململكة املتحدة .واكن من الرضوري تعديل الإطار لييناسب مع الواقع
الرمقي ،حبيث يمت احلتاظ عىل ثقافة القراءة اليت يمت نرشها عرب املكتبات ،وابلتايل اس مترار تقدمي خدمات املكتبات العامة،
ابلإضافة اإىل س بل عي ،املؤلتني ،والنارشين وابئعي الكتب ،من خالل البيع املبارش للكتب ،نظرا ألن املكتبات ليست
اجلروهة الوحيدة اليت تقوم برشاء الكتب .لقد مثلت سوقا كبيا للنارشين وملس تخديم املكتبات أأيضا ألهنم قراء .اإن النرش معلية
دولية .لقد أأثرت معلية رشاء الكتب الالكةرونية وبرام الإعارة تأأثيا سلبيا عىل املكتبات  ي العديد من ادلول وسوف
ينيرش هذا ا ألمر مثل الوابء من ادلول املتقدمة اإىل املزيد من ادلول ،ألن مكتباهتا أأصبحت تركز بصورة أأكرب عىل املصنتات
الرمقية ،ألن مس تخديم املكتبات يزتايد نتاذمه اإىل ا ألهجزة الرمقية ويودون اس تعارة كتب الكةرونية .وذلكل فاإن احلل جيب أأن
يكون دوليا مثل اإجياد حق جديد عىل املس توى ادلويل  ي رشاء أأي مصنف ،بسعر السوق العادي ،يمت اإاتحته للجمروهور،
سواء مت نرشه أأو اإصداره ،مبا  ي ذكل احلق  ي رشاء امللتات الرمقية أأيامن اكن ذكل رضوراي .هنا اس تثناء جديد عىل
مس توى العامل مينح املكتبات احلق  ي اإعارة ،مبا  ي ذكل الإعارة الالكةرونية عن بعد اإىل رعاهتا ،الكتب  ي أأي صيغة لتةرة
زمنية حمدودة ،وليس من أأجل مزااي اقتصادية مبارشة أأو غي مبارشة ،ومد نطاق مبد أأ احلق  ي الترصف  ي املصنف اذلي مت
رشاؤه ومبد أأ اسينتاذ احلق  ي الكتب الالكةرونية.
 .364ورصح ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية بأأنه اإذا اكنت معلية احلتظ والاس تنسا من أأجل احلتظ
موضوعني يسيين عىل قامئة املوضوعات اليت جيب القيام هبا واخلاصة ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،فاإن
معلية اإعارة املكتبات اكنت موضوعا ش يقا لكنه صعبا .وهمام اكنت صيغة الوثيقة اخلاصة بعملية اإعارة املكتبات ،سواء اكنت
اإجبارية كقانون رموذيج أأم ل ،فيجب أأن تبد أأ مبناقشة التعامل مع اجلزء املزتايد من املوارد الرمقية واليت اكن سيمت توزيعروها.
و أأشار ممثل املؤسسة اإىل الإحصاءات اليت قدهما ممثل احتاد املكتبات الكندية .ومل ينسوا اإىل أأي مدى تظل اإعارة الكتب
املطبوعة أأمرا رضوراي ابلنس بة للعديد من املس تخدمني والعديد من الاس تخدامات .لقد اكن من الواحض أأن ذكل هو أأساس
همام املكتبات .لقد اكن ذكل أأحد املوضوعات املثية للجدل ابلنس بة لبعض ادلول ا ألعضاء وابلنس بة لروها .واقةرح ممثل احتاد
املكتبات الكندية أأهنم قد يس تتيدون من املناقشة املتعلقة بوضع قانون رموذيج بدل من وضع وثيقة ملزمة .وقد أأصبح
املس تخدمون أأكرث دراية ابلكتب الالكةرونية وجيب عىل النارشين أأنتسروهم تعديل رماذج معلروهم وليس منع املكتبات من اإجناز
هماهما.
 .365و أأيد الاحتاد ادلويل للصحتيني ( )IFJتعليقات ممثل الاحتاد ادلويل لرابطات ومؤسسات املكتبات .وقد أأكد الاحتاد
ادلويل للصحتيني أأنه هنا من أأجل املكتبات واللكامت .ومع ذكل ،جيب عليه  ي الوقت ذاته أأن حيصل عىل دخل من
خالل الةرخيص ابس تخدام اللكامت .وبعد الوصول لتكل النقطة ،أأشار املمثل اإىل املناقشات املتعلقة ابإعارة نسخ من الكتب
الإلكةرونية واليت دمعت وجود فةرة زمنية حمدودة والقدرة عىل فك طرق حامية تشتي التيديوهات .ومتتىلء ش بكة الانةرنت
بنسخ مقرصنة من الكتب الالكةرونية وذلكل فاإهنا تؤثر عىل س بل العي .،اإن معلية القرصنة عىل الكتب الالكةرونية سزتيد
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كثيا عن القرصنة عىل الكتب املطبوعة ألنه من الصعب تصوير كتاب مطبوع ،وذلا فاإنه اإذا أأردان القيام ابلإقراض
الالكةروين ،وإاذا أأردان أأن يصبح اإعداد كتب جديدة من قبل مؤلتني متخصصني أأمرا اقتصاداي ،فاإن هنا رضورة ألمر مياثل
حقوق الإعارة العامة اليت ذكرها ممثل الاحتاد ادلويل لرابطات ومؤسسات املكتبات .و أأشار ممثل الاحتاد اإىل أأن املكتبات
اكنت تقوم ابإعارة مصنتات مسعية ومسعية وبرصية وذكل مع دم الوسائط  ي النطاق الرمقي .ول جيب أأن ترتبط أأي
مناقشات  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابلكتب فقط ،ولكهنا جيب أأن تتعلق ابإعارة ا ألعامل الإبداعية
اخلاصة ابملؤلتني وفناين ا ألداء  ي أأي صيغة اكنت.
 .366و أأيد ممثل اجملموعة ادلولية للنارشين  ي جمال العلوم والتكنولوجيا والطب ( )STMبيان ممثل املؤسسة ادلولية
ل إاليكولوجيا املعرفية ورصح بأأن موضوع الإعارة الالكةرونية هو موضوع معقد ومل يس متر  ي مناقشات  ي هذه الصيغة بدون
مزيد من املعلومات .ومل تساعد املناقشات بصتة خاصة تكل املطالب امليشددة اليت أأثيت  ي املداخالت السابقة .وغالبا ما
اكنت تمت مقارنة معلية النتاذ عن بعد للكتب الالكةرونية ورماذج الةرخيص للكتب الالكةرونية ابإعارة الكتب املطبوعة
التقليدية اليت اكنت متثل جزءا من مجموعة املكتبة .و ي بعض ادلول ،وخاصة  ي الاحتاد ا ألورويب ،اكنت معلية اإعارة الكتب
املطبوعة من قبل املكتبات العامة تندرج حتت اس تثناء حق املؤلف .ولروهذا السبب اكن يمت التعبي أأحياان عن ر أأي متاده أأنه
جيب السامح بالك من"الإعارة الالكةرونية" و"اإعارة الكتب الالكةرونية" مبوجب اس تثناء حق مؤلف خمصص للمصنتات
الرمقية .واعتقد أأعضاء اجملموعة ادلولية للنارشين  ي جمال العلوم والتكنولوجيا والطب أأن اكفة أأنواع املكتبات املموةل متويال
عاما (مثل املكتبات الوطنية واملكتبات العامة واملكتبات البحثية) لروها رساةل هممة تتعلق بتوفي النتاذ للكتب املطبوعة والرمقية
لقاعدة عريضة من اجلروهور .وابلرمغ من ذكل ،فاإن النتاذ عن بعد للكتب الإلكةرونية والةراخيص وفرت عددا متنوعا من
اخليارات لتيسي النتاذ .وقد يمت تدمي تكل اخليارات ،بدل من تعزيزها ،عند وضع اس تثناء "واحد ينطبق عىل لك ا ألمور"
حلق املؤلف .وقد قام النارشون والنارشون التجاريون ابلعديد من التجارب املتعلقة بامنذج الإعارة ،وذكل عىل النقيض مما مت
زمعه .وحث ممثل اجملموعة اللجنة عىل أأن يمت اس تكامل املناقشات ابملزيد من ادلراسة لإلقاء الضوء عىل أأوجه المتيزي والترق
اليت حتتاج لإلقاء الضوء علهيا ،اإىل جانب وضع مبادئ للتعريف ابلراء املتبادةل والقيام بتقيص حقائق حول مسأأةل الإعارة
والنتاذ عن بعد للكتب الالكةرونية .وإاذا اكن جيب اإدخال اس تثناءات كبية تسمح "ابلإعارة الالكةرونية" ،وهو ما سوف
يسمح بنتاذ دون متيزي للكتب الالكةرونية ،فاإن ذكل لن يؤدي حفسب اإىل تألك سوق رشاء الكتب ،لكنه س يؤدي اإىل
وجود تنافس بني املكتبات عىل الرعاة عرب املس تجمعات اجلغرافية التقليدية واحلدود .اإن مغوض معلية وجود كتاب الكةروين
خمزن  ي ش بكة الانةرنت يعىن أأن الإعارة عن بعد للمكتبات ،بدون اإشارة اإىل املوقع اجلغرا ي للرعاة الطبيعيني للمكتبات،
ميثل حتدايت ابلنس بة للمكتبات والنارشين.
 .367ورصح وفد الربازيل ،بعد الاس امتع اإىل املراقبني وخاصة منظامت املكتبات ،أأن هنا عدد من املسائل اليت جيب
التعامل معروها بني ادلول ا ألعضاء .واكنت أأول مسأأةل تتعلق بكيتية نتاذ ا ألفراد بصورة قانونية اإىل مصنتات توجد  ي مكتبات
 ي دول أأخرى .ويبدو أأن وهجة النظر املتعلقة ابإعارة املكتبات متثل خطوة ل ألمام .واكن من الواحض أأن الإعارة املقصورة عىل
احلدود الوطنية متنع تقدم الع م وتبادل املعرفة .ولتقدمي حلول لتكل املشلكة ،عرب الوفد عن فروهمه أأن وجود وثيقة قانونية دولية
سوف جتعل من املمكن قيام املكتبات ابلإعارة ادلولية .واكنت املسأأةل الثانية تتعلق بكيتية اس تخدام املكتبات للكتب الرمقية
أأو الالكةرونية .لقد اس متع الوفد من املكتبات  ي ادلورات السابقة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإىل
الصعوابت اليت اكنت تتعامل معروها فامي يتعلق ابلةراخيص ومبد أأ اسينتاذ احلق  ي البيئة الرمقية .وقد اكن من الصعب بصورة
خاصة ابلنس بة هلم التعامل مع معلية التتاوض بشأأن الةراخيص .فتي ظل الس ياق املتغي للوسائل التكنولوجية اجلديدة ،و ي
غياب معاجلة دولية متوازنة للموضوع ،لن تمتكن املكتبات من التكيف وقد تتحول اإىل متاحف للكتب بدل من حتقيق هدفروها
ورسالهتا اليت تتعلق بيبادل املعرفة .كام اس متع الوفد أأيضا اإىل أأمثةل  ي الربازيل حيث واهجت املكتبات مصاعب  ي احلصول
عىل تراخيص معينة من انرشين .واكن جيب أأخذ ذكل  ي احلس بان  ي تكل البيئة املتغية .وقد قدم الوفد طلبا أأو اقةراحا
ابلسامح للمكتبات ودور احملتوظات ابإعارة املصنتات احملمية حبق مؤلف ،واملواد احملمية حبقوق ،واليت ميكن للمكتبة أأو دار
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احلتظ النتاذ اإلهيا بصورة قانونية ،اإىل املس تخدمني أأو اإىل مكتبة أأخرى أأو دار حتظ أأخرى لتقدميروها اإىل أأي مس تخدم أخر،
بأأي وس يةل ومهنا النقل الرمقي ،برشط أأن يامتىش هذا الاس تخدام مع املامرسات املنصتة اليت حيددها القانون الوطين .اإن
وجود نص رصحي عىل حق املكتبات  ي الإعارة العامة قد يصحح هذا ا ألمر .واكن الاقةراح يتعلق ابلتعامل مع املشلكة وحل
املسأألتني اليت واهجهتا بشأأن كيتية نرش النتاذ للمصنتات عىل مس توى العامل ،وكيف تس متر املكتبات  ي القيام برسالهتا.
 .368ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء بأأن اإطاره القانوين اذلي يتعلق ابإعارة املكتبات قد ورد  ي توجهيات
اجمللس رمق  92/100/EECبتارخي  19نومفرب  1992حول حقوق التأأجي وحق الإعارة وبعض احلقوق اجملاورة حلق املؤلف
 ي جمال امللكية التكرية (توجهيات الاحتاد ا ألورويب اخلاصة ابلإعارة) .وقد أأقرت توجهيات الاحتاد ا ألورويب اخلاصة ابلإعارة
حق الإعارة العامة ابلنس بة لتناين ا ألداء واملنتجني ومنتجي أأول نسخة من في م ،بغض النظر عن أأصل النسخ الهنائية من
التي م .واكن جيب عدم اخللط بني حق الإعارة العامة  ي توجهيات الإعارة اخلاصة ابلحتاد ا ألورويب وبني حق التعويض املايل
واذلي اكن يش يع الإشارة اإليه حبق الإعارة العامة أأيضا .وقد قدمت توجهيات الإعارة اخلاصة ابلحتاد ا ألورويب اإماكنية قيام
ادلول ا ألعضاء بتتويض هذه احلق .و ي جمال التطبيق ،فاإن وجود اس تثناء أأو تقييد حلق الإعارة العامة سوف ينص عىل
اإماكنية قيام املكتبات العامة ابإعارة النسخ املطبوعة من املصنتات بدون تتويض من أأاحاب احلقوق .وقد مت تطبيق ا ألمر
عىل هذا النحو  ي الاحتاد ا ألورويب وبذكل اكن هنا اس تثناء فعال ل إالعارة .وعندما حدث ذكل  ي اكفة ادلول ا ألعضاء  ي
الاحتاد ا ألورويب ،تطلب ا ألمر سداد تعويض مايل للمؤلتني ابلرمغ من اإماكنية اإعتاء ادلول ا ألعضاء لبعض فئات املؤسسات
من سداد هذا التعويض املايل .واكن هذا هو الإطار احلايل  ي الاحتاد ا ألورويب .واكن يمت أأيضا اختبار وجتربة رماذج تعمتد
عىل الةراخيص ،فامي يتعلق ابلإعارة الالكةرونية  ي العديد من ادلول ا ألعضاء ابلحتاد ا ألورويب .وقد مسع الوفد عن املصاعب
اليت تتعلق ابملوضوع من املكتبات ،واس متع أأيضا اإىل أأن هنا حلول يمت اختبارها من خالل التعاون بني أأاحاب احلقوق
وابئعي الكتب واملكتبات .واقةرح الوفد أأنه سوف يكون من املتيد التعرف عىل التجارب أأو رماذج ا ألعامل  ي أأحناء العامل،
وهو ما سوف يساعد عىل زايدة فروهم املسأأةل فامي يتجاوز وجود جمرد اس تثناء أأو تقييد.
 .369وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره لوفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء لوصف نظام الإعارة العامة.
وسأأل عن جتارب ادلول ا ألعضاء ا ألخرى فامي يتعلق ابجلوانب ا ألخرى للموضوع .ووفقا لقوانني الولايت املتحدة ،فاإن هنا
أأحاكم تعاقدية معينة تبطل أأحاكم حق املؤلف ،مبا  ي ذكل التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات
وتساءل عام اإذا اكنت ادلول ا ألعضاء ا ألخرى دلهيا قواعد مماثةل  ي قوانيهنا احمللية أأم ل ،وإاذا اكن ا ألمر كذكل فكيف تعاملت
مع التعارض بني بنود العقد والتقييدات والاس تثناءات لتائدة احملتوى الرمقي.
 .370و أأشار وفد ش ييل اإىل اإعارة املكتبات  ي البيئة الرمقية .لقد تضمن نظام املكتبات العامة  ي ش ييل و ي مديرية املتاحف
واملكتبات مكتبة رمقية منذ عدة س نوات .واكنت تسمح ابإعارة املصنتات احملمية عرب الانةرنت واملصنتات اليت تعترب ملاك
عاما .وقد مسحت هذه ا ألداة التعاةل للف املواطنني  ي ش ييل ابلنتاذ اإىل النصوص جماان ،بصيغة رمقية ،داخل ش ييل
وخارهجا .واكن هنا حوايل  8000مصنتا قابال للتحميل و ي العام املايض ،اكنت هنا زايدة بنس بة   %35.4ي
املس تخدمني اجلدد .ويوجد ابملكتبة الوطنية بش ييل مركزا وطنيا للمصادر الرمقية يسمى ذاكرة ش ييل واكنت تكل املصنتات
الرمقية تيناول موضوعات متثل جزء من الروهوية الثقافية .وقد بد أأ املرشوع  ي التضاء الافةرايض ،وهو ما أأدى اإىل نرش معلية
النتاذ والاطالع عىل مجموعات تراثية  ي مركز مكتبة اخلرائط  ي عام  .2001وقد مت أأيضا تدشني برانم لإنشاء حمتوى رمقي
 ي عام  .2003وقد اكنت جتربة رائدة  ي جمال تداول احملتوى عرب الانةرنت وحصل الربانم عىل جائزة س توكروهومل للتحدي
واليت تعترب مبثابة جائزة نوبل  ي عامل الانةرنت ،ويه متنح ملن اس تخدموا تكنولوجيا املعلومات لتحسني جودة حياة املناطق
ا ألقل حظا والأكرث معاانة من العامل .وقد اكن ذكل مثال عىل اإعارة املكتبات  ي البيئة الرمقية وحاجة ادلول النامية لإنشاء
منصات توفر نتاذا جمانيا مبارشا لاكفة أأنواع املصنتات .ونظرا لوجود عدد كبي من هذه املصنتات احملمية حبق املؤلف ،فاإن
هنا حاجة اإىل احلصول عىل تراخيص لالس تنسا الالكةروين لروها وتوصيلروها للجمروهور .و ي هذا الس ياق ،اكن من املثي
لالهامتم التعرف عىل جتارب تتعلق ابلس تثناءات احملمتةل  ي مقابل العمل املروهم اذلي تقوم به املكتبات واملؤسسات.
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 .371و أأشار الرئيس اإىل أأنه  ي حاةل الاس تنسا ومن أأجل"حامية النسخ" كام متت عنونهتا ،فقد ذكر أأن قدرة املكتبات
عىل اس تنسا املصنتات من أأجل املس تخدم الهنايئ لضمروها جملموعته يه مسأأةل جيب دراس هتا .ويمتثل أأحد اجلوانب ا ألخرى
 ي قدرة املكتبات عىل اس تنسا املصنتات اس تجابة لطلبات من مس تخدمني هنائيني من مكتبات أأخرى ،لكن مت التأأكيد
عىل أأن ذكل قد يتعارض مع املوضوع  6املتعلق ابلس تخدامات عرب احلدود ،اإذا اكنت تكل املكتبات تقع خارج احلدود ،ومع
قدرة املكتبات عىل اإصالح مصنتات من أأجل أأغراض معل نسخ احتياطية ،وهو ما قد يتداخل أأيضا مع املوضوع  1املتعلق
ابحلتظ .وميكن أأن يساعد القيام هبذه العملية عىل فصل احلدود اليت ميكن دراسة الاس تنسا  ي اإطارها ،أأي مبوجب
املوضوع  .2وفامي يتعلق ابلس تخدامات املمكنة لالس تنسا ألغراض البحث وادلراسة اخلاصة واليت مت ذكرها ،مت التتكي  ي
مناجه خمتلتة .ولقد مت ذكر بعض مناجه الةراخيص عىل سبيل املثال .وعالوة عىل ذكل ،اإذا مت منح بعض الاس تثناءات
والتقييدات ،فاإهنا حتتاج اإىل الةركزي بصتة خاصة عىل اختبار الثالث خطوات حىت ل يتعارض ذكل مع الاس تغالل الطبيعي
للمصنف ،أأو املصلحة املرشوعة ألاحاب احلقوق .وقد مت التعبي عن رشوط اإضافية من خالل أراء خمتلتة .واكن أأحد هذه
الراء هو اإماكنية اإضافة تعويض مايل عند السامح هبذا النوع من الاس تنسا مع اس تخدام الإدارة اجلاعية كذكل .كام اقةرح
رضورة فصل ما يتعلق بصتة خاصة مبوضوع الاس تنسا  ،مع احلرص عىل عدم التداخل مع املوضوعات ا ألخرى .وفامي يتعلق
ابملوضوع  ،3وهو الإيداع القانوين ،اكنت هنا شواغل بشأأن كيتية الاعةراف ابلعالقة ابمللكية التكرية ،أأو مع الاس تثناءات
والتقييدات عىل وجه التحديد .وابلرمغ من أأنه مت التأأكيد عىل أأن الإيداع القانوين همم ابلنس بة حلتظ الةراث الوطين ،مت اقةراح
التعامل معه مكوضوع فرعي للموضوع  .1واكنت هنا شواغل تتعلق بأأنه من أأجل ضامن تطبيق الإيداع القانوين ينبغي أأن
نضع  ي احلس بان موقف الإيداع القانوين الرمقي ،وهو ما اكن يواجه بعض التحدايت .وفامي يتعلق ابملوضوع  4فقد تلقوا
معلومات حول اإعارة املكتبات ،مبا  ي ذكل بعض الراء حول كيتية التعامل معروها .واكن هنا أأس ئةل أأكرث من الترصحيات
حول هذا املوضوع ألنه مت التأأكيد عىل أأنه موضوع معقد .لقد أأدت معلية الإعارة الالكةرونية اإىل دراسة كيتية تركزي
الاس تثناءات عىل الإعارة العامة للنصوص الورقية أأو البضائع املادية .وعندما قاموا بدراسة موقف التعلمي الالكةروين اكنت
هنا بعض الشواغل اليت تتعلق ابلس تخدام غي املرخص وكيتية جتنبه .ومن أأجل التعامل مع تكل الشواغل ،مت طرح بعض
الاقةراحات اليت تضمنت وجوب عدم اس تخدام الإعارة لتحقيق مزااي جتارية وتوضيح أأن بعض الصيغ جيب أأن تندرج حتت
صيغ أأخرى .واكنت هنا هجود جارية تتعلق بتروهم الثالثة موضوعات ا ألخية .وعرب الرئيس عن شكره للوفود عىل اجلروهود اليت
بذلهتا من أأجل رمس حدود املوضوعات ،وفروهم املبادئ املتعلقة ابملوضوعات ذات الصةل ،ابلإضافة اإىل الشواغل اليت أأثيت
عند مناقشة الاس تثناءات والتقييدات .كام عرب عن شكره أأيضا لروها عىل هجودها املتعلقة ابلتوصل لطرق للتعامل مع تكل
الشواغل ،سواء من خالل بعض الرشوط أأو بعض املناجه ا ألخرى ،بعد حتليل ما اإذا اكنت تمتزي ابلكتاءة الالزمة أأم ل
لتغطية اكفة املواقف .وسوف حياول الرئيس توضيح املناقشات ،أخذا  ي احلس بان اكفة الراء واخلالفات املرشوعة اليت
لزالت قامئة ،بدون الإحياء ألحد أأو دفع أأحد حنو نتاجئ غي مرغوب فهيا.

البند  7من جدول ا ألعامل  :التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي
اإعاقات أأخرى
 .372رصح انئب الرئيس بأأنه س ينتقل اإىل البند  7من جدول ا ألعامل وهو التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات
التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .كام اكن من الرضوري أأن يمت ا ألخذ  ي احلس بان ما مت بشأأن موضوع
التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات .و أأشار انئب الرئيس اإىل النظام املقةرح للمناقشات .و أأشار اإىل
الوثيقة رمق  SCCR/26/4/prov.واليت ميكن أأن جندها أأيضا  ي املرفق  27/8بوصته اإشارة اإىل املناقشات .كام دعا ا ألمانة
لعرض أخر املس تجدات عىل الوفود حول املسائل اليت تطورت بعمق كبي منذ ادلورة ا ألخية وخاصة التقييدات
والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى.
 .373ورصحت ا ألمانة بأأن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة طلبت من ا ألمانة حتديث ادلراسات ا إلقلميية
اليت قامت هبا  ي السابق حول الاس تثناءات والتقييدات ا إلقلميية لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث .وقد لكتت ا ألمانة
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ابإجراء ادلراسة واكن الربوفيسور دانيال سين  ،أأحد مؤلتي ادلراسة ا ألصلية ،هو اذلي يقوم بدور قيادي .واكن من املتوقع
أأن تتوافر ادلراسة من أأجل اس تخداهما  ي العرض التوضيحي  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة واذلي اكن من املقرر أأن تمت  ي مايو  .2016و ي العام التايل ،اكنت ا ألمانة ختطط لتلكيف القيام ابدلراسة
ا ألخرى اليت مت طلهبا ،ويه عبارة عن دراسة نطاق للتقييدات والاس تثناءات لتائدة ا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى  ي
قراءة املطبوعات .واكن من املتوقع أأن تكون ادلراسة جاهزة للعرض التوضيحي واملناقشة  ي ادلورة الثالثة والثالثني للجنة
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة املقرر انعقادها  ي نومفرب .2016
 .374ورصح وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،بأأنه اس متر  ي التأأكيد عىل أأمهية تبادل اخلربات حول التقييدات
والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث .كام عرب عن اعتقاده بأأن املناقشات املتعلقة اب ألهداف واملبادئ ،وفقا
لقةراح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ميكن أأن تس تمكل هذا العمل .ولحظت اجملموعة غياب مماثل للتوافق  ي الر أأي حول
بند جدول ا ألعامل كام اكن احلال ابلنس بة لبند جدول ا ألعامل السابق ،وهو التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور
احملتوظات .وعىل غرار بند جدول ا ألعامل السابق ،ميكن أأن ترشدان نتس الاعتبارات للميض قدما وجيب أأخذها  ي
الاعتبار بصورة اكفية عند القيام مبزيد من العمل فامي يتعلق هبذا البند .وميكن للمجموعة الاس مترار  ي التتاعل بشأأن املوضوع
بروح اإجيابية.
 .375و أأشار وفد نيجياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،اإىل بند جدول ا ألعامل حول التقييدات والاس تثناءات
لتائدة املكتبات ودور احملتوظات ،واملؤسسات التعلميية والبحثية ،وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .و أأكد عىل أأمهية موقته
اذلي يشي اإىل أأن هنا فراغا جيب ملؤه من خالل وضع وثيقة دولية تركز عىل الاس تثناءات والتقييدات .ورحب الوفد
بتقرير الرئيس حول التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث .كام عرب الوفد عن أأمهل أأيضا  ي أأن يمتكن
من اإجراء دراسة نطاق حول ا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى ،خبالف اإعاقة قراءة املطبوعات .وطالب بقيام ا ألمانة
والرئيس ابإعداد وثيقة مجمعة حول اجملالت اليت متت مناقش هتا واملبادئ والعنارص اليت مت اإلقاء الضوء علهيا  ي الوثيقة
 SCCR/33/4/prov.حبيث ميكن عقد نتس املناقشات املركزة حول التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور
احملتوظات .وقد ر أأى الوفد أأن وجود وثيقة أأصغر ،رمبا بدون التعليقات املوجودة  ي الوثيقة املطوةل ، SCCR/26/4
س يكون متيدا ابلنس بة ملناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .376و أأكدت ا ألمانة عىل أأن ادلراسة الاس تطالعية حول الإعاقات خبالف اإعاقة قراءة املطبوعات اكن سيمت التلكيف هبا
 ي يناير .2016
 .377و أأكد وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عىل اهامتم اجملموعة مبشاركة اخلربات
و أأفضل املامرسات اخلاصة ابس تثناءات وتقييدات حق املؤلف املتعلقة ابملؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي
اإعاقات أأخرى .واكنت املرونة اليت انهتجروها النظام ادلويل احلايل قد وفرت الاحامتلت الاكفية اليت يرغب الوفد  ي مناقش هتا
بتعمق ،حبيث تصبح ادلول ا ألعضاء جمروهزة بصورة أأفضل  ي هجودها الرامية لصياغة اس تثناءات وتقييدات .وكام رصح الوفد
ابلتعل  ي ادلورات السابقة ،فاإنه يؤمن بأأنه سيمت اإحراز تقدم  ي املسأأةل ،اإذا اس تطاعت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة التتاق بشأأن ا ألهداف املشةركة.
 .378وعرب وفد الصني عن شكره للرئيس وا ألمانة عىل العمل اذلي قاما به بشأأن التقييدات والاس تثناءات لتائدة
مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .واكن  ي انتظار املزيد من ادلراسات حول املسأأةل وقد أأعطى
اهامتما كبيا للنتاذ املنصف للتعلمي من قبل اجلروهور وتوقع اإجراء مزيد من املناقشات حول تكل املسأأةل .كام عرب عن أأمهل  ي أأن
حتظى املسأأةل ابملزيد من الاهامتم من اكفة ا ألطراف.
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 .379ورصح وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بأأنه أأشار اإىل موقف اجملموعة  ي
بياهنا العام .وهتمت اجملموعة اهامتما كبيا ابملناقشات والتقييدات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات
أأخرى .كام رحب ابملعلومات اليت حصل علهيا من ا ألمانة فامي يتعلق ابدلراسات اخلاصة اب ألشخاص ذوي اإعاقة قراءة
املطبوعات وتطلع اإىل احلصول عىل اإرشادات من الرئيس حول كيتية دفع املسأأةل قدما ،طاملا أأنه أأمر حيظى بأأولوية كبية دلى
أأعضاء اجملموعة.
 .380ورصح وفد الروهند ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أس يا واحمليط الروهادي ،بأأن التقييدات والاس تثناءات لتائدة
مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى لروها أأمهية كبية وتتطلب دراسة جادة من قبل ادلول ا ألعضاء،
من أأجل وجود ش بكة دولية مناس بة .ويوجد دلى ادلول النامية و أأقل ادلول رموا رساةل هممة تمتثل  ي رفع مس توى أأقل
الساكن حظا من التقر وتعترب موارد املعرفة املقدمة من خالل املؤسسات التعلميية أأحد الطرق الروهامة .ويعترب وجود نظام
عاملي مناسب حول التقييدات والاس تثناءات من احللول اجليدة .وتعترب معاهدة مراك ،أأحد العالمات البارزة ابلنس بة
ملعايق البرص ولس تكامل رسالهتا جيب مد نطاقروها ليشمل ا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .وحث الوفد ادلول ا ألعضاء بقوة
عىل منح اهامتم جاد للمسأأةل والتوصل اإىل توافق  ي الر أأي حول هذه املسأأةل املروهمة.
 .381ودرس وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء كيتية متكنه من تقدمي ادلمع املالمئ للمؤسسات التعلميية والبحثية ابلنس بة
ل ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى  ي العامل التناظري والرمقي .واكن الوفد يرغب  ي املشاركة بصورة بناءة  ي املناقشات وعرب
عن اعتقاده بأأن الروهدف اكن يمتثل  ي متكني ادلول ا ألعضاء من صياغة وتبين اس تثناءات وتقييدات معتربة  ي هذه اجملالت
من خالل الإطار القانوين ادلويل احلايل .ومل ير أأنه من املالمئ السعي حنو وضع واثئق قانونية ملزمة .واكن من املروهم أأن حتافظ
ادلول ا ألعضاء عىل قدر معني من املرونة ،وهو أأمر مالمئ  ي ظل وجود أأنظمة قانونية خمتلتة  ي خمتلف ادلول ا ألعضاء .و ي
العديد من ادلول ا ألعضاء ،لعبت الةراخيص دورا هاما ،مبا  ي ذكل دورها اإىل جانب تطبيق الاس تثناءات .وعرب الوفد عن
اعتقاده بأأن تبادل أأفضل املامرسات ميكن أأن ميثل اإجراء جيدا وخاصة اإذا مت بطريقة شامةل ومهنجية للتوصل اإىل حلول جيدة
للتعامل مع أأي مسائل حمددة متكن من حتديد ما اإذا اكنت هنا اس تثناءات وتقييدات وطنية أأو حلول تتعلق ابلةراخيص  ي
املعاهدات ادلولية احلالية .واكن العمل اذلي قامت به اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة حول هذا املوضوع
ميثل نييجة هممة اإذا اكن دلى اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة نتس التروهم لنقطة البداية وا ألهداف من
الإجراء .واكن الوضوح حول هذا اجلانب أأمرا همام ،وجيب مواصلته مع وضع احلاجة اإىل اس تخدام يمتزي ابلكتاءة للوقت
واملوارد  ي احلس بان ،بنتس الطريقة اليت تتعلق ابملوضوعات ا ألخرى اليت متت مناقش هتا  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة.
 .382وعرب وفد س نغافورة عن شكره للرئيس وا ألمانة عىل املسأأةل املروهمة املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات لتائدة
مؤسسات ادلراسة والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .وعرب الوفد عن تطلعه اإىل الاطالع عىل نتاجئ ادلراسة اليت
لكتت هبا ا ألمانة .واكنت مسأأةل نقل املعرفة عرب احلدود من املوضوعات اليت تظروهر  ي خمتلف املسائل اليت اكنوا يناقشوهنا.
وقد ر أأت س نغافورة ،مثل ادلول ا ألعضاء ا ألخرى ،أأن وجود اإطار متيد ملناقشة احملتوى  ي البيئة الرمقية يعترب عابرا للحدود
كام أأدى ذكل اإىل تيسي التع م والتروهم والتواصل عرب اجملمتعات والثقافات بصورة كبية .وعرب عن رغبته  ي تعليق املناقشات
والإشارة اإىل أأن تبادل معلومات ومعرفة اكفية يعترب أأكرث أأمهية للمجمتعات ا ألقل حظا ،اليت واهجت حتدايت  ي النتاذ للمواد
اليت اكنت متوافرة بسروهوةل للخرين .و ي هذا الصدد ،اكنت معاهدة مراك ،تيناول هذه الثغرة وتعطي جممتع معايق البرص نتاذ
أأفضل عرب احلدود للمعرفة .وقد عرب الوفد عن سعادته لإبالغ ادلول ا ألعضاء ا ألخرى أأنه اكن واحدا من ا ألعضاء العرش
ا ألوائل اذلين قاموا بذكل  ي بداية هذا العام .وابلرمغ من ذكل ،اكن ل يزال هنا العديد من ادلول ا ألعضاء اليت جيب أأن
تقوم بذكل وحث وجشع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى عىل تطبيق هذه املعاهدة املروهمة .واكنت املناقشات املتعلقة ابلس تثناءات
والتقييدات فرصة ألن يقوموا بيبادل خرباهتم الوطنية ،وهو ما ميكن أأن يكون متيدا لدلول ا ألعضاء ا ألخرى .ومثل العديد
من ادلول ا ألعضاء ،قامت س نغافورة بتطبيق اس تثناءات وتقييدات أأفادت املؤسسات التعلميية والبحثية ابلإضافة اإىل

SCCR/31/6 Prov.
101

املؤسسات اليت اكنت تدمع ا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .و ي بداية هذا العام قامت بتطبيق قوانني مسحت للروهيئات اليت
تقوم ابإدارة مؤسسات تتعلق إابعاقات القراءة بعمل نسخ ذات صيغة ميكن أأن تنتذ اإلهيا أأعامل تمتتع حبامية حق املؤلف .وقد
تلقت تعقيبات من جممتع املعاقني بأأن القانون مرحب به ألنه مكن من التخلص من معلية طويةل ل داعي لروها تتعلق ابملوافقة
عىل طلب مؤسسة بعمل نسخة من كتاب ذات صيغة قابةل للنتاذ .وقد قامت معاهدة مراك ،بتغيي حياهتم .و أأيد الوفد
اإدراج اس تخدام التكنولوجيا ابملناقشات لتوفي مزيد من النتاذ ل ألفراد من خالل منصات دولية مثل موقع كورسيا اذلي
يقدم دورات من جامعات عريقة مثل جامعة ديو وجونز هوبكيزن وقامت جامعة س نغافورة ابملوافقة عىل كورسيا .ومما ل
ميكن اإناكره أأن العامل اذلي عاشوا فيه هو عامل يتصل بعضه ببعض .وسوف تتيد معلية نقل املعرفة عرب احلدود اإذا متت موازنهتا
بصورة معقوةل مع حقوق أأاحاب حق املؤلف ادلول من منظور اجملمتعي والثقا ي.
 .383ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن أأهداف ومبادئ اس تثناءات وتقييدات مؤسسات التعلمي والتدريس
والبحث واليت قدهما الوفد من خالل الوثيقة SCCR/27/8اكنت تعمتد عىل مبد أأ عام متاده أأن الاس تثناءات والتقييدات
املناس بة حلق املؤلف أأو لس تخدامات معينة تعترب جزءا ل يتجز أأ من أأي نظام حق مؤلف متوازن .وميكن للتقييدات
والاس تثناءااتملالمئة اليت تامتىش مع الالزتامات ادلولية ،مثل الاختبار ذي الثالث خطوات ،أأن تؤدي اإىل تيسي النتاذ
للمعرفة والتع م والبعثات .و ي نتس الوقت ،فاإن النتاذ للمواد يعترب أأمرا همام ابلنس بة لصناعات حق املؤلف .وتقدر قمية
صناعة نرش الكتب املطبوعة  ي سوق التعلمي مببلغ يةراوح بني  12مليار دولر و 14مليار دولر أأمرييك س نواي  ي أأمرياك
الشاملية؛ واس تجاب النارشون للحاجة املزتايدة للمزيد من النتاذ الأكرث مرونة للمواد التعلميية من خالل رماذج ترخيص جديدة
ومبتكرة وزايدة النتاذ للمحتوى الرمقي .ور أأى الوفد أأن املزيد من العمل عىل الاس تثناءات والتقييدات جيب أأن يركز عىل
التوصل ألرضية مشةركة تتعلق اب ألهداف عالية املس توى واملبادئ ودراسة اكمل نطاق الاس تثناءات التعلميية من قبل ا ألمم
 ي اكفة أأحناء العامل .ولتحقيق هذه الغاية ،اكن الوفد همامت مبعرفة املزيد عن كيتية قيام ادلول ا ألعضاء ا ألخرى بتطبيق مثل هذه
الاس تثناءات والتقييدات  ي قوانيهنا الوطنية ،وخاصة فامي يتعلق اب ألنشطة التعلميية  ي الطريق الرمقي وكيف معلت تكل
ادلول ا ألعضاء عىل تيسي ودمع السوق التجارية التعلميية.
 .384و أأيد وفد ش ييل بيان وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،فامي يتعلق بأأمهية نوع
الاس تثناءات والتقييدات .واكن أأمر حيتاج اإىل مناقش ته من قبل اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة وخاصة
ا ألدوات الرمقية للتع م عن بعد واليت اكنت متيدة  ي بدلان مثل ش ييل .وعرب الوفد عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد ادلراسات
ا إلقلميية اليت ع م أأهنا سوف تسروهم إاسروهاما كبيا  ي النقاش.
 .385ورصح وفد اإكوادور أأنه قام من خالل جملسه الوطين بوضع معيار جديد لالبتاكر والبحث وامللكية التكرية و أأنه جعل
البحث عن التوازن بني ماليك احلقوق ،واملس تخدمني واجملمتع بصتة عامة كنقطة بداية .ويعترب مرشوع القانون اذلي اكنت
تعمل عليه حكومته مبثابة أأداة عضوية للمعرفة والابتاكر والإبداع اكنت تسعى اإىل اإعادة هيلكة الهن املؤسيس واملتاهميي
املتعلق ابمللكية التكرية .لقد سعى املرشوع لإحداث تغيي  ي المنوذج املتعلق هبذا املوضوع ،من أأجل النظر اإليه عىل أأنه
وثيقة ،لضامن متكيهنم من ضامن الرفاه وحسن املعيشة  ي تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتاكر والثقافة .وعرب الوفد عن
اعتقاده بأأن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة جيب أأن تضع حلول دولية ميكن أأن تضمن التوازن املنصف
ومن مث تعزيز الابتاكر دون نس يان احلقوق ا ألخرى مثل الصحة والتعلمي وضامن النتاذ اإىل الثقافة واملعرفة .واكن من احلمكة
ومن املالمئ ضامن أأن تسي دراسة ا ألمانة قدما وسوف تنتظر النتاجئ .وابلرمغ من ذكل ،اكن من املروهم أأيضا الاس مترار  ي
التتكي  ي والعمل عىل املوضوع؛ و ي هذا الصدد قامت اإكوادور بتأأييد بياين وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ووفد ش ييل.
 .386ورصح وفد الروهند بأأن التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى
تزايدت أأمهيهتا بصتة خاصة  ي عامل حسيق .وابلرمغ من أأن بعض ادلول ا ألعضاء ميكهنا حتقيق التقدم بشأأن وضع ترشيعات
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وطنية مالمئة ،فاإن العديد مهنا اكن يلزمه اللحاق هبذه املعايي .ومن بني احللول املقةرحة اإنشاء اإطار دويل ميكن أأن يشلك
اليرشيعات احمللية ألن وجود املزيد من الاختالفات  ي اليرشيعات الوطنية من شأأنه أأن ميثل عقبة  ي سبيل تدفق تبادل
املعرفة .وذلا فاإنه من الرضوري وجود اإطار دويل للتغلب عىل مثل هذه العقبات .لقد توقف العامل أأمام قضية "من ميتلكون
ومن ل ميتلكون"  ي العقود القليةل املاضية ،ويه مشلكة جيب حلروها واكن دلهيم أأيضا مشلكة "من ميتلكون املعرفة ومن ل
ميتلكون املعرفة" واليت حتتاج اإىل العالج .ومثلام هو احلال ابلنس بة للك حافز من حوافز امللكية التكرية ،جيب مواءمهتا مع
س ياسة نتاذ مناس بة .لقد اكنت رشعية حق املؤلف تعمتد بصورة مبارشة عىل حق اجلروهور بصتة عامة  ي النتاذ .وحث الوفد
ادلول ا ألعضاء عىل العمل من أأجل حتقيق هدف وضع اس تثناءات وتقييدات  ي اإطار دويل.
 .387ورصح انئب الرئيس بأأن العديد من الوفود قد أأاثرت تكل النقطة وقام وفد نيجياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة
الإفريقية ،مبحاوةل تركزي املناقشات عىل التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات
أأخرى من خالل تطوير املبادئ .و أأشار اإىل وثيقة  SCCR/27/8اليت أأشارت اإىل ا ألهداف واملبادئ .وقام انئب الرئيس
بتتح الباب للمنظامت غي احلكومية لعرض أراهئا فامي يتعلق ببند جدول ا ألعامل.
 .388ورصح وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بأأنه يدمع املناقشات املتعلقة
ابلتقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي إاعاقات أأخرى خبالف اإعاقة قراءة املطبوعات
لكنه أأيد املناقشات الرصحية واملتتوحة بدون اإصدار أأحاكم مس بقة عىل نييجهتا .وقد اس متع الوفد لبعض الراء املثية ل إالجعاب
حول تبادل اخلربات بشأأن املبادئ وا ألهداف ،وذكر أأن اجملموعة الإفريقية قد اقةرحت حال يتعلق ابإعداد رمس بياين جديد.
كام اس متع الوفد أأيضا اإىل خمتلف الراء اليت طرحت فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات .وقد ذكرت بعض الوفود معلية
اإدراج تكل املوضوعات  ي الاس تثناءات والتقييدات .واكنت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب هممتة بسامع تكل الوفود
ويه ترشح أراهئا املتعلقة ابلسي قدما .وقد تقبلت اجملموعة تكل الراء اجلديدة والطرق اليت سيساعد عىل دفع القضااي
ل ألمام .وعربت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن فروهمروها أأنه من املروهم احلصول عىل معلومات من ادلراسة اجلديدة،
وخاصة من ا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .و ي التةرة اليت مل حيصلوا فهيا عىل معلومات بعد ،اكن من املروهم الاس امتع اإىل
أراء ادلول ا ألعضاء ا ألخرى فامي يتعلق بكيتية دفع املناقشات قدما .وطالبت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ابحلصول
عىل مزيد من املعلومات من تكل الوفود اليت طالبت ابإجراء املزج.
 .389ورصح وفد اليوانن أأن القيود الزمنية تمكن  ي يد ا ألمانة .كام سعى الوفد أأيضا للحصول عىل توضيح ملا اإذا اكن ذكل
اقةراحا جديدا أأم أأنه اقةراح مت طرحه  ي السابق.
 .390ورصح وفد نيجياي أأنه قد أأشار اإىل النسخة اجملمعة من وثيقة مكونة من  61صتحة واليت يقومون مبناقش هتا حاليا،
وتتعلق ابملكتبات ودور احملتوظات .و أأشار اإىل الوثيقة  .SCCR/26/4/provو أأشار اإىل أأنه اكنت هنا عنارص خمتلتة،
حيث قامت اجملموعة الإفريقية والوفود ا ألخرى ،مبا  ي ذكل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومجموعة دول أس يا واحمليط
الروهادي ،بطرح اقةراحات تتعلق مبوضوعات جدول ا ألعامل .واكن جيب مناقشة هذه العنارص  ي ظل الوثيقة املنشودة املتعلقة
ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احملتوظات .وإاذا اس تطاعوا جتميع تكل العنارص ووضعروها  ي نص مثل
النص اذلي قدمه الرئيس ابلنس بة للمكتبات ودور احملتوظات وإاذا اس تطاعوا القيام بعملروهم بنتس الطريقة اليت قاموا هبا
ابلنس بة للمكتبات ودور احملتوظات ،س تكون معلية اس تغالل الوقت أأكرث فاعلية وكتاءة.
 .391وعرب انئب الرئيس عن موافقته عىل أأن التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات اكنت متيدة
وساعدت املناقشات .ومن أأجل دمع املناقشات املتعلقة ابملؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى،
اقةرح قيام ا ألمانة برمس جدول  ،ي حماوةل لتجميع الواثئق اليت حبوزهتا .وميكن للجنة عندئذ اس تخداهما بأأفضل طريقة ممكنة،
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حبيث ميكهنا ابلتعل توضيح املوضوعات  ،ي ضوء ما جيب مناقش ته حول مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات
التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى.
 .392ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأن هنا اقةراح مثي لالهامتم من قبل وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب ،واذلي تداخل مع موقف وفد نيجياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية .واكن من املروهم وضع
وثيقة مجمعة تقوم بتجميع اكفة املواقف حول املوضوعات اليت اكنوا يناقشوهنا .واكن ميكهنم القيام بنتس الشئ ابلنس بة
للمؤسسات التعلميية والبحثية .لقد اكنت املناجه واملبادئ اليت يتحدثون بشأأهنا مامتثةل متاما .ما يه املكتبة؟ وما هو الغرض من
املكتبة؟ اإن املكتبة ليست مركزا ثقافيا حفسب .لكهنا مركز لدلراسة والبحث ويه رضورية ابلنس بة للمؤسسة التعلميية .ومل
ير الوفد أأي جدوى لوجود نقطتني وموقتني منتصلني ألهنم يضيعون الوقت اإذا قاموا ابلتصل بيهنام بصورة متتعةل .وقد قام
الوفد بطرح هذا الاقةراح وميكن ل ألمانة  ،ي ادلورة التالية ،تقدمي مسودة لروهذه الوثيقة .وس ميكهنم حتقيق املزيد بصورة هامة
ومنتجة  ي الوقت املصص اإذا اكن دلهيم وثيقة واحدة حول التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات
واملؤسسات التعلميية والبحثية تضم لك ذكل  ي وثيقة واحدة .واكن ذكل أأمرا همام وميكن أأن يساعدمه  ي حتقيق طترة  ي
معل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .واكنت أأمه نقطة ينبغي اإلقاء الضوء علهيا يه أأهنم سيمتكنون من القيام
اإىل حد كبي بتقليص الوقت اذلي يقضونه  ي مناقشة أأمور اكنت متثل بصتة أأساس ية نتس القضااي.
 .393و أأشار وفد الربازيل اإىل بيان وفد نيجياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية .وعرب عن فروهمه أأن الهن اذلي طرحه
الرئيس للمكتبات ودور احملتوظات ميكن تطبيقه عىل املؤسسات التعلميية والبحثية ،وفقا ملا ر أأته اجملموعة الإفريقية .ومل
يسيبعد اقةراح وفد الاحتاد الرويس لكنه عرب عن رغبته  ي أأن يتروهم بوضوح أأثر ذكل عىل املوضوعني .وفامي يتعلق بتكرة قيام
ا ألمانة ابإعداد وثيقة ،فقد ر أأى أأن أأفضل سبيل هو السامح لدلول ا ألعضاء ابلس مترار  ي الاسةرشاد خالل املناقشات.
وعندما أأشاروا اإىل الوثيقة اليت قدهما الرئيس ،للمكتبات ودور احملتوظات ر أأى الوفد أأن وجود وثيقة مماثةل تتضمن وتقدم
اإرشادات لدلول ا ألعضاء وموضوع املناقشة سوف ميثل أأفضل أأسلوب دلفع املسأأةل قدما .و أأيد الوفد اقةراح وفد نيجياي،
متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية.
 .394ورصح وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،بأأن اجملموعة تؤيد اإثراء مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة .لقد اكنت املناقشات متيدة ،وبعد الإشارة اإىل ذكل ،عرب الوفد عن رضاه بشأأن جدول ا ألعامل كام
هو.
 .395ورصح انئب الرئيس بأأنه نظرا للمداخالت فقد اكن من الرضوري اإاثرة بعض املسائل .وقد ذكرت بعض الوفود فائدة
قيام ا ألمانة ابإعداد جدول مماثل للجدول اذلي أأعدته من أأجل الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احملتوظات،
من أأجل املناقشات املس تقبلية بشأأن التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات
أأخرى .وقد اس متعوا أأيضا لالقةراحات املتعلقة ابإجراء مناقشات متتوحة حول املسائل املتعلقة مبوضوع التقييدات
والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث .واكن من الرضوري أأيضا الترصحي بأأهنم ميرون بوقت قد حيدث به بعض
التوافق بشأأن موضوعات ،مفن انحية هنا التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات ،ومن انحية أأخرى،
هنا املؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .وقد يكون هنا بعض التداخل .وفامي يتعلق ابلقةراح
اذلي طرحته اجملموعة الإفريقية ،واملتعلق ابإعداد وثيقة مجمعة حول بنود جدول ا ألعامل ،حبيث تش به اجلدول اذلي مت اإعداده
خبصوص الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احملتوظات ،فاإهنا سوف تساعد الوفود عىل احلصول عىل
أأيضاحات بشأأن بعض املوضوعات واملسائل ،كام س متكهنا من اسييضاح بعض املسائل اليت طرحت  ي الوثيقة
 .SCCR/26/4 provوسوف متكهنا من حتقيق تقدم  ي مناقشات بند جدول ا ألعامل ووضع صيغة أأفضل ملناقش هتا .وفتح
الرئيس الباب للمنظامت غي احلكومية للتحدث بشأأن البند  7من جدول ا ألعامل.
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 .396ورصح ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية بأأنه  ي س ياق املناقشات حول التعلمي ،عرب عن رغبته  ي لتت
نظر اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإىل مبادرة قامت هبا اليونسكو والويبو  ي عام  .1976وقد قام خرباء
بصياغة قانون رموذيج  ي عام  1976بناء عىل طلب من ادلول ا ألعضاء وسعت منظمة اليونسكو اإىل تقدمي قالب يامتىش مع
معاهدة برن لدلول النامية حبيث ميكنه اسييعاب تقاليد القانون العام والقانون املدين .وبيامن جند أأن قانون  1976اكن قانوان
مناس با ،فقد حدث الكثي  ي اليسعة والثالثني عاما املاضية ،واكن يبدو أأنه من املالمئ التتكي  ي حتديث وثيقة القانون غي
امللزم .واقةرحت املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية أأن تتضمن ادلراسة اليت يقوم هبا الربوفيسور دانيال س ن دراسة
نطاق للتأأكد من جدوى اإعداد تقرير حمدث يمت تكييته مع البيئة الرمقية .وعند التتكي  ي املراجعات املمكنة للقانون المنوذيج
لعام  ،1976اكنت هنا فرصة لصياغة أأحاكم رموذجية تيناول اس تثناءات وتقييدات حق املؤلف اخلاصة ابلتعلمي والبحث مبا
 ي ذكل اس تثناءات التعلمي عن بعد املقدم عرب احلدود واملصنتات الييمية اليت تمتتع حبق املؤلف واس تثناءات  ي الوقت
املناسب من أأجل الةرمجة وقواعد مساءةل ا ألنظمة ،للتعامل مع خمتلف الشواغل املتعلقة ابلنتاذ اإىل املصنتات الثقافية مبا
يامتىش مع التعامل مع املصاحل املرشوعة للموردين واملصنتات الثقافية .وميكن أأن يوفر قانون تونس المنوذيج للجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة خطوة ل ألمام ،بناء عىل طلب اجملموعة الإفريقية ،وذكل من أأجل تأأمني وجود نظام حق
مؤلف دويل يالمئ اكفة الشعوب وهيدف اإىل حتقيق مزااي تمتثل  ي وجود منتجات ثقافية وعلمية وفنية ميكن النتاذ اإلهيا.
 .397ورصح ممثل برانم العداةل الإعالمية وامللكية التكرية للكية احلقوق التابعة للجامعة ا ألمريكية بواش نطن ( )PIJIPبأأنه
من لكية احلقوق ابجلامعة ا ألمريكية بواش نطن .كام اكن منسقا أأيضا لش بكة اخلرباء العامليني حول حقوق مس تخديم حق
املؤلف ،ويه عبارة عن مجموعة من الأاكدمييني والأاكدمييني املتخصصني  ي جمال حق املؤلف من أأكرث من  30دوةل واذلين
اكنوا هممتني ابلقيام بأأحباث حول املعايي وادلراسات التجريبية املتعلقة حبقوق املس تخدم  ي اكفة دول العامل .وحتدث ممثل
الربانم مؤيدا دم املؤسسات التعلميية  ي املناقشات املتعلقة بقضااي املكتبات ،حيامث تقاطع املوضوعان عىل ا ألقل .واكن من
املتيد أأن يمت التتكي  ي منتجات متيدة للتعلمي من خالل فئتني .التئة ا ألوىل اكنت عبارة عن مجموعة من املعايي ،سواء اكنت
 ي شلك مبادئ غي ملزمة لنصوص ملزمة واكنت التئة الثانية عبارة عن مجموعة من مواد تتعلق ابإرشادات فنية لقوانني غي
ملزمة .و ي تكل التئتني ،اكن جيب أأن تكون املعايي أأكرث جتريدا .وجيب أأن تس توعب العديد من ا ألنظمة القانونية بطرق
خمتلتة  ي التعامل مع تكل املعايي وجيب أأن تكون الإرشادات أأكرث حتديدا ولكن أأقل تقييدا .وجيب أأن تطرح طرقا خمتلتة
للوفاء مبعايي أأكرث جتريدية واليت ميكن القيام هبا من خالل القوانني المنوذجية ،مثل قانون تونس المنوذيج لدلول النامية ،أأو
مجع وتصنيف للخيارات للوفاء ابملعايي .وميكن اإدراج معايي التعلمي  ي معايي املكتبات اليت متت مناقش هتا  ي اللجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .ومن أأجل حتقيق نتس الروهدف ،أأتت ثالثة معايي  ي املقدمة :أأول ،متطلبات التوازن.
اإن أأمه شئ ميكن لدلول ا ألعضاء القيام به محلاية مصاحل املعلمني ومصاحل املكتبات هو وجود مرونة اكفية  ي قوانيهنا للوفاء
مبتطلبات تغي الزمن .وهنا أأحد الامنذج اجليدة لتحقيق التوازن واملتضمنة  ي فصل امللكية التكرية املتعلق ابتتاقية الرشاكة
عرب احمليط الروهادي ( )TPPواليت اكنت اتتاقية بني رشحية واسعة من ادلول ا ألعضاء .وطالبت املادة  18.66بتحقيق التوازن
بني حق املؤلف و أأنظمة احلقوق اجملاورة وطالب بأأن يقوم لك طرف مبحاوةل حتقيق توازن مناسب بني حق املؤلف دليه
و أأنظمة احلقوق اجملاورة ،من بني أأمور أأخرى ،من خالل الاس تثناءات والتقييدات اليت تامتىش مع اختبار الثالث خطوات،
مبا  ي ذكل تكل اليت تتعلق ابلبيئة الرمقية ،مع الاهامتم بصورة مناس بة اب ألغراض املرشوعة ،واليت تتضمن ،عىل سبيل املثال
ل احلرص ،النقد والتعليق والتقارير الإخبارية والتدريس والبعثات والبحث وا ألغراض املامثةل .لقد اكنت املادة جمردة نسبيا
ومتتوحة .ومل تقم بتقليص عدد ا ألغراض أأو أأنواعروها واليت ميكن للمرونة اقةراهحا وبدل من ذكل أأبقت املعيار متتوحا أأمام
أأغراض مماثةل .واكن هذا ا ألمر مالمئا من أأجل وثيقة دولية ،تسعى للحتاظ عىل درجة من املرونة فامي يتعلق بكيتية تطبيق
املعايي لكن لزالت تتطلب وجود معيار ملزم لتحقيق التوازن .واكن أأول بند  ي الوثيقة  - SCCR/26/3وهو دم النص
املقةرح من قبل وفد نيجياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،ووفد الربازيل ،و أأوروغواي وإاكوادور – يتضمن صياغة
مماثةل وتسمح هلم بعمل نسخ لصون الةراث الثقا ي .وميكن لروهذه الصياغة أأن متثل بداية جيدة ابلنس بة لصياغة اتتاقية الرشاكة
عرب احمليط الروهادي لتحديد وإادراج ا ألغراض املتعلقة مبؤسسات التعلمي واملكتبات .واكن هنا جانبان جيب اإدراهجام  ي
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املناقشات املتعلقة ابلتعلمي واليت وردت أأيضا  ي املناقشات لتائدة املكتبات أأولهام اس تثناء يتعلق ابملساءةل .وهو يتضمن
املكتبات واملؤسسات التعلميية والبحثية ومؤسسات اخلدمة العامة ا ألخرى .اثنيا ،اس تثناءات خاصة بتدابي امحلاية التنية.
واكن من املروهم مباكن أأل يمت اس تخدام تدابي امحلاية التنية لإعاقة فاعلية التقييدات والاس تثناءات واليت تنص عىل أأغراض
أأخرى ومؤسسات تعلميية ؛ اإن توفي املواد لطالهبا هل نتس ا ألمهية ونتس الاحتياجات مثل املكتبات اليت توفر نتاذا لرعاهتا.
وقد ظل برانم العداةل الإعالمية وامللكية التكرية للكية احلقوق التابعة للجامعة ا ألمريكية بواش نطن ( )PIJIPملزتما مبساعدة
اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،مبا  ي ذكل من خالل تبادل ادلراسات ،وتوفي دليل للمداولت بيامن حترز
تقدما ل ألمام.
 .398ورصح ممثل الاحتاد ادلويل ملنظامت حقوق الاس تنسا ( )IFRROبأأن املؤسسات التعلميية والطالب واملدرسني
والباحثني اكنوا حباجة اإىل موارد للنتاذ اإىل ا ألعامل احملمية حبقوق ملكية واليت أأزالت العقبات ومكنت من النتاذ الرسيع واملرحي
والسلس اإىل ا ألعامل احملمية حبقوق فكرية .و ي نتس الوقت ،فاإن النارشين ومبدعو تكل ا ألعامل حيتاجون اإىل وس يةل أمنة
وفعاةل لنرش أأعامهلم .وفامي يتعلق اب ألعامل احملمية حبقوق مؤلف ،ل جيب أأن تعمتد دوةل عىل اإبداعات الخرين من خالل
اس تياد املصنتات املنشورة ،واليت تتضمن مؤثرات ثقافية واحضة ومتضمنة .ومه حيتاجون اإىل متكني الإبداع احمليل ونرش
مواد مت تأأليتروها  ي الس ياق املأألوف دلهيم وعىل ا ألسس اليت قاموا بوضعروها بأأنتسروهم .ويعترب نرش الكتب ادلراس ية أأيضا قاطرة
قطاع النرش ،فروهيي متثل  ي بعض البالد مثل جنوب أأفريقيا  % 90من اإنتاج هذا القطاع .اإن الإبداع ونرش أأعامل جديدة
ذات جودة مرتتعة عىل املس توى الوطين يتطلب حامية املؤلف والنارش من انهتا حقوقروهام واحلصول عىل تعويض مايل عىل
هجودهام .اإن حق املؤلف هو اذلي مكن املؤلف من كسب قوته واكن ميثل خيطا ينظم حبات العقد .وهنا ثالثة مكوانت
رئيس ية ،ويه ا ألسواق ا ألساس ية وا ألسواق الثانوية واس تثناءات حقوق املؤلف .ويعترب لك مكون من تكل املكوانت همام
لكهنا ل تمتتع بنتس ا ألمهية .وتتضمن ا ألسواق الثانوية مس تخدمني متوضني من خالل حقوق جامعية من خالل الاحتاد
ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنسا  .واكنت قادرة عىل الاس تجابة للظروف احمللية واحتياجات املس تخدم وممارسات
النسخ والقوانني احمللية ابلإضافة اإىل التعامل مع التغيات التكنولوجية بيامن تقوم  ي نتس الوقت بتحقيق التائدة لاكفة أأاحاب
املصلحة  ي سلسةل القمية .وتقوم ا ألسواق الثانوية ابس تكامل ا ألسواق ا ألساس ية لكهنا مل حتل حملروها .ويتجه ادلخل القادم من
املس تخدمني الثانويني اإىل املؤلتني والنارشين .وقد أأوحضت دراسة قامت هبا مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز  ي اململكة
املتحدة أأن  %25تقريبا من املؤلتني حيصلون عىل  %60من ادلخل من الاس تخدامات الثانوية ألعامهلم واكن النارشون  ي
اململكة املتحدة يعمتدون عىل ادلخل الثانوي الوارد بنس بة  %12من ماكس هبم وهو ما يساوي حوايل  %19من الاسيامثرات
 ي املصنتات اجلديدة .و أأشارت دراسات أأخرى اإجريت  ي اململكة املتحدة أأن حدوث ارختاض بنس بة   %20ي ادلخل من
اململكة املتحدة ابلنس بة للمبدعني سوف ينت عنه خمرجات أأقل بنس بة  %20بيامن أأن الارختاض بنس بة  %20س يعىن
هبوط مبقدار   %29ي املرجات أأو ما يوازي  2870مصنتا س نواي .وتشي اخلربات املكيس بة من خالل تبادل الراء حول
اليرشيعات اإىل أأن الاس تخدام الأكرث اإنصافا اذلي يمت السامح به  ي ظل اس تثناءات مثلام حيدث  ي كندا اكن هل أأثر سليب
قوي عىل قطاع النرش الوطين ،وخاصة ابلنس بة للمواد التعلميية .واكن النسخ وإااتحة وتوزيع املصنتات مبوجب ترخيص من
منظامت منح حقوق الاس تنسا سيتضمن بصتة عامة جزءا من املصنتات أأو فصل أأو مقالت .وقد تضمن ذكل التحميل
من خالل الانةرنت أأو رمقنة املصنتات وختزيهنا عىل ش باكت دولية أأو بيئات التع م الافةراضية مثل البث التدفقي املتعدد من
خالل اإشارة واحدة ومواقع ادلورات الضخمة املتتوحة عىل الانةرنت (ادلورات املتتوحة الضخمة عىل الانةرنت) .وتشلك
املؤسسات التعلميية جزءا من النظام احليوي للمصنتات املنشورة .ومن املروهم السامح هبا وتوفي حلول لروها للسامح ابلنتاذ
القانوين للمصنتات احملمية حبق مؤلف .و أأفضل طريقة لتنظمي ذكل يه اإبرام اتتاقيات للةرخيص املبارش مع املؤلتني والنارشين
اإىل جانب اإدارة جامعية للحقوق من قبل منظامت منح حقوق الاس تنسا  .واكن هذا هو احلل الوحيد اذلي ميكن أأن يتي
مبتطلبات املس تخدمني ادليناميكية للحصول عىل نتاذ سروهل وقانوين وميرس مع خلق توازن  ي نتس الوقت بني الإبداع احمليل
واس تياد امللكية التكرية ،و ي جمال التعلمي والبحث أأيضا.
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 .399و أأيد ممثل احتاد النارشين ادلوليني ( )IPAبيان ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنسا  .وميثل
الاحتاد احتادا مظليا لحتادات النرش احمللية .و أأشار اإىل أأن أأي خشص حرض التاعلية اجلانبية للمنتدى ادلويل للمؤلتني قد
ر أأى كيف اكن مؤلتو املواد التعلميية يشعرون ابلتغيات اليت اكنت تبدو بس يطة  ي قانون حق املؤلف  ي كندا ،واتتقوا عىل
أأن ا ألمور قد تسوء وتسبب رضرا ابلغا ،عىل حساب الكتاب والنارشين احملليني وجودة التعلمي .واكنت احلقيقة تمتثل فامي
أأشارت اإليه دار بي جدين ،ويه دار نرش ابرزة  ي السويد ،بأأنه  ي هناية املطاف "لن يقوم أأحد سوى النارش احمليل
ابلسيامثر  ي اإبداع ا ألدب الوطين اذلي يعترب همام ابلنس بة للوطن كام هو همم ابلنس بة لبقية العامل" .وحهثم ممثل الاحتاد
بوصتروهم صناع قرار عىل أأن يتذكروا ذكل .وحيتاج النرش التعلميي اإىل أأكرب قدر من احملتوى احمليل حيث جيب توفي احملتوى
املناسب ابلصيغة املناس بة  ي الوقت املناسب .واكنت هنا حاجة اإىل خربة ومعرفة كبية ابلقطاع التعلميي .وهذا ا ألمر ل
ميكن القيام به برسعة ويرس .اإهنا هممة ذات تتاصيل يقوم هبا أأشخاص حمبون للتع م والتدريس والكتب وإاذا متت ابإتقان فاإهنا
توفر أأكرب قدر من ادلمع للمعلمني وميرسي التعلمي .ويعترب حق املؤلف مبثابة العمود التقري لقتصاد املعرفة .لقد اكن تطبيق
قواعد منصتة للجميع هو اذلي يصنع التنافس من قبل متنافس صغي دليه ما يقوهل ،أأي من خالل فكرة جيدة أأو منت
قوي .و ي ا ألساس فاإن حق املؤلف هو اللية اليت يقوم من خاللروها القراء بتقدمي مقابل مادي لإبداع وإانتاج ونرش املعلومات.
لقد اكنت رماذج "النتاذ اجملاين" يه  ي الواقع رماذج "املؤلف هو من يدفع المثن" .وإاذا اختاروا القيام بذكل فاإنه س يكون مثارا
ل إالجعاب .ومع ذكل ،ل ميكن توقع ذكل من لك خشص .ونييجة ذلكل أأيضا فاإن الرشاكت الوس يطة واملنصات الالكةرونية
اكنت تس تتيد بشلك غي متناسب من وراء ذكل .من اذلي يريد أأن يعمل جماان  ي قطاع التعلمي؟ وإاذا أأرادوا ذكل مفا يه
التةرة اليت يس تطيعون فهيا القيام بذكل؟ وينطبق نتس ا ألمر عىل النارشين .ويعترب النارشون مس تخدمني ومبدعني ملصنتات
محمية حبقوق مؤلف .ومه غالبا ما يقومون ابإنتاج مصنتات مع مؤلتهيم من خالل تكييف وهيلكة العمل لييناسب مع املناجه
الوطنية .فلامذا يؤيدون حق املؤلف؟ اإهنم يؤيدون  ي احلقيقة وجود حق مؤلف متوازن يسمح ببعض الاس تثناءات مثل
احلق  ي الاقتباس من معل خشص أخر واحملااكة و أأمور أأخرى .ور أأوا أأيضا أأن بعض الاس تثناءات رضورية حيث ل يتداخل
الاس تخدام املشار اإليه مع سوق النارشين .وهذا هو ما يشي اإليه اختبار اخلطوات الثالثة :ل تقم بعمل جتاه الخرين ل
حتب أأن يقومون مه به جتاهك.
 .400ورصح ممثل الاحتاد ادلويل للصحتيني بأأن الوفود قد تصاب ابدلهشة اإذا عرفت أأن الةراخيص الثانوية تعترب مصدرا
هاما لدلخل املادي للصحتيني ،ليس فقط للصحتيني اذلين قاموا بتأأليف كتب ،ولكن للصحتيني اذلين يقومون بكتابة
مقالت  ي الصحف أأيضا .ويعاين الصحتيون من تشويه صورهتم من قبل املشاهي اذلين قاموا بتحقيق أأموال طائةل ،بيامن
يقوم العديد بعمل تقارير للجمروهور ويعمتدون عىل دخل حيصلون عليه من الةرخيص الثانوي حىت يس تطيعوا البقاء .وطالب
ممثل الاحتاد من الوفود التتكي بةروي  ي طبيعة الاس تثناءات .واكن البند اذلي أأشي اإليه  ي اتتاقية الرشاكة عرب احمليط
الروهادي يس تخدم ليشجيع ادلول ا ألعضاء عىل تبين مبد أأ الاس تخدام املنصف من الولايت املتحدة ا ألمريكية ،وهو عبارة عن
ترخيص ملن ميلكون املال ليقرروا ما هو الإنصاف .وتبلغ تلكتة التقايض  ي الولايت املتحدية لإثبات ما اإذا اكن نظام حق
املؤلف  ي الولايت املتحدة منصتا أأم ل حوايل مليون دولر أأمرييك .و ي دوةل ممثل الاحتاد ،قامت احلكومة بدراسة ورفض
دعوات من أأجل تطبيق نظام منصف وقررت بدل من ذكل أأن حتدد اليرشيعات الوطنية أأغراض نرش ا ألخبار والشؤون
اجلارية لكهنا رفضت أأن يمت اإاتحة مصنتاهتا جماان ألن التعلمي واملكتبات تعترب مصلحة عامة.
 .401ورصح ممثل منتدى حوار املس هتلكني عرب ا ألطليس ( )TACDبأأن الاسيامثر العام  ي البحث والتعلمي واجلروهود
العلمية حيتاج اإىل العودة اإىل جمال الصاحل العام .وغالبا ما اكن يمت اإنتاج مقالت أأاكدميية وكتب تعلميية نييجة لالسيامثر العام  ي
مرتبات املدرسني واذلين من املتةرض أأهنم يقومون ابلتدريس والبحث .وقد جنم الكثي من املقالت الأاكدميية والكتب
التعلميية عن هذا النوع من الإنتاج .حىت أأن الاحتاد ا ألورويب  ي برانجمه البحيث متعدد الس نوات ،أفاق  ،2120تبىن
س ياسة نتاذ حر اإلزامية ،حيث جيب أأن يمت نرش املقالت العلمية اليت يمت اإنتاهجا نييجة اسيامثرات و أأحباث الاحتاد ا ألورويب،
بعد عام أأو فةرة تعليق ،عىل الانةرنت وجماان .ويأأيت ذكل من منطلق اإميان الاحتاد ا ألورويب بأأن اجلروهور ل جيب أأن يدفع
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مرتني .ونظرا لالسيامثرات العامة  ي جمال التعلمي ،لن يكون من املناسب أأن نعي  ،ي عامل يوجد به ماليني من طالب
اجلامعات واملدارس الثانوية حول العامل اذلين ل يس تطيعون سداد مثن الكتب التعلميية أأو يقومون ابس تخدام نسخ رمقية
ضعيتة بصورة غي قانونية .ولبد أأن يدركوا احلقيقة  ي العامل الرمقي حيث يصبح هذا النوع من الإنتاج ،وخاصة عند اس تخدام
أأرصدة عامة ،للصاحل العام .واكن هذا هو احلال بصتة خاصة  ي أس يا و أأمرياك الالتينية و أأفريقيا .لقد اكنت مسأأةل تتعلق
ابلعدل .لقد اكن اقةراحا مل يؤذ أأي خشص لكنه يتيد ا ألغلبية.
 .402ورصح ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات ومعاهدها ( )IFLAأأنه يتحدث ابلنيابة عن الاحتاد فامي يتعلق ابقةراح
الاحتاد الرويس بضم مناقشات الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احملتوظات .وقد اعةرض عىل هذا الضم
لعدة أأس باب .اكنت املكتبات  ي العديد من ادلول تعمل بصورة مس تقةل ويمت متويلروها من قبل مس توايت منتصةل من
احلكومة .وقد صدرت ترشيعات منتصةل لروها واكنت ختضع لإدارة منتصةل واكن لروها همام خمتلتة وواسعة وقواعد مس تخدمني
كبية .واكن هذا هو سبب تعامل الاقةراح ا ألصيل للمجموعة الإفريقية مع املكتبات ودور احملتوظات بصورة منتصةل عن
املؤسسات التعلميية والبحثية .عالوة عىل ذكل ،فقد حققت مس توى أأكرث تقدما من النض واكنت حتتاج اإىل احلتاظ عىل
مس توى الزمخ اذلي مت حتقيقه  ي دورة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وبعد الإشارة اإىل ذكل ،اعتقدت
أأن هنا جمالت معينة وحمددة حيث تتواءم مصاحل واحتياجات املكتبات والتعلمي بصورة اكفية حبيث ميكن النظر اإلهيا جنبا
اإىل جنب دون احلد من تقدم املس تخدمني واملكتبات .لقد اكنت تكل الاحامتلت مقبوةل ليشجيع ادلول ا ألعضاء عىل السي
قدما  ي املناقشات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احملتوظات.
 .403و أأشار وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) اإىل وضع التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملؤسسات التعلميية والبحثية
وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى  ي القانون الإيراين والتطورات احملمتةل  ي املس تقبل القريب .وتنص املادة  8من قانون حق
املؤلف  ي اإيران لس نة  1970عىل أأنه حيق للمكتبات العامة ومراكز التوثيق واملنشأت التعلميية  ،غي التجارية ،معل نسخ
من املصنتات احملمية حبق مؤلف من خالل الصور الضوئية أأو أأي معليات مشاهبه ،ابلعدد والإضافات الرضورية ،ألغراض
القيام بأأنشطهتا ،وفقا لإعالن يصدره جملس الوزارات .ووفقا للامدة  18من مرشوع القانون اجلديد ،ميكن للمؤسسات
التعلميية اس تنسا املصنتات املنشورة اليت تمتتع حبق مؤلف ألغراض تعلميية غي جتارية بدون احلصول عىل اإذن من صاحب
احلق ،برشط أأن تكون معلية الاس تنسا معلية فردية ،وإاذا مت تكرارها ،يمت ذكل  ي حالت متترقة ول يرتبط بعضروها
ببعض .ونصت املادة  23من مرشوع القانون السامح ابس تنسا املصنتات املنشورة من قبل أأشخاص يعانون من اإعاقات
ذهنية وبدنية برشط عدم اإماكنية اس تخدام املصنف  ي صيغته ا ألصلية ،أأو اكن يصعب القيام بذكل علهيم ،ويمت اس تنسا
املصنف  ي صيغة ،يسروهل علهيم النتاذ اإلهيا ،ولالس تنسا من أأجل أأغراض غي جتارية .و أأيد الوفد املبادرات احلالية املتعلقة
بصياغة وثيقة ملزمة بصورة قانونية مناس بة حول الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة مبؤسسات التعلمي والتدريس والبحث
وا ألشخاص ذوي الإعاقات عىل املس توى ادلويل.
 .404ورصح انئب الرئيس أأثناء الاسةراحة أأنه متكن من التحدث اإىل مجموعة من الوفود واكن هنا معل تنس يقي من أأجل
القيام ابملزيد من التطوير ملوضوع التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات
أأخرى .وقد طرحت بعض الوفود احامتلية وجود أأداة مثل اليت مت اإعدادها خبصوص التقييدات والاس تثناءات لتائدة
املكتبات ودور احملتوظات  ي صورة رمس بياين تقوم ا ألمانة برمسه ،حبيث جتمع النقاط املروهمة من الواثئق اليت اكنت دلهيم  ي
اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .واقةرحت الوفود ا ألخرى وجود مناقشات متتوحة حول الوثيقة
 SCCR/26/4/prov.اليت تضمنت معلومات مت احلصول علهيا من خالل املناقشات اليت جرت حول املوضوع .واكن انئب
الرئيس وا ألمانة عىل اس تعداد لصياغة ا ألدوات اليت ميكن أأن تسروهم بصورة بناءة  ي تطوير املناقشات حول خمتلف
املوضوعات .واكن هنا خيار أخر يتعلق ابقةراح بعض الوفود فامي خيتص بعقد مناقشات متتوحة .ول شك أأن لك مناقشة
من املناقشات املواضيعية اليت قاموا بعقدها و أأن لك من املواقف اليت مت وصتروها فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة
ابملؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى س يكون لروها أأمهيهتا عند الاس مترار  ي مناقشات اللجنة ادلامئة
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املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .و أأشار الرئيس اإىل أأن ادلراسة اكن قيد التحديث وسيتضمن املزيد من املعلومات واليت
س تكون متيدة للمناقشات اجلارية .وذلكل ميكهنم غلق البند  7من جدول ا ألعامل طاملا أأنه ليس هنا توافق  ي الر أأي فامي
يتعلق ابإعداد الوثيقة اليت س تكون مبثابة أأداة ،أأو عقد مناقشات متتوحة نظرا ألن هنا دراسات لزالت قيد الإعداد.
 .405وطالب وفد نيجياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،اسييضاح كيتية السي قدما بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات اخلاصة ابملؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى  ،ي ظل عدم وجود توافق  ي الر أأي حول
اإعداد الرئيس لنص مجمع .ومل تتكر اجملموعة الإفريقية  ي أأن هنا تعارض يظروهر من خالل ادلراسة الاس تعراضية حول
ا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى خبالف اإعاقة قراءة املطبوعات .واكن دلهيم أأيضا نص مطول  ي الوثيقة SCCR/29/4
واقةراحات أأخرى حول بند جدول ا ألعامل .واكن الغرض من الاقةراح هو الةركزي عىل املناقشات وتيسيها ،مع اس تخدام
املعلومات املتضمنة  ي الوثيقة  .SCCR/29/4وطالبت اجملموعة الإفريقية دمع ادلول ا ألعضاء  ي اس تغالل وقهتا بصورة
أأفضل و أأن تكون أأكرث فاعلية  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .406و أأكد انئب الرئيس أأن وجود رمس بياين سوف ميكهنم من الاس مترار  ي املناقشات اإىل جانب عقد مناقشات متتوحة
من انحية أأخرى تعمتد عىل الوثيقة اليت أأشار اإلهيا وفد نيجياي متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية .وفامي يتعلق ابإعداد الرمس
البياين ،مل تكن ا ألمانة وانئب الرئيس مس تعدين لإعداد هذه ا ألداة حفسب ،بل اإعداد أأي أأداة أأخرى تكون رضورية وتسروهم
 ي تطوير املناقشات  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .407وعرب وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان وسط أأورواب والبلطيق ،عن شكره لوفد نيجياي ،متحداث ابلنيابة
عن اجملموعة ا إلفريقية ،عىل اقةراحه .وقد اس تنتجت مجموعة بدلان وسط أأورواب والبلطيق أأهنا مل تقم حىت الن مبناقشة
موضوعات معينة تتعلق ابلس تثناءات والتقييدات املتعلقة بأأغراض تعلميية وحبثية ،كام اكن احلال ابلنس بة للتقييدات
والاس تثناءااتخلاصة ابملكتبات ودور احملتوظات .ومل تس تطع حتقيق نتس مس توى النض فامي يتعلق هبذه ا ألنواع من
الاس تثناءات والتقييدات .وذلكل ،ل ميكنه دمع نتس املهن املتعلق ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور
احملتوظات  ي هذا الوقت.
 .408و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء اإىل تعليق وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان وسط أأورواب
والبلطيق ،ورصح بأأنه يؤمن أأيضا بأأهنم حيتاجون ملزيد من الوقت من أأجل التعرف عىل نطاق وطبيعة املقةرحات اليت مت
طرهحا .وتطلع اإىل فةرة التدبر اليت تتصل بني دورة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة احلالية وادلورة التالية،
من أأجل صقل فكرها حول املقةرحات.
 .409ورصح وفد اليوانن أأن اليوانن بوصتروها دوةل من ادلول ا ألعضاء  ي الاحتاد ا ألورويب فاإن اجملموعة ابء ليس دلهيا
وقت اكف ملناقشة املسأأةل.
 .410و أأيد وفد الس نغال املوقف اذلي أأعلنه وفد نيجياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية .وميكن أأن يساعد الاقةراح
عىل حتقيق تقدم  ي تتكيمه ويساعد عىل دفع املناقشات قدما .ورصح الوفد بأأن ا ألداة ل تتعارض مع التدابي ا ألخرى،
وحىت لو مل يتوفر الوقت للمجموعات ملناقش هتا ،ل جيب أأن تكون هنا معارضة.
 .411ورصح انئب الرئيس بأأن اإعداد الواثئق اليت ميكن أأن متثل أأدوات لتطوير املناقشات ميكن أأن تسروهم بال شك  ي
املناقشات  ي وقت معني ،بعد تتكي الوفود  ي اس تخدام هذه ا ألدوات .واكن الرئيس وا ألمانة قادرين عىل اإعداد أأي وثيقة
ميكن أأن تساعد  ي مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وعرب انئب الرئيس عن اعتقاده بأأهنا
س تكون مناقشات بناءة .وقام الرئيس ابإغالق البند  7من جدول ا ألعامل عىل أأساس أأهنم يدرسون خيارات للتقدم  ي
املسأأةل.
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 .412ورصح الرئيس بأأنه سيبد أأ بعرض وثيقة اإقرار معاهدة مراك ،اليت أأعدها وفد الربازيل  ي ذكل اليوم املوافق 11
ديسمرب  .2015ودعا سعادة ستي الربازيل الس يد ماركوس جالتاو ورئيس مكتب حق املؤلف ،والس يد دي سوزا للصعود
اإىل املنصة مع املدير العام.
 .413ورصح املدير العام بأأهنا فرصة عظمية .لقد اكنت معاهدة مراك ،أأحد مثار العمل اجلاد للجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة و أأحد جناحات ادلول ا ألعضاء .لقد اكنت هنا حاجة للحصول عىل  20تصديق من أأجل تنتيذ
املعاهدة .أأما ابلنس بة لليةل املاضية ،ومع اإيداع وثيقة انضامم اسةراليا وإايداع وثيقة انضامم أأو تصديق الربازيل ،أأصبح دلهيم 13
تصديقا .وهنا احامتل حقيقي بدخول معاهدة مراك ،حزي التنتيذ  ي عام  2016ويعترب هذا ا ألمر من ا ألهداف الرئيس ية
ل ألمانة .وقد عرب املدير العام عن امتنانه للربازيل ل إالجراء اذلي قامت به وشكر الستي ورئيس مكتب حق املؤلف عىل
حضورهام .ومن أأحد ا ألمور الروهامة اليت تصاحب دخول املعاهدة اإىل حزي التنتيذ هو وجود توزيع جيد ليشكيل ا ألطراف
املتعاقدة .ومل يكن هنا دول أأعضاء سيس تتيد أأكرب اس تتادة من تدفق املصنتات املنشورة عرب احلدود  ي صيغة يسروهل
النتاذ اإلهيا حفسب ،بل اكنت هنا دول أأعضاء دلهيا مجموعات خضمة من املصنتات  ي صيغ يسروهل النتاذ اإلهيا أأيضا .و ي هذا
الصدد ،رحبوا بصتة خاصة ابنضامم الربازيل ،ويه دوةل كبية ومنتجة للمصنتات املنشورة وهو ما جعل اإيداع وثيقة الانضامم
للمعاهدة أأمرا همام.
 .414ورصح ستي الربازيل ،الس يد ماركوس جالتايو ،بأأنه يرشفه أأن ميثل الربازيل  ي مرامس اإيداع وثيقة التصديق عىل
معاهدة مراك ،للنتاذ للمصنتات املنشورة لصاحل املكتوفني وذوي العاهات البرصية أأو ذوي اإعاقات الطباعة ا ألخرى .وحتمل
الوثيقة معىن خاص لبالده .لقد قام وفد الربازيل اإىل جانب وفدي ابراغواي وإاكوادور ابلس تجابة لدلعوة اليت وهجهتا
الاحتادات للمكتوفني  ي عام  2009ومثلت الاقةراح ا ألويل خبصوص املسأأةل .ومن ا ألدةل الواحضة عىل أأمهية املعاهدة أأهنا
املرة الثانية  ي التارخي اليت يمت فهيا اإدراج معاهدة  ي اليرشيعات الوطنية مبس توى تعديل دس توري .ومل يكن ذكل ابلإجناز
البس يط .ومل يكن من املمكن التصديق عىل املعاهدة  ي تكل التةرة القصية بدون وجود رشاكة قوية بني وزارة الشؤون
اخلارجية ووزارة الثقافة ممثةل  ي الس يد دي سوزا ،رئيس مكتب حق املؤلف .وقد تضمنت العملية اليت جرت  ي الكوجنرس
املوافقة عىل تعديل عىل مس توى ادلس تور ،تضمن أأربعة تصويتات بأأغلبية بثالثة أأخامس ،اثنان  ي جملس الشعب واثنان  ي
جملس الش يو  .ومل يكن ذكل ابلإجناز اليسي .لقد حان الوقت لقيام اجملمتع ادلويل بكتابة فصل جديد حول مؤسسات
ا ألشخاص ذوي الإعاقة؛ وهو فصل يمت اإعداد نسخا منه بطريقة برايل ،وحبروف كبية وبصيغة ديزي أأو أأي صيغ أأخرى
يسروهل النتاذ اإلهيا .واكن هنا حاجة اإىل س بعة تصديقات أأخرى من أأجل دخول املعاهدة اإىل حزي التنتيذ وطالب ادلول
ا ألعضاء ا ألخرى ابلنضامم اإلهيم .وطالب ادلول ا ألعضاء اليت متتكل مجموعات كبية من الكتب اليت يسروهل النتاذ اإلهيا ابلنضامم
ألن النتاذ لروهذه الكتب قد جيعل املعاهدة موضوع اهامتم أأكرب لحتادات املكتوفني ولدلول النامية .وقد اكن عىل ثقة من أأهنا
ميكن أأن تصل اإىل حتقيق هدف العرشين تصديق قبل عقد اجلعية العامة التالية ،حبيث تقوم ادلول ا ألعضاء  ي معاهدة
مراك ،ابلجامتع ألول مرة عام  .2016ورصح بأأن نظام امللكية التكرية متعدد ا ألطراف ميكن قبل لك يء أأن يصبح أأداة
للتمنية الاجامتعية طاملا ميكهنم تعزيز عالقاهتم ادلولية والعمل معا من أأجل حتقيق هذا الروهدف.
 .415وجشع املدير العام اكفة ادلول ا ألعضاء عىل ا إلرساع  ي معلية التصديق حىت ميكهنا حتقيق هدف دخول معاهدة
مراك ،حزي التنتيذ قبل لقاهئا  ي اجلعيات العامة لدلول ا ألعضاء  ي .2016

البند  8من جدول ا ألعامل  :مسائل أأخرى
 .416افتتح الرئيس البند  8من جدول ا ألعامل ،مسائل أأخرى ،و أأشار اإىل أأهنم قد تلقوا اقةراحني جديدين مبوجب البند 8
من جدول ا ألعامل مبا  ي ذكل اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية،
الوثيقة  ،SCCR/31/4واقةراح من وفدي الس نغال والكونغو ابإدراج حق اإعادة البيع  ي العمل املس تقبيل للجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،الوثيقة  .SCCR/31/5وقد اتتق املنسقون ا إلقلمييون عىل أأن لك وثيقة ميكن أأن
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يقدهما مؤيدوها عىل أأن يمت اإعطاء ادلول ا ألعضاء الترصة للتعليق ،وطرح تساؤلت وتقدمي ردود أأفعالروها ا ألولية .ودعا الرئيس
وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،لتقدمي وثيقة .SCCR/31/4
 .417ورصح وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بأأن اجملموعة أأولت عناية خاصة
بتقدم املناقشات حول البث والتقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودول احلتظ والتقييدات والاس تثناءات لتائدة
مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .واكن هذا هو سبب رغبة اجملموعة  ي عرض أراهئا ا ألولية حول
اقةراهحا حبيث يكون دلى اللجنة مجموعة اكمةل من الراء وا ألفاكر املتبادةل  ي ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة .وقد أأيدت اجملموعة وهجة نظر املدير العام عندما رصحت بأأن مناقشة الاقةراح سوف تس تتيد من
التنس يق مع املؤمتر اذلي أأعلن عنه مؤخرا واخلاص اب ألسواق الرمقية العاملية .أأما الوثيقة اليت حتمل عنوان "حتليل حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة  ي البيئة الرمقية" فقد مت اقةراهحا خالل اإحدى املناقشات  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة للتحدايت اجلديدة اليت تنشأأ من جراء اس تخدام حقوق امللكية التكرية احملمية والبيئة الرمقية .وابإجياز ،اكن الاقةراح
يسعى اإىل اإجياد حلول مشةركة للتعامل مع اخلدمات الرمقية والوسائل التكنولوجية اجلديدة اليت نشأأت منذ تبين معاهدة
الويبو بشأأن حق املؤلف ( )WCTومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء واليسجيل الصويت ( .)WPPTومل يمت اعتبار أأن الك حقي
امللكية التكرية التقليديني واحلق  ي الإاتحة للجمروهور ،واملتضمنة  ي معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن
ا ألداء واليسجيل الصويت متثل الإطار القانوين للمصنتات اجلديدة ومس تخديم املصنتات احملمية  ي البيئة الرمقية .وعالوة عىل
ذكل ،فاإن العدد املزتايد للرشاكت ،اليت تقوم بتطوير رماذج معل جديدة تقوم عىل أأساس اس تخدام مصنتات محمية حبقوق
مؤلف من خالل منصات رمقية ،قد أأاثر شواغل عىل املس توى الوطين وادلويل ،وخاصة فامي يتعلق ابلشتافية  ي جمال
ا ألعامل والتعويض املايل للمؤلتني وفناين ا ألداء حول العامل .ومن التحدايت ا ألخرى هنا صعوبة تطبيق الاس تثناءات
والتقييدات عىل حق املؤلف  ي البيئة الرمقية والتأأثي احملمتل عىل احلقوق ا ألساس ية مثل حرية التعبي والنتاذ للثقافة واملعرفة
واملعلومات  ي ا ألماكن اليت يكون فهيا املس تخدم  ي موقف املالف احملمتل .وقد برر ذكل مناقشة املوضوع  ي اللجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،للبحث عن حل توافقي جلعل اللواحئ املتعلقة ابملسائل الرمقية أأكرث فاعلية عىل املس توى
متعدد ا ألطراف لتحقيق اس تخدام أأكرث اإنصافا و أأكرث توازان للمصنتات التكرية  ي البيئة الرمقية وتتضيل تطوير السوق الرمقية
للملكية التكرية احملمية .واقةرحت الوثيقة ثالثة جمالت عىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة :أأول ،حتليل
ومناقشة كيف قامت ادلول ا ألعضاء بوضع أأطر قانونية للمصنتات احملمية  ي اخلدمات الرمقية اجلديدة ،اثنيا ،حتليل ومناقشة
دور املرشوعات واملؤسسات اليت اس تخدمت مصنتات محمية حبق مؤلف  ي البيئة الرمقية ورماذج معلروها مبا  ي ذكل التحقق
من خمتلف أأاحاب احلقوق املعنيني ،اثلثا ،التوافق  ي الر أأي حول اإدارة حق املؤلف  ي البيئة الرمقية ،من أأجل التعامل مع
املشالكت املصاحبة لروها ،مبا  ي ذكل ارختاض التعويض املايل للمؤلتني وفناين ا ألداء ابلنس بة للتقييدات والاس تثناءات
املتعلقة حبق املؤلف  ي البيئة الرمقية .وقد ر أأت اجملموعة أأمهية اإجراء نقاش متتوح حول املوضوع بصورة تؤدي اإىل اإلقاء الضوء
عىل جمالت النقاش .ومل تقم ابإ صدار أأحاكم مس بقة عىل املسأأةل كام اكنت مس تعدة لتحليل أأي اقةراحات تتعلق مبصلحة
ادلول ا ألعضاء ا ألخرى.
 .418ورصح وفد س نغافورة بأأن دليه أأعىل معدلت النتاذ ل إالنةرنت  ي العامل .ويمتتع  %88من ا ألرس  ي س نغافورة ابلنتاذ
اإىل خدمة النطاق العريض .كام تبلغ معدلت النتاذ اإىل خدمة الروهاتف احملمول  ،%152من بيهنم  8.3مليون اشةرا نشط
خبدمة الروهاتف احملمول .وقد جعلروها ذكل اإحدى ادلول اليت يتجاوز فهيا عدد الروهواتف احملموةل تعداد ساكهنا .واكنت جتربهتا
تتعلق بأأن البيئة الرمقية اكنت مصدر ابتاكر وابداع خضم كام اكنت حمراك همام من حمراكت المنو الاقتصادي .واكن من الرضوري
وجود اإطار جيد التصممي حلق املؤلف ملنع اليرشيعات البالية من خنق التقدم الاقتصادي والاجامتعي .ومن أأجل وضع
املسائل اليت أأاثرهتا البيئة الرمقية خالل العقود القليةل املاضية  ي احلس بان ،قامت س نغافورة ابملشاركة  ي اثنني من
املراجعات الكربى حلقوق املؤلف منذ عام  1995وقامت س نغافورة ابلتصديق عىل معاهدة الويبو بشأأن الانةرنت  ي عام
 .2005وابلرمغ من ذكل ،ورمغ هجودها الرامية ملسايرة التكنولوجيا ،لزالت البيئة الرمقية تشلك حتدايت ابلنس بة للروهيلك
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ا ألسايس لقانون حقوق املؤلف .اإن الطبيعة العاملية لالنةرنت ل تس تقمي مع الطبيعة ا إلقلميية حلق املؤلف .ومتثل حقيقة أأن
البضائع الرمقية حتصل  ي الغالب عىل تراخيص بدل من بيعروها حتداي للمبد أأ التقليدي املتعلق ابسينتاذ احلق ووجود سوق البيع
للمرة الثانية .اإن التحول من التوزيع من خالل التحميل اإىل البث التدفقي يعىن أأن النسخة مل تعد املوضوع ا ألسايس لقانون
حق املؤلف وممارس ته .اإن مسأأةل وضع حمتوى عىل الانةرنت قد جعلت المتيزي بني املصنتات املنشورة وغي املنشورة أأمرا
ضبابيا .وقد درست س نغافورة املوضوع ابهامتم اجيايب ،واكن الاقةراح أأساسا جيدا ملزيد من التطورات والتتاصيل مبا يؤدي
بصورة رموذجية اإىل التوصل جملموعة ملموسة من املسائل اليت يمت التعامل معروها ملصلحة اجملمتع وقطاع ا ألعامل.
 .419و أأشار وفد الس نغال اإىل مسأأةل وقت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .واكنت املسائل اليت مت
طرهحا تتعلق بتغيات كبية نتجت عن الاقتصاد الرمقي .و أأشار الوفد اإىل املوس يقى وإانتاهجا وطرق توزيعروها واس هتالكروها ،واليت
اكنت تتطور مبرور الوقت ،أكحد ا ألمثةل عىل ذكل .و ي البداية اكنت أأمرا افةراضيا مث أأصبحت أأمرا وظيتيا مث تغيت لتصبح
متثيال اقتصاداي .وقد أأشارت الوثيقة اليت اقةرحهتا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإىل أأنه  ي الاقتصاد الرمقي يوجد شئ
بني البث والطريقة اليت تباع هبا املوس يقى  ي احملالت .وهنا أأمر ل ميكن اإجيازه  ي أأنه جمرد معلية اس تنسا  .ومل تقم
املعاهدات ادلولية احلالية بتغطية ذكل بصورة اكفية .وبدون اإصدار أأحاكم مس بقة عىل نتاجئ أراءه ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأن
هذه ا ألس ئةل جيب أأن تطرح .و أأشار اإىل سلسةل من الشواغل اليت قام اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
بتغطيهتا .واكن أأحدها مسأأةل الإنصاف .من اذلي يكسب ماذا من الاقتصاد الرمقي  ي جمال املوس يقى؟ واكن هذا ا ألمر
يتعلق ابلشتافية واكنت هذه يه السلسةل الثانية من الشواغل .ما اذلي فروهموه بشأأن الاقتصاد اجلديد؟ واكنت السلسةل
الثالثة من الشواغل مرتبطة حبقيقة الاس تثناءات  ي الاقتصاد الرمقي .و أأشار الوفد بصتة خاصة اإىل اس تثناء النسخ اخلاص
وكيف ميكن المتتع ابس تثناء النسخ اخلاص بيامن ميتكل املشغلون أأساليب أأخضم متكهنم من التحمك بصورة اكمةل تقريبا  ي
اس تخدامات ملتات البياانت اليت قاموا بتوزيعروها .وبدون اإصدار أأحاكم مس بقة عىل الراء ،رصح الوفد بأأن املسائل
واليساؤلت املتعلقة ابلإنصاف متثل واقعا .وخالل املناقشات اليت جرت مع عدد كبي من التنانني  ي أأفريقيا ،اكن الر أأي
السائد هو أأهنم يكس بون القليل للغاية من خالل اقتصاد البث التدفقي .واكن هذا هو التصور السائد .ورمبا يكون الواقع
شيئا أخر .واكنت املسأأةل ا ألخرى تتعلق بتتاصيل الواقع نتسه ،واذلي جيب أأخذها  ي احلس بان .اإن التنانني قد أأصبحوا أأكرث
تواجدا  ي مواقع البث التدفقي و أأحياان بدون اإدراكروهم ذلكل .وبعضروهم يكسب القليل والخرون يتوقعون أأل يكس بوا شيئا.
وتقول الغالبية مهنم أأهنم ل يتروهمون شيئا .لقد عرفوا أأنه من اجليد أأن يتواجدوا هنا لكهنم ل يعلمون كيف يعمل ا ألمر.
واكنت مسأأةل النسخ الشخيص أأحد املسائل الروهامة اليت جيب دراس هتا .لقد اكنت مصدرا من مصادر ادلخل الروهامة للمؤلتني
والتنانني واملنتجني وهنا بعض ادلول  ي أأفريقيا مثل بوركينا فاصو اليت قامت بتطوير قوانني للحصول عىل مزيد من
التعويضات املالية .والسؤال اذلي جيب طرحه هو :ما هو مصي النسخ الشخيص  ي ظل الاقتصاد الرمقي والبث التدفقي؟
واكنت لك تكل املسائل تعىن أأن الوفد يدمع بقوة اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب املتعلقة ابحلوار متعدد
ا ألطراف بني احلكومة و أأطراف فاعةل متعددة ا ألطراف معنية وهممتة ابلقةراح .و أأيد الوفد اإجراء الويبو دلراسة واسعة النطاق
حبيث ميكهنم التوصل اإىل فروهم أأفضل للليات املطبقة ،من أأجل المتكن من الرد عىل سؤال ما اإذا اكن جيب تعديل القانون
لييناسب مع الوضع .لقد اكن ا ألمر يتعلق بوقهتم .لقد أأرادوا الرد عىل ا ألس ئةل  ي الوقت املصص هلم .و أأرادوا أأن يكونوا
ميسقني ولروهذا قام الوفد بطرح مسأأةل حق اإعادة البيع عىل الطاوةل ،حىت ميكن مناقش ته فامي بعد.
 .420ورصح وفد اإكوادور بأأن اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب هل أأمهية كربى فامي يتعلق ابلعلوم والتواصل
والتصالت والثقافة .وكام ذكران أنتا ،تشار اإكوادور  ي اثنني من الإصالحات القانونية املتعلقة ابلعلوم والتكنولوجيا
والابتاكر والثقافة .وخالل تطور مشاورات مرشوع القوانني ،واليت اكنت مطروحة  ي اجلعية الوطنية ،قام مؤلتو خمتلف
أأشاكل الإبداع بطرح شواغلروهم بطريقة جاده ،واليت اكنت تتعلق ابإدارة احلقوق  ي البيئة الرمقية .لقد اكن وقتا مناس با ملناقشة
املوضوع  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .واكن الوفد سيتابع عن كثب تطورات املوضوع ومناقش ته
داخل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
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 .421وعرب وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان وسط أأورواب والبلطيق ،عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب ،عىل طرح اقةراهحا حول حتليل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ي البيئة الرمقية .وعرب الوفد عن تقديره ملبادرة مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،لكنه أأشار اإىل أأهنا متثل اقةراحا موسعا وشامال و أأنه حيتاج ملزيد من الوقت لتحليل الوثيقة
بدقة .وسوف يكون من املتيد أأيضا فروهم نقطة تركزي أأو هدف املبادرة حبيث يقوم بتقدمي أرائه  ي ادلورة التالية للجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وابلرمغ من ذكل ،ر أأى الوفد أأن الاقةراح جيب دراس ته  ي ظل أأمور أأخرى  ي ادلورة
التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .422وعرب وفد الولايت املتحدة عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل اقةراحه اخلاص بتحليل حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة  ي البيئة الرمقية وشكر وفد الربازيل عىل عرضه الواحض لقةراحه .و ي البداية ،قام الوفد بوضع
تعليقاته عىل الاقةراح  ي س ياق أأمشل .ووافق الوفد أأنه من املتيد القيام بتوس يع قامئة موضوعات جدول أأعامل اللجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة بدون اإحداث احنراف ملسار العمل القامئ .وقد وافق الوفد ،مثل الوفود ا ألخرى ،عىل
رضورة ضامن بقاء مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ذات صةل ابملوضوعات ورضورة اإجراهئا  ي
الوقت احملدد لروها .وفامي يتعلق ابقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،كام أأشارت الوفود ا ألخرى ،فقد اكن اقةراحا
موسعا واكن وفد اجملموعة ل يزال يقوم مبراجعة الوثيقة .وبعد القراءة ا ألولية للوثيقة ،ر أأى الوفد أأمهية نظر مسأأةل حق املؤلف
 ي البيئة الرمقية .وتضمن الاقةراح عددا كبيا من املسائل ،من احملمتل أأن يؤدي بعضروها اإىل مناقشات ممثرة  ي س ياق اللجنة
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة بصورة أأكرب من البعض الخر .واكن دلى الوفد اقةراح معني بشأأن املسأأةل الكبية
اخلاصة ابإثراء املناقشات داخل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .واكن من املروهم وضع جدول أأعامل جللسات
اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة املس تقبلية حول املوضوعات اليت ميكن اإضافهتا اإىل جدول ا ألعامل القامئة.
وسوف يتضمن ذكل مشاركة اكفة الوفود وحصولروها عىل فرصة طرح أأي موضوع يرغبون  ي مناقش ته .وس تكون تكل طريقة
لبدء حوار حول أأي املوضوعات أأكرث فائدة  ي مناقش هتا أأو أأهيا يتضل مناقش ته أأول .وقد اكن هنا وثيقة قانونية هممة تتعلق
ابحلوار .واكن ميكهنم السي قدما عىل أأساس تتروهم أأن العملية ل تتضمن وضع معايي .وليس معىن ذكل أأن أأي موضوع ل
ميكن أأن ينض دلرجة اختاذ قرار لبدء معلية وضع معاير  ي وقت ما  ي املس تقبل .واكنت النية  ي البداية يه الةركزي عىل
املناقشات املوضوعية الرثية .وعىل نطاق أأوسع ،جيب أأن تركز اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل اجلوهر
بدل من الاختالف بشأأن الشلك املالمئ والقلق بشأأن العملية والس ياسة واليت اكنت تتداخل  ي أأغلب ا ألحيان  ي
مناقشات قوية ألمه املوضوعات  ي الوقت الراهن.
 .423ورصح وفد اجلزائر بأأن اليرشيعات  ي البيئة الرمقية اكنت تتضمن العديد من املسائل الروهامة اليت اكن للمبدعني وفناين
ا ألداء  ي اجلزائر شاكوى كبية بشأأهنا .وذلكل ،قررت اجلزائر اإصدار قوانني وإابرام عدة معاهدات  ي حماوةل للتعامل مع هذه
الشواغل املرشوعة .وقد أأدى التعامل مع تكل املسائل اإىل اإلقاء الضوء عىل الطبيعة ا إلقلميية للقوانني واليرشيعات املتعلقة
حبق املؤلف ،ابلإضافة اإىل وجوب مرور معلية التعامل الاك ي مع الشواغل من خالل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة .واكن من املروهم حماوةل توفي بعد عاملي للمسائل التنظميية اليت جيب أأن حتمك هذه النشاطات .ور أأى الوفد
أأن اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ميثل أأساسا جيدا ملناقشة هذه املسأأةل الروهامة.
 .424وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل اقةراهحا .واكن أأول
رد فعل يمتثل  ي أأن الوثيقة اكنت ذات نطاق عريض كام أأشارت الوفود ا ألخرى .وذلكل فقد رحب الوفد ابلتوصل اإىل فروهم
أأفضل لنقطة تركزي وهدف الوثيقة .وذكر الوفد ابلقةراح اذلي ذكره املدير العام ابس تضافة مؤمتر حول السوق الرمقية  ي العام
التايل .وميكن لروهذه التاعلية أأن تلقي الضوء عىل العديد من املوضوعات ذات الصةل .وبصتة عامة ،ميكن لالحتاد ا ألورويب
ودوهل ا ألعضاء مشاركة الروهدف املتعلق بوجود نظام حق مؤلف يعمل بصورة جيدة ويوفر صتقات جيدة للمؤلتني ،وفناين
ا ألداء ومجيع أأاحاب احلقوق والصناعات الإبداعية  ي البيئة الرمقية ،ألن ذكل يعد أأساسا جيدا لقطاع اإبداع قوي ومتنوع.
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وابلرمغ من ذكل ،مت تلقي الوثيقة  ي ا ألس بوع السابق فقط واكن من املبكر للغاية ابلنس بة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة أأن تشار  ي مناقشات موضوعية ،وهو ما ميكن أأن حيدث  ي املس تقبل.
 .425ورصح وفد ش ييل بأأن املناقشات املتعلقة حبق املؤلف  ي البيئة الرمقية هممة وموضع ترحيب .لقد وفرت الوسائل
التكنولوجية و أأشاكل التصالت اجلديدة فرصا وحتدايت ابلنس بة للك من يعمل  ي معلية اإبداع املصنتات و ي سلسةل
القمية ،واليت تعترب هممة ابلنس بة لنرش املصنتات .و أأشار الوفد اإىل بيان وفد الس نغال ورصح بأأنه ميكنه تقيمي فائدة الاقةراح
اإذا قامت ا ألمانة بوضع دراسات لمتكينه من التوصل لتروهم أأفضل خمتلف ا ألطر القانونية واخلربات العملية اليت تتعلق حبق
املؤلف واحلقائق اجلديدة اليت تتطور ابس مترار  ي البيئة الرمقية .وتقوم ش ييل ابلنظر  ي مشاورات داخلية خمتلتة وإاجراءات
تشاركية لمتكيهنا من اإدراج رؤى خمتلف أأاحاب املصلحة املعنيني.
 .426وعرب وفد نيجياي عن شكره لوفد الربازيل لتقدميه اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وعىل مشاركة التوقع
بأأن الاقةراح اجلديد لن يؤثر تأأثيا سلبيا عىل معل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وتمتتع البيئة الرمقية مبزااي
جيب دراس هتا؛ ومع ذكل ،تطلع الوفد اإىل مناقشة املوضوع  ي س ياق أأفاكر جامعية وتشاركية حول العمل املس تقبيل للجنة
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .427ورصح وفد السودان بأأنه يدمع اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقد أأوحض الاقةراح أأن وسائل
التواصل الاجامتعي والإعالم بصتة عامة قد أأصبحت بصورة ل ميكن اإناكرها مرسحا لرتاكب جرامئ ضد أأاحاب احلقوق
و أأشخاص أخرين معنيني بعملية الإبداع .وذلكل ،جيب علهيم القيام بلك ما هو رضوري محلاية هذه املصنتات .اإن أأي أأعامل
يمت نرشها عىل الانةرنت ميكن أأن تتعرض لالنهتا  .وقد ارتتع عدد خمالتات امللكية التكرية حول العامل و ي أأي وقت ينظرون
اإىل نطاق الانةرنت أأو أأي وسائط الكةرونية ،ميكهنم أأن يروا انيشار النرش بدون موافقة أأاحاب حق املؤلف .وذلكل يتعني
عىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة القيام بدور للتعامل مع هذه املشلكة .ومل تكن هنا حامية اكفية،
والوقاية أأفضل كثيا من العالج الالحق بعد ارتاكب اجلرمية .وجيب منع ارتاكب اجلرامئ ضد حق املؤلف و أأاحاب احلقوق
من خالل أأحاكم قانونية يمت الاعةراف هبا عىل املس توى العاملي .كام جيب اإعالء شأأن الوقاية أأول قبل السامح بأأي تعامالت
الكةرونية فامي يتعلق ابلتبادل الالكةروين للمعلومات .ذلكل جيب اإدرا رسعة انيشار احملتوى بصورة الكةرونية و أأخذ ذكل  ي
احلس بان.
 .428وعرب ممثل احتاد فناين ا ألداء من أأمرياك الالتينية ( )Latín Artisعن دمعه لالقةراح اذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب .وتناول الاقةراح مسأأةل أأن فناين املواد السمعية والبرصية قد حاربوا عىل مدى العرشين عاما املاضية ،وقد
أأتيحت الن فرصة ممتازة لتعديل الإطار القانوين ليتالمئ مع الواقع املتغي .وقد مت الاعةراف حبق املؤلف  ي القرن التاسع
عرش .ومنذ ذكل احلني ،اكن هنا دمع متنايم لبعض املسلامت واليت ابلرمغ من انيشارها حىت الن مل تظروهر أأي كتاءة  ي
حامية املبدعني بصورة فعلية .لقد اكن ا ألساس ا ألصيل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة هو ضامن احلقوق الاقتصادية واملعنوية
للمبدعني بصتة عامة من خالل حقوق حرصية .وابلرمغ من ذكل ،أأظروهر القرن العرشين هلم أأن فناين ا ألداء ل يمتتعون  ي
الواقع هبذه احلقوق .و ي الواقع ،ميكن القول بصورة أأكرث دقة أأهنم حمرومون من ممارسة هذه احلقوق ومن مضموهنا .لقد اكنوا
يضعون ترشيعات مع اإعطاء ظروهورمه للواقع .ويمتتع حق احلصول عىل تعويض مايل ابلعديد من اخلصائص .أأول ،أأدى اإىل
اإنشاء العديد من الرشاكت  ي البيئة الرمقية .اثنيا ،مل ميثل أأي عقبة لتطور السوق ،كام اتضح .اثلثا ،أأدى اإىل التحقق من
احة الإدارة اجلاعية ،ويه اليت ميكن أأن تضمن  ي هناية املطاف تلقي أأاحاب احلقوق حوافز مالية دون اإهدار الكرامة .ول
جيب أأن تقترص اليرشيعات عىل الاعةراف ابحلقوق اجلوهرية اليت ل ميكن جعلروها فعاةل بطريقة تناسب واقع السوق .وقد
أأكدت التجربة  ي الاحتاد ا ألورويب وعدد من ادلول ا ألعضاء أأنه  ي بعض املواقف ،يعترب احلق  ي احلصول عىل تعويض
مايل حال جيدا  ي املواقف اليت يتتقر فهيا أأاحاب احلقوق احلرصية القدرة احلقيقية والتعاةل عىل ممارسة هذه احلقوق ،مبا
جيعلروها مصدرا مبتكرا من مصادر القانون ابلنس بة للمبدعني .واكن هذا هو الوضع ابلنس بة للعرض عىل اجلروهور أأو الاجيار،
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وابلنس بة للتعويض عن النسخ الشخيص كام أأشار وفد الس نغال .وذلكل ،مل يكن ممثل الاحتاد مؤيدا فقط لقةراح مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ولكنه اكن مس تعدا للتعاون بصورة نشطة أأيضا .لقد اكن مس تعدا لتقدمي حلول معلية و أأفاكر،
وبصتة خاصة فامي يتعلق ابلوسائل السمعية والبرصية ،واليت أأثرت فهيا الوسائل التكنولوجية اجلديدة تأأثيا كبيا .و ي الهناية،
أأيد الاحتاد الوثيقة وتطور احلق  ي التعويض املايل ،مع الع م أأنه مياثل وييسق مع احلقوق احلرصية ،واليت ،بغض النظر عن
ملكيهتا ا ألولية ،تنهتيي  ي أأيدي املنتجني .واكن املنتجون  ي حاجة اإىل حقوق حرصية لعمل ما ،لكن املبدعون اكنوا  ي حاجة
اإىل احلق  ي التعويض املايل .وقدر رحب احتاد فناين ا ألداء من أأمرياك الالتينية بروهود مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
وعرض العمل معروها من أأجل التوصل اإىل أأفضل احللول لتلبية احتياجات القرن الواحد والعرشين.
 .429وعرب ممثل الاحتاد ا ألمرييك الالتيين ا أليبيي لتناين ا ألداء ( )FILAIEعن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب عىل تقدمي اقةراحه اىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من أأجل دراسة احلقائق املقلقة والوضع
غي املس تقر لتناين ا ألداء .و ي البيئة الرمقية ،اكن هنا صناعة حلقوق رمقية وتعويضات مالية غي منصتة لعروض ا ألداء
املس تخدمة جتاراي .وميثل الاحتاد ا ألمرييك الالتيين ا أليبيي لتناين ا ألداء  350 000فنان  ي أأمرياك الالتينية ،وأأس بانيا
والربتغال واذلين اكنوا يطالبون بتغيي شلك حقوق اإاتحة املصنتات للجمروهور احلايل وطريقة جعلروها فعاةل .وقد أأ ى اقةراح
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  ي الوقت املناسب واكن رضوراي .ويعترب الوضع احلايل حلقوق التنانني  ي البيئة الرمقية
حمدودا وسوف يصبح مأأساواي  ي املسقبل القريب ما مل يمت اختاذ تدابي مالمئة .ورصح ممثل الاحتاد بأأن الاحتاد ا ألمرييك
الالتيين ا أليبيي لتناين ا ألداء سوف يقوم بتحليل طريقة للسي قدما من أأجل اإجياد حل للموقف مشيا اإىل حق حرصي أأو
حقوق تعويض مايل بديةل تتعلق حبقوق اإاتحة املصنتات للجمروهور .ويود الاحتاد ا ألمرييك الالتيين ا أليبيي لتناين ا ألداء أأيضا
أأن يشي بصورة أأفضل اإىل ادلور الكبي اذلي لعبته منظامت الإدارة اجلاعية لتناين ا ألداء  ،ي جعل احلقوق فعاةل .وعرب ممثل
الاحتاد عن فروهم مؤداه أأن الاقةراح اكن جمرد خطوة مبدئية سيمت دراس هتا وحتليلروها بصورة أأمعق واكن من الرضوري حتقيق
التوازن السلمي بني احملتوى والنتاذ واملزااي .ويعد مقدمو اخلدمة  ي البيئة الرمقية مه املس تخدمني وتعود املمتلاكت اإىل املبدعني
وفناين ا ألداء .وجيب تقدمي املزااي وتوزيعروها بصورة متوازنة حبيث ل جيور أأحد عىل حق املزااي أأو احلقوق اليت حيصل علهيا
الخرون .ووافق ممثل الاحتاد عىل أأن معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء واليسجيل الصويت واليت تضمنت معلية اإاتحة املصنتات
للجمروهور بوصتروها مبد أأ نتاذ احلقوق ،جيب أأل ميتد نطاقروها ليشمل ا ألداء و اليسجيالت الصوتية حفسب ،بل ا ألفراد أأيضا .ومل
يكن تطبيق هذا اليرشيع فعال واكنت رشاكت اليسجيل  ي غالب ا ألحيان تعمل حبرية عىل اإعطاء حقوق اقتصادية اإىل فناين
ا ألداء والتنانني عند اس تخدام املواد السمعية والبرصية وا ألداء من خالل الانةرنت .و ي العديد من البدلان اكنت ا ألحاكم
اليرشيعية تعىن أأنه من املتوقع أأن يقوم التنانون ابلتخيل عن حقوقروهم املتعلقة ابلس تخدام  ي املس تقبل بدون تعويض مايل
كبي .و ي مقابل لك  34مليون بث تدفقي ميكن للتنان احلصول عىل  700دولر .وحتقق رشاكت اليسجيالت املوس يقية
ماليني ادلولرات من حتميل ا ألغنيات والبث التدفقي لروها ومتيض اخلدمات قدما دون لكل .وحتدث معلية البث التدفقي عرب
الانةرنت ومعلية التحميل بصورة عشوائية .ومع ذكل ،فاإن أأكرث املنصات شعبية ل تدفع الكثي لتناين ا ألداء والتنانني .وتكل
ا ألرقام ل تامتىش مع املبالغ الصغية اليت تلقاها فنانو ا ألداء فامي يتعلق ابس تغالل الانةرنت .وقد أأشارت دراسة اإىل أأنه من بني
رسوم الاشةرا اليت تبلغ  10دولر  ي منصة البث التدفقي ،هنا  2.90دولر تدفع كرضائب ،و 1دولر حيصل عليه
النارش ،و  6.50دولر أأو  %70تذهب للمنت و %30تذهب اإىل منصة البث التدفقي ،وحيصل التنانون عىل 0.46
دولر .وميكنك أأن حتمك عىل تكل النسب .واكن علهيم أأيضا اإضافة  %20من مس تخديم الإنةرنت اذلين قاموا بتحميل
موس يقى بصورة غي قانونية وترتتع النس بة  ي بعض البدلان اإىل  .%40وعرب ممثل الاحتاد عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب عىل اقةراهحا .وقد اكنت امحلةل املطالبة ابإنةرنت أأكرث اإنصافا للتنانني وفناين ا ألداء لزالت قامئة .وحهثم ممثل
الاحتاد عىل ضامن فاعلية حقوق امللكية التكرية وادلفاع عهنا ،لضامن اس مترار وجود مبدعي ا ألداء .لقد اكن هذا ا ألمر همام
ابلنس بة للتنانني احلاليني واملس تقبليني ،ألنه  ي لك مرة تكون أأجور التنانني وفناين ا ألداء  ي خطر ،يكون هنا عدم
اإنصاف .ويعترب هذا ضد حقوق ومعل التنانني وفناين ا ألداء اذلين صنعوا احملتوى الإبداعي واملوس يقى وا ألفالم والإبداعات
ا ألخرى .واكن جيب علهيم النظر اإىل الواقع واحلقائق وحتليلروها .واكن علهيم البحث عن حل بس يط يقدم اإجابة عىل هذا اخللل
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الروهائل املوجود  ي البيئة الرمقية .وطالب ممثل الاحتاد اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابلنيابة عن التنانني
وفناين ا ألداء ،واذلين يبلغ قواهمم  750 000خشص ،جعل الانةرنت منصتا من أأجل عالج اخللل واذلي يعترب جمحتا للتنانني
وفناين ا ألداء  ي اكفة أأحناء العامل.
 .430وعرب ممثل جلنة املمثلني وفناين ا ألداء ( )CSAIعن شكره لوفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ،عىل الاقةراح اذلي قدمه للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وقد صور الاقةراح بدقة
املوقف املقلق اذلي يواهجه التنانون وفناين ا ألداء الصويت واملريئ فامي يتعلق ابس تغالل عروضروهم  ي البيئة الرمقية .لقد اكن
موقتا ميثل حاةل من الضعف الشديد جنم بصتة أأساس ية عن الرشوط التعاقدية اليت خضعوا لروها ،مثل النقل اليل ،أأو
الةرجيحي لاكفة حقوقروهم احلرصية اإىل املنتجني (مبا  ي ذكل حق اإاتحة املصنتات للجمروهور) .ولبد علهيم اإدرا احلقيقة اليت
وصتهتا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  ي اقةراهحا ،وتمتثل  ي أأن التنانني مل يتلقوا أأي مزااي مالية مقابل هذا النقل،
ابس تثناء عدد قليل من املناس بات ،وحىت  ي هذه احلالت اكنوا حيصلون عىل مبالغ ضئيةل .وعند نقل ملكية حقوقروهم
احلرصية ،فقد التنانون الس يطرة عىل ا ألداء الثابت ،وخاصة  ي البيئة الرمقية ،مبا جنم عنه فقدان اإماكنية احلصول عىل نصيب
من العائدات املالية املكيس بة من اس تغالل عروضروهم عرب الانةرنت .وذلا بدا من الرضوري وضع معادةل لضامن املكون
الاقتصادي  ي حقوقروهم احلرصية .وعربت جلنة املمثلني وفناين ا ألداء عن فروهمروها أأن املعادةل اليت اتضح أأهنا الأكرث جناحا ،عىل
ا ألقل  ي ادلول اليت مت تطبيقروها فهيا ،متثل اعةرافا حبقوق التنانني غي القابةل للمصادرة  ي احلصول عىل مقابل مادي عادل  ي
مقابل أأعامل الاس تغالل  ي احلالت اليت مت فهيا نقل ملكية حقوقروهم احلرصية اإىل املنتجني .وكام رصح املمثل ا ألس باين خافيي
ابردمي " :اإن وجود صناعة بال توازن اقتصادي وقانوين ل ميكن أأن تس متر لتةرة طويةل" واكن ذكل هو الاجتاه اذلي متت
صياغته  ي اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وعربت جلنة املمثلني وفناين الاداء عن أأملروها  ي أأن تمتكن اللجنة
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من الاس مترار  ي العمل والنقاش بناء عىل هذه ا ألسس  ي املس تقبل ،مع عدم
التغايض عن معاهدة بكني اليت نصت رصاحة عىل املعادةل اليت يمت اقةراهحا حاليا ،ومن منطلق اإدراهجا  ي املادة  ،12اليت
تتعلق بنقل ملكية احلقوق احلرصية ،وهو بند تأأمني احلق  ي التعويض املايل ،وحق اإاتحة املصنتات للجمروهور أأيضا.
 .431وعرب وفد الروهند عن تقديره لوفد الربازيل عىل التصديق عىل معاهدة مراك .،وقد اكنت الروهند أأول دوةل تقوم
ابلتصديق عىل املعاهدة وحثت مجيع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى عىل الاعةراف ابحلاجة دلخول هذه املعاهدة املروهمة حزي التنتيذ.
وعرب الوفد عن تقديره لقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اذلي تضمن بعدا خمتلتا يتعلق ابلبيئة الرمقية مل تمت
مناقش ته ،مع التأأكيد عىل احلاجة لوجود ش بكة دولية .وقد اكن الوفد يدرس الوثيقة وس يكون  ي موضع أأفضل لتقدمي
معلومات مناس بة  ي ادلورات التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .432وعرب ممثل الاحتاد ا ألمرييك ملوس يقى الولايت املتحدة وكندا ( )AFMعن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب عىل طرح الاقةراح للمناقشة حول املسائل املتعلقة ابلبث التدفقي الرمقي عند الطلب واخلدمات الرمقية ا ألخرى.
و أأشار ممثل الاحتاد اإىل بياانت املنظامت غي احلكومية ا ألخرى اليت تشي اإىل أأن الوثيقة اكنت مبثابة ملخص دقيق لشواغل
فناين ا ألداء فامي يتعلق ابملس توى املتدين وغي املتناسب للتعويضات املالية املقدمة لتناين ا ألداء من قبل رشاكت اخلدمات
الرمقية مثل ابندورا وس بوتيتاي واليت تتحمك فهيا رشاكت تسجيل كربى .لقد اكن عدم التوازن  ي القوة الاقتصادية بني
املنتجني وفناين ا ألداء ميثل أأمرا غي منصف .وعرب الاحتاد ا ألمرييك ملوس يقى الولايت املتحدة وكندا عن أأمهل  ي القيام
مبناقشات موضوعية للمسأأةل من قبل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .433وهنأأت اجلعية ا ألرجنتينية لتناين ا ألداء ( )AADIمجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل وثيقهتا .لقد اكن اقةراحا
لتحليل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ي البيئة الرمقية .واكنت اجلعية هممتة ابلقةراحات اليت تقدمت هبا املنظامت غي
احلكومية فامي يتعلق ابحلاجة اإىل مناقشة مشلكة التعويضات املالية املناس بة للتنانني  ي البيئة الرمقية ،وهو موضوع همم جيب
التعامل معه عىل املس توى ادلويل .وقد دافعت املنظامت غي احلكومية عن الإبداع املس تدام وعربت عن اعتقادها بأأن

SCCR/31/6 Prov.
116

التنانني حيتاجون اإىل حق التعويض املايل  ي ضوء مد نطاق اإاتحة املصنتات للجمروهور وحق التواصل العام  ي جمال البث
التدفقي.
 .434وتساءل ممثل برانم العداةل الإعالمية وامللكية التكرية للكية احلقوق التابعة للجامعة ا ألمريكية بواش نطن ()PIJIP
عام اإذا اكن من املمكن اإدراج ابحثني مضن اجامتع اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة التايل؛ وإاذا متت املوافقة
عىل ذكل ،ميكنه تقدمي اقةراحات.
 .435واقةرح الرئيس تقدمي الاقةراح مكتواب.
 .436ورصح ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات املؤلتني وامللحنني ( )CISACبأأنه ميثل  230مجعية مؤلتني  ي  120دوةل
حول العامل .ومن خالل هذه اجلعيات فاإهنا متثل صوت حوايل  4مليون مبدع  ي اكفة جمالت التن مبا  ي ذكل املوس يقى
والتنون السمعية والبرصية وادلراما وفنون أأخرى .وفامي يتعلق ابقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،فقد رحب
ابملبادرة اليت اكنت تس هتدف التعامل مع عدم التوازن املوجود  ي السوق الرمقية ،بني املوقف الضعيف للمبدعني واملوقف
القوي ملن يس تغلون أأعامهلم ويس تتيدون بصورة جتارية من الاس تكشاف .ول حيصل املبدعون عىل مقابل منصف
لس تخدام أأعامهلم .لقد مت معل حتويل للقمية ،وهو ما حدث عندما قامت رشاكت وس يطة عىل الانةرنت ابحلصول عىل قمية
كبية مقابل اس تخدام ا ألعامل الإبداعية بدون تعويضات مناس بة ألاحاب احلقوق .وقد حصلت العديد من الرشاكت
الوس يطة عىل أأرابح خضمة من خالل اس تغالل ا ألعامل الإبداعية ورفضت مشاركة ا ألرابح مع املبدع .ول ألسف أأن هذا
الوضع قد تسبب فيه وجود قوانني ابلية .وتعمتد العديد من الرشاكت الوس يطة عىل قوانني توفر لروها مالذا أمنا ومل يقصد مهنا
أأن حتمهيا أأو تسمح لروها بتجنب سداد عائدات املبدعني أأو سداد مبالغ زهيدة هلم .ومل يكن هذا ا ألمر غي منصف حفسب
ابلنس بة للمبدعني ،بل جنم عنه أأيضا تنافس غي منصف مع اخلدمات القانونية اليت احةرمت حق املبدعني وقامت بسداد
مس تحقاهتم اإلهيم .ومن املشالكت الكربى ا ألخرى  ي السوق الرمقية غياب الشتافية بشأأن كيتية مشاركة العائدات ومع من
تمت مشاركهتا .ومن أأجل ضامن مس تقبل أمن  ي السوق الرمقية ،هنا حاجة لضامن بناء السوق عىل تسييل سلمي ل ألعامل
الإبداعية ووجود رماذج أأعامل مس تدامة توفر عائدات مالية لاكفة أأاحاب املصلحة .واكن ميكن للجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة مناقشة هذه املسأأةل بصورة متيدة اإىل جانب اس تكشاف الطرق احملمتةل لضامن حامية حقوق املبدعني
وحصول املبدعني عىل مقابل مايل عادل ابلنس بة للك اس تخدام جتاري ألعامهلم  ي البيئة الرمقية .وسوف يقوم الاحتاد ادلويل
جلعيات املؤلتني وامللحنني بتحليل متصل لصياغة موقف ما وطرحه  ي ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة.
 .437ورحب ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية بترصة احلديث عن مواقف التنانني وبدقة أأكرث عن حق التعويض
املايل املنصف للمبدعني وليس املنتجني حفسب .واكنت تعليقاته ا ألولية املتعلقة ابقةراح لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة
الرمقية يه أأن الترضيات ا ألساس ية لالقةراح واليت تشي اإىل أأن معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف واملعاهدات ا ألخرى غي
مالمئة وغي اكفية للعصور احلديثة .اإن املوس يقى يمت الاس امتع اإلهيا بطرق خمتلتة متاما عام اكن عليه احلال منذ مخس س نوات
سابقة ,انهيك عن  20عاما سابقة .وتعترب خدمة س بوتيتاي وابندورا وخدمات البث التدفقي للموس يقى أأمثةل معروفة عىل
ا ألساليب التكنولوجية احلديثة .وهنا أأمثةل عىل أأن احلقوق احلالية غي مالمئة وقدمية مبا  ي ذكل احلق  ي الاس تنسا  .وقام
ابلإشارة اإىل الاقةراح" :واليت يبدو أأهنا غي مالمئة لتغطية العديد من اخلدمات الرمقية  ،ي العديد من املرات وذكل مبا
يتعارض مع مصلحة املؤلتني وفناين ا ألداء .ومبوجب الاقةراح ،اذلي أأيدته املؤسسة ،جيب أأن يمت عقد نقاش حول إاقلميية
وتتسي اختبار الثالث خطوات اخلاص حبق املؤلف  ي البيئة الرمقية .وركز الاقةراح عىل رماذج ا ألعامل  ي عرص البث
التدفقي ،مبا  ي ذكل سداد رسوم أأو احلصول عىل منت جماان  ي مقابل المتويل من خالل الإعالانت ،وهام أأمران معروفان
ابلنس بة ملس تخديم خدمات البث التدفقي .وقد ع م اجليع أأن هنا مشالكت تتعلق بتقدمي تعويض مايل للتنانني عند
اس تخدام ا ألعامل عىل منصاهتم .لقد حان الوقت لعالج غياب الشتافية ،وكيتية مشاركة العائدات واملبالغ اليت يمت دفعروها
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للتنانني ،ابلإضافة اإىل غياب اليرشيعات الاكفية اليت تدفع الرشاكت الوس يطة اإىل الاس تتادة عىل حساب التنانني .و أأشار
الاقةراح اإىل العديد من الطرق املثية لالهامتم لعالج املشلكة ،مبا  ي ذكل اإنشاء قاعدة بياانت عاملية ألاحاب احلقوق
واملصنتات واليسجيالت والةرامج وا ألداء ،مع الإلزام مبشاركهتا مع احلكومة ،و أأاحاب احلقوق واحتادات الإدارة اجلاعية.
و أأيدت املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية اقةراح مناقشة كيتية وضع تعويض عادل بصور أأفضل  ي حق حرصي
ابلتتويض .وقد أأكد اقةراح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل أأن هنا حتدايت تواجه املهن ور أأت أأنه من اجملدي
طرح املوضوع للنقاش عىل املس توى ادلويل ،هبدف التوصل اإىل طريقة حقيقية ،لضامن سداد مقابل مادي عادل للتنانني.
و ي اخلتام ،رحبت املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ابقةراح عقد مناقشات  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة فامي يتعلق بطرق حتقيق التوازن بني حقوق التنانني واملس تخدمني وخمتلف رماذج التعويض املايل اخلاصة ابلتنانني  ي
البيئة الرمقية اجلديدة .و أأشار ممثل املؤسسة اإىل أأن الويبو س تقوم بعقد مؤمتر دويل حول سوق احملتوى الرمقي العاملي وطلب
من ا ألمانة توفي املزيد من التتاصيل حول هذا احلدث الروهام ،مبا  ي ذكل جدول أأعامل املؤمتر وقامئة ابملتحدثني فيه.
 .438ورصح الرئيس بأأن وثيقة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قد أأاثرت العديد من التعليقات و أأشار اإىل أأهنا متثل
دعوة للتتكي  ي احلاجة اإىل حتليل ومناقشة ا ألطر القانونية املس تخدمة  ي حامية ا ألعامل  ي اخلدمات الرمقية وحتليل ومناقشة
دور الرشاكت واملؤسسات اليت شاركت  ي البيئة الرمقية ،فامي يتعلق ابس تغالل ا ألعامل والشتافية القانونية .و ي الهناية ،تضمن
الاقةراح وجوب اإجراء مناقشات حول اإدارة حق املؤلف  ي البيئة الرمقية ،من أأجل التعامل مع املشالكت اليت مت التعبي
عهنا فامي يتعلق ابرختاض التعويضات املالية املقدمة للمؤلتني والتقييدات والاس تثناءات اخلاصة حبق املؤلف  ي البيئة الرمقية.
ومت اإغالق املوضوع بسبب انهتاء الوقت املصص هل.
 .439وعرب وفد الربازيل عن شكره ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ورصح بأأنه لحظ
التعليقات والراء ا ألولية واليت س تعود مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإلهيا  ي ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة مضن البند  9من جدول ا ألعامل اخلاص مبسائل أأخرى.
 .440والتتت الرئيس اإىل الاقةراح اذلي تقدم به وفدا الس نغال والكونغو ودعا املؤيدين لعرض الوثيقة .SCCR/31/5
 .441ورصح وفد الس نغال بأأن حق اإعادة البيع قد مت الاعةراف به  ي معاهدة برن ،ابلرمغ من أأن ذكل مل يكن بشلك
ملزم .ويتواجد هذا احلق  ي ترشيعات أأكرث من  80دوةل وهنا عدد كبي من ادلول اليت تقوم ابلإعداد لإدخاهل  ي ترشيعاهتا.
واكنت هنا مساءل تتعلق ابلتعامل ابملثل .ول ميكن المتتع بصورة اكمةل حبق اإعادة البيع ما مل يكن هنا اعةراف عاملي به،
وهو ما اكن يعىن أأن املسأأةل تعترب مسأأةل ملحة .وقد اكنت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة تناق ،بعض
املوضوعات الصعبة للغاية لتةرة طويةل حول البث والاس تثناءات والتقييدات .وبيامن يبدو أأن التحدث عن حق اإعادة البيع
ابتعادا عن موضوعات غاية  ي ا ألمهية ،فاإنه اكن ميثل موضوعا ملحا .لقد اكنت مسأأةل هممة ابلنس بة ملن دلهيم القدرة عىل اختاذ
قرارات ودلهيم القدرة عىل القيام بذكل .واكنت هنا دول أأعضاء متتكل تكل القوة .اإن سوق التن ،مثل أأي سوق أأخرى،
يمتزي ابحلياة ،ومير بأأوقات رخاء و أأوقات شدة .و ي هذه اللحظة ،اكنوا يشروهدون حتول  ي سوق التن ،حيث اكنت ا ألعامل
حتقق أأسعارا مل تسجل من قبل  ي اترخي البرشية .و ي نتس الوقت ،مات فنانون مغمورون بيامن قامت أأعامهلم ابإثراء أأشخاصا
أخرين ووفرت السعادة لخرين .لقد اكن ذكل أأمرا غي منصف .فتي أأفريقيا ،من الشائع أأن ميوت فنان مبدع بسبب التقر
بيامن تيسبب أأعامهل  ي ثراء خشص أأخر؛ ولروهذا السبب اكنت هنا حاجة ملحة للعمل ،وخاصة ألن حق اإعادة البيع مل يكن
من ا ألمور اليت يصعب تطبيقروها .اإن رشعية احلق ل ختضع للمناقشة .أأما املسأأةل الوحيدة اليت ميكن طرهحا فروهيي أأن احلق
س ييسبب  ي تغيي  ي سوق التن .و أأوحضت ادلراسات املتوافرة أأن التكرة خاطئة .و ي الوقت اذلي اكنت اللجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة تقوم بقضاء الكثي من الوقت ،عىل مدار شروهور وس نوات ،ملناقشة مسائل هامة واكنت
حتقق تقدما بصعوبة بشأأهنا ،فاإن املرء ميكنه أأن يقوم ابإجراءات بس يطة يكون لروها نطاق كبي ،وتؤدي اإىل تعزيز مصداقية
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اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتعزيز مصداقية ما تقوم به .وعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن يمتكن التنانون
ا ألفارقة والتنانون  ي ادلول النامية من الاس تتادة من الطترة احلالية  ي سوق التن.
 .442وعرب وفد نيجياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا إلفريقية ،عن شكره لوفدي الس نغال والكونغو عىل عرضهيام
التوضيحيني املتعلقني مبوضوع همم وهو حقوق اإيرادات اإعادة البيع .وعربت اجملموعة الإفريقية عن تقديرها ألمهية املوضوع،
لكن مل يكن دلهيا وقت اكف لتحليل النص والاقةراح وذلكل مل تمتكن من مشاركة وهجة نظر إاقلميية  ي هذه املرحةل .ودعت
ادلول ا ألعضاء  ي اجملموعة اإىل مشاركة وهجات نظرمه بصتهتم الوطنية.
 .443وعرب وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن شكره لوفدي الس نغال والكونغو
عىل تقدمي اقةراح حول حق اإعادة البيع ،وهو حق أأسايس ابلنس بة للتنانني .وقد متت صياغة احلق من أأجل تعزيز اإبداعروهم
وحاميته .ومت تطبيق معاهدة برن  ي عدد من ادلول ا ألعضاء ولكن مت حذفروها من بعض اليرشيعات وعرب الوفد عن اعتقاده
بأأن حق اإعادة البيع حيتاج اإىل دراسة شامةل .و أأيدت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق تبادل اخلربات حول حق اإعادة
البيع و أأيدت اإدراجه  ي جدول أأعامل ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .444وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عن شكره لوفد الس نغال عىل عرضه التوضيحي ،ووفدي الس نغال
والكونغو عىل اقةراهحام .و أأكد الوفد عىل دمعه ملناقشة حق اإعادة البيع عىل املس توى ادلويل .وقد مت الاعةراف حبق اإعادة
البيع  ي الإطار القانوين لالحتاد ا ألوريب من خالل ا ألمر التوجهييي  2001/84/ECللربملان ا ألورويب واجمللس ا ألورويب  ي
 27سبمترب  ،2001حول حق اإعادة البيع ملصلحة مؤلف العمل التين ا ألصيل (ا ألمر التوجهييي لالحتاد ا ألورويب بشأأن احلق
 ي اإعادة البيع) واذلي دخل اإىل حزي النتاذ  ي  1يناير  .2006وقد اكن احلق مطبقا  ي اكفة ادلول ا ألعضاء  ي الاحتاد
ا ألورويب .ومنح الاحتاد أأمهية كبية حلق اإعادة البيع بوصته أأداة ،كام أأشار ا ألمر التوجهييي لالحتاد ا ألورويب بشأأن احلق  ي
اإعادة البيع" :لضامن مشاركة فناين ا ألعامل التصويرية وا ألعامل التنية اليشكيلية  ي النجاح الاقتصادي ألعامهلم التنية
ا ألصلية" .وعرب الوفد عن تطلعه لعقد مناقشات مس تقبلية حول هذا املوضوع ،حيث ميكن أأن يسروهم خبربته ومعلوماته حول
تطبيق وأاثر ا ألمر التوجهييي لالحتاد ا ألورويب بشأأن احلق  ي اإعادة البيع ومزااي مثل هذه احلقوق.
 .445وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره لوفدي الس نغال والكونغو عىل اقةراهحام .ورصح الوفد بأأنه عىل
املس توى احمليل ،اكن من الواحض عدد ادلول اليت يوجد هبا حق احلصول عىل عائدات اإعادة البيع .ومل تكن الولايت املتحدة
من بني تكل ادلول .وعىل املس توى ادلويل ،كام أأشارت اقةراحات وفدي الس نغال والكونغو ،يوجد املادة  14اثلثا من
معاهدة برن .اإن وجود ومس توى امحلاية عىل املس توى احمليل فامي يتعلق حبق احلصول عىل عائدات اإعادة البيع ختتلف من
دوةل ألخرى .ومل يكن الوفد مس تعدا لإضافة حق اإعادة البيع كبند معتاد عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة .وبدل من ذكل ،اكن يرى أأنه من ا ألفضل  ي ظل اختالف القوانني الوطنية مطالبة ا ألمانة ابإجراء دراسة.
وسوف تغطي ادلراسة مسائل مثل القوانني احلالية اليت تتعلق هبذا املوضوع حول العامل وما مدى تشاهبروها واختالفروها ،وا ألمه
من ذكل ،مدى اس تخداهما و أأثرها عىل التنانني ومبيعات التن وابئعي ا ألعامل التنية واملتاحف وقاعات املزادات .وسوف
يساعد مك ا ألدةل الرثية عىل توفي املعلومات الالزمة للمناقشات اليت جتري  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة حول هذا املوضوع املروهم واجلدير ابدلراسة.
 .446ورحب ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ابلقةراح اذلي طرحه وفد الس نغال ووفد الكونغو املتعلق ابإدراج
حق اإعادة البيع اخلاص ابلتنانني  ي جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ملناقش ته  ي املس تقبل.
و أأشار التقرير اخلاص اب ألمر التوجهييي لالحتاد ا ألورويب بشأأن حق اإعادة البيع اإىل " :قيام املتوضية ا ألوروبية اليوم بتبين
قرار حول تطبيق و أأثر هذا ا ألمر التوجهييي ،وقد وجد التقرير أأنه  ي حني توجد ضغوط عىل أأسواق التن ا ألوروبية ،ل
ميكن حاليا اإنشاء أأرماط قاطعة تعزي خسارة نصيب الاحتاد ا ألورويب بصورة مبارشة  ي السوق العاملية للتن احلديث
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واملعارص اإىل توفيق ا ألحاكم املتعلقة بتطبيق حق اإعادة البيع" .و أأيدت املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية وضع وثيقة
ملزمة حول حق اإعادة البيع مع بروتوكولت اختيارية معينة يمت حتديدها  ي اليرشيع احلايل  ي  65دوةل .ومن ا ألسايس وضع
وثيقة دولية حول حق اإعادة البيع لتوفي تعويض مايل منصف وعادل لتناين ا ألعامل البرصية والتصويرية.
 .447وعرب وفد الربازيل عن شكره لوفدي الس نغال والكونغو عىل تقدمي عرض مثي لالهامتم حول اإدراج حقوق اإعادة البيع.
وكام أأشار  ي ادلورات السابقة ،فاإن الوفد دليه شواغل تتعلق ابإدراج بند جديد  ي ضوء مناقشات الاس تثناءات
والتقييدات اخلاصة ابلبث .وفروهم أأن للمناقشات مزااي و أأنه  ي موقف يسمح هل بدمع اس مترار املناقشات كام طالب وفدا
الس نغال والكونغو.
 .448وعرب وفد كوت ديتوار عن شكره لوفدي الس نغال والكونغو عىل عرضروهام التوضيحي املتعلق حبقوق اإعادة البيع وقدم
هلام لك التأأييد .وقد أأظروهرت احلقائق اليت وردت  ي التقرير ما اكن يواهجه املبدعون والتنانون  ي كوت ديتوار ابلرمغ من
مواههبم .وقد اكن من املعروف جيدا أأهنم يعيشون  ي ظروف سيئة .وجيب وضع البند عىل جدول أأعامل ادلورة التالية للجنة
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من أأجل عقد مناقشات أأكرث تعمقا حول املسأأةل.
 .449وعرب وفد اجلزائر عن شكره لوفدي الس نغال والكونغو عىل الاقةراح املروهم للغاية .ومل يكن دلى الوفد الوقت الاك ي
دلراسة العرض بصورة متعمقة؛ ومع ذكل ،قامت اجلزائر بدمع الاقةراح من حيث املبد أأ .كام سلط الوفد الضوء عىل أأن حق
اإعادة البيع موجود  ي اليرشيعات الوطنية اجلزائرية .وقد اكنت املشلكة تس تحق اهامتما جيدا من جانب اللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ألنه اإذا اكن حق اإعادة البيع موجودا  ي العديد من ادلول ا ألعضاء ،فاإن نطاقه س يكون حمدودا
بسبب نقل وعوملة سوق التن .لقد اكنت تكل املسائل تس تحق اهامتما دوليا وإاجراء دراسة ومعلية مراجعة.
 .450و أأيد وفد الكونغو الاقةراح اذلي طرحه هو ووفد الس نغال .والكونغو دوةل كبية واكنت مساةل رعاية فنانهيا من
املشالكت احلادة .لقد ر أأوا  ي النطاق التين أأن ماليك ا ألعامل التنية يعيشون حتت ظروف صعبة ،ألنه مل يكن هنا من
حيرص عىل حقوقروهم وذلكل طالب الوفد بوضع املسأأةل عىل جدول ا ألعامل ملناقش هتا  ي املس تقبل.
 .451ورصح وفد كندا أأنه عىل غرار ما رصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فاإن كندا ليست من ادلول اليت يوجد هبا
حق للتنانني خبصوص اإعادة البيع .وقد أأيد الوفد اقةراح ا ألمانة ابإعداد دراسة حول املوضوع .وسوف تساعد مثل تكل
ادلراسة عىل تزويد ادلول ا ألعضاء ابملعلومات املتعلقة بأأوجه الش به والاختالفات والتأأثي عىل احلق.
 .452ورصح وفد أأوكرانيا أأن حق اإعادة البيع معةرف به  ي ترشيعاته .وابلرمغ من أأنه موجود  ي قوانينه فاإنه يعمل عىل
اإجراء اإصالحات أأخرى لليرشيعات وإادخال تعديالت مس تقبلية وتغييات عىل القانون فامي يتعلق حبقوق اإعادة البيع .ويرتبط
مرشوع الإصالح اب ألمر التوجهييي لالحتاد ا ألورويب املتعلق حبقوق اإعادة البيع ومن املطط أأن يقوم بتعزيز تطبيقه .و أأيد
الوفد الاقةراح.
 .453ورصح ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات املؤلتني وامللحنني ( )CISACأأنه ابلنيابة عن اجملمتع ادلويل للمبدعني وفناين
التنون املرئية اذلين ميثلروهم  ي مجيع أأحناء العامل ،فاإنه يرحب كثيا ويدمع بشدة الاقةراح املشةر لوفدي الس نغال والكونغو
لبدء املناقشات  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة حول حق اإعادة البيع .وعرب عن شكره اإىل وفد
السودان والوفود ا ألخرى عىل دمعروها لروهذه املبادرة املروهمة .لقد اكن حق اإعادة البيع من احلقوق ا ألساس ية ابلنس بة لتناين التنون
املرئية و أأكد أأن التنان سوف يتلقى تعويض مايل عىل اإعادة بيع أأعامهل .وابلنس بة للعديد من فناين التنون البرصية ،فاإن
التعويض املايل يعترب جزءا هاما من دخلروهم ،لكن ابلنس بة للك فناين التنون البرصية ،فاإن احلق يتعلق ابلحةرام .اإنه يتعلق
ابلرتباط بيهنم وبني أأعامهلم .ويتعلق ابإدخال مزيد من الشتافية  ي سوق التن .ويتعلق ابلسامح لتناين التنون البرصية مبعرفة
موقف أأعامهلم عىل املس توى العاملي .ويتعلق ا ألمر قبل لك شئ ابلإنصاف .وعندما تزيد قمية معل فين ،فاإن قميته تزيد بسبب
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التنان ،ألن زايدة شروهرة التنان وشعبيته يه اليت تؤدي اإىل زايدة قمية معهل؛ ومن الإنصاف أأن يمتكن التنان نتسه من
املشاركة  ي ذكل .و ي هناية ا ألمر ،فاإن زايدة شروهرة التنان يه اليت تزيد من أأمهية معهل .وذلا مفن الإنصاف والعدل أأن
يس تتيد التنان و أأرسته من تقدير العمل .واكنت اإيرادات حق اإعادة البيع عادة ما متثل مبالغ ضئيةل فقط للبائعني وللخرين،
لكن ابلنس بة للمبدعني ،فاإهنا أأكرث من ذكل .اإن حق اإعادة البيع ل يتعلق ابلإيرادات حفسب ،بل هو ا ألداة الوحيدة اليت
تسمح لتناين التنون البرصية ابحلتاظ عىل العالقة مع ا ألعامل التنية التريدة اليت قاموا بصنعروها .اإهنا جترب سوق التن عىل أأن
تصبح أأكرث شتافية وبذكل تساعد فناين التنون البرصية عىل معرفة ماكن أأعامهلم ومن ميتلكوهنا .وقد مت الاعةراف هبذا احلق
مبوجب القانون ادلويل حلق املؤلف ،لكن بصورة بس يطة وغي اكفية .وقد مت اإدراجه  ي املادة الرابعة عرش اثلثا من معاهدة
برن واليت ظلت مبثابة برانم معل احلقوق العاملية ،وابلرمغ من ذكل ،ف م تكن اإلزامية واكنت ختضع ملتطلبات التعامل ابملثل
داخل ادلوةل اليت يمت املطالبة فهيا ابمحلاية .وقد مثلت الطبيعة اخلاصة للحق  ي معاهدة برن عقبة كربى أأمام فناين التنون
البرصية  ي العامل أأمجع .لقد اكنت تعين أأن التنانني ل حيظون بذكل احلق حىت  ي ادلول اليت تقره ،ما مل يكن هذا احلق
موجودا  ي ادلوةل اليت ينمتي اإلهيا التنان .وذلكل فقد اكن الوضع يمتثل  ي وجود اختالف  ي توافر احلق ومس توى امحلاية من
دوةل ألخرى واكن يعمتد عىل جنس ية البدل اليت يعيشون فهيا .واكنت بعض ادلول مل تتبىن تكل احلقوق ،مبا ميثل عائقا أأمام
احلق ابلنس بة لعدد خضم من ا ألعامل التنية .وقد اعةرف ابحلق أأكرث من  80دوةل حول العامل حيث ثبت أأنه ميثل أأداة هممة
دلمع الإبداع  ي جمال التنون البرصية .واكن جيب حتقيق تقدم همم من أأجل حتقيق جتانس فعال حلق اإعادة البيع وتأأمني توافره
حول العامل .ومتت دعوة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة لختاذ قرار بشأأن ما اإذا اكنت املسأأةل تس تحق
التحليل بصورة أأكرث تتصيال .واعتقد الاحتاد ادلويل جلعيات املؤلتني وامللحنني أأن ا ألمر يتطلب ذكل .لقد اعتقد الاحتاد
ادلويل جلعيات املؤلتني وامللحنني بشدة أأنه عىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأل تضيع الترصة املتعلقة
مبناقشة املسأأةل ،وحتديد املشالكت والتوصل للحلول اليت ينبغي التوصل اإلهيا عىل املس توى ادلويل ،لصاحل فناين التنون
البرصية حول العامل ،وهو جممتع ضعيف ميثل الإبداع والةراث الثقا ي للك دوةل حول العامل .ودعا ممثل الاحتاد اللجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة لإدراج حق اإعادة البيع عىل جدول ا ألعامل ومضن خطة العمل املس تقبلية للجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .454وعرب وفد كولومبيا عن شكره لوفدي الكونغو والس نغال عىل اقةراهحام .وقد اكن حقا جديرا ابدلراسة ،ألنه ابلرمغ من
وروده  ي املادة  14اثلثا من معاهدة برن ،كام مسعوا  ي اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،فقد مت اإدراجه  ي
قوانني اكفة ادلول ا ألعضاء .وعالوة عىل ذكل ،فاإن ادلول ا ألعضاء اليت قامت بتطبيق احلق  ي ترشيعاهتا مل تقم بتطبيقه
بصورة تضمن أأن يصبح مصدرا حقيقيا لدلخل للمبدعني .ولروهذا السبب ،فاإن معلية اإجراء ادلراسة متثل واجبا اترخييا
حيتاجون اإليه من أأجل بدء معلية املناقشات.
 .455وعرب وفد الياابن عن شكره لوفدي الس نغال والكونغو عىل اقةراهحام .ومل يكن دلى الياابن حق اإعادة البيع لصاحل
التنانني كام مل يكن دلهيا خطة لتطبيق هذا احلق .ومع ذكل ،قد تكون أأي معلومات تتعلق حبق اإعادة البيع أأو أليهتا متيدة،
من أأجل حتليل املوقف بصورة موضوعية .و ي هذا الصدد ،أأيدت الياابن اقةراح الولايت املتحدة ا ألمريكية ابإجراء دراسة
حول املوضوع.
 .456وعرب الاحتاد ادلويل للصحتيني عن دمعه للحق و أأشار اإىل أأنه جيب أأن يكون حقا عامليا اإذا أأردان هل أأن ينجح  ي
ضوء طبيعة ا ألسواق.
 .457ورصح الرئيس بأأنه تلقى تعليقات مثية لالهامتم من خمتلف ادلول ا ألعضاء واملنظامت غي احلكومية وتضمن رد التعل
ا ألويل عىل املوضوع بعض الاقةراحات ابإجراء مزيد من التحليل هل والاس مترار  ي مناقش ته .ومن خالل هذه املناقشات
الرثية ،سوف يهنيي النقاش حول الوثيقة ليس متر النقاش  ي ادلورات املس تقبلية لتبادل فروهم أأمعق للوثيقة .وفتح الرئيس الباب
ملناقشة املسائل ا ألخرى عىل نطاق واسع.
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 .458ورصح وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بأأهنم أأجروا مناقشات رمسية مع
املنسقني ا إلقلمييني والرئيس وانئب الرئيس فامي يتعلق ابقةراح حول خطة العمل واملناقشات املس تقبلية .ومت التتاق عىل أأنه
من املتيد ابلنس بة لدلول ا ألعضاء أأن تتوافر لروها فرصة اس امتع ر أأي الرئيس حول الاقةراح املتعلق خبطة معل مس تقبلية حبيث
تمتكن لك دوةل من ادلول ا ألعضاء من فروهم الاقةراح.
 .459ورصح الرئيس بأأن خطة العمل املس تقبلية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة تتعلق بقرار جيب أأن
تقوم اللجنة ابختاذه .و ي هذا الصدد ،ميكن للرئيس فقط أأن يقدم بعض الاقةراحات من أأجل مساعدهتم عىل التوصل لقرار
حول العمل املس تقبيل اذلي جيب القيام به .وقد زادت احلاجة ذلكل بسبب املوضوعات املثية لالهامتم اليت مت اقةراهحا.
و أأشار اإىل أأهنم حيتاجون لوقت اكف لعقد جلسات ممثرة حول املوضوعات املوجودة حاليا عىل جدول ا ألعامل والاقةراحات
املرشوعة املتعلقة مبناقش هتا .وسوف يكون من املس تحيل عقد دورة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل
أأن تمت فهيا مناقشة مخسة أأو س تة أأو س بعة أأو مثانية موضوعات .اإن التكرة اليت تبادلروها مع املنسقني ا إلقلمييني اكنت متثل أأداة
متيدة ميكن اس تخداهما من أأجل القيام ابلإدارة التعاةل للوقت والتحدايت اليت تتطلب عرضروها .وقد وجد أأن ا ألداة اليت
س تقوم اللجنة بتحليلروها يه دعوة للتتكي  ي أأن أأول موضوعني عىل جدول ا ألعامل ،والذلين متت مناقش هتام  ي دورات
عديدة ،قد مرا مبسار طويل .واقةرح أأنه فامي يتعلق مبوضوع البث ،فاإن الاقةراح املطروح من قبل هيئات البث اكن يمتثل  ي
عقد دورة غي عادية أأثناء العام التايل ختصص لتحليل املوضوع .وفامي يتعلق ابملوضوع املروهم اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات
لتائدة املكتبات ودور احملتوظات ،مت اختاذ العديد من اخلطوات  ي ادلورات ا ألخية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة ،وخاصة بعد ا ألثر الضخم لدلراسة احملدثة اليت قام ابإعدادها بروفيسور كينيث كروز ،واليت مل تقدم هلم وهجة
نظر واسعة النطاق حول الوضع احلايل للتقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات عىل مس توى العامل حفسب ،بل اكنت مبثابة
دعوة للتعمق  ي املناقشات أأيضا .وقد بذلت ا ألمانة هجودا لتوفي بعض ا ألدوات هلم من أأجل فروهم تكل املعلومات الرثية
ولزالت معليات القيام بذكل جارية .ومتثل أأحد ا ألساليب  ي حتليل نتاجئ الوضع احلايل ،عىل املس توى ا إلقلميي ،املتعلق
ابلتقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات  ،ي لك منطقة ،بناء عىل فروهم متاده أأنه ميكهنم تبادل الراء بشأأن
هذا املوضوع ،مع دراسة التروق  ي املنطقة .و ي هذا الصدد ،قد يكون من املتيد مطالبة ا ألمانة بعقد ندوات إاقلميية من
أأجل موضوع التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات من أأجل حتليل املعلومات الرثية املتضمنة  ي
ادلراسات اليت مت تقدميروها خالل دورة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،هبدف تبادل وهجات النظر فامي
يتعلق ابلس تثناءات ا إلقلميية واس تقبال التعليقات حول طريقة فروهم املوضوعات .وس يكون من املتيد عقد دورات غي عادية
ملوضوع ما ودورات إاقلميية ملوضوع أخر ألنه عندما يعودون اإىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة قد يكون
هنا اس تخدام أأكرث فعالية للوقت .وابإجياز ،فقد دعامه الرئيس للتتكي  ي دورة غي عادية للبث ودورات إاقلميية للمكتبات
ودور احملتوظات.
 .460و أأيد وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،الاقةراح.
 .461و أأيد وفد الروهند ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أس يا واحمليط الروهادي ،الاقةراح.
 .462و أأيد وفد نيجياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،الاقةراح واقةرح أأن تتضمن الندوات ا إلقلميية اخلاصة
ابلس تثناءات والتقييدات مؤسسات التعلمي والبحث أأيضا.
 .463ورصح وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،بأأن دليه حتتظات بشأأن احلاجة اإىل
عقد اجامتعات اإضافية للجلسات الرمسية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وفامي يتعلق مبرشوع املعاهدة
املتعلقة حبامية هيئات البث ،اكنت هنا حاجة لإجراء املزيد من املناقشات  ي اإطار اجللسات العادية للجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،من أأجل تقيمي ما اإذا اكن ميكهنم التوصل اإىل وثيقة قانونية ملزمة وذات معىن ،ويمت تكييتروها مبا
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ييناسب مع تطورات الزمن .وقد اكن من واجهبم ضامن أأل تصبح املعاهدة ابلية قبل دخولروها اإىل حزي التنتيذ .وابلنس بة
ملوضوع الاس تثناءات والتقييدات ،ميكن لدلول ا ألعضاء الاس تتادة من التقدم املس متر للمناقشات  ي داخل اجللسات
العادية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وقد اقةرح قيام اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
ابإعادة تقيمي اقةراح الرئيس  ي ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .464واقةرح وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،أأنه طاملا مل يمت التوصل اإىل اتتاق بني املنسقني ا إلقلمييني حول
املسأأةل ،فال يرى أأي فائدة من اإجراء أأي مناقشات خارج اإطار اللجنة .وابلرمغ من ذكل ،س تقوم اجملموعة ابء بدراسة
برانم العمل  ي ادلورة التالية للجنة.
 .465ورصح الرئيس أأنه حيق للجنة أأن تقرر دراسة الاقةراح .واقةرح أأن يمت القيام مبزيد من التحليل لالقةراح  ي ادلورة
التالية للجنة ،حيث مت التعبي عن حتتظات فقط واكنت الراء تتعلق بعدم رفض الاقةراح .واقةرح أأن هنا حاجة اإىل العمل
عىل مس توى املنسقني ا إلقلمييني ل إالعداد لدلورة التالية للجنة .وقام ابختتام النقاش حول املسائل ا ألخرى .ورصح الرئيس
بأأنه قرر اإعداد ملخص الرئيس ألنه اكن متيدا  ي السابق .ومل يكن ا ألمر عبارة عن معلية صياغة مشةركة كام أأنه مل يتطلب
موافقة اللجنة .و ي اجامتع مع املنسقني ا إلقلمييني ،تلقى الرئيس معلومات وتعليقات وأراء تتعلق مبلخص الرئيس .وقد قام
برشح معلية ملخص الرئيس.
 .466ورصح الرئيس بأأنه أأعد ملخص الرئيس ومت توزيعه عىل الوفود .و أأعطى اللكمة اإىل ا ألمانة لقراءة امللخص.
 .467ورصحت ا ألمانة بأأن ":اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ادلورة الواحدة والثالثني  ،ي جنيف  ،ي
التةرة من  7اإىل  11ديسمرب  .2015ملخص الرئيس .البند  1من جدول ا ألعامل  :افتتاح ادلورة .افتتح الس يد فرانسيس
غري ،املدير العام ،ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف أأو اللجنة)،
ورحب ابملشاركني وافتتح البند  .2وتولت الس يدة ميش يل وودز (الويبو) هممة أأمني اللجنة .البند  2من جدول ا ألعامل:
اعامتد جدول أأعامل ادلورة احلادية والثالثني .اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCCR/31/1 PROV.
البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد منظامت غي حكومية جديدة .وافقت اللجنة عىل منح صتة املراقب  ي دوراهتا للمنظمة
غي احلكومية املشار اإلهيا  ي مرفق الوثيقة  ،SCCR/31/2ويه الروهيئة العامة الإفريقية للبث .البند  4من جدول ا ألعامل:
اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثالثني .اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الثالثني (الوثيقة  )SCCR/30/6ابلصيغة
املقةرحة .ودعيت الوفود واجلروهات املراقبة اإىل اإرسال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإىل ا ألمانة عىل العنوان الإلكةروين التايل:
 ،copyright.mail@wipo.intوذكل  ي موعد أأقصاه  15يناير  .2016البند  5من جدول ا ألعامل :حامية هيئات البث.
الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يهSCCR/27/2 REV.وSCCR/27/6وSCCR/30/5
و .SCCR/31/3ورحبت اللجنة بعرض الوثيقة  SCCR/31/3اليت أأعدها الرئيس بعنوان نص موحد بش أأن التعريتات
وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحروها ،ونظرت فهيا .والمتست بعض الوفود املزيد من التوضيح بشأأن الوثيقة وقدمت وفود
أأخرى اقةراحات نصية لإدراهجا  ي الوثيقة .وأأسروهمت املناقشات  ي التقدم بغرض التوصل اإىل فروهم مشةر محلاية هيئات
البث .وقررت اللجنة مواصةل املناقشات حول هذه الوثيقة وحول وثيقة مراجعة س يعدها الرئيس ألغراض ادلورة القادمة
للجنة ويراعي فهيا الاقةراحات والتوضيحات اليت متت مناقش هتا .وجيوز ألعضاء اللجنة تزويد ا ألمانة  ،ي موعد أأقصاه 20
يناير  ،2016ابلقةراحات النصية احملددة املطروحة خالل هذه ادلورة خبصوص الوثيقة  ،SCCR/31/3يك ينظر فهيا
الرئيس .وس يظل هذا البند مدرجا  ي جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة .البند  6من جدول ا ألعامل :التقييدات
والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات .الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه SCCR/26/3
و SCCR/26/8و SCCR/29/3و SCCR/30/2و .SCCR/30/3واس متعت اللجنة اإىل العرض املقدم من ا ألس تاذة
لويس غيبو والس يدة اإلزيابيث لوجيه حول ادلراسة املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف للمتاحف ،والواردة
 ي الوثيقة  .SCCR/30/2ورحبت اللجنة ابلعرض وشاركت الوفود والروهيئات املراقبة  ي جلسة للأس ئةل وا ألجوبة نظمت
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مع اخلرباء .وينبغي اإرسال التعديالت والتوضيحات اإىل ا ألمانة (  )copyright.mail@wipo.intي موعد أأقصاه  20يناير
 .2016واسيندت املناقشات اإىل الرمس البياين اذلي عرضه الرئيس حول "الاس تثناءات والتقييدات لتائدة املكتبات ودور
احملتوظات" .و أأعد ذكل الرمس البياين ليكون أأداة متيدة توفر هيالك ملناقشة جوهر لك موضوع ،ابلسيناد اإىل املوارد
العديدة املتاحة للجنة .وس ميكن ذكل اللجنة من اإجراء مناقشة تسيند اإىل البينات وحتةرم وهجات النظر املتلتة وتدر أأن
الروهدف املنشود ل يمتثل  ي توجيه النقاش حنو أأية نييجة معينة أأو غي مرغوب فهيا ،بل الإفضاء اإىل فروهم أأفضل للمواضيع
ووجاههتا التعلية ابلنس بة للمناقشات والنييجة املتوخاة .وسلط الرئيس الضوء عىل بعض العنارص املس تقاة من الراء املعرب
عهنا  ي تعليقات وإاسروهامات أأعضاء اللجنة خبصوص موضوع حتظ املصنتات خالل ادلورة السابقة للجنة .وتبادل أأعضاء
اللجنة أأيضا وهجات النظر بشأأن املواضيع املدرجة  ي رمس الرئيس البياين ،أأي حق النسخ والنسخ الاحتياطية ،والإيداع
القانوين ،والإعارة دلى املكتبات .والإضافة اإىل ذكل ،أأثيت الشواغل اليت ميكن أأن تظروهر عند النظر  ي التقييدات
والاس تثناءات املتعلقة بتكل املوضوعات والتدابي املمكن اختاذها ملواهجة تكل الشواغل .كام قدمت اقةراحات تدعو اإىل اتباع
مناجه بديةل .وس يظل هذا البند مدرجا  ي جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة .البند  7من جدول ا ألعامل :التقييدات
والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .الوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول
ا ألعامل هام  SCCR/26/4 PROV.و .SCCR/27/8و أأبلغت ا ألمانة اللجنة ابلتقدم احملرز  ي الاس تجابة للطلب املقدم
 ي ادلورة الثالثني للجنة وادلاعي اإىل حتديث خمتلف ادلراسات املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي
والتدريس والبحث واملنشورة ألغراض ادلورة التاسعة عرشة للجنة  ي عام  2009وإاىل السعي اإىل تغطية لك ادلول ا ألعضاء
 ي الويبو ،فضال عن اإعداد دراسة نطاق بشأأن التقييدات والاس تثناءات لتائدة أأشخاص غي ا ألشخاص العاجزين عن
قراءات املطبوعات .ومت التلكيف ابإجراء ادلراسة احملدثة ومن املتوقع تقدميروها  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة .وسيمت التلكيف
ابإجراء دراسة النطاق  ي مطلع عام  2016ومن املتوقع تقدميروها  ي ادلورة الثالثة والثالثني للجنة .و أأجرت اللجنة مناقشات
حول موضوع التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وعالقهتا ابدلور ا ألسايس اذلي يؤديه
التعلمي  ي اجملمتع ،مع الإشارة اإىل الواثئق املوجودة .والمتس بعض ا ألعضاء أأن يعد الرئيس رسام بيانيا عىل غرار الرمس البياين
اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات يك يس تخدم أكداة تسروهم  ي تركزي املناقشات عىل هذا
املوضوع .والمتس بعض ا ألعضاء الخرين مزيدا من الوقت للنظر  ي هذا الاقةراح .واقةرحت وفود أأخرى اإجراء مناقشة
متتوحة بشأأن الوثيقة  .SCCR/26/4 PROV.وس يظل هذا البند مدرجا  ي جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة.
البند  8من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى .الوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول ا ألعامل هامSCCR/31/4
و .SCCR/31/5وعرض وفد الربازيل ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،الوثيقة  SCCR/31/4املعنونة
اقةراح لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية .وقدم ا ألعضاء واملراقبون تعليقات وتعقيبات أأولية عىل الاقةراح .وعرض
وفد الس نغال الوثيقة  SCCR/31/5املعنونة اقةراح من الس نغال والكونغو ابإدراج حق اإعادة البيع (حق التيبع)  ي جدول
أأعامل العمل املقبل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة التابعة للمنظمة العاملية للملكية التكرية .وقدم ا ألعضاء
واملراقبون تعليقات وتعقيبات أأولية عىل الاقةراح .وس يظل هذان املوضوعان مدرجني  ي جدول أأعامل ادلورة الثانية
والثالثني للجنة ،حتت البند املتعلق ابملسائل ا ألخرى .وعرض الرئيس اقةراحا بعقد دورة اس تثنائية للجنة بشأأن حامية
هيئات البث وعقد اجامتعات إاقلميية حول موضوع التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات .و أأيدت بعض
اجملموعات ا إلقلميية الاقةراح .و أأبدت اإحدى تكل اجملموعات تتضيلروها لش امتل الاجامتعات ا إلقلميية املذكورة موضوع التقييدات
والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .واعتربت مجموعات إاقلميية أأخرى أأنه من
غي الرضوري ومن السابق ألوانه عقد دورات ابلإضافة اإىل دورات اللجنة العادية .غي أأن تكل اجملموعات قالت اإنه ابإماكهنا
اإعادة النظر  ي الاقةراح  ي ادلورة القادمة للجنة .و أأعلن الرئيس أأنه س تعاد مناقشة الاقةراح  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة
ابلنظر اإىل عدم التوصل اإىل توافق  ي الراء .ملخص الرئيس .أأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده
الرئيس .و أأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أراء الرئيس بشأأن نتاجئ ادلورة احلادية والثالثني للجنة و أأنه ل خيضع ابلتايل
ملوافقة اللجنة .البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة .س تعقد اللجنة دورهتا القادمة  ي التةرة من  9اإىل  13مايو
.2016
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 .468ورصح الرئيس بأأن ذكل اكن ر أأيه فامي يتعلق مبا جرى  ي ادلورة .وميكن السامح بعمل تعديالت للوقائع ولن يمت اإدراج
تعليق أأو أأي معل مشةر يعكس وهجات وشواغل معينة دلى الوفود ألنه قد أأحاط علام مبختلف الراء اليت عرب عهنا
املنسقون ا إلقلمييون.
 .469و أأشار وفد الربازيل اإىل التقرة  24ورصح بأأن وفد الربازيل قد أأدرج الوثيقة ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب.
 .470وطالب الرئيس ا ألمانة أأن تأأخذ  ي حس باهنا التغييات  ي الوقائع.
 .471و أأشار وفد نيجياي ،ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية  ،اإىل التقرة  27وتساءل عام اإذا اكن الرئيس قد أأحاط علام بأأن أأحد
اجملموعات ا إلقلميية قد أأيدت اقةراح الرئيس وعرب عن تتضيل يتعلق ابلندوات ا إلقلميية يتضمن بنود جدول ا ألعامل املتعلقة
ابلس تثناءات والتقييدات  ي اللجنة .و ي العبارة الثانية من التقرة املذكورة ،التقرة  ،27متت الإشارة اإىل أأن بعض اجملموعات
ا إلقلميية قد قامت بدمع الاقةراح ور أأت مجموعات أأخرى أأنه من غي رضوري أأو من السابق ألوانه أأن يمت عقد دورات
اإضافية اإىل جانب ادلورات العادية .وتساءلت اجملموعة فامي يتعلق بأأنه أأشار اإىل أأن أأحد اجملموعات ا إلقلميية قد عربت عن
تتضيلروها أأن تتضمن الندوات ا إلقلميية بنود جدول ا ألعامل املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابللجنة .واكن ذكل من
ا ألمور املتعلقة ابلوقائع أأيضا.
 .472و أأكد الرئيس أأن ذكل اكن تصحيحا يتعلق ابلوقائع .وفتح ابب اإلقاء البياانت اخلتامية.

البند  9من جدول ا ألعامل  :اختتام ادلورة
 .473عرب وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن شكره للرئيس وا ألمانة .ورصح
ممثل الوفد بأأنه نظرا ألن ذكل هو اجامتعه ا ألخي بوصته منسق إاقلميي ،فاإنه سوف يتقدم بتعليقات بصتته الوطنية مؤكدا عىل
أأنه ييرشف خبدمة اجملموعة .وعرب ممثل الوفد عن شكره للمنسقني ا إلقلمييني عىل تعاوهنم وجعل املروهمة أأكرث حتداي  ي بعض
ا ألوقات.
 .474وعرب وفد نيجياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن شكره للرئيس وا ألمانة .وقد ر أأت اجملموعة أأن دورة
اللجنة تضمنت كثيا من املعلومات وتبادل الراء وعرب عن أأمهل  ي زايدة مس توى التتاعل  ي ادلورات التالية ،بغض النظر
عن اختالفروهم  ي الراء و ي ا ألهداف املرجوة .و ي الواقع أأن التتاعل الروهادف والتعال فقط هو اذلي ميكن أأن يقودمه اإىل
التوصل اإىل تتامه مشةر و أأهداف مشةركة فامي يتعلق ابملسائل املطروحة أأماهمم لدلراسة  ي اللجنة .ورحبت اجملموعة
ا ألفريقية ابملناقشات اليت مت عقدها حول هيئات البث وعربت عن شكرها للرئيس عىل وثيقته اجملمعة  SCCR/31/4واليت
يرست بصورة كبية العمل املتعلق بدول أأعامل البث .وعرب الوفد عن تطلعه اإىل عقد ادلورة التالية للجنة .واكنت اجملموعة
ا ألفريقية عىل ثقة من أأن النص املنقح اخلاص ابلرئيس سوف يعكس وهجات النظر اليت عربت عهنا ادلول ا ألعضاء و أأهنا
س تظل قبل لك ىشء  ي اإطار امحلاية اليت تعمتد عىل الإشارة لروهيئات البث كام اكن التصور  ي تتويض عام  .2007وعربت
اجملموعة عن أأملروها  ي أأن يتجنب النص وضع مس توايت للحقوق مبا يتجاوز هدف تتويض  .2007وقد عرب عن اعتقاده بأأن
احليادية  ي النص سوف تؤدي اإىل تيسي املتاوضات .ورحبت اجملموعة ا ألفريقية ابملناقشات بشأأن الاس تثناءات والتقييدات
وادلراسات اليت مت النظر فهيا أأو متت الإشارة اإلهيا ،ابلإضافة اإىل أأمهية إاسروهامات املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غي
احلكومية لتبادل الراء بني ا ألعضاء .وقد أأدت املناقشات اليت مت عقدها اإىل تقدمي نظرة متعمقة حول العقبات اليت تواهجروها
املكتبات ودور احملتوظات ومؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى  ي النتاذ بصورة اكفية للمعلومات
واملعرفة .وقد عزز الاعةراف بدوى مبد أأ الاس تثناءات والتقييدات ا ألهداف اليت تقوم عىل أأساس املعلومات واملعرفة .واكن
من املثي لالهامتم أأن يمت الاس امتع اإىل وتقدير الراء اليت مت تبادلروها حول بند جدول ا ألعامل .وعربت اجملموعة ا ألفريقية عن
أأملروها  ي ترمجة هذا التتامه اإىل نتاجئ حقيقية ،لصاحل أأعداد غتية من ا ألشخاص  ي ادلول املتقدمة وادلول النامية ،وخاصة
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الش باب  ي ادلول النامية ،واذلين يمت اإقصاؤمه بصورة جمحتة من قاعدة املعلومات واملعرفة بسبب النقاط التنية املتعلقة
حبقوق امللكية التكرية .و ي الواقع هنا سبب جلعل نظام امللكية التكرية العاملي نظام مقايضة ،وخاصة فامي يتعلق حبق
التأأجي من أأجل الاسيامثر  ي املصادر املادية والتكرية  ،ي مقابل خدمة الصاحل العام .وظلت اجملموعة ا ألفريقية متتائةل بأأن
التقدم اجلاري حول هذا املوضوع  ي أأحناء العامل ميكن أأن يؤثر عىل متاوضات اللجنة بصورة اإجيابية ،وميكن من إاظروهار ا إلرادة
الس ياس ية املطلوبة والنية احلس نة املطلوبة من أأجل اختاذ اخلطوات الرضورية لتيسي النتاذ للمعلومات واملعرفة ،لنطاق أأوسع
من أأعضاء اجملمتع ادلويل لصاحل التمنية البرشية والاجامتعية .و ي هذا الصدد ،ذكرت اجملموعة اللجنة ابللزتام اذلي قامت به
ادلول ا ألعضاء جتاه أأهداف التمنية املس تدامة ل ألمم املتحدة  .2030و أأشار ممثل الوفد ،بصتة خاصة ،اإىل هدف التمنية
املس تدامة رمق  ،4حيث الزتمت ادلول ا ألعضاء بضامن تطبيق تعلمي ذي جودة عالية وشامل ومنصف وتعزيز فرص التع م
طيةل احلياة لاكفة الناس .و أأكدت اجملموعة ا ألفريقية عىل طلب للرئيس ابإعداد نص مجمع يتضمن رسام بيانيا يشي لعنارص
الاس تثناءات اليت جيب مناقش هتا بنتس الطريقة اليت قام هبا الرئيس ابإعداد رمس بياين من أأجل مناقشات التقييدات
والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات .وسوف تكون تكل اخلطوة ذات فائدة خضمة ملداولهتم حول املوضوع.
و أأحاطت اجملموعة علام بأأن عروض الرئيس لالقةراحني الواردين  ي الوثيقة  SCCR/31/4والوثيقة  SCCR/31/5اللتني
تقدمت هبام وفود الربازيل والس نغال والكونغو عىل التوايل واس تجاابهتم لالك الاقةراحني .ولعدم وجود وقت اك ي لتحليل
الاقةراحني ،فقد تكون اجملموعة  ي ادلورة التالية  ي موقف أأفضل ميكهنا من املشاركة بر أأهيا بشأأن الاقةراحني .وابلرمغ من
ذكل ،عربت اجملموعة ا ألفريقية عن مالءمة املوضوعني لإجراء مزيد من النقاشات حوهلام  ي اللجنة .و أأحاطت اجملموعة علام
بدول أأعامل اللجنة املثقل ،وخاصة بعد اإدراج بندين جديدين  ي جدول ا ألعامل .وسوف يكون من الرضوري ابتاكر وس يةل
فعاةل لتعزيز معل اللجنة اإذا اكنت اللجنة ملزتمة بدراسة املوضوعات املدرجة عىل جدول ا ألعامل بصورة هادفة .و ي هذا
الس ياق ،أأيدت اجملموعة ا ألفريقية بشدة اقةراح الرئيس املتعلق بعقد دورة غي عادية بني ادلورات حول هيئات البث
والندوات ا إلقلميية حول الاس تثناءات والتقييدات ،ابلرمغ من أأهنا تتضل طرح الك الاس تثناءين أأمام اللجنة .وقد جشعت
عىل التتكي بصورة معلية بشأأن هذا الاحامتل من أأجل متكني التوصل اإىل توافق  ي الر أأي بشأأن أأفضل الطرق العملية
للسي ل ألمام .وس تظل اجملموعة ا ألفريقية تتعامل بصورة بناءة وحتتتظ بثقهتا  ي قيادة الرئيس.
 .475وعرب وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عن شكره للرئيس وا ألمانة .وقد قامت اللجنة بعقد مناقشات
ثرية تتعلق حبامية هيئات البث .وحول مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات ،أأكدت اجملموعة ابء عىل أأنه مل يمت التوصل لتوافق  ي
الر أأي بشأأن العمل املعياري للجنة؛ وهو أأمر جيب أأخذه بصورة مناس بة  ي الاعتبار خالل املناقشات.
 .476وعرب وفد الصني عن شكره للرئيس وا ألمانة عىل العمل املمتزي والعميل .وعرب الوفد عن تقديره لعمل املنسقني
ا إلقلمييني وشكر ادلول ا ألعضاء عىل مهنجروهم البناء واملرن وعىل تبادل املعلومات .وقد أأحاط الوفد علام بأأنه اكنت هنا
ممارسات خمتلتة فامي يتعلق هبيئات البث والاس تثناءات والتقييدات .وابلرمغ من ذكل ،فقد اكن هنا هدف مشةر يتعلق
حبامية وتعزيز التمنية .و أأيد الوفد اإجراء مناقشات متعمقة حول تكل املوضوعات .كام أأيد الوفد أأيضا اقةراح الرئيس املتعلق
بعقد ندوات إاقلميية ،ابلإضافة اإىل دورة غي عادية حول حامية هيئات البث ،من أأجل تعزيز معل اللجنة.
 .477وعرب وفد الروهند ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أس يا واحمليط الروهادي ،عن شكره للرئيس وا ألمانة واملةرمجني عىل
دمعروهم ادلامئ أأثناء ادلورة .ورحبت اجملموعة إابسروهامات الوفود واملراقبني أأثناء املناقشات حول حامية هيئات البث .وقد
ساعدت مشاركهتم اللجنة عىل توضيح املوضوع والتوصل اإىل فروهم أأفضل للمواقف املتلتة .و أأيدت مجموعة دول أس يا واحمليط
الروهادي حماولت التوصل اإىل تتامه واتتاق بناء عىل املهن اذلي يقوم عىل أأساس الإشارة ابلنس بة لروهيئات البث والبث الكبيل
ابملعىن التقليدي .ورحبت اجملموعة أأيضا و أأيدت اقةراح الرئيس املتعلق بعقد دورة حرصية بني ادلورات حول حامية هيئات
البث .ومل تمتكن اكفة اجملموعات من املوافقة عىل الاقةراح وتتروهمت شواغلروهم .وعربت اجملموعة عن أأملروها  ي أأن تمتكن من
التوصل اإىل توافق  ي الر أأي حبيث ميكهنا عقد اجامتع بني ادلورات حول هذا املوضوع بصتة خاصة .ورصح ممثل الوفد بأأن
بنود جدول ا ألعامل املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات والتقييدات والاس تثناءات لتائدة
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مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى اكنت متثل موضوعات هامة ابلنس بة للمجموعة .وعربت مجموعة
أس يا واحمليط الروهادي عن أأملروها  ي مشاركة اكفة ادلول ا ألعضاء بصورة صادقة وبناءة  ي ادلورة التالية بناء عىل املناقشات
اليت س تجري  ي تكل ادلورة ،حبيث يصبح دلهيم نص ييناقشون ويعملون عىل أأساسه .و أأكدت اجملموعة عىل طلهبا بأأن يقوم
الرئيس بدراسة تعيني ميرس أأثناء ادلورة الثانية والثالثني للجنة لصياغة النص  ي صورة وثيقة معل اكمةل حبيث يمت حتقيق
تقدم حمدد  ي مسائل الاس تثناءات والتقييدات.
 .478وعرب وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن شكره للرئيس وا ألمانة .ور أأت
اجملموعة أأنه جرت مناقشات جيدة أأثناء ا ألس بوع واكنت تسعى اإىل دفع جدول أأعامل اللجنة ل ألمام .واكنت اجملموعة هممتة
ابملوضوعات الثالثة قيد املناقشة ويه حامية هيئات البث ،والتقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات
والتقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .و أأيدت اجملموعة وجشعت
حتقيق نتاجئ اإجيابية حول هذه املسائل الثالثة .وعربت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن تأأييدها لقةراح الرئيس
بعقد دورة غي عادية وعقد ندوات إاقلميية دلفع املناقشات ل ألمام .وابس تثناء تكل العنارص واملوضوعات الثالثة اليت تمت
مناقش هتا ،فقد قامت اجملموعة بطرح وثيقة جديدة للمناقشة مضن البند  .8وقد مت تلقي وثيقة  SCCR/31/4بعنوان اقةراح
لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية .وعربت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن تقديرها لس تعداد العديد من
الوفود واملراقبني للمشاركة  ي املناقشات ،وتطلعت لس مترار نتس الاجتاه  ي ادلورة التالية.
 .479وعرب الرئيس عن شكره للوفود عىل الزتاهما ومعلروها ادلؤوب و أأفاكرها والبيئة اليت قاموا فهيا بيبادل وهجات النظر .كام
عرب عن شكره ل ألمانة وانئب الرئيس واملةرمجني.
 .480وعربت ا ألمانة عن شكرها ملن معلوا خلف الكواليس.
 .481واختمت الرئيس ادلورة.
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ملخص الرئيس
البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام ،ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة(جلنة حق املؤلف أأو اللجنة) ،ورحب ابملشاركني وافتتح البند  .2وتولت الس يد ميش يل وودز (الويبو) هممة أأمني
اللجنة.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول أأعامل ادلورة احلادية والثالثني
.2

اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCCR/31/1 PROV.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد منظامت غي حكومية جديدة
 .3وافقت اللجنة عىل منح صتة املراقب  ي دوراهتا للمنظمة غي احلكومية املشار اإلهيا  ي مرفق الوثيقة ،SCCR/31/2
ويه الروهيئة العامة ا ألفريقية للبث.

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثالثني
 .4اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الثالثني (الوثيقة  )SCCR/30/6ابلصيغة املقةرحة .ودعيت الوفود واجلروهات
املراقبة اإىل اإرسال أأية تعليقات بشأأن بياانهتا اإىل ا ألمانة عىل العنوان الإلكةروين التايل،copyright.mail@wipo.int :
وذكل  ي موعد أأقصاه  15يناير .2016

البند  5من جدول ا ألعامل :حامية هيئات البث
 .5الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يهSCCR/27/2 REV.وSCCR/27/6وSCCR/30/5
و.SCCR/31/3

 .6ورحبت اللجنة بعرض الوثيقة  SCCR/31/3اليت أأعدها الرئيس بعنوان نص موحد بش أأن التعريتات وموضوع
امحلاية واحلقوق املزمع منحروها ،ونظرت فهيا.
.7

والمتست بعض الوفود املزيد من التوضيح بشأأن الوثيقة وقدمت ووفود أأخرى اقةراحات نصية لإدراهجا  ي الوثيقة.

.8

و أأسروهمت املناقشات  ي التقدم بغرض التوصل اإىل فروهم مشةر محلاية هيئات البث.

 .9وقررت اللجنة مواصةل املناقشات حول هذه الوثيقة وحول وثيقة مراجعة س يعدها الرئيس ألغراض ادلورة القادمة
للجنة ويراعي فهيا الاقةراحات والتوضيحات املناقشة.
 .10وجيوز ألعضاء اللجنة تزويد ا ألمانة  ،ي موعد أأقصاه  20يناير  ،2016ابلقةراحات النصية احملددة املطروحة خالل
هذه ادلورة خبصوص الوثيقة  ،SCCR/31/3يك ينظر فهيا الرئيس.
 .11وس يظل هذا البند مدرجا  ي جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة.
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البند  6من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات
 .12الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه SCCR/26/3و SCCR/26/8وSCCR/29/3
و SCCR/30/2و.SCCR/30/3
 .13واس متعت اللجنة اإىل العرض املقدم من ا ألس تاذة لويس غيبو والس يدة اإلزيابيث لوجيه حول ادلراسة املتعلقة
ابلتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف للمتاحف ،والواردة  ي الوثيقة  .SCCR/30/2ورحبت اللجنة ابلعرض
وشاركت الوفود والروهيئات املراقبة  ي جلسة للأس ئةل وا ألجوبة نظمت مع اخلرباء .وينبغي اإرسال التعديالت والتوضيحات اإىل
ا ألمانة (  )copyright.mail@wipo.intي موعد أأقصاه  20يناير .2016
 .14واسيندت املناقشات اإىل الرمس البياين اذلي عرضه الرئيس حول "الاس تثناءات والتقييدات لتائدة املكتبات ودور
احملتوظات" .و أأعد ذكل الرمس البياين ليكون أأداة متيدة توفر هيالك ملناقشة جوهر لك موضوع ،ابلسيناد اإىل املوارد
العديدة املتاحة للجنة .وس ميكن ذكل اللجنة من اإجراء مناقشة تسيند اإىل البينات وحتةرم وهجات النظر املتلتة وتدر أأن
الروهدف املنشود ل يمتثل  ي توجيه النقاش حنو أأية نييجة معينة أأو غي مرغوب فهيا ،بل الإفضاء اإىل فروهم أأفضل للمواضيع
ووجاههتا التعلية ابلنس بة للمناقشات والنييجة املتوخاة.
 .15وسلط الرئيس الضوء عىل بعض العنارص املس تقاة من الراء املعرب عهنا  ي تعليقات وإاسروهامات أأعضاء اللجنة
خبصوص موضوع حتظ املصنتات خالل ادلورة السابقة للجنة.
 .16وتبادل أأعضاء اللجنة أأيضا وهجات النظر بشأأن املواضيع املدرجة  ي رمس الرئيس البياين ،أأي حق النسخ والنسخ
الاحتياطية ،والإيداع القانوين ،والإعارة دلى املكتبات .والإضافة اإىل ذكل ،أأثيت الشواغل اليت ميكن أأن تظروهر عند النظر
 ي التقييدات والاس تثناءات املتعلقة بتكل املوضوعات والتدابي املمكن اختاذها ملواهجة تكل الشواغل .كام قدمت اقةراحات
تدعو اإىل اتباع مناجه بديةل.
 .17وس يظل هذا البند مدرجا  ي جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة.

البند  7من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي
اإعاقات أأخرى
 .18الوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول ا ألعامل هام  SCCR/26/4 PROV.و.SCCR/27/8
 .19و أأبلغت ا ألمانة اللجنة ابلتقدم احملرز  ي الاس تجابة للطلب املقدم  ي ادلورة الثالثني للجنة وادلاعي اإىل حتديث
خمتلف ادلراسات املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث واملنشورة ألغراض ادلورة
التاسعة عرشة للجنة  ي عام  2009وإاىل السعي اإىل تغطية لك ادلول ا ألعضاء  ي الويبو ،فضال عن اإعداد دراسة نطاق
بشأأن التقييدات والاس تثناءات لتائدة أأشخاص غي ا ألشخاص العاجزين عن قراءات املطبوعات .ومت التلكيف ابإجراء
ادلراسة احملدثة ومن املتوقع تقدميروها  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة .وسيمت التلكيف ابإجراء دراسة النطاق  ي مطلع
عام  2016ومن املتوقع تقدميروها  ي ادلورة الثالثة والثالثني للجنة.
 .20و أأجرت اللجنة مناقشات حول موضوع التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث
وعالقهتا ابدلور ا ألسايس اذلي يؤديه التعلمي  ي اجملمتع ،مع الإشارة اإىل الواثئق املوجودة.
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 .21والمتس بعض ا ألعضاء أأن يعد الرئيس رسام بيانيا عىل غرار الرمس البياين اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات لتائدة
املكتبات ودور احملتوظات يك يس تخدم أكداة تسروهم  ي تركزي املناقشات عىل هذا املوضوع .والمتس بعض ا ألعضاء الخرين
مزيدا من الوقت للنظر  ي هذا الاقةراح .واقةرحت وفود أأخرى اإجراء مناقشة متتوحة بشأأن
الوثيقة .SCCR/26/4 PROV.
 .22وس يظل هذا البند مدرجا  ي جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة.

البند  8من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى
 .23الوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول ا ألعامل هام  SCCR/31/4و.SCCR/31/5

 .24وعرض وفد الربازيل ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،الوثيقة SCCR/31/4املعنونة اقةراح لتحليل
حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية .وقدم ا ألعضاء واملراقبون تعليقات وتعقيبات أأولية عىل الاقةراح.
 .25وعرض وفد الس نغال الوثيقة  SCCR/31/5املعنونة اقةراح من الس نغال والكونغو ابإدراج حق اإعادة البيع (حق
التيبع)  ي جدول أأعامل العمل املقبل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة التابعة للمنظمة العاملية للملكية التكرية.

وقدم ا ألعضاء واملراقبون تعليقات وتعقيبات أأولية عىل الاقةراح.

 .26وس يظل هذان املوضوعان مدرجني  ي جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة ،حتت البند املتعلق ابملسائل
ا ألخرى.
 .27وعرض الرئيس اقةراحا بعقد دورة اس تثنائية للجنة بشأأن حامية هيئات البث وعقد اجامتعات إاقلميية حول موضوع
التقييدات والاس تثناءات لتائدة املكتبات ودور احملتوظات .و أأيدت بعض اجملموعات ا إلقلميية الاقةراح .و أأبدت اإحدى تكل
اجملموعات تتضيلروها لش امتل الاجامتعات ا إلقلميية املذكورة موضوع التقييدات والاس تثناءات لتائدة مؤسسات التعلمي والبحث
وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .واعتربت مجموعات إاقلميية أأخرى أأنه من غي الرضوري ومن السابق ألوانه عقد دورات
ابلإضافة اإىل دورات اللجنة العادية .غي أأن تكل اجملموعات قالت اإنه ابإماكهنا اإعادة النظر  ي الاقةراح  ي ادلورة القادمة
للجنة .و أأعلن الرئيس أأنه س تعاد مناقشة الاقةراح  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة ابلنظر اإىل عدم التوصل اإىل توافق  ي
الراء.

ملخص الرئيس
 .28أأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس .و أأوحض الرئيس أأن هذا امللخص يبلور أراء الرئيس
بشأأن نتاجئ ادلورة احلادية والثالثني للجنة و أأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة.

البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .29س تعقد اللجنة دورهتا القادمة  ي التةرة من  9اإىل  13مايو .2016
[ييل ذكل املرفق]
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LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

MEMBRES/MEMBERS

AFGHANISTAN
Sameer BEDRUD, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Nazir Ahmad FOSHANJI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
Collin Dimakatso MACHILE, Chief Director, Pretoria
Nontise Renah LUSIBA, Chief Director, International Relations Communications, Pretoria
Sithembile Nokwazi MTSHALI (Ms.), Assistant Director, Economic Relations and Trade,
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
Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente Genève

ALLEMAGNE/GERMANY
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Silke VON LEWINSKI (Ms.), Head, Max-Planck Institute for Intellectual Property, Competition
and Tax Law, Munich

ARGENTINE/ARGENTINA
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

ARMÉNIE/ARMENIA
Kristine HAMBARYAN (Ms.), Head, Copyright and Related Rights Department, Intellectual
Property Agency, Ministry of Economy, Yerevan
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AUSTRALIE/AUSTRALIA
Johanna TAYLOR (Ms.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva

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

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN
Natig ISAYEV, Head, International Relations and Information Provision Department, Copyright
Agency, Baku

BAHAMAS
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister-Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BÉLARUS/BELARUS
Aleksei BICHURIN, Head, Copyright Collective Management Department, National Center of
Intellectual Property, Minsk

BELGIQUE/BELGIUM
Anaïs BESSUS (Ms.), Delegate, Brussels
Daria IZMAILOVA (Ms.), Expert, Ministry of Economy, Brussels

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

CAMEROUN/CAMEROON
Calixte Carolle BELODO (Mme), chef, Division des affaires juridiques, Ministère des arts et de
la culture, Yaoundé
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CANADA
Catherine BEAUMONT (Ms.), Manager, International Negotiations, International Copyright
Policy and Co-operation, Canadian Heritage, Quebec
Heather ANDERSON (Ms.), Senior Project Leader, Copyright and Trademark Directorate,
Industry Canada, Ottawa
Frédérique DELAPRÉE (Ms.), Manager, International Copyright Policy, Canadian Heritage,
Gatineau
Sophie GALARNEAU (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

CHILI/CHILE
Claudio OSSA ROJAS, Jefe, Departamento de Derechos Intelectuales, Ministerio de Educación
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago
Tatiana LARREDONDA (Sra.), Asesora Legal, Departamento de Propiedad Intelectual,
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Santiago de Chile
Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra

CHINE/CHINA
TANG Zhaozhi, Deputy Director General, Copyright Department, National Copyright
Administration of China (NCAC), Beijing
HU Ping (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, National Copyright Administration of
China (NCAC), Beijing
SUN Lei (Ms.), Officer, Legal Affairs Office of Policy and Law Department, National Copyright
Administration of China (NCAC), Beijing

COLOMBIE/COLOMBIA
Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
Gabriel DUQUE, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Carlos Andres CORREDOR BLANCO, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Bogotá, D.C.
Juan Camilo SARETZKI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
María Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejero Comercial, Misión Permanente ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
CONGO (THE REPUBLIC OF)
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Luc-Joseph OKIO, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève
Maxime FOUTOU, directeur du droit d’auteur, Ministère de la culture et des arts, Brazzaville

COSTA RICA
Elayne WHYTE (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra
Pablo J. VALVERDE BOHÓRQUEZ, Jefe, Ministerio de Culture, San José
Gabriela MURILLO DURÁN (Sra.), Asesora Legal, Registro Nacional de Derecho de Autor,
Ministerio de Justicia, San José
Ilse Mary DÍAZ DÍAZ (Sra.), Tribunal Registral Administrativo, Ministerio de Justicia y Paz,
Tribunal Registral Administrativo, San José
Celso Damián FONSECA, Asistente de Juez, Tribunal Registral Aadministrativo, Ministerio de
Justicia y Paz, Tribunal Registral Administrativo, San José

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

DANEMARK/DENMARK
Lasse Lau NIELSEN, Head, Copyright Section, Ministry of Culture, Nybrogade

EL SALVADOR
Diana HASBUN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra

ÉQUATEUR/ECUADOR
Juan Carlos CASTRILLÓN JARAMILLO, Ministro, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Ramiro Alejandro RODRÍGUEZ MEDINA, Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos
Conexos, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito
Ángela JIMÉNEZ (Sra.), Asesora, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra
Pablo ESCOBAR ULLUARI, Segundo Secretario, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Ñusta MALDONADO SARAVINO (Sra.), Tercer Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
ESPAGNE/SPAIN
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Maria del Carmen PAEZ SORIA (Sra.), Subdirectora Adjunta de Propiedad Intelectual,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Theodore ALLEGRA, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Shira PERLMUTTER (Ms.), Chief Policy Officer and Director for International Affairs, United
States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
Michael SHAPIRO, Senior Counsel, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
Todd REVES, Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States Patent
and Trademark Office (USPTO), Alexandria, Virginia
Kimberly ISBELL (Ms.), Senior Counsel for Policy and International Affairs, Policy and
International Affairs, United States Copyright Office, Alexandria, Virgina
Partha MAZUMDAR, Senior Economic Officer, Office of International Intellectual Property
Enforcement, Bureau of Economic and Business Affairs, Department of State, Washington, D.C.
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
Nancy WEISS (Ms.), General Counsel, Institute of Museum and Library Services (IMLS),
Washington, D.C.
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
Ekaterina DEMIDOVA (Ms.), Deputy Head of Division, Ministry of Culture, Moscow

FINLANDE/FINLAND
Anna VUOPALA (Ms.), Government Counsellor, Copyright and the 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
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GABON
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission Permanente, Genève

GÉORGIE/GEORGIA
Manana PRUIDZE (Ms.), Head, Legal and International Affairs Department, National Intellectual
Property Center (SAKPATENTI), Mtskheta

GRÈCE/GREECE
Irene STAMATOUDI (Ms.), Director, Hellenic Copyright Organization, Ministry of Culture,
Athens
Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

GUATEMALA
Flor de María GARCÍA DIAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

HONDURAS
Giampaolo RIZZO-ALVARADO, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión
Permanente, Ginebra
Gilliam Noemi GÓMEZ GUIFARRO (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
María Isabella PAEZ (Sra.), Intern, Ginebra

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

ÎLES SALOMON/SOLOMON ISLANDS
Christina G. WINI (Ms.), Administrative Officer, Permanent Mission, Geneva
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INDE/INDIA
Shashi Prakash GOYAL, Joint Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Human
Resource Development, New Delhi
Vivekanandan VILLANGADUPAKKAM CHITANBARANATHAN, Legal Expert, Nalsar University
of Law, Ministry of Human Resource, Hyderabad
Sumit SETH, First Secretary, Economic Wing, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Triyono WIBOWO, Ambassador, Permanent Representative, World Trade Organization (WTO),
Geneva
Denny ABDI, Counsellor, Permanent Mission, World Trade Organization (WTO), Geneva
Robert Matheus Michael TENE, Deputy Ambassador, Permanent Mission, World Trade
Organization (WTO), 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
Mahmoud SADEGHI, Professor, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran
Azam SAMADI (Ms.), Expert, Legal and Intellectual property Office, Ministry of Culture and
Islamic Guidance, Tehran
Hamid RAHBARIFAR General Manager, Iran Broadcasting Organization (IRIB), Tehran
Gholamreza RAFIEI, Legal Advisor, Iran Broadcasting Organization (IRIB), Tehran
Nabiollah AZAMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRLANDE/IRELAND
Brian WALSH, Department of Jobs, Enterprise and Innovation, Intellectual Property Unit, Dublin
Mary KILLEEN (Ms.), Attaché, Trade and Intellectual Property, Permanent Mission, Geneva
Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Eileen CROWLEY (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva
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JAPON/JAPAN
Katsuhisa SAGISAKA, Director, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs, Tokyo
Yoshito NAKAJIMA, Deputy Director, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs,
Tokyo
Hirohisa OHSE, Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry Of Foreign
Affairs, Tokyo
Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Yoshiaki ISHIDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN
Mohammad 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
Tayel ALDEBARAT, Copyright Officer, Department of the National Library, Ministry of Culture,
Amman
Ghadeer EL-FAYEZ, Advisor, Permanent Mission, Geneva

KENYA
Catherine BUNYASSI KAHURIA (Ms.), Legal Officer, Kenya Copyright Board, Nairobi

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

LIBYE/LIBYA
Hatim Yousuf Alsaliheen ABDULLAH, Permanent Mission, Geneva
Akrem Khalleefah Mahmoud ALBARJU, Permanent Mission, Geneva
Faisal A. Mohamed ELABDLI, Permanent Mission, Geneva
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Mohammed Salim Ahmed MEELAD, Permanent Mission, Geneva
Jazeeh Jibreel Mohammed SHAYTEER (Ms.), Permanent Mission, Geneva

LITUANIE/LITHUANIA
Nijole JANINA MATULEVICIENE (Ms.), Head, Copyright Section, Ministry of Culture, Vilnius

LUXEMBOURG
Iris DEPOULAIN (Mme), chargé de mission, Office de la propriété intellectuelle, Ministère de
l’économie, Luxembourg

MAROC/MOROCCO
Meriam KHATOURI (Mme), directrice, Études et du développement des médias, Rabat

MEXIQUE/MEXICO
Manuel GUERRA ZAMARRO, Director General, Instituto Nacional del Derecho de
Autor (INDAUTOR), México, D.F.
Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Ms.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra

MONACO
Gilles REALINI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

NÉPAL/NEPAL
Dinesh Kumar THAPALIYA, Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Kathmandu
Lakshuman KHANAL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

NIGER
Ide SITA, directeur général, Bureau nigérien du droit d''auteur (BNDA), Ministère en charge de
la culture, Niamey

NIGÉRIA/NIGERIA
Osondu Bartholomew Collins NWEKE, Assistant Director, Nigerian Copyright Commission
(NCC), Abuja
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Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

OMAN
Aysha AL BULUSHI (Ms.), Head, Copyright Section, Ministry of Commerce and Industry,
Muscat
Mohamed AL-SAADI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

OUGANDA/UGANDA
Jane Okot Bitek LANGOYA (Ms.), Board Secretary, Uganda Registration Services Bureau,
Justice and Constitutional Affairs, Kampala
Vincent KATUTSI, Manager, Compliance and Enforcement, Uganda Registration Services
Bureau, Kampala

PAKISTAN
Tehmina JANJUA (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Aamar Aftab QURESHI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Fareha BUGTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Afaq AHMAD, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Muhammad Waleed ARSHAD, Intern, Permanent Mission, Geneva

PANAMA
Janice CIGARRUISTA CHACÓN (Sra.), Directora General de Derecho de Autor, Dirección
General de Derecho de Autor, Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá
Krizia MATTHEWS (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra

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

PÉROU/PERU
Martín MOSCOSO, Experto, Lima
Luis MAYAUTE VARGAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
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PHILIPPINES
Louie CALVARIO, Attorney, Intellectual Property Office, Taguig City

POLOGNE/POLAND
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
CHANG Hyun (Ms.), Judge, Daijeon
CHUNG Jihye (Ms.), Legal Specialist, International Legal Affairs Division, Ministry of Justice
Republic of Korea, Seoul
OH Ahrum (Ms.), Assistant Director, Culture and Trade Team, Copyright Bureau, Ministry of
Culture, Sports and Tourism, Sejong
YU Jeongho, Public Prosecutor, Criminal Department, Seoul

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Ion ȚÎGANAȘ, Deputy Director General, State Agency on Intellectual Property (AGEPI),
Chisinau
Olga BELEI (Ms.), Head, Copyright and Related Rights, State Agency on Intellectual Property
(AGEPI), Chisinau
Igor MOLDOVAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO/DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
Germain KAMBINGA, Ministre, ministère de l’industrie, Kinshasa
Ephrem LUTETE, directeur, cabinet, Ministère de l'industrie, Kinshasa
Georges BAKALY, directeur, cabinet adjoint, Ministère de l’industrie, Kinshasa
Botethi BOKELE, conseiller, propriété industrielle, Ministère de l'industrie, Kinshasa
Johnny IZE, conseiller, Ministère de l’industrie, Kinshasa
Guelord KAYEMBE, secrétaire particulier du Ministre de l’industrie, Ministère de l’industrie,
Kinshasa
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Makita KASONGO, conseiller en charge du redressement productif et installation des unités
industrielles, Ministère de l'industrie, Kinshasa
Blaise MBENGA, conseiller, propriété industrielle, Ministère de l'industrie, Kinshasa

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Adéla FALADOVÁ (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague

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

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Robin STOUT, Deputy Director, Copyright Policy, Copyright and IP Enforcement Directorate,
United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO), Newport
Azman FAIZUL, Senior Policy Advisor, United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO),
London
Neil COLLETT, Head of European and International Copyright, Copyright and IP Enforcement
Directorate, United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO), Newport
Rhian DOLEMAN (Ms.), Senior Policy Advisor, United Kingdom Intellectual Property Office
(UKIPO), Newport
Grega KUMER, Senior Policy IP Advisor, Permanent Mission, Geneva

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE
Silvano M. TOMASI, Archbishop, Apostolic Nuncio, Permanent Observer, Permanent Mission,
Geneva
Carlo Maria MARENGHI, Member, Permanent Mission, Geneva
Paola SUFFIA (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

SÉNÉGAL/SENEGAL
Mame Baba CISSE, ambassadeur, représentant permanent, Mission Permanente, Genève
Abdoul Aziz DIENG, conseiller technique, Ministère de la culture et du patrimoine, Dakar
Aboubacar Sadikh BARRY, ministre conseiller, Mission permanente, Genève
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève
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SINGAPOUR/SINGAPORE
Daren TANG, Deputy Chief Executive, Chief Executive’s Office, Intellectual Property Office of
Singapore (IPOS), Singapore
Shaun NG, Senior Executive, Intellectual Property Policy Division, Ministry of Law, Singapore
Lili SOH (Ms.), Acting Senior Assistant Director, Strategic Planning and Policy Department,
Intellectual Property Office of Singapore, Singapore
Siqi CHUNG (Ms.), Legal Counsel, Permanent Mission, Geneva

SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Jakub SLOVÁK, Legal Adviser, Copyright Unit, Ministry of Culture, Bratislava

SOUDAN/SUDAN
Protection of Copyright and Related Rights, Literary and Artistic Works, Khartoum
EL-Bashier SAHAL GUMAA SAHAL, Secretary-General, Protection of Copyright and Related
Rights and Literary and Artistic Works Council, Ministry of Culture, Khartoum
Abdelmonim ABDELHAFIZ IBRAHIM ABDELMONIM, Legal Counsellor, Intellectual Property
Law, Ministry of Justice, Khartoum

SRI LANKA
Ravinatha P. ARYASINHA, Ambassador, Permanent Representative Permanent Mission,
Geneva
Inoka De ALWIS (Ms.), Assistant Director, Industrial Policy and Development Division, Ministry
of Industry and Commerce, Colombo
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

SUISSE/SWITZERLAND
Sabrina KONRAD (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Constanze SEMMELMANN (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
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Reynald VEILLARD, conseiller Mission permanent, Genève
THAÏLANDE/THAILAND
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
Mohamed SELMI, directeur, Ministère tunisien de la culture, Tunis
Raja YOUSFI (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève

TURQUIE/TURKEY
Yasemin ÖNEN (Ms.), Assistant Expert, Director General of Copyright, Ministry of Culture and
Tourism, Ankara
Irem SAVAS (Ms.), Expert, Directorate General for Copyright, Ministry of Culture and Tourism,
Ankara

UKRAINE
Iryna TSYBENKO (Ms.), Assistant of General Director, State Intellectual Property Service of
Ukraine, Ministry of Economic Development and Trade of Ukrainе, Kyiv
Sergii ZAIANCHUKOVSKYI, Chief Expert, Regulatory Support in the Sphere of Industrial
Property Department, State Enterprise, Ukrainian Intellectual Property, Kyiv

VIET NAM
THI KIM OANH Pham (Ms.), Deputy Director General, Copyright Office of Viet Nam, Ministry of
Culture, Sport and Tourism, Hanoi

YÉMEN/YEMEN
Mohamed ALQASEMY, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

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

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Carlos M. CORREA, Special Adviser, Trade and Intellectual Property, Geneva
German VELASQUEZ, Special Adviser, Health and Development, Geneva
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme, Geneva
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme,
Geneva
Neha JUNEJA (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme,
Geneva

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DE L'AUDIOVISUEL/EUROPEAN AUDIOVISUAL
OBSERVATORY
Sophie VALAIS (Ms.), Legal Analyst, Strasbourg

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Hannu WAGER, Counselor, Intellectual Property Division, Geneva

*

Sur une décision du Comité permanent, la Communauté européenne a obtenu le statut de membre sans droit
de vote.
*
Based on a decision of the Standing Committee, the European Community was accorded member status
without a right to vote.
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ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)
Makhetha Wencislas MONYANE, Copyright Registrar, Registrar General - Copyright Section,
Ministry of Law & Constitutional Affairs, Maseru
Maureen FONDO (Ms.), Copyright Officer, Copyright Directorate, Harare

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
Jean-Marie EHOUZOU, ambassadeur, observateur permanent, Délégation permanente,
Genève
Georges-Rémi NAMEKONG, ministre conseiller, Délégation permanente, Genève
Susan ISIKO STRBA (Mme), consultant, Genève
Claude KANA, expert, Genève

IV.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Agence pour la protection des programmes (APP)
Didier ADDA, conseil en propriété industrielle, Paris
Alianza de Radiodifusores Iberoamericanos para la Propiedad Intelectual (ARIPI)
Felipe SAONA, Delegado, Zug
José Manuel GÓMEZ BRAVO, Delegado, Madrid
Armando MARTÍNEZ, Delegado, México, D.F.
Esther PEREZ BARRIOS (Sra.), Delegada, Madrid
Edmundo REBORA, Delegado, Buenos Aires
Associación Argentina de Intérpretes (AADI)
Susana RINALDI (Sra.), Directora de Relaciones Internacionales, Relaciones Internacionales,
Buenos Aires
Martín MARIZCURRENA, Consultor Asuntos Internacionales, Buenos Aires
Jorge BERRETA, Consultor, Buenos Aires
Association des télévisions commerciales européennes (ACT)/Association of Commercial
Television in Europe (ACT)
Emilie ANTHONIS (Ms.), European Affairs Advisor, Brussels
Lodovico BENVENUTI, Liaison Office, Brussels
Association européenne des étudiants en droit (ELSA international)/European Law Students’
Association (ELSA International)
Julia WILDGANS (Ms.), Head of Delegation, Brussels
Enrico CESTARI, Delegate, Brussels
Katalin MEDVEGY (Ms.), Delegate, Brussels
Maria Rosaria MISERENDINO (Ms.), Delegate, Brussels
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Asociación internacional de radiodifusión (AIR) /International Association of Broadcasting (IAB)
Juan ANDRÉS LERENA, Director General, Montevideo
Nicolás NOVOA, Miembro, Montevideo
Edmundo REBORA, Miembro, Montevideo
Association internationale des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux
(STM)/International Association of Scientific Technical and Medical Publishers (STM)
André MYBURGH, Attorney, Basel
Carlo SCOLLO LAVIZZARI, Attorney, Basel
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Matthias GOTTSCHALK, Observer, Zurich
Giorgio MONDINI, 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
Carolina CANEIRA (Ms.), Adviser, 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.), Copyright Advisory Committee member, Canadian Library
Association (CLA), 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)
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier
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
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF)
Elena KOLOKOLOVA (Ms.), Representative, Geneva
Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP)
Barbara STRATTON (Ms.), Vice Chair and International Spokesperson, Libraries and Archives
Copyright Alliance (LACA), London
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Comité acteurs, interprètes (CSAI)/Actors, Interpreting Artists Committee (CSAI)
Jose Maria MONTES, Madrid
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)
Gadi ORON, Director General, Neuilly sur Seine
Terlizzi LEONARDO, Legal Advisor, Neuilly-sur-Seine
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)
Jean DRYDEN (Ms.), Observer, Toronto
Conseil international des créateurs des arts graphiques, plastiques et photographiques
(CIAGP)/International Council of Authors of Graphic, Plastic and Photographic Arts (CIAGP)
Werner STAUFFACHER, Rapporteur, Paris
Conseil national pour la promotion de la musique traditionnelle du Congo (CNPMTC)
Joe MONDONGA MOYAMA, président, Kinshsasa
Geda NSONI UMBA (Mme), secrétaire Administrative, Kinshasa
Nicole OKELE SODI (Mme), conseillère Administrative, Kinshasa
Pasacl BEKO KIESE, chargé des rélations publiques, Kinshasa
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 Publishers Council
José BORGHINO, Policy Director, Geneva
Jens Bammel, Observer, Geneva
European Visual Artists (EVA)
Carola STREUL (Ms.), Secretary General, Brussels
Fédération américaine des musiciens des États-Unis et du Canada (AFM)/American Federation
of Musicians of the United States and Canada (AFM)
Jennifer GARNER (Ms.), Counsel, New York
Featured Artist Coalition (FAC)
David STOPPS, Senior Advisor on Copyright and Related Rights, Aylesbury
Fédération européenne des sociétés de gestion collective de producteurs pour la copie privée
audiovisuelle (EUROCOPYA)
Nicole LA BOUVERIE (Mme), Représentante, Paris
Yvon THIEC, Représentant, Bruxelles
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Fédération des associations européennes d'écrivains (EWC)/European Writers' Council (EWC)
Myriam DIOCARETZ (Ms.), Secretary-General, European Writers' Council, Brussels
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)
Scott MARTIN, Legal Advisor, Brussels
Benoît MÜLLER, 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, Licensing and Legal Policy, London
Fédération internationale des acteurs (FIA)/International Federation of Actors (FIA)
Dominick LUQUER, General Secretary, Brussels
Anna-Katrine OLSEN (Mrs.), Adviser, Copenhagen
Bjørn HØBERG-PETERSEN, Senior Legal Adviser, Copenhagen
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques
(FIAB)/International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Winston TABB, Sheridna Dean of University Libraries, Johns Hopkins University,
Baltimore, MD
Christina DE CASTELL (Ms.), Manager, Policy and Advocacy, The Hague
Tomas LIPINSKI, Dean and Professor, Milwaukee
Alicia OCASO (Ms.), Montevideo
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
Fédération internationale des journalistes (FIJ)/International Federation of Journalists (IFJ)
Mike HOLDERNESS, Chair of Authors'' rights expert group, London
Fédération internationale des musiciens (FIM)/International Federation of Musicians (FIM)
Thomas DAYAN, Assistant General Secretary, Paris
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)/
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)
Pirjo HIIDENMAA (Ms.), President, Brussels
Olav STOKKMO, Chief Executive and Secretary General, Brussels
Yngve SLETTHOLM, Chief Executive, Brussels
Samantha HOLMAN (Ms.), Executive Director, Brussels
Dora MAKWINJA (Ms.), Executive Director, Brussels
Nadine DAUER (Ms.), General Counsel, Brussels
Jochem DONKER, General Counsel, Brussels
Hans VAN DEN HOUT, Manager, Business Relations, Brussels
Martel BAKKER SCHUT, Business Development, Brussels
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Veraliah BUENO (Ms.), Communications and Information Officer, Brussels
Antje SÖRENSEN (Ms.), International Department, Brussels
German Library Association (DBV)
Armin TALKE, Legal Advisor, Berlin
Information Technology Industry Council (ITI)
Liina Ndinelago Sondah AKAMBA (Ms.), Senior Information Officer, Copyright office, Ministry of
Information, Communication and Technology, Windhoek
Ingénieurs du Monde (IdM)
François ULLMANN, président, Divonne
International Authors Forum (IAF)
Maureen DUFFY (Ms.), Author, London
Katie WEBB (Ms.), Administrator London
John DEGEN, Author, London
Barbara HAYES (Ms.), Company Secretary, London
Elisam MAGARA, Author, London
Gee MAGGIE (Ms.), Author, London
Francisco (Paco) ROMERO, Author, London
International Council of Museums (ICOM)
Rina Elster PANTALONY (Ms.), Chair, Legal Affairs Committee, ICOM; Director, Copyright
Advisory Office, Columbia University, New York
Samia SLIMANI (Ms.), Head, Legal Department, Legal Department, Paris
John MCAVITY, Director General of the Canadian museums association, Ottawa
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
James LOVE, Director, Washington, D.C.
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva
Manon RESS (Ms.), Director of Information Society Projects, Washington, D.C.
Latín Artis
Abel MARTIN VILLAREJO, General secretary, Madrid
Motion Picture Association (MPA)
Christopher MARCICH, President International, Brussels
Katharina HIERSEMENZEL (Ms.), Senior Copyright Counsel, Brussels
North American Broadcasters Association (NABA)
Erica REDLER (Ms.), Head of Delegation, Ottawa
David FARES, Senior Vice President, Government Relations, New York
Bradley SILVER, Assistant General Counsel, Intellectual Property, New York
Jason PARIS, Legal Consultant, Ottawa
Program on Information Justice and Intellectual Property (PIJIP)
Sean FLYNN, Professor, Washington, D.C.
Scottish Council on Archives (SCA)
Victoria STOBO (Ms.), Copyright Policy Adviser, Glasgow
Society of American Archivists (SAA)
William MAHER, Professor, Champaign
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The Japan Commercial Broadcasters Association (JBA)
Hiroki MAEKAWA, Manager, Programming and Production Department, Intellectual Properties
and Copyrights, Tokyo
Seijiro YANAGIDA, Deputy Senior Advisor, Rights and Contracts Management, Programming
Division, Nippon Television Network Corporation, Tokyo
TransAtlantic Consumer Dialogue (TACD)
David HAMMERSTEIN MINTZ, Advocate, Brussels
Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (URAP)/Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU)
Haruyuki ICHINOHASHI, Copyright and Contracts Division, Tokyo
Sebahat DEMIRCI (Ms.), Legal Adviser, Ankara
Mohammad Nawaz DOOKHEE, Manager, Legal Department, Legal Department, Kuala Lumpur
Maruf OKUYAN, Head, Legal Department, Ankara
Bulent ORHAN, Lawyer, Ankara
Suranga B. M. JAYALATH, Group Director0, Colombo
Yuting ZHONG (Ms.), Copyright Coordinator, Bejing
Union européenne de radio-télévision (UER)/European Broadcasting Union (EBU)
Heijo RUIJSENAARS, Head, Intellectual Property Department, Geneva
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva
Union Network International - Media and Entertainment (UNI-MEI)
Hanna HARVIMA (Ms.), Policy Officer, Nyon

V.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Martín MOSCOSO (Pérou/Peru)

Vice-président/Vice-Chair:

Santiago CEVALLOS MENA (Équateur/Ecuador)

Secrétaire/Secretary:

Michele WOODS (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)
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VI.

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

Francis GURRY, directeur général/Director General
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
Miyuki MONROIG (Mme/Ms.), Administratrice Adjointe, Division du droit d’Auteur, Secteur de la
Culture et des Industries de la Création /Associate Officer, Copyright Law Division, Culture and
Creative Industries Sector
Rafael FERRAZ VAZQUEZ, Consultant, Division du droit d’Auteur, Secteur de la Culture et des
Industries de la Création /Consultant, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries
Sector

][هناية املرفق والوثيقة

