A

SCCR/32/5 PROV.

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 10 :يوليو 2016
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 .1عُقدت ادلورة الثانية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (املشار اإلهيا فامي ييل بـ "اللجنة" أأو
" اللجنة ادلامئة") يف جنيف يف الفرتة من  13-9مايو .2016
 .2و ُمثلت ادلول التالية ا ألعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) و /أأو ا ألعضاء يف احتاد برن محلاية
املصنفات ا ألدبية والفنية ،يف الاجامتع :اجلزائر ،ا ألرجنتني ،أأرمينيا ،أأسرتاليا ،المنسا ،أأذربيجان ،جزر الهباما  ،برابدوس،
البوس نة والهرسك ،الربازيل ،مكبوداي ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،كواب ،اجلهورية التش يكية ،مجهورية كوراي الشعبية
ادلميقراطية ،ادلامنرك ،اجلهورية ادلومينيكية ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور ،فنلندا ،فرنسا ،الغابون ،جورجيا ،أأملانيا ،اليوانن،
غواتاميل ،غينيا ،الكريس الرسويل ،هندوراس ،هنغاراي ،الهند ،اإندونيس يا ،اإيران (اجلهورية الإسالمية) ،العراق ،ايرلندا،
ايطاليا ،الياابن ،كينيا ،الكويت ،قريغزيس تان ،املكس يك ،موانكو ،منغوليا ،املغرب ،نيبال ،هولندا ،نيجرياي ،عامن ،بامن ،بريو،
الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،الس نغال ،رصبيا ،سلوفاكيا،
جنوب إافريقيا ،رسي لناك ،السويد ،سويرسا ،اتيلند ،تونس ،تركيا ،تركامنس تان ،أأوكرانيا ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،أأوروغواي ،أأوزبكس تان ،فيت انم ،المين ،زميبابوي ( 82دوةل).
.3

وشاركت فلسطني يف الاجامتع بصفة مراقب.

.4

وشارك الاحتاد ا ألورويب ( )EUيف الاجامتع بصفة عضو.

 .5وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية
( ،)ARIPOالاحتاد ا ألفريقي ( ،)AUرابطة ادلول املس تقةل ( ،)CISاملرصد السمعي البرصي ا ألورويب ،مركز اجلنوب
( ،)SCمنظمة التجارة العاملية ) 6( )WTOمنظامت).
 .6وشاركت املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :الواكةل الفرنس ية محلاية الربامج ( ،)APPاحتاد
هيئات البث ا أليبريية ا ألمريكية من أأجل امللكية الفكرية ( ،)ARIPIمجعية احملفوظات والسجالت ( )ARAاحتاد اإذاعات
أس يا واحمليط الهادئ ) ،)ABUرابطة املرتمجني الفوريني اب ألرجنتني ( ،)AADIمجعية الإدارة اجلاعية ادلولية للمصنفات
السمعية البرصية ( ،)AGICOAمجعية التلفزة التجارية يف أأورواب ( ،)ACTرابطة منظامت فناين ا ألداء يف أأورواب
( ،)AEPO- ARTISاملعهد الكندي حلق املؤلف ( ،)CCIاجلعية الكندية للمكتبات ( ،)CLAاملتحف الكندي للتارخي،
رابطة أأورواب الوسطى والرشقية حلق املؤلف ( ،)CEECAغرفة التجارة والصناعة يف الاحتاد الرويس ( ،)CCIRFائتالف
اجملمتع املدين ( ،)CSCاندي ذوي الاحتياجات اخلاصة بنطقة بريفزيا ( ،)CPSNRPاجمللس الوطين للرتوجي للموس يقى
التقليدية يف الكونغو ( ،)CNPMTCمركز البحث والإعالم يف جمال حق املؤلف ( ،)CRICالنظام الرمقي للمعلومات
املتاحة ( ،)DAISYمؤسسة احلدود الإلكرتونية ( ،)EFFش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ( ،)eIFL.netالاحتاد
ا ألورويب ل إالذاعة ( ،)EBUاملكتب ا ألورويب جلعيات املكتبات والاعالم والتوثيق ( ،)EBLIDAالرابطة ا ألوروبية
لطالب القانون ،)ELSA( ،اجمللس ا ألورويب للنارشين  ،الفنانني التشكيليني ا ألوروبيني ( ،)EVAمجعية املكتبات ا ألملانية،
الاحتاد ا ألمرييك الالتيين الايبريي لفناين ا ألداء ( ،)FILAIEاجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ( ،)AIPPIاجملموعة
ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب ( ،)STMاملنتدى ادلويل للمؤلف ( ،)AIFاملركز ادلويل للتمنية
والتجارة املس تدامة ( ،)ICTSDالاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى ( ،)ICMPالاحتاد ادلويل جلعيات املؤلفني وامللحنني
( ،)CISACاجمللس ادلويل للمتاحف ( ،)ICOMاجمللس ادلويل للمحفوظات ( ،)ICAالاحتاد ادلويل للممثلني (،)FIA
الاحتاد ادلويل جلعيات منتجي ا ألفالم ( ،)FIAPFالاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات ومعاهدها ( ،)IFLAالاحتاد ادلويل
للموس يقيني ( ،)FIMالاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ ( ،)IFRROالاحتاد ادلويل لصناعة التسجيالت
الصوتية ،اجلعية ادلولية ا ألدبية والفنية ( ،)ALAIاجلعية ادلولية للنارشين ( ،)IPAاجلعية ادلولية لتمنية امللكية الفكرية
( ،)ADALPIالاحتاد ادلويل للفيديو( ،)IVFمؤسسة اكريسام ،املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ( ،)KEIمجعية
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الفنانني الالتينيني ،معهد ماكس بالنك لقانون امللكية الفكرية واملنافسة ( ،)MPIمجعية الصور املتحركة ( ،)MPAمجعية
أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعة ( ،)NABAاجلعية ادلولية ل إالذاعة ( ،)IABبرانمج العداةل واملعلومات وامللكية الفكرية
( ،)PIJIPاجمللس الاسكتلندي للمحفوظات ( ،)SCAس يكل فون لوينسيك ( ،)Ms.بروفيسور ،ميونيخ ،مجعية أأمناء
احملفوظات ا ألمريكية ( ،)SAAاجلعية الياابنية لهيئات البث التجارية ( ،)JBAيونيون نتورك اإنرتانش يوانل  -وسائل الإعالم
والرتفيه ( ،)UNI-MEIاجلعية العاملية للصحف ) 60( )WANمنظمة).

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
.7

رحب الرئيس ابلوفود املشاركة يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة ودعا املدير العام اإىل تقدمي لكمته الافتتاحية.

 .8وانضم املدير العام اإىل الرئيس يف الرتحيب ابلوفود املشاركة يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة .و أأشار اإىل أأهنا ادلورة
ا ألخرية اليت س تعقد قبل انعقاد مجعيات الويبو ،و أأهنا الفرصة ا ألخرية فامي يتعلق ابلإجراءات اليت تتوقع الوفود اختاذها من قبل
اجلعيات ملتابعة معل اللجنة .و أأشار املدير العام اإىل أأنه عىل هذا النحو ،يعد اجامتع اللجنة فرصة هامة للغاية .و أأشار اإىل ما
يفكر فيه بأأن ادلول ا ألعضاء ترى أأنه اجلعيات نفسها ليست املنتدى املثايل للتفاوض ،واهنا حقا هجة صنع القرار .و أأفاد بأأن
املفاوضات احلقيقية حول أأي توصيات ينبغي أأن تمت واكنت تمت يف اللجنة ادلامئة .وذكر املدير العام أأن اللجنة ادلامئة عىل وجه
اخلصوص ،دلاهيا جسل جيد للغاية عىل مدار الس نوات امخلس املاضية .واكن دلى الوفود اليت حضت مؤمتر سوق احملتوى
الرمقي العاملي الفرصة لكتساب الوعي املزتايد حول التحدايت العميقة والفرص اليت تواجه عامل حقوق املؤلف نتيجة للثورة
الرمقية .و أأشار املدير العام أأن لك يشء يتكشف بوترية رسيعة للغاية ،و أأن معل اللجنة ادلامئة مل يكن يتكشف بنفس الوترية.
و أأشار اإىل أأن تسارع وترية معل اللجنة ادلامئة اكن نتيجة للحاجة اإىل النظر بعناية فائقة يف الاثر املرتتبة عىل القضااي املعروضة
عىل اللجنة يف تكل البيئة املتغرية .و أأشار املدير العام اإىل أأنه اس بوع مزدمح ،و أأن القضية ا ألوىل املطروحة عىل الوفود يه
قضية البث ،واليت اكن قد شارك ببعض اللكامت بشأأهنا .وذكر املدير العام أأن الرئيس اكن قد حتدث يف املايض كثريا عن
ا أليمهية الاقتصادية والثقافية والاجامتعية للبث .و أأشار اإىل أأنه عىل الرمغ من ان القضية مطروحة منذ فرتة طويةل عىل جدول
أأعامل الويبو ،وتعود يف ا ألصل اإىل عام  ،1996اإل أأنه حتت قيادة الرئيس ويف بيئة تغريت كثريا ،اس تطاعت اللجنة اإحراز
تقدم يف فهم قضية البث .و أأضاف املدير العام أأنه نظرا للطبيعة املتغرية للتكنولوجيا ،مل تكن قضية البث قضية سهةل املعاجلة،
و أأن اجامتع اللجنة هو الفرصة ا ألخرية ابلنس بة للوفود لتقدمي توصية بأأي اإجراء يرغبون يف أأن تقوم مجعيات ادلول ا ألعضاء
ابختاذه هذا العام فامي يتعلق بتحريك هذا البند ابذلات اإىل ا ألمام .و أأشار املدير العام اإىل أأن القضية ا ألرخرى يه
الاس تثناءات والتقييدات ،لس امي ،لفائدة املكتبات ودور احملفوظات من هجة ،ولفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث
وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأرخرى .و أأشار اإىل أأن هناك الكثري من العمل اذلي مت القيام به يف اللجنة ادلامئة بشأأن قضية
املكتبات واحملفوظات ولكن ا ألمر مرتوك للوفود ليقرروا ما اذا اكنوا يريدون الاحتفاظ هبذه القضية عىل جدول ا ألعامل
للعرشين عاما التالية .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار املدير العام اإىل أأنه كام يعمل اجليع ،اكنت هذه القضية اخلاصة بؤسسات
التعلمي والبحث يه قليال ا ألقل تقدما .و أأضاف بأأنه لهذا السبب ،س يكون أأمام اللجنة فرصة لس تعراض ادلراسة اليت قدهما
الربوفيسور دانيال س نغ يف هذا اجملال .و أأشار املدير العام اإىل أأن هناك اثنني من العنارص ا ألرخرى اليت قد زحفت اإىل جدول
ا ألعامل حتت عنوان قضااي أأرخرى .وبا أأن جدول ا ألعامل معنب ابلبنود نفسها لعدة س نوات ،أأشار املدير العام اإىل أأنه يرحب
إابضافة بنود جديدة اإىل جدول ا ألعامل بدل من ذكل .ويف س ياق البيئة اخلارجية رسيعة التغري ،واليت يعد حق املؤلف مسة
أأساس ية مهنا ،أأفاد بأأن مثل هذه التغريات اليت جتري عىل بيئة ا ألعامل والبيئة الاقتصادية والتكنولوجية ،يه تغريات رسيعة
ومعقية للغاية .و أأعرب املدير العام عن أأمهل يف أأن تقوم الوفود ابإجراء بعض املناقشات بشأأن البندين الذلين تسلال حتت
مسمى قضااي أأرخرى خالل هذا ا ألس بوع .ومتثل تكل البندين فامي ييل :البند ألول هو الاقرتاح املقدم من الس نغال ومجهورية
الكونغو ،فامي يتعلق اب ألجر وحق اإعادة البيع .واكن لهذا احلق متأأصال يف احلقوق ا ألساس ية للمبدعني واملؤلفني .ومتثل البند
الرخر يف ما تقدمت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واكن بثابة نقاش حول البيئة الرمقية املتطورة والسوق الرمقي.
و أأشار املدير العام اإىل أأنه ليس هناك حاجة اإىل التأأكيد عىل مدى أأيمهية البيئة ،ألن التغريات قادهتا مناذج ا ألعامل اجلديدة.
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و أأضاف املدير العام بأأهنم يشاهدون لك يوم رق جديدة لس تخدام حق املؤلف ابعتباره ألية السوق لإجياد قمية العائد
للمبدعني ورشاكء العمل .ويف اخلتام ،أأعرب املدير العام عن متنيه للوفود بناقشات جيدة يف س ياق هذا ا ألس بوع ،حتت
القيادة القديرة وادلراية الاكمةل للرئيس.
 .9وشكر الرئيس املدير العام عىل لكمته الافتتاحية ،مك شكر الوفود عىل مشاركهتم يف اللجنة ادلامئة وعىل اس تعدادمه
ملواصةل العمل البناء .و أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن ادلول ا ألعضاء س تواصل العمل عىل مجيع املوضوعات املطروحة عىل مرشوع
جدول ا ألعامل ،كام وردت يف واثئق العمل اليت ن ُظرت خالل ادلورة احلادية والثالثني .وفامي يتعلق ابجلدول الزمين للعمل،
أأعلن الرئيس أأنه جرى اقرتاح تقس مي وقت الاجامتع ابلتساوي بني حامية هيئات البث والتقييدات والاس تثناءات .و أأبلغ
الرئيس الوفود بأأن معظم النصف ا ألول من ا ألس بوع س يخصص للبند ( )5من جدول ا ألعامل ،حامية هيئات البث،
والنصف الرخر من أأايم ا ألس بوع من بعد ظهر اليوم ا ألربعاء ،س يخصص للبند ( )6و ( )7من جدول ا ألعامل ،بشأأن
التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات
أأرخرى .و أأشار الرئيس اإىل أأنه ابلنس بة ليوم امخليس ،قامت ا ألمانة بوضع ترتيبات للربوفيسور دانيال سينغ لتقدمي دراس ته،
وبعد ظهر يوم اجلعة ،سيناقش الوفود البند ( )8من جدول ا ألعامل حول موضوع القضااي ا ألرخرى .و أأبلغ الرئيس الوفود أأنه
ابلنس بة للك مقرتح من املقرتحات املقدمة يف ادلورة احلادية والثالثني ،ويه مقرتح حتليل املؤسي ذي الصةل ابلبيئة الرمقية
واملقدم من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب والاقرتاح بشأأن اإعادة بيع حق امللكية اذلي قدمه وفدي الس نغال
ومجهورية الكونغو ،سيمت دعوة اللجنة ملناقشة ملدة تصل اإىل ساعة واحدة للك بند مهنم.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني
 .10افتتح الرئيس البند  2من جدول ا ألعامل ،اعامتد جدول أأعامل ادلورة الثانية والثالثني للجنة عىل النحو الوارد يف
الوثيقة  .SCCR/31/1 Prov.و أأبلغ الرئيس الوفود انه بناء عىل مناقشات مع املنسقني ا إلقلميينيُ ،اقرتح اإضافة بند مسايمهة
اللجنة ادلامئة يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية .و أأضاف الرئيس هذا البند اإىل جدول ا ألعامل و أأبلغ بأأن ذكل لن يكون بثابة
سابقة ،كام حدث سابقا يف تكل اللجنة .و أأبلغ الرئيس بأأن البند سوف يضاف اإىل جدول ا ألعامل املؤقت ،مبارشة قبل البند
( )8من جدول ا ألعامل ،القضااي ا ألرخرى .وواصل الرئيس قوهل بأأن بند جدول ا ألعامل بشأأن القضااي ا ألرخرى عندئذ
س يصبح البند ( )9من جدول ا ألعامل ،ويصبح البند ( )10من جدول ا ألعامل هو ارختتام ادلورة.
 .11و أأعرب وفد الهند عن دمعه لقرتاح الرئيس واعترب ذكل بثابة اقرتاحا ممتازا .و أأومأأ الوفد بأأن مجموعته ترغب يف دمعه.
 .12وشكر الرئيس وفد الهند عىل البدء هبذا الهنج البناء .وفتح الرئيس ابب التعليقات ا ألرخرى .وحيث مل تكن هناك
تعليقات أأرخرى عىل جدول ا ألعامل املقرتح ،اعمتد الرئيس جدول ا ألعامل.
 .13و أأعرب وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن الر أأي الإجيايب للمجموعة ابء بشأأن هذه املسأأةل ،عىل أأساس أأن
هذا البند هو للنقاش فقط.
 .14وشكر الرئيس وفد اليوانن عىل بيانه وذكر أأن ذكل أأيضا اكن شيئا ذكره الرئيس.
 .15و أأيد وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،الاقرتاح اذلي تقدم به الرئيس.
 .16وشكر الرئيس وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عىل ادلمع .وسأأل الرئيس عام اإذا اكنت هناك أأي
تعليقات أأرخرى من املشاركني .وحيث مل يكن هناك أأي تعليقات ،ذكر الرئيس الوفود بأأن جدول ا ألعامل قد مت اعامتده من
قبل اللجنة.
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البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد املنظامت غري احلكومية اجلديدة
 .17فتح الرئيس البند  3من جدول ا ألعامل ،اعامتد املنظامت غري احلكومية اجلديدة .واكنت اللجنة ادلامئة قد تلقت طلبا
جديدا لالعامتد ،وورد يف الوثيقة  ،SCCR/32/2واكن الطلب من املتحف الكندي للحضارة ( .)CMHووافقت اللجنة
عىل اعامتد املتحف الكندي للحضارة ( )CMHبصفة مراقب.

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد تقرير ادلورة احلادية والثالثني للجنة
 .18انتقل الرئيس أأن البند  4من جدول ا ألعامل ،اعامتد تقرير ادلورة احلادية والثالثني للجنة .وحيث مل يكن هناك أأي
تعليقات ،دعا الرئيس الوفود اإىل ارسال التعليقات املكتوبة أأو التصويبات اإىل ا ألمانة ،ودعا اللجنة اإىل اعامتد الوثيقة
 .SCCR/31/6واعمتدت اللجنة الوثيقة .SCCR/31/6
 .19ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل تأأكيد اجلدول الزمين املقرتح ومعل اإعالانت بشأأن ا ألحداث اجلانبية املتلفة.
 .20و أأكدت ا ألمانة اجلدول الزمين املقرتح ،با يف ذكل العرض اذلي قدمه الربوفيسور دانيال س نغ وخلصت ا ألحداث
اجلانبية املقررة.

البياانت الافتتاحية
 .21دعا الرئيس املنسقني ا إلقلمييني اإىل تقدمي بياانهتم الافتتاحية.
 .22و أأعرب وفد الهند ،متحداث ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،عن ثقته يف الرئيس وشكر أأمانة الويبو عىل معلها.
وشدد الوفد عىل أأيمهية دور اللجنة يف التعامل مع حامية هيئات البث ،ويف التعامل مع التقييدات والاس تثناءات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات والتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات
أأرخرى .و أأشار الوفد اإىل أأن هذه القضااي الثالث ذات أأيمهية كبرية ابلنس بة جملموعته .وفامي يتعلق بس توى النقاش حول هذه
القضااي يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة ،أأفاد بأأنه لن خنطئ اإذا قلنا أأن اللجنة ادلامئة تواجه صعوابت ،من حيث قدر
التوصل اإىل اتفاق ،يف كيفية امليض قدما يف بعض تكل البنود.
 .23وذكر الوفد أأن هذه القضااي مل تتلق نفس املس توى من الالزتام والفهم ،و أأنه بناء عىل التمنية الاقتصادية والاجامتعية
التفاضلية لدلول ا ألعضاء ،اكنت الشمولية والتفامه املتبادل للك تكل ا ألولوايت رضوري إلحراز التقدم .وفامي يتعلق بروح
التعددية ،أأكد وفد مجموعة أس يا واحمليط الهادئ عىل الزتام مجموعته ابملشاركة البناءة يف التفاوض حول نتاجئ مقبوةل للك
ا ألطراف بشأأن القضااي الثالث املطروحة أأمام اللجنة .كام أأعرب وفد اجملموعة عن رغبته يف تسجيل دمعه لربانمج العمل
املقرتح ،و أأشار اإىل أأنه يأأمل يف وضع الصيغة الهنائية ملعاهدة متوازنة بشأأن حامية هيئات البث ،استنادا اإىل ولية اجلعية
العامة لعام  ،2007هبدف توفري امحلاية لهئات البث والبث الكبيل عىل أأساس الهنج القامئ عىل ا إلشارة ابملعىن التقليدي
لللكمة .و أأفاد أأنه ابلنس بة جملموعة أس يا واحمليط الهادئ ،تعد التقييدات والاس تثناءات ذات أأيمهية حامسة ل ألفراد وللتمنية
اجلاعية للمجمتعات املس تنرية .ومع ذكل ،ل يوجد من ينكر أأن هناك بعض الارختالف بني ادلول ا ألعضاء بشأأن كيفية
التعامل مع الاس تثناءات والتقييدات .و أأفاد بأأن الاس تثناءات والتقييدات اكن لها دورا هاما يف احلصول عىل املعرفة ،واذلي
ميكن أأن يتعطل بسبب نقص املعلومات .ومن املؤسف أأن غياب ا إلرادة الاكفية ملناقشة الثنني من الاس تثناءات
والتقييدات أأمام اللجنة أأدى اإىل اجلود بشأأن تكل القضااي الثالث الهامة .و أأحيط وفد مجموعة أس يا واحمليط الهادئ علام
ابلقرتاح املقدم من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف ادلورة السابقة ،بشأأن مناقشة البيئة الرمقية احلالية وواهجة حق
املؤلف .و أأشار اإىل أأن أأعضاء مجموعة أس يا واحمليط الهادئ س يقدمون مداخالهتم بصفهتم الوطنية يف اإطار هذا البند من
جدول ا ألعامل ،وسيشاركون بشلك ممثر يف مناقشة هذا املوضوع املعارص .وبناء عىل املناقشات السابقة واملدخالت
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اجلديدة ،أأعرب وفد مجموعة أس يا واحمليط الهادئ عن أأمهل يف أأن تشارك مجيع ادلول ا ألعضاء بصدق وبشلك بناء يف تكل
ادلورة ،وبشأأن هاتني القضيتني ،حىت تكون قادرة عىل وضع نص انجض ملناقش ته والعمل بناء عليه .وحيث أأهنا اكنت نفس
اللجنة اليت سهلت معاهدة بيجني ومراكش ،أأعرب وفد مجموعة أس يا واحمليط الهادئ عن تفاؤهل بأأن النوااي النبيةل وا إلرادة
الصحيحة س متهد الطريق لتطوير الصكوك ادلولية املناس بة بشأأن مجيع القضااي الثالث يف وقت قريب .و أأعرب عن تطلعه اإىل
حتقيق نتاجئ ممثرة وتقدم ملموس يف تكل ادلورة.
 .24و أأعرب وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ( )CEBSعن ثقته يف الرئيس وشكر
ا ألمانة عىل ا إلعداد لالجامتع .و أأفاد الوفد بأأنه ينبغي للجنة أأن تأأخذ يف الاعتبار البيئة الرمقية والتقدم التكنولويج ،وكيف
أأثرت هذه العوامل عىل احتياجات هيئات البث من حيث امحلاية .وذكر بأأن جتاهل تكل العوامل الهامة يعين وجود معاهدة
ابلية ل تتوافق مع التطورات والاجتاهات الفعلية يف قطاع البث .ويف هذا الصدد ،أأشاد الوفد إابعداد الرئيس للنص املوحد
املعدل بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تكل الوثيقة ستساعد اللجنة يف دفع
املناقشات حنو ا ألمام وبناء التفامه املشرتك .ودعا مجيع الوفود اإىل اعامتد معاهدة البث يف أأقرب وقت ممكن .وحول موضوع
التقييدات والاس تثناءات ،أأعرب وفد اجملموعة عن تطلعه اإىل الاس امتع اإىل النتاجئ ا ألولية حول ادلراسة بشأأن التعلمي ،اليت
أأجراها الربوفيسور س نغ .كام أأعرب عن اس تعداد اجملموعة للمشاركة بطريقة بناءة يف هذا املوضوع يف اإطار موقفها اذلي
أأعربت عنه ابلفعل وهو وضع صكوك غري ملزمة.
 .25وشكر وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،الرئيس وا ألمانة عىل تنظمي الاجامتع.
و أأعرب عن تأأييد اجملموعة لعمل اللجنة و أأكد عىل اس تعداده للعمل بشلك بناء عىل القضااي املطروحة عىل جدول أأعامل ذكل
الاجامتع .وهنأأ وفد اجملموعة أأمانة الويبو عىل اس تضافهتا ملؤمتر تعلميي انحج يف السوق العاملي للمحتوى الرمقي ،وتسليط الضوء
يف لك قطاع عىل كيفية قيام العامل الرمقي العاملي بتغيري الوصول ومناذج ا ألعامل لالقتصاد ذو احملتوى الأكرب .و أأفاد الوفد بأأن
املعلومات الواردة وسعت فهم املشاركني للموضوع ومت اإدارهجا يف مناقشات اللجنة ادلامئة .وفامي يتعلق جبدول أأعامل هذا
الاجامتع ،مشلت القضااي اليت هتم مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب حامية هيئات البث والتقييدات والاس تثناءات
لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي
اإعاقات أأرخرى .وفامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات
أأرخرى ،رحب وفد اجملموعة ابلعرض اذلي قدمه الربوفيسور دانيال س نج من جامعة س نغافورة الوطنية ،بشأأن اس تكامل
ادلراسات امخلس اليت قُدمت يف  .2009وابلنس بة ملوضوع التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،دمع
وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مناقشة مفتوحة ورصحية من شأأهنا أأن تؤدي اإىل حلول فعاةل فامي يتعلق ابملشالك
اليت تؤثر عىل املكتبات ودور احملفوظات يف مجيع أأحناء العامل .و أأفاد بأأن اجملموعة هممتة جدا بناقشة الاقرتاح املقدم من
الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي والهند واجملموعة ا ألفريقية فامي يتعلق ابلتعامل مع هذا املوضوع .ومن أأجل تعزيز العمل عىل هذا
املوضوع ،أأيد الوفد النقاش عىل الطاوةل .و أأكد وفد اجملموعة عىل اس تعداده ملواصةل املناقشات بشأأن هيئات البث ،هبدف
حتديث امحلاية التالية للهنج القامئ عىل الإشارة .ورحب الوفد ابلنص املقرتح من قبل اللجنة بدمع من ا ألمانة مكسايمهة يف
املناقشات بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها .كام أأعرب وفد مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب عن تطلعه
اإىل املناقشة ذات الصةل ابلوثيقة  ،SCCR/31/4اقرتاح لتحليل حق املؤلف املرتبط ابلبيئة الرمقية .وذكر الوفد أأن مجموعته
يه اليت اقرتحت مناقشة التحدايت اجلديدة النامجة عن اس تخدام مصنفات امللكية الفكرية احملمية يف البيئة الرمقية داخل
اللجنة ادلامئة .ورحب الوفد ابلتبادل الاكمل لوهجات النظر مع ادلول ا ألعضاء ا ألرخرى بشأأن اقرتاحه .وفامي يتعلق بعاهدة
مراكش ،أأعلن وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن ش ييل س تقوم إابيداع صك التصديق اخلاص هبا هذا ا ألس بوع،
وس تقوم لك من اإكوادور وبامن ابلإضافة اإىل أرخرين بنفس اليشء يف ا ألسابيع املقبةل ،وابلتايل الانضامم اإىل ا ألرجنتني والربازيل
والسلفادور واملكس يك وابراغواي وبريو و أأوروغواي ،اليت صدقت عىل املعاهدة .وذكر الوفد أأنه حىت الن جاءت نصف
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التصديقات من أأعضاء مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ،وعىل هذا النحو جشع اجملموعات ا إلقلميية ا ألرخرى عىل أأن حتذو حذو
مجموعته يف العمل من أأجل جعل معاهدة مراكش صاك دوليا عامليا.
 .26وشكر وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،الرئيس وا ألمانة عىل معلهام ،وهنأأ انئب الرئيس و أأشار اإىل أأنه يتطلع
اإىل اإجراء مناقشات ممثرة .وذكر وفد اجملموعة أأنه لزال يعلق أأيمهية كبرية عىل املفاوضات بشأأن معاهدة محلاية هيئات البث.
و أأفاد بأأن الويبو ،كواكةل متخصصة ،علهيا مسؤولية الاس مترار يف املشاركة ،ل س امي و أأن البيئة قد تطورت وتغريت نظرا لتقدم
التكنولوجيا .ومن أأجل احلفاظ عىل هذه املشاركة ،يتعني عىل الويبو مواصةل الاس امتع اإىل وهجات نظر العامل احلقيقي،
والاس تجابة للمطالب املتنامية يف خمتلف اجملالت .وذكر بأأنه ل أأحد ينكر القمية الاقتصادية الكبرية للبث واكنت امحلاية
املناس بة ملثل هذه القمية الاقتصادية أأحد املطالب اليت تعني عىل املنظمة الاس تجابة هل .ويف هذا الصدد ،يتعني عىل ادلول
ا ألعضاء اإجياد احلل اذلي ينسجم مع البيئة احلالية دون السامح حللولها بأأن تصبح ابلية قبل أأن يكون لها أأي تأأثري .وميكن
لدلول ا ألعضاء فقط أأن تتفق يف هناية املطاف عىل احلل العميل وغريه من احللول ،وميكهنا احلفاظ عىل مشاركة اللجنة
واملنظمة .وشكر الوفد الرئيس عىل اقرتاحه بشأأن النص احملدث حول البث والتعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع
منحها ،اذلي اكن بثابة حماوةل لتوضيح النص والتعاريف وامليض قدما ابلعمل بشأأن هيئات البث .وفامي يتعلق ابلنص ،أأفاد
الوفد بأأن دليه عدد من التعليقات والتوضيحات التقنية .وشدد الوفد عىل أأنه خالل اجامتعات اللجنة ا ألخرية ،مت اإجراء بعض
املناقشات الرثية اليت ساعدت ادلول ا ألعضاء عىل فهم أأفضل ملتلف وهجات النظر والقضااي اليت كنا حباجة اإىل تناولها .وفامي
يتعلق بسأأةل الاس تثناءات والتقييدات ،أأعرب وفد اجملموعة ابء عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من اإجياد توافق يف الراء يعزز
معلها .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف واحدة من ادلورات السابقة لهذه اللجنة ،أأعطى العرض اذلي قدمه الربوفيسور كينيث كروز،
واذلي تلته مناقشة مكثفة ،اللجنة فكرة عن طريقة للميض قدما ،واكن بثابة اإشارة مفيدة اإىل اعامتد س ياسات وطنية بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات اليت حترتم الارختالفات املوجودة يف النظم القانونية .وأأكد الوفد أأنه يتعني عىل اللجنة أأن تنظر
جبدية اإىل ا ألهداف واملبادئ عىل النحو املقرتح من قبل الولايت املتحدة ا ألمريكية ،واليت يف الواقع تبحث عن أأرضية
مشرتكة حيث ل يوجد اإجامع داخل اللجنة حول العمل املعياري .و أأكد وفد اجملموعة ابء عىل الزتامه ابملشاركة البناءة يف معل
اللجنة ادلامئة.
 .27و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن شكره للرئيس وانئب الرئيس وا ألمانة عىل معلهم اجلاد
وعىل الزتاهمم .وإاذ وضع يف اعتباره أأن تكل ادلورة يه ادلورة ا ألخرية للجنة قبل اجلعية العامة للويبو لعام  ،2016أأعرب وفد
اجملموعة ا ألفريقية عن أأمهل يف أأن تكون اللجنة قادرة عىل اإحراز تقدم مؤكد يف بعض املوضوعات املدرجة عىل جدول
ا ألعامل .وذكر الوفد عن تفاؤهل احلذر بشأأن متكن اللجنة من التوصل اإىل توافق يف الراء حول عقد مؤمتر دبلومايس يف
 ،2017محلاية هيئات البث والبث الكبيل ضد قرصنة ا إلشارة وبا يتفق مع ولية اجلعية العامة .ونظرا لنضج هذا النص،
ر أأى الوفد أأن املناقشات الطويةل مل تامتىش بشلك واحض مع اجلدول الزمين للختام بشأأن أأهداف مرشوع معاهدة بشأأن حامية
هيئات البث والبث الكبيل .ور أأي أأن قضااي الارختالف مضن هذا البند مل تكن غري قابةل للتسوية بدرجة متنع اللجنة من
امليض قدما بشأأن الهدف .و أأعرب الوفد عن تطلع مجموعته اإىل عرض الرئيس بشأأن النص املوحد املعدل حول التعاريف
وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها ،كام أأعرب عن أأمهل يف أأن يمتكن من تسهيل اإحراز تقدم يف هذا املوضوع .وابملثل،
أأعرب وفد اجملموعة ا ألفريقية عن تطلعه اإىل حتديد مسار ملشاركة اللجنة يف جمال الاس تثناءات والتقييدات لتسهيل الوصول
اإىل املعرفة واملعلومات .و أأعرب عن أأمهل يف الاخنراط يف معل يستند اإىل نص لتطوير الصكوك القانونية ادلولية بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس
والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأرخرى .و أأفاد بأأنه يف مواهجة تزايد التفاوت يف جمال الوصول واملعرفة واملعلومات ،ومع
اإدراهجا يف أأهداف التمنية املس تدامة ،جشع وفد اجملموعة ا ألفريقية ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة عىل جتديد الزتاهمم والعمل
معا حبسن نية عىل إازاةل الغموض والضعف اذلي ميزي مناقشات اللجنة حول موضوع الاس تثناءات والتقييدات .وذكر بأأن
املعرفة يف مصمي لك تيار منو ميكن تصوره .وجيب عدم استبعاد عدد كبري من املس تفيدين احملمتلني من الوصول العادل اإىل
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املعرفة نتيجة للهيالك القابةل للتعديل من الناحية القانونية .ويف الواقع ،مت التفاق عىل تغيريات كبرية تتعلق ابحلصول عىل
املعرفة واملعلومات عىل املس توى الوطين وا إلقلميي والعاملي بشأأن الاس تثناءات والتقييدات يف اللجنة ادلامئة .وحتقيقا لهذه
الغاية ،ل ميكن املبالغة يف أأيمهية مفاوضات اللجنة ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار البيئة الرمقية وكذكل موقف اللجنة للرد عىل
احلقائق العاملية والضامن املس متر للعالقة املناس بة بني حقوق الإبداع واملصلحة العامة .كام أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤثر املعرفة
واملعلومات املقدمة من قبل مؤمتر الويبو بشأأن السوق العاملي للمحتوى الرمقي عىل معل اللجنة ادلامئة يف هذا ا ألس بوع.
 .28وشكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ا ألمانة عىل اإعداد تكل ادلورة من دورات اللجنة .وذكر الوفد أأنه
يتعني عىل اللجنة أأن تسعى جاهدة لتحقيق أأفضل اس تفادة ممكنة من الوقت واملوارد ،واليت حتتاج اإىل الوضوح فامي يتعلق
اب ألهداف والنتاجئ املتوقعة يف اإطار لك بند من جدول ا ألعامل .و أأفاد بأأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء قد شاركوا
بنشاط يف املناقشات بشأأن معاهدة محلاية هيئات البث .وذكر بأأن تكل املناقشات اكنت ذات أأيمهية كبرية ،و أأعرب الوفد عن
اس تعداده للعمل بشلك بناء للميض قدما يف العمل يف قضية معقدة وتقنية بشلك ل ميكن اإناكره .ومن املهم أأن املعاهدة
بشأأن ما تعمل اللجنة عليه ،قد اس تجابت لالحتياجات احلالية واملس تقبلية لهيئات البث .ورحب الوفد بواصةل النقاش،
اذلي جرى يف اجامتع اللجنة املايض ،و أأعرب عن تطلعه اإىل إاجراء مناقشات متعمقة بشأأن النص احملدث حول التعاريف
وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها ،اذلي أأعدته اللجنة لتكل ادلورة .و أأشار اإىل أأنه كام ذكر يف مناس بات سابقة ،لك ما
حنتاج اإليه هو اإجامع واسع عن مدى امحلاية املزمع منحها ،حبيث تمتكن املعاهدة من تزويد هيئات البث ابمحلاية الاكفية يف
عامل اليوم .وهناك هجود كبرية قد بذلت خالل ادلورات السابقة للجنة ادلامئة لبناء توافق يف الراء بشأأن املعاهدة ،واليت اكنت
ذات مغزى يف ضوء وترية التطور التكنولويج .و أأفاد بأأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه س يواصلون الإسهام البناء يف
املناقشة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات .و أأعرب عن اعتقاده بقوة بأأن الإطار ادلويل احلايل حلق املؤلف قد مكن ابلفعل
ادلول ا ألعضاء يف الويبو من اإدخال وصون وحتديث التقييدات والاس تثناءات يف ترشيعاهتا الوطنية .وميكن لدلول ا ألعضاء
أأن تس تجيب بشلك ذي مغزى لالحتياجات والتقاليد احمللية ،مع الاس مترار يف ضامن أأن حق املؤلف ميثل حافزا وماكفأأة
ل إالبداع .و أأفاد بأأن وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ل يرى حاجة لصكوك ملزمة ترشيعيا ،ولكنه شدد عىل العمل
املفيد اذلي ميكن القيام به يف اللجنة ادلامئة حول كيف ميكن لالس تثناءات والتقييدات أأن تعمل بطريقة أأفضل يف اإطار
القانوين القامئ ،وكيف ميكن للجنة ادلامئة أأن توفر توجهيات بشأأن الطريقة اليت تُنفذ هبا املعاهدات ادلولية يف القوانني الوطنية.
وذكر بأأن املناقشات س تكون أأكرث فائدة اإذا اكنت هتدف اإىل فهم أأكرث دقة للقضااي املطروحة وإاىل حتقيق احللول املمكنة من
بني تكل احللول املتاحة يف اإطار املعاهدات ادلولية القامئة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة ادلامئة من التوصل اإىل
تفامه مشرتك حول كيفية حتقيق ذكل عىل أأساس نتاجئ توافقية .ور أأى وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأن تبادل
أأفضل املامرسات ،بطريقة شامةل ،ميكن أأن يكون مفيدا جليع ادلول ا ألعضاء .و أأعرب الوفد عن تأأييده لإدراج الاقرتاح املقدم
من الس نغال ومجهورية الكونغو عىل حق اإعادة البيع يف جدول ا ألعامل املعياري للجنة .ور أأى أأن هذا املوضوع همم ابلنس بة
للنظام ادلويل للملكية الفكرية واذلي جيب اإدراجه يف أأعامل اللجنة ادلامئة.
 .29وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل العمل اجلاد اذلي قامت به و أأقر بأأيمهية اللجنة ادلامئة بوصفها جلنة متخصصة يف الويبو.
وذكر الوفد أأن بنود جدول ا ألعامل املطروحة للمناقشة ويه حامية هيئات البث والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات
ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأرخرى ل تزال القضااي الرئيس ية اليت حتتاج
اإىل اهامتم مجيع ادلول ا ألعضاء .ورمغ عدم وجود توافق يف الراء بشأأن القضااي ذات الصةل فامي بني ادلول ا ألعضاء يف
ادلورات السابقة ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تكون اللجنة أأكرث تفهام وتعاطفا .وشكر وفد الصني الرئيس عىل الاقرتاح
املعدل واملوحد بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها .وذكر الوفد أأنه س يواصل الاهامتم واملشاركة بنشاط يف
مناقشة مرشوع معاهدة بشأأن حامية هيئات البث وغريها من بنود جدول ا ألعامل الهامة .وحث الوفد ادلول ا ألعضاء
ا ألرخرى عىل أأن يكون لها موقف معيل يف التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن هاتني القضيتني ،والرتكزي أأيضا عىل معاهدة
بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي واليت أأعرب الوفد عن اس تعداده لتقدمي ادلمع والتعاون يف معلية التصديق علهيا.
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 .30وهنأأ وفد اإيران (اجلهورية الإسالمية) الرئيس وشكر ا ألمانة عىل معلها الشاق .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد
الهند ،متحداث ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ .وفامي يتعلق بسأأةل حامية هيئات البث ،أأشار الوفد اإىل أأنه عىل النحو املبني
يف ولية اجلعية العامة لعام  2007حول وضع اإطار قانوين محلاية هيئات البث ضد قرصنة ا إلشارة ،فاإنه يعلق أأيمهية كبرية
عىل اس مترار العمل عىل امحلاية القامئة عىل ا إلشارة لهيئات البث ابملعىن التقليدي لللكمة .وبا أأن ولية اجلعية العامة قد
اقترصت عىل هيئات البث والبث الكبيل ابملعىن التقليدي ،فاإن تعريف البث احملمي يف نطاق املعاهدة جيب عىل هذا النحو
أأن يقترص عىل نوع ا ألرسال املس تخدم من قبل هيئات البث التقليدية .وابلإضافة اإىل ذكل ،جيب عىل احلقوق املمنوحة يف
اإطار املعاهدة املقرتحة أأن حتمي الإشارات الصادرة قانوان من هيئات البث ،با يف ذكل احلق يف الإرسال غري املرصح به
لالشارات احلية عن طريق ش باكت احلاسوب ا ألرخرى أأو أأي منصات رمقية أأو منصات أأرخرى عىل الإنرتنت .وحيث أأن
البث الش بيك مل يكن جزءا من ولية اجلعية العامة للويبو بشأأن البث ابملعىن التقليدي ،ذكر وفد اإيران (اجلهورية
الإسالمية) أأنه ليس يف وضع ميكنه من دمع اإدراج البث الش بيك يف اإطار املعاهدة .و أأعرب عن اعتقاده أأنه من املهم أأن
نوحض أأن امحلاية ينبغي أأن تقترص عىل اإشارات البث ،و أأن الإطار القانوين املقرتح ل ينبغي أأن يكون هل طبقة اثنية من امحلاية
للبث ،وجيب أأل يقيد حرية الوصول اإىل املعلومات واملعرفة من أأجل حتقيق التوازن يف املعاهدة ملصلحة أأحصاب احلقوق
وهيئات البث واجملمتع كلك .ويف هذا الس ياق ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ينبغي أأن يكون هناك توازن بني مصاحل
املبدعني واجلهور وهيئات البث .و أأضاف الوفد أأن توس يع نطاق امحلاية ومنح حقوق اإضافية ل إالشارة وا إلشارة عرب الإنرتنت،
زاد من التاكليف ويؤثر عىل الوصول اإىل البث يف البدلان النامية .ومع ظهور التقنيات اجلديدة اليت وفرت احملتوى عرب
ش باكت احلاسوب وا ألهجزة النقاةل ،فاإنه من املهم حتديد ما اإذا اكنت حقوق امللكية الفكرية س تطبق فامي يتعلق البث وكيف
سيمت ذكل ،ألن تكل التقنيات قدمت وعودا كبرية بسد ثغرات املعرفة والفجوة الرمقية .ومع زايدة يف الوصول اإىل املعرفة،
وحرية التعبري ،هناك أأيضا حاجة اإىل تقيمي تأأثري العنارص املتلفة للمعاهدة املقرتحة عىل املكل العام وكذكل احلاجة اإىل النظر
يف تأأثري البنود املقرتحة عىل ا ألعضاء وفناين ا ألداء وا ألطراف ا ألرخرى .و أأخريا ،شكر الوفد الرئيس عىل معهل املدروس واملمثر
يف اإعداد النص املوحد املعدل حول التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها.
 .31وشكر وفد الاحتاد الرويس ا ألمانة عىل معلها ،و أأكد عىل موقفه بأأنه يفضل اعامتد الواثئق اليت اكنت اللجنة تعمل علهيا
لفرتة طويةل .و أأيد الوفد ما ذكره املدير العام بأأنه يتعني عىل ادلول ا ألعضاء أأن تفكر مليا يف العمل املطروح حبيث ل يس متر
لـ 20عاما أأرخرى .وانشد وفد الاحتاد الرويس ادلول ا ألعضاء ا ألرخرى النظر يف اإجياد التسوية واحلل ،لس امي من حيث
حقوق هيئات البث ووضع وثيقة بشأأن ذكل .وبا أأن العملية اكنت طويةل جدا وقتلت حبثا ،فاإنه ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء
يف أأقرب وقت ممكن اجياد حل من شأأنه أأن يوفر حامية مصاحل اجملمتع من هجة و أأيضا حامية حقوق املؤلفني من اجلهة ا ألرخرى.
و أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح بشأأن احلق يف املشاركة يف التوزيع ،وعىل الرمغ من أأنه من املهم جدا حامية حقوق
املؤلفني ،اإل أأن الاهامتم ا ألول هو عدم عدم تفريق هجود اللجنة يف حماوةل لتغطية الكثري من اجملالت وعدم التوصل اإىل أأي
اس تنتاجات .وينبغي أأن تركز اللجنة عىل ا ألساس يات اليت يأأيت عىل ر أأسها اتفاقية بشأأن حامية هيئات البث.

البند  5من جدول ا ألعامل :حامية هيئات البث
 .32افتتح الرئيس البند  5من جدول ا ألعامل بشأأن حامية هيئات البث .وذكر الرئيس اللجنة ابلولية اليت وردت خالل
ادلورة الواحدة والثالثني لإعداد وثيقة منقحة لدلورة التالية ،مع أأخذ املقرتحات والإيضاحات اليت متت مناقش هتا يف الاعتبار.
ومت طرح الوثيقة  ،SCCR/32/3النص املعدل املوحد حول التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها ،أأمام الوفود
للنظر فهيا .و أأشار الرئيس اإىل أأن الوثيقة املعروضة عىل اللجنة ليست عبارة عن جتميع جليع املواقف املتلفة اليت أعرب عهنا
ولكن بدل من ذكل ،يه جتميع وقراءة ألمه النقاط اليت حدث اإجامع علهيا يف املناقشة .و أأفاد بأأنه هناك وثيقة للمساعدة عىل
حتفزي املناقشة قد عرضت عىل اللجنة حسب طلب ادلول ا ألعضاء من أأجل التوصل اإىل فهم مشرتك ملوضوع امحلاية ونطاق
املعاهدة واحلقوق املزمع منحها .و أأعرب الرئيس عن اعتقاده بأأن اللجنة قد أأحرزت تقدما كبريا ،و أأعرب عن تطلعه اإىل حتليلها
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للنص املوحد املنقح .كام أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن تكون اللجنة يف وضع ميكهنا من تقدمي طلبات حمددة للجمعية العامة،
واملقرر عقدها خالل النصف الثاين من هذا العام .وفتح الرئيس اجملال لإلقاء اللكمة للمنسقني ا إلقلمييني.
 .33و أأكد وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عىل رضورة اس تكامل الإطار القانوين ادلويل من أأجل توفري امحلاية
الفعاةل لهيئات البث يف العرص الرمقي .وينبغي أأن يمت حتديث أأنظمة حق املؤلف يف الوقت املناسب ومعاجلة القضااي
التكنولوجية ،فضال عن الواقع اذلي تواهجه هيئات البث يف عامل اليوم .و أأشار الوفد اإىل أأنه من أأجل مناقشات اجلنة ،ينبغي
لدلول ا ألعضاء أأن تزيد من فهمها القانوين بناء عىل ما متت املشاركة به يف تكل ادلورة .و أأفاد بأأن السبيل الأكرث واقعية
وفعالية للميض قدما هو اس تخدام النص املعدل املوحد الرئيس حول التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها كدليل
ملواصةل النقاش ،واكن العنرص الأكرث أأيمهية يف املناقشة هو الفهم التقين واملعرفة ابلقضااي اليت تواهجها هيئات البث يف عامل
اليوم ،وكيف ميكن لهذه القضااي أأن تكون أأساسا لنص معاهدة .و أأعرب الوفد عن الزتامه ابلخنراط يف أأي ممارسة من شأأهنا
أأن تسهم يف التوصل اإىل نتاجئ ذات مغزى ويف الوقت املناسب لتوفري امحلاية الفعاةل لهيئات البث يف العرص الرمقي.
 .34و أأعرب وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،عن تقديره للتقدم اذلي مت اإحرازه
بشأأن البند  5من جدول ا ألعامل يف ادلورات القليةل املاضية .و أأعرب الوفد عن الزتامه بواصةل العمل عىل معاهدة بشأأن
حامية هيئات البث ،هبدف عقد مؤمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب .ورحب الوفد ابلوثيقة املوحدة للرئيس و أأعرب عن
سعادته ابنعاكس املناقشات اليت جرت يف ادلورة السابقة يف تكل الوقيقة .وعىل الرمغ من أأنه ل يزال هناك بعض العمل
اذلي يتعني القيام به بشأأن بقية النص ،اإل أأن تكل الوثيقة أأظهرت تقدم مداولت اللجان يف اجتاه املعاهدة .وابلنس بة
للمناقشات اليت سوف يمت فهيا تناول لك قضية مت تناولها يف املعاهدة بشلك منفصل ،أأعرب وفد اجملموعة عن رغبته يف
زايدة توضيح موقفه من اجملالت الرئيس ية للمعاهدة ويه التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها .ومكالحظة أأخرية،
ذكر الوفد أأعضاء اللجنة بأأن تكل املعاهدة ينبغي أأن تأأخذ يف الاعتبار البيئة الرمقية رسيعة التطور اليت يمت فهيا البث .و أأعرب
عن اعتقاده بأأن املعاهدة ينبغي أأن تشمل أأيضا الإرسال من خالل منصات الإن نرتت كوس يةل لضامن امحلاية الفعاةل لهيئات
البث يف العرص الرمقي.
 .35وشكر وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،الرئيس عىل النص املوحد املعدل بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية
واحلقوق املزمع منحها .ويف تكل ادلورة ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن ادلعوة لعقد مؤمتر
دبلومايس يف  2017محلاية هيئات البث ضد قرصنة ا إلشارة .وعىل هذا النحو ،أأعرب وفد اجملموعة ا ألفريقية عن اس تعداده
دلمع املعاهدة اليت تركز عىل قرصنة ا إلشارة عىل النحو الوارد يف ولية اجلعية العامة لعام  .2007كام أأفاد بأأن اجملموعة
ا ألفريقية تدمع صك حمايد تكنولويج بس يط من شأأنه أأن يسمح بساحة س ياسة اكفية لتنفيذها من قبل ادلول ا ألعضاء.
و أأعرب الوفد عن تطلع اجملموعة اإىل مزيد من املناقشة ذلكل وس يقدم مداخالته اليت بد أأها يف النظر يف مرشوع نص
الرئيس.
 .36وشكر وفد الصني الرئيس عىل النص املوحد املعدل بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها .و أأشار اإىل
أأن النص اس هتدف حبق القضااي قيد املناقشة ،ألنه اقرتح البدائل اليت من شأأهنا توجيه الاجامتع .وحيث بقيت ادلول
ا ألعضاء عىل خالف خالل ادلورات السابقة ،فقد أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من التوصل اإىل توافق أأكرث
موضوعية خالل هذا الاجامتع .و أأعرب عن سعادة بالده ابعرتاف معظم ادلول ا ألعضاء بأأيمهية حامية هيئات البث .و أأشار
اإىل أأنه فامي يتعلق بنطاق وهدف وموضوع امحلاية ،فقد حققت اللجنة تقريبا توافق يف الراء .و أأفاد بأأن بالده ملزتمة بتحقيق
تقدم من خالل تعاوهنا مع ادلول ا ألعضاء ا ألرخرى هبدف مساعدة اللجنة عىل حتقيق توافق يف الراء بشأأن املزيد من القضااي.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يكون الهدف من عقد مؤمتر دبلومايس هو الهدف الرئيي جلهود اللجنة.
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 .37و أأشار وفد الهند ،متحداث ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،اإىل أأنه يف ادلورة السابقة اكنت هناك الكثري من
التفاقيات النصية والتوافقية املطروحة ،واليت شلكت مدخالت ابلنس بة للنص املوحد املعدل بشأأن التعاريف وموضوع
امحلاية واحلقوق املزمع منحها ،ومت توزيعها عىل ادلول ا ألعضاء .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تس تطيع ادلول ا ألعضاء مناقشة
وتسوية اخلالفات املتنوعة اليت ظهرت فامي بيهنم حول خمتلف القضااي .واستنادا اإىل ولية اجلعية العامة لعام  ،2007املتفق
علهيا يف عام  ،2012دمعت مجموعة أس يا واحمليط الهادئ وضع معاهدة دولية محلاية هيئات البث .و أأيد الوفد أأيضا حماولت
التوصل اإىل اتفاق عىل أأساس الهنج القامئ عىل ا إلشارة لفائدة هيئات البث والبث الكبيل ابملعىن التقليدي لللكمة .كام أأعرب
عن الزتامه ابلعمل عىل التوصل اإىل نص متوازن يأأخذ يف الاعتبار اهامتمات و أأولوايت مجيع أأحصاب املصلحة .ور أأى أأن
المتسك ابلولية ا ألصلية ،دون اإدخال طبقة جديدة من امحلاية ،من شأأنه أأن يسهل حتقيق التوازن املنشود بني حقوق
ومسؤوليات هيئات البث .و أأفاد بأأن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ س تواصل املشاركة يف مجيع املشاورات ،هبدف
وضع اللمسات الاخرية عىل معاهدة بشأأن حامية هيئات البث ابملعىن التقليدي من خالل الوصول اإىل توافق يف الراء بشأأن
القضااي العالقة مع أأخذ مواقف مجيع ادلول ا ألعضاء بعني الاعتبار.
 .38و أأعرب وفد جزر الهباما عن تطلعه اإىل تناول مصاحل و أأولوايت مجيع ادلول ا ألعضاء .ورحب الوفد ابلنص املوحد
املعدل بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها ،اذلي اقرتحه الرئيس ،و أأعرب عن تطلعه اإىل جو ممثر من
شأأنه أأن يسفر عن نتاجئ بناءة ومفيدة جليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .39وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأن معاهدة بشأأن حامية هيئات البث يه أأولوية من ا ألولوايت
املتقدمة ابلنس بة للوفد .و أأعرب عن الزتامه القوي بتحفزي العمل يف خمتلف القضااي التقنية اليت نوقشت يف اجامتعات اللجنة
السابقة .ورحب الوفد ابلنص املوحد املعدل بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها اذلي أأعده الرئيس ،و أأفاد
بأأن دليه عدد من التعليقات التقنية واملوضوعية حول النص .و أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل اتباع هنج منفتح وبناء
ومرن يركز عىل النقاش حول العنارص واجلوانب الرئيس ية للمعاهدة اليت حصلت عىل نس بة تقارب أأكرث بني الوفود .و أأفاد
بأأنه ينبغي أأن يؤدي معل اللجنة اإىل معاهدة ممثرة تواكب وترية التطور التكنولويج .و أأعرب الوفد بشلك خاص عن اعتقاده
بأأن اإرسال هيئات البث التقليدية عرب ش باكت احلاسوب مثل الإرسال املزتامن أأو التلفزيوين الالحق يضمن امحلاية ضد
القرصنة النشطة .وذكر بأأنه ،كام أأشار يف الاجامتعات السابقة ،يعلق أأيمهية كبرية عىل فهرس احلقوق الاكيف ،اذلي من شأأنه
أأن س يوفر حامية لهيئات البث ضد الوصول اإىل القرصنة ،سواء اذلي حيدث بشلك مزتامن مع الإرسال احملمي أأو الإرسال
املؤجل .و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عن أأمهل يف أأن تضع تكل ادلورة الوفود يف موضع أأقرب اإىل اإجياد
حل لهذا العنرص الرئيي من املعاهدة .و أأفاد الوفد بأأنه كام جاء ذكل يف مناس بات سابقة ،لك ما حنتاج اإليه هو توافق واسع
يف الراء بشأأن مدى امحلاية املزمع منحها ،حبيث ميكن للمعاهدة املس تقبلية أأن توفر لهيئات البث اليت تعمل يف عامل
تكنولويج معقد بشلك مزتايد ،ابمحلاية الاكفية والفعاةل .و أأفاد بأأ ،هناك هجود كبرية قد بُذلت خالل ادلورات السابقة لبناء
هذا التوافق يف الراء .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت الاس مترار عىل هذا الهنج مع عدم اإغفال الواقع التكنولويج واحتياجات
هيئات البث يف القرن الواحد والعرشين.
 .40وقدم رئيس اللجنة ادلامئة الوثيقة  ،SCCR/32/3النص املعدل املوحد التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع
منحها .وعرض النص و أأشار اإىل أأنه يف ادلورة السابقة ،انهتت مناقشة موضوع امحلاية انهتت قبل ا ألوان نتيجة العديد من
اخليارات املتلفة اليت أأشارت اإىل الإشارات ومصطلح البث .و أأشار الرئيس اإىل أأن اللجنة قد وافقت عىل أأن الإشارة الأكرث
دقة اإىل موضوع امحلاية يه نوع مؤهل من الإشارة احلامةل للربانمج .وبناء عىل هذا التعريف ،فاإهنا ليست جمرد اإشارة أأو همنة
ودلت اإلكرتونيا ،بل يه ا إلشارة اليت حتمل الربانمج .و أأشار الرئيس اإىل أأنه يف النسخة املنقحة من النص اكن هناك مقدمة
لللفظ الربانمج ،ومعها اكن هناك تعريف مقرتح يعين املواد احلية أأو املسجةل اليت تتكون من صورة أأو صوت أأو لكهيام ،أأو ما
ميثلهام ،واملرصح هبا لصاحب احلق يف الإرسال .وفامي يتعلق بتعريف البث ،أأشار الرئيس اإىل أأنه مت عرض بديلني :البديل
أألف والبديل ابء .وتضمن البديل أألف تعريف منفصل للبث والبث الكبيل وتطلب تعريفا للبث الكبيل ،بيامن تضمن البديل
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ابء تعريفا واحدا فقط للبث ،وهو تعريف ل يقترص عىل ما يسمى التعريف التقليدي للبث .واكن تعريفي البث نتيجة لتعريف
البث اذلي يقترص عىل البث التقليدي ،لس امي الإرسال اذلي يمت ابلوسائل الالسلكية .و أأشار الرئيس اإىل أأن حتديد تعريف
البث قيض عىل رضورة أأن يكون هناك تعريف منفصل للبث الكبيل ،واذلي اقرتحت عدة وفود تضمينه ،ألنه جرى اقرتاح
أأن يكون البث الكبيل جزءا من موضوع امحلاية اخلاص املعاهدة .واكن تعريف البث الكبيل مماثال لسابقه ،مع فارق أأنه مل
يكن لسلكيا ،وبدل من ذكل ،اس تخدم لفظ سليك .اما البديل ابء ،واذلي اكن يعكس ما قدمه وفد جنوب أأفريقيا ،فقد
اكن يتضمن تعريفا واحدا للبث حمايد تكنولوجيا ،واذلي اكن جزءا من واحدة من املساهامت اليت قُدمت يف ادلورات
السابقة .ويف تلخيص لتعريف البث ،دلينا البديل أألف مع تعريف حمدود للبث وحيتاج اإىل تعريف اإضايف للبث الكبيل،
والبديل ابء مع تعريف فريد للبث حمايد تكنولوجيا .وما هو وارد يف احلرف (د) اكن عبارة عن تعريف لهيئات البث ابلإضافة
اإىل الرشوط وا ألنشطة واملهام اليت اكن ل بد من تغطيهتا من قبل هيئات البث تكل .ونظرا لبعض املاوف اليت أأعربت عهنا
بعض الوفود بوضوح ،مت وضع تعريف هيئات البث الكبيل بني قوسني ،ألن اإدراج البث الكبيل مكوضوع حامية اكن ل يزال
قيد املناقشة .وفامي يتعلق بتعريف اإعادة الإرسال ،أأشار الرئيس اإىل أأن هناك أأيضا بديالن :البديل أألف والبديل ابء .وحدد
البديل أألف اإعادة الإرسال عىل أأنه نقل الاس تقبال من قبل اجلهور بأأي وس يةل أأو عرب أأي وس يط ،أأو نقل ل إالشارة احلامةل
للربامج ألي هجة أأرخرى غري هيئة البث ا ألصلية ،أأو أأي خشص مفوض من قبلها ،سواء اكن مزتامنا أأو ش به مزتامنا أأو
مؤجال .وقال الرئيس اإن السبب يف ذكل التعريف ذي النطاق الكبري إلعادة الإرسال هو أأنه لوحظ يف صكوك خمتلفة أأن مت
اش امتل اس تخدام اإعادة الإرسال بغض النظر عن التكنولوجيا .وإاذا مت اس تخدام مصطلح اإعادة الإرسال من خالل الإنرتنت،
فاإن القصد من هذا املصطلح مل يكن تعزيز موضوع امحلاية اخلاص بتكل املعاهدة ،ولكن ليكون متسقا مع مصطلح اإعادة
الإرسال ،واذلي يس تخدم عىل حنو أأوسع يف املناقشات احملدثة عن املوضوع .واقترص التعريف الوارد يف البديل ابء إلعادة
الإرسال عىل الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن .ولكن هذا التعريف ل يشمل الإرسال املؤجل ول يشمل ا ألنواع ا ألرخرى من
ا ألنشطة اليت ميكن اعتبارها أأنشطة مؤجةل أأو تقترص عىل الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن .واكن دلى اللجنة رخيار ارختيار
النطاق الأكرب لهذا املصطلح دون حتديد ابلضورة نطاق امحلاية ،ولكن لها أأن تقرر املصطلح ا ألفضل .ومت طرح احلاجة اإىل
توضيح ما اذلي ميكن اعتباره اإرسال ش به مزتامنا يف مناقشات سابقة اللجنة ،حيث ورد التفهم بأأن الإرسال املؤجل فقط
ابلقدر الالزم لستيعاب فروق التوقيت أأو املتأأرخر لتسهيل نقل التقنية .و أأفاد الرئيس بأأن تعريف اإشارة ما قبل البث سيبقى
بني قوسني ،ألنه مل يصل اإىل درجة اكفية من التوافق تسمح إابزاةل هذه ا ألقواس .وفامي يتعلق بتعريف ا إلشارة ،أأشار الرئيس
اإىل أأن هناك اإجامع أأو مت اقرتح تشابه .و أأفاد بأأن ا إلشارة يه الإشارة احلامةل للربانمج اليت مت تقدميها اإىل هيئة البث أأو أأي
خشص يترصف نيابة عهنا ،بغرض الإرسال لحقا اإىل اجلهور .وقدم الرئيس القسم الثاين من الوثيقة ،وهو موضوع امحلاية.
و أأشار الرئيس اإىل أأن امحلاية متتد فقط ل إالشارة احلامةل للربانمج ،واليت بفضل التعاريف اليت مت توضيحها يف ادلورات السابقة
ومت اإرسالها من قبل أأو نيابة هيئات البث ،اكنت موضوع امحلاية اخلاص ابملعاهدة .واكن ذكل ا ألمر يف غاية ا أليمهية ألنه
يعكس الإجامع عىل أأن اللجنة تتبع وليهتا وتقرص امحلاية عىل ا ألنشطة اليت تقوم هبا هيئات البث .وكام يتجىل يف ما يقرب
من مجيع العروض املقدمة ،ذكرت الفقرة الثانية أأنه فامي يتعلق بوترية اإعادة الإرسال ،لن يكون هناك أأي حامية توفرها املعاهدة.
وتضمنت الفقرة الثالثة بديلني .ونص البديل ا ألول عىل أأنه بغض النظر عن الفقرة الثانية ،ستمتتع هيئات البث أأيضا حبامية
ل إالرسال املزتامن وش به املزتامن املنقول بأأي وس يةل .ويف حني أأن بعض الوفود اقرتحت حامية ممكنة ميكن مالحظهتا يف قسم
احلقوق املزمع منحها ،ويف حني أأن وفود أأرخرى اقرتحت اش امتل احلق يف احلظر بغرض النظر يف أأنشطة القرصنة ،اإل أأن
الرئيس أأوحض عىل هذا النحو أأن كيفية توفري تلل امحلاية مل تتضح حىت الن .ويعكس البديل الثاين نطاقا أأكرب ألنه ذكر أأنه
ليس الإرسال املزتامن وش به املزتامن حفسب ،بل الإرسال الثالث ،اذلي اكن يف تكل اللحظة قد وضع بني قوسني ،ميكن أأن
يكون جزءا من موضوع امحلاية .وحيث اكن هناك بعض القلق بشأأن احلاجة للمرونة ،اإذا قررت ادلول ا ألعضاء متديد تكل
امحلاية ،فاإن الفقرة الثانية ستنص عىل للحد من امحلاية ل إالرسال الثالث ،با يف ذكل ااتحة ذكل الإرسال ابلطريقة اليت خيتار
هبا أأفراد اجلهور وقت وماكن الوصول .و أأخريا ،نصت الفقرة الثالثة من البديل ابء عىل أأنه سيمت احلد من امحلاية عندما تقوم
ا ألطراف املتعاقدة بقرص امحلاية املمنوحة لهيئات البث عىل غريها من ا ألطراف املتعاقدة اليت ارختارت تطبيق الفقرة أأو الفقرة
الفرعية  .2وابلنس بة للقسم الثالث ،احلقوق املزمع منحها ،اكن هناك بديلني يف الفقرة ا ألوىل ،وبديلني يف الفقرة الثانية.

SCCR/32/5 Prov.
13

واكنت الارختالفات الرئيس ية بني البديلني يف الفقرة ا ألوىل يه أأن البديل أألف ذكر أأن احلق س يكون هو احلق يف الترصحي
أأو احلظر ،واكن الفرق الرئيي مع البديل ابء هو أأن البديل ابء اقترص عىل احلق يف احلظر .ووفقا للبديل أألف من تكل
الفقرة ا ألوىل ،يرتبط احلق يف الترصحي إابعادة اإرسال الربانمج أأو حظره .ونص اجلزء الثاين من هذا القسم عىل أأن احلق يف
الترصحي أأو احلظر س ميتد اإىل الإاتحة للجمهور .اإهنا اكنت قضية منفصةل ،ألهنا يف البند أأول اكنت متعلقة ابلإرسال املزتامن
وش به املزتامن واملؤجل من الناحية العملية .ويف البند الثاين ذركت رصاحة ا إلاتحة للجمهور ابعتبارها وس يةل ل إالرسال .ومع
ذكل ،اكن البديل ابء يقترص عىل احلق يف احلظر .واكنت الفقرة ا ألوىل يف البديل ابء تتعلق ابلإرسال املزتامن وش به املزتامن
واملؤجل .وحيث يوجد بندين بلك مهنام ،فاإن هذين هام البديلني أألف وابء ابلنس بة للفقرة ا ألوىل .واكنت الفقرة الثانية تتعلق
حبامية ا إلشارة ،وحيث مل حتقق اإجامع فقد بني قوسني .وعالوة عىل ذكل ،مت وضع النقطة املتعلقة بأأن هيئات البث سوف
تمتتع أأيضا ابحلق يف حظر اإعادة الترصحي إابشارات ما قبل البث بني قوسني .ومل يكن البديل ابء هو احلق يف احلظر ولكن
مصطلح عام أأو عبارة تنص عىل أأن هيئات البث سوف تمتتع حبامية لإشارة البث بعد مسايمهة س بق تقدميها حول هذا
املوضوع .وفامي يتعلق بوضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها ،خلص الرئيس القول بأأن هناك تقدم قد أأحرز يف قسم التعاريف
واذلي ساعد يف فهم املصطلحات .ونتيجة للمناقشة ،اكنت هناك رخيارات وتعاريف أأوسع وتعاريف مقيدة تكنولوجيا ،واليت
وفرت قواعد انطالق للمناقشة فضال عن مادة لختاذ القرار .وفامي يتعلق بوضوع امحلاية ،فقد اكن ذكل هو جوهر التحليل
وس تكون معرفة ما اإذا اكنت اللجنة قد توصلت اىل توافق يف الراء حول موضوع امحلاية بثابة نتيجة جيدة ذلكل اجلزء من
ادلورة .واكنت هناك أأقواس ميكن أأن تؤدي مناقشة واكن من املثري لالهامتم أأن هناك تفامه بشأأن هذه املسأأةل .وفامي يتعلق
ابلقسم الثالث ،احلقوق املزمع منحها ،هناك أأيضا وضوح بشأأن اخليارات .ومت تزويد اللجنة بيارات مثل احلق يف الترصحي
أأو احلق يف احلظر ،وقد مت الاطالع عىل مزااي وعيوب اس تخداهما .و أأفاد الرئيس بأأن جوهر املناقشة س يكون حول موضوع
امحلاية ،واذلي س يكون هناك من الوقت للتوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن القلق املرشوع حول وضع البث الكبيل.
 .41و أأعرب وفد الربازيل عن رغبته يف اإبداء بعض املالحظات ا ألولية حول معلية اإعداد الوثيقة  ،SCCR/32/3النص
املعدل املوحد بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها .وذكر الوفد أأنه وفقا لفهمه ،قام ا ألعضاء بتلكيف الرئيس
إابصدار وثيقة جديدة بناء عىل مقرتحاهتم .وتفاجأأ الوفد ابملواقف املبسطة أأكرث من الالزم ابملقرتحات والاحامتلت واخليارات
أألف وابء اليت مل تأأخذ بعني الاعتبار عددا من املقرتحات املذكورة يف ادلورة السابقة .و أأفاد بأأن هذا الهنج الضيق ميكن أأن
حيدث خلال رخطري ،حيث أأن الوثيقة اجلديدة مل تتضمن املواقف املقرتحة اليت مت التوصل اإلهيا .وعىل وجه التحديد ،اكن وفد
الربازيل قد أأيدت الاقرتاح املقدم من وفد أرخر يف ادلورة السابقة ،وفوجئ بأأنه ل يرى اإدراجه يف وثيقة العمل اجلديدة .وذكر
بأأن الاقرتاح قد مت تقدميه دلمع الفقرات  201و  204من مرشوع تقرير ادلورة احلادية والثالثني .وعىل الرمغ من تبس يط
املقرتحات ،اإل أأن الوفد أأعرب عن امهل يف أأن الهنج اذلي ارختاره الرئيس ميكنه التقريب بني املواقف.
 .42ورد الرئيس مشريا اإىل أأن الوثيقة يه أأداة ول تعين انعاكس مجيع الطلبات والاقرتاحات .وميكن اس تخداهما للحصول
عىل التقدم املنشود.
 .43و أأكد وفد الربازيل أأن الاقرتاح املقدم واملدعوم يف الفقرات  201و  204من مرشوع تقرير ادلورة احلادية والثالثون
جيب أأن ينعكس أأيضا.
 .44ورد الرئيس ابلقول اإنه س يطلب من ا ألمانة قراءة الفقرات  201و  204من الوثيقة ،هبدف تعزيز فهم ما أأكد عليه
وفد الربازيل.
 .45وشكر وفد الربازيل الرئيس عىل العرض املس تنري للواثئق الهامة ،متش يا مع الترصحيات اليت أأدىل هبا وفد الهند ،نيابة
عن مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،ومع التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الربازيل .و أأكد الوفد أأن ذكل قد قترص عىل هيئات البث
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والبث الكبيل فقط ابملعىن التقليدي لللكمة ،وابلتايل فاإن البث التقليدي س تقترص عىل التقليدي ،وينبغي عىل هذا النحو أأن
يكون محميا ويف اإطار نطاق املعاهدة.
 .46ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل قراءة الفقرات  201و .204
 .47و أأوحضت ا ألمانة أأن الفقرة  201عكست بيان مقدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .واكن وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية قد أأشار اإىل النقاش حول هيئات البث الكبيل واذلي درار عىل مدار عدة دورات للجنة ادلامئة .ويف تكل
املناقشة ،واكن الرئيس قد ذكر الشواغل ،واكنوا قد اس متعوا عدة مرات اإىل املعاجلات املتلفة يف البيئة التنظميية ،واكن أرخرها
من وفد الربازيل .واكن الوفد اتفق مع ترصحيات وفود الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه والربازيل بأأن املسأأةل مرتبطة مع
حتديد هيئات البث والبث الكبيل .وابلنظر اإىل القلق املعرب عنه ونظرا لصياغة النص املوحد ،اكنت فكرة واحدة قد
رخطرت عىل ابل الوفد ويه جعل حامية منظامت البث الكبيل بوجب املعاهدة حامية ارختيارية ،وترك هذا السؤال لدلول
ا ألعضاء .فاإذا حصلت هذه الفكرة عىل الاهامتم الالزم ،فس يكون بعد ذكل هناك حاجة اإىل النظر يف الكيفية اليت سيمت هبا
هيلكة هذا الرشط .واكن الوفد قد اقرتح رشطا ارختياراي حيتوي عىل تعريفا مصمم رخصيصا لهيئات البث الكبيل .ومل يكن
ابلغماكن التوصل اإىل هذا التعريف حىت يمت مناقشة املادة اليت تناولت هذا املس توى الارختياري من امحلاية .ويف الفقرة
 ،204اكن وفد الربازيل قد أأشار اإىل اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن اإماكنية السامح لدلول ا ألعضاء حبرية
الترصف عىل أأساس املس توى الارختياري من امحلاية وذكر أأهنا قد تكون وس يةل جيدة حنو ا ألمام لطمأأنة وفد ش ييل ووفد
الربازيل وكذكل الوفود ا ألرخرى اليت دلاهيا خماوف بشأأن الترشيعات الوطنية.
 .48وذكر الرئيس أأنه الوقت املناسب لبدء مناقشة بشأأن اإدراج البث الكبيل يف املقرتحات املقدمة من الوفود املتلفة ويف
املقرتحات ا ألصلية للمعاهدة املقرتحة .و أأفاد أأن هناك بعض املاوف املرشوعة اليت جرى ا إلراب عهنا ،اإحداها بشأأن
ادلس تور ،والامور ا ألرخرى اليت تتعلق ابلوضع التنظميي احملدد .و أأشار الرئيس اإىل أأن هذا الاقرتاح قد أعرب عنه بشلك
فعال يف ادلورات السابقة ولكن مل يكن مدرجا ألن الرئيس مل يتفهم أأن الوثيقة اكنت بثابة جتميع للك الاقرتاحات املتلفة.
وبناء عىل الوثيقة اليت قدهما الرئيس ،اكن الاس تخدام الاكمل ملصطلح البث الكبيل بني قوسني ،حيث انه ل يوجد توافق
يف الراء بشأأن لك ا ألمور اليت ينبغي اإدراهجا .وفتح الرئيس ابب املناقشة حول موضوع البث الكبيل حتديدا.
 .49و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره لوفد الربازيل عىل لفت الانتباه اإىل الفقرة  201من مرشوع
التقرير ،واليت أأشار الوفد اإىل أأهنا اكنت فقرته .و أأوحض الوفد أأن هذه املداخةل يه هبدف تعزيز النقاش حول مسأأةل صعبة
ابلنس بة لبعض الوفود ،واكن نقاشا قاد الوفد اإىل زايدة توضيح هذه الفكرة مع أأحصاب املصلحة والواكلت ا ألرخرى دلى
حكومة الولايت املتحدة ا ألمريكية .وعىل هذا ا ألساس ،فاإن موقف الوفد بضورة اإدراج هيئات البث الكبيل يف نطاق
املعاهدة مل يتغري.
 .50واتفق وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه مع البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأفاد بأأن
موقف الوفد بضورة اإدراج هيئات البث الكبيل يف املعاهدة ومنحها امحلاية بوجب معاهدة ظل دون تغيري.
 .51وذكر املمثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ( )KEIأأن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل ،يف متابعة ملا مت
ترتيبه يف وقت سابق من قبل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية هو أأمر همم .وذكر بأأن رخصائص هيئات البث الكبيل تعد
خمتلفة بطريقتني خمتلفتني .ابلنس بة الطريقة ا ألوىل ،وعىل عكس الكثري من البث الهوايئ ،حيث اكن هناك اتفاق مت التوصل
اليه مع املشرتي واذلي تضمن خدمات مدفوعة ا ألجر تقدم نظام رقابية وقانونية خمتلفة ملنع القرصنة اليت تتعلق ابلتلفزة
الكبلية .والطريقة الثانية يه املفهوم اخلاص بقرصنة الإشارة احلرة ،حيث اكن يف الواقع خيتلف عن ما يش به اخلدمة الكبلية.
اثنيا ،اكنت ملكية قناة البث والبث الكبيل واملس تفيدين من البث الكبيل عبارة عن مجموعة من القنوات يف مقابل ا ألشخاص
اذلين يديرون بثا سلكيا اإىل املزنل ،واذلي يعين أأن هناك ملكية متعددة اجلنس يات أأكرث للقنوات ابملقارنة ،عىل سبيل املثال،

SCCR/32/5 Prov.
15

ابحملطات واليت دلاهيا ملكية حملية أأكرث يف الكثري من البدلان .وعىل هذا النحو ،اكن من ا ألسهل بكثري النظر يف التحدي
اخلاص ابلبث الهوايئ اإذا اكن الرتكزي فقط عىل هذه املسأأةل ،وإاذا أدرجت هيئات البث والبث الكبيل ،مفن شأأن ذكل أأن
جيعل ا ألمر أأضيق.
 .52وذكر الرئيس أأن التعليق بصوص الوضع املتعلق ابلبث الكبيل ليس جديدا ،و أأنه اكن مرتبطا ابلقلق اليت مت الإعراب
عنه .و أأفاد بأأن بعض الوفود قد ضغطت بشأأن رضورة اإدراج البث الكبيل .و أأثري تعليق مرتبط ابلفرق بني البث الكبيل
والتوزيع الكبيل يف ادلورات السابقة للجنة ،وهذا يعين أأن هناك بعض الكياانت ،اكنت تقترص عىل التوزيع الكبيل دون
ادلرخول يف أأنشطة التجميع أأو التغليف أأو دون أأن يكون لها مسؤولية قانونية وحتريرية .وأشري اإىل تكل الكياانت عىل أأهنا
كياانت توزيع كبيل ،وهو ما خيتلف عن هيئات البث الكبيل .وفتح الرئيس اجملال لإلقاء البياانت وطلب من الوفود الإفاضة
يف هذا املوضوع حتديدا.
 .53و أأيد وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،الوفود اليت أأعربت عن ر أأاهيا بضورة
اإدراج البث الكبيل يف تكل املعاهدة ورضورة منح تكل امحلاية.
 .54ودعا الرئيس اإىل الإدلء بتعليقات من املراقبني للنقاش حول البث الكبيل.
 .55وذكر ممثل الاحتاد ا ألورويب ل إالذاعة ( )EBUأأنه من املهم أأن ندرك أأن التعاريف أأو التعريف البديل مل يكن املقصود
مهنا فصل نوعني من الهيئات .وذكر أأن النية اكنت تتجه اإىل القول بضمنية هيئات البث اليت يقدم براجمها عرب ش بكة لسلكية
وهيئات البث اليت يقدم براجمها عرب ش بكة كبلية .وعىل هذا النحو ،و ألغراض هذه املعاهدة اكن من املهم أأن ندرك أأن
النقاش مل يرش اإىل هيئات خمتلفة .فبالنس بة لالحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عىل سبيل املثال ،اكن دلى دوهل فقط
ش بكة كبلية تعمل هبا هيئات البث ،وهذا يعين أأن البث الهوايئ اجملاين التقليدي مل يعد حيدث ،حيث أأصبح لك يشء رمقيا،
قامت هيئات البث بتقدمي براجمها حرصاي عرب ش بكة كبلية أأو ربا ابلإضافة اإىل ذكل عرب نوع مماثل من الش بكة السلكية.
وعىل هذا النحو ،ينبغي اإدراج هذه الكياانت .وفامي يتعلق ابلقلق اذلي أأاثره وفد الربازيل ،ذكر ممثل الاحتاد أأنه عىل الرمغ من
أأيمهية املسأأةل اإل أأنه ميكن حلها عن طريق الصياغة بشأأن ذكل الغرض بعينه يف اجللسة العامة.
 .56و أأشار ممثل مؤسسة اكريزما اإىل احلقوق اليت س تكون مضن املعاهدة املقرتحة و أأعطى مثال ملا حدث يف كولومبيا،
مكثال عىل كيفية انهتاك حقوق اإعادة الإرسال .وذكر املمثل أأنه يف بداية شهر مارس من هذا العام ،اكنت مجموعة من مشجعي
كرة القدم يف كولومبيا تقوم بنقل املعلومات عرب عدة منصات رمقية ،عىل فيس بوك وتويرت وما اإىل ذكل ،حول أأهداف كولومبيا
يف كرة القدم والعقوابت و أأرشطة الفيديو اليت التقطت من املقاعد يف امللعب .وبناء عىل طلب من ش بكة تلفزيون ()RCN
ويه تلفزيون وإاذاعة كولومبيا ،مت حظر حساابت بعض املشجعني ألن احملتوى اذلي شاركوا به عىل حساابهتم اكن ضد
حقوق ا ألندية املهنية لكرة القدم وهيئات البث .ووفقا للهيئات اليت ادعت أأن احملتوى املشارك به اكن خيصهم ،فاإنه من
الواحض أأن املشجعني ينهتكون حق املؤلف ،ألنه حىت احملتوى اذلي التقط من املدرجات ،قد ُادعي بأأنه مكل لها .وهذا مثال
لبعض الصعوابت اليت يفرضها حق املؤلف ،واليت تصل اإىل رخرق حقوق املواطنني اذلين مل يعد يسمح هلم بامرسة حقهم يف
حرية التعبري .وذلكل ،فاإن هذه املعاهدة س تكون واحدة من املعاهدات اليت من شأأهنا أأن حيمي الهيئات ،وعىل هذا النحو
يُعتقد أأنه ينبغي أأن يكون لها تعريف حمدد قدر الإماكن لتجنب أأي اس تخدام غري مرصح به.
 .57وشكر الرئيس ممثل مؤسسة اكريزما عىل املشاركة بقلقه وذكر أأنه عندما يكون هناك معاهدة تعطي حقوقا مثل تكل
اليت جتري مناقش هتا ،فس يكون هناك قسم يسمح ببعض الاس تثناءات .واقرتح الرئيس أأنه س يكون الامر أأسهل اإذا اكنت
الوفود س تعاجل املاوف املرشوعة يف الوقت اذلي تتلقى فيه مطالبات ابإدراج ما طالبت به ببعض الوفود ا ألرخرى .وعرض
الرئيس تلقي مساهامت الوفود يف هذا الشأأن ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن اللجنة سوف جتد وس يةل لتوفري الطمأأنينة ألولئك
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اذلين أأعربو عن قلقهم فامي يتعلق ابإدراج البث الكبيل ،فضال عن أأولئك اذلين أأعربوا عن احلاجة اإىل اإدراجه .و أأعرب الرئيس
عن امهل يف أأن تقوم اللجنة ابلتفاوض بدل من التعبري عن الانقسام حول وجوده أأو عدم وجوده.
 .58و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عن رغبته يف فهم أأفضل للمشلكة املتعلقة حول اإدراج هيئات
البث الكبيل يف نطاق امحلاية ،ألنه ينظر اإلهيا ببساطة عىل أأهنا تقنية خمتلفة لنقل الربامج .وعىل هذا النحو ،فاإن البث ،كام
هو حمدد يف البديل أألف ،يتعلق بطرق النقل الالسليك ،يف حني البث الكبيل يتعلق بطرق النقل عن طريق ا ألسالك.
ووفقا ذلكل ،يعترب النشاط نفس اليشء .وذكر الوفد أأنه يف أأورواب هناك الكياانت اليت تبث هبذه الطريقة .و أأعرب عن رغبته
يف فهم القلق وراء اإدراج هيئات البث الكبيل مكس تفيدين من تكل املعاهدة.
 .59و أأشار الرئيس اإىل مت طرح أأس ئةل وخماوف مماثةل يف ادلورات السابقة .و أأفاد الرئيس أأنه مت ذكر بعض ا ألحاكم
ادلس تورية اليت فرقت بني التعامل مع هيئات البث وهيئات البث الكبيل يف وقت سابق .ومت تطبيق بعض املعاجلات
التنظميية بطرق خمتلفة عىل تكل الكياانت ،واكنت الوفود قد أأعربت عن أأنه ابلتعامل معهم بنفس الطريقة ،نتيجة للمعاهدة
املقرتحة ،سوف يؤدي اإىل تنفيذ تكل الس ياسة
 .60و أأعرب وفد الربازيل عن دمعه لقرتاح ممثل الاحتاد ا ألورويب ل إالذاعة اذلي اكن قد طلب من الرئيس اإجياد نص
ملعاجلة الشواغل املرشوعة للوفود.
 .61وذكر الرئيس أأنه قبل تكل ادلعوة ،ما مل يكن هناك أأي وفد معارض ذلكل.
 .62و أأعرب وفد ش ييل عن رغبته يف معامةل منفصةل يف تعريف البث ا إلضايف والكبيل .و أأفاد بأأن املشلكة اليت حدثت
يف ش ييل يه أأن قطاع التصالت قام بتعريف هيئة البث ،وعىل هذا النحو ،اعتربت اتصالت جمانية .وبعبارة أأرخرى ،ميكن
للجمهور احلصول علهيا جماان .وابلتايل لن يمت تضمني هيئات البث الكبيل ،ألن دلاهيم تصارحي خدمات اتصالت حمدودة .ولهذا
السبب اس متر الوفد يف الإعراب عن قلقه يف هذه ادلورة ويف ادلورات السابقة .وهذا أأيضا هو السبب وراء اهامتم الوفد
كثريا بعرفة ما س يكون عليه اقرتاح الاحتاد ا ألورويب ل إالذاعة.
 .63وشكر الرئيس وفد ش ييل عىل توضيح الفرق بني تعريف هيئات البث وهيئات البث الكبيل يف بالده .وطلب
الرئيس اإذا اكن هناك متاير يف بدلان أأرخرى يف تعريف تكل الكياانت ،وما اإذا اكن لها تأأثري عىل ممارسة اإجياد اإطار من امحلاية
ل إالشارات احلامةل للربانمح املرسةل اإما عن طريق البث أأو البث الكبيل .و أأشار الرئيس اإىل أأن أأي تأأثري عىل تكل العالقة
س يكون مفيدا للنظر فيه ودعا اإىل تقدمي تعليقات هبذا الشأأن.
 .64و أأفاد وفد أأملانيا ،ردا عىل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ،جيوز للجنة ،ابلنس بة لتكل الوفود اليت دلاهيا مشلكة مع
املعامةل اخلاصة هبيئات البث الكبيل يف بدلاهنم ،أأن تدرج رشطا يف املعاهدة يعرف لك من هيئات البث وهيئات البث
الكبيل ،ولكن ل يكون هل أأي أاثر عىل القوانني الوطنية يف جمالت أأرخرى ابس تثناء تكل اليت تتعامل مع قضااي حق املؤلف.
واقرتح الوفد أأن تقوم اللجنة بتضمني ش ئي عن البث الكبيل ،وتضمني أأن ما تقوم به لك دوةل عىل املس توى الوطين يف
جمالت القانون ا ألرخرى ل يرتبط بذكل .وجشع الوفد اللجنة اإىل النظر يف هذه الفكرة.
 .65ورد الرئيس عىل البيان اذلي أأدىل به وفد أأملانيا مشريا إاىل أأن فقرة التعاريف ،واليت تنص عىل أأنه ميكن تقيمي أأي
توضيح اإضايف عند الضورة .وذكر الرئيس انه طاملا قد تلقى دعوة لإعداد يشء للنظر فيه من قبل اللجنة ،فاإنه س يعمل عىل
هذا الاقرتاح اذلي يعتقد أأنه س يحفز املناقشات بشأأن اخليارات اليت تواهجها اللجنة فامي يتعلق ابلقضية الهامة للبث الكبيل.
وفتح الرئيس اجملال ل إالدلء ابلتعليقات من جانب الوفود فامي يتعلق ابلبديل أألف والبديل ابء يف احلرف (ه) من اإعادة
الإرسال.
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 .66وطلب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه تبادل التعليقات التقنية بشأأن التعاريف السابقة .وذكر الوفد أأنه
ابلنس بة لتعريف الإشارة احلامةل للربانمج ،فاإنه يعتقد أأن النص اذلي اكن يف تكل اللحظة بني قوسني واذلي ذكر أأنه كام يف مت
اإرساهل يف ا ألصل وبأأي شلك تقين لحق ،ينبغي أأن يدرج يف هذا التعريف .أأما اجلزء الثاين اذلي اكن بني قوسني ،واخلاص
حاليا ابلس تقبال من قبل اجلهور ،ل توجد هناك حاجة هل يف هذا التعريف ألنه يف لكتا حاليت تعريف البث ،سواء يف اإطار
البديل أألف أأو البديل ابء ،اكنت هناك اإشارة أأنه لالس تقبال من قبل اجلهور .وطاملا اكن البث لس تقبال اجلهور ،فليس من
الضوري تكرار تعريف ا إلشارة احلامةل للربانمج .و أأفاد الوفد أأنه يف تعريف الربانمج ،مل يكن الوفد واحضا حول الإضافة بأأنه
مفوض به من قبل صاحب احلق ل إالرسال .وذكر الوفد أأنه ل يفهم سبب احلاجة اإىل ذكل ،حيث أأنه اكن ابلفعل لوصف
ماهية الربانمج وهو املادة اليت تتكون من الصور وا ألصوات ،أأو لكهيام أأو ما ميثلهام ،ومل ير اي ارتباط ابلتفويض ابلإرسال.
واقرتح الوفد أأن يمت حذف هذا اجلزء من تعريف الربانمج .وفامي يتعلق بتعاريف البث والبث الكبيل يف البديل أألف ،و أأيضا
ابلشارة اىل تعريف البث يف البديل ابء ،اكن هناك أأمر واحد مل يكن واحضا وهو السبب يف أأن تعريف البث والبث الكبيل
اقترص فقط عىل الوسائل التقليدية للبث والبث الكبيل .واقرتح الوفد اإضافة توضيح يف البديل أألف للبث الإذاعي والبث
الكبيل ،ويف البديل ابء ل ينبغي أأن يشلك البث املنقول عرب الش باكت احلاسوبية بثا أأو بثا كبليا ولبد من توضيح معىن
هذه املصطلحات .وفامي بتعلق بتعريف هيئات البث ،ر أأى الوفد أأن التعريف تضمن لك العنارص الصحيحة ،عىل الرمغ من
أأنه ميكن اإعادة صياغته من الناحية التقنية عن طريق اإقرار هيئات البث ككياانت قانونية أأخذت زمام املبادرة ودلاهيا
املسؤوليات التحريرية للبث أأو البث الكبيل ،با يف ذكل املسؤولية يف معلية جتميع وجدوةل الربامج اليت حتملها الإشارة
احلامةل للربانمج .وفامي يتعلق إابعادة الإرسال والبديلني ،أأعرب الوفد عن أأمنيته يف أأن يكون هناك تعريف إلعادة الإرسال
عىل أأوسع نطاق ممكن ،وابلتايل فضل البديل أألف .وتساءل الوفد عن الشخص ا إلضايف املفوض يف لك من البديل أألف
والبديل ابء .و أأفاد بأأنه مل يكن من الواحض ما اإذا اكن اإرسال من قبل كيان أرخر غري هيئة البث ا ألصلية ،أأو أأي خشص خمول
من قبلها ،ومل يكن من الواحض ما اإذا اكن من املفرتض الإشارة اإىل الفقرة  1من موضوع امحلاية حيث أأنه أأشار اإىل أأن امحلاية
امتدت اإىل الاشارات احلامةل املرسةل من قبل أأو نيابة عن هيئات البث .وإاذا اكن من املفرتض أأن تكون نفس الفكرة ،فاإنه
جيب اس تخدام نفس الرشوط.
 .67ورد الرئيس عىل وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بأأنه يف الواقع يف تعريف البث ويف تعريف البث الكبيل،
جرى ذكر أأن هذه ا ألنشطة يه لالس تقبال من قبل اجلهور .وإاذا اكن هذا هو احلال ،فاإن اإضافة عبارة اىل هذه الغاية ،اليت
اكنت ل تزال بني قوسني ألنه اكن هناك اقرتاح ابإدراهجا ،ربا ميكن النظر فيه اإذا اكن ل يزال من الضوري للحفاظ عليه،
وإال فاإنه أأيضا ميكن حذفها .وفامي يتعلق بتعريف الربانمج ،أأفاد الرئيس بأأنه اكن هناك من ذكر احلاجة اإىل املواد املسجةل اليت
تتكون من ا ألصوات وما ميثلها واليت رصح هبا صاحب احلق يف الإرسال .ويف املعاهدة ،سيمت فقط ا ألنشطة القانونية ول
ميكن رفض أأن المتديد لن يكون متديد امحلاية للكيان اذلي مل ميتثل إلطار حق املؤلف اخلاص ابمحلاية أأو اذلي قام بنقل مواد
غري مرشوعة .وبسبب وجود معاهدة حتمي ا إلشارات احلامةل للربامج ،فسوف حيصل عىل امحلاية بغض النظر عن الوضع
اذلي اكن يقوم فيه بنقل املواد غري املرشوعة .وفامي يتعلق بتعاريف البث والبث الكبيل ،فاإن سبب تقدمي بديلني اكن نتيجة
للقلق اليت أعرب عنه بشأأن أأن ما يسمى بنشاط البث التقليدي املذكور يف التفاق ادلويل السابق اكن عىل غرار ما اكن
مطروحا للمناقشة وذكر النشاط الالسليك ،يف حني أأن الطريقة التقليدية ل إالشارة اإىل النشاط الكبيل يه عن طريق النشاط
السليك .و أأشار البديل الرخر ،اذلي اكن حمايدا من الناحية التكنولوجية ،اإىل لك من الوسائل الالسلكية أأو أأي وس يةل
أأرخرى .ومع ذكل ،فاإن البديل أألف ل يعكس الوضع احلايل ل ألنشطة التقليدية ،ولكن هذا ما اكن هناك حىت تكل النقطة.
وفامي يتعلق بتعريف هيئات البث ،فقد اكن مثريا لالهامتم ،ألنه يشري اإىل أأن الكيان اذلي اكن مع تطبيق البث أأو ربا هيئات
البث أأو البث الكبيل ،با يف ذكل ا ألنشطة اليت أبرزت ابلفعل .وفامي يتعلق بتعريف اإعادة الإرسال ،اكنت هناك تعاريف
مطروحة للنقاش حبيث يمت حتديد التعريف اذلي تفضهل اللجنة .وفتح الرئيس اجملال للتعليقات عىل هذه املسائل.
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 .68و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه فامي يتعلق ابلإشارة احلامةل للربانمج بني قوسني ،فاإنه يؤيد البيان اذلي أأدىل
به وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بأأهنا ربا اكنت عبارة هممة ل إالبقاء علهيا بقدر ما اكن واحضا أأن التعديالت التقنية
لالحقة ل إالشارة لن تؤدي اإىل فقدان حامية الإشارة املرسةل أأصال .وفامي يتعلق ابلعبارة الثانية ،ل س امي العبارة الثانية املوضوعة
بني قوسني لالس تقبال من قبل اجلهور ،هناك جحة بأأهنا أأكدت النطاق الضيق ل إالشارات اليت اكنت محمية بوجب تكل
املعاهدة .وفامي يتعلق بتعريف الربانمج ،وتكل العبارة بأأنه مرصح ابلنقل من قبل صاحب احلق ،اكنت اللجنة قد اس متعت يف
ادلورة السابقة اإىل أأنه أأاثرت خماوف صعبة فامي يتعلق بواد املكل العام .و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن أأمنيته يف
أأن يرى يف نص املعاهدة أأن املواد القانونية فقط يه اليت جيب أأن تنتقل بشلك قانوين عن طريق اإشارة البث .وفامي يتعلق
ابلبدائل أألف وابء يف اإطار تعريف البث ،أأكد الوفد عىل أأنه يفضل البديل أألف .و أأفاد بأأن البديل ابء اكن مفتوحا أأكرث من
الالزم ،حيث حيتوي عىل العبارة ،أأو بأأي وس يةل أأرخرى لالس تقبال .وفامي يتعلق ببدائل تعريف اإعادة الإرسال ،أأعرب الوفد
عن تفضيهل للبديل الأكرث تركزيا ،وهو البديل ابء.
 .69وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأنه فامي يتعلق بتعريف الربانمج ،أأنه يرى أأن الإضافة متثل عائقا أأمام
ممارسة احلقوق املنصوص علهيا يف املعاهدة ،و أأكد أأنه يفضل حذف عبارة اليت وافق علهيا صاحب احلق يف الإرسال من
تعريف الربانمج .وفامي يتعلق بتعريف البث والبث الكبيل ،أأعرب عن رغبته يف توضيح أأنه مل يكن يبحث عن اإضافة تعريف
وس يط .وكام أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأعرب الوفد عن تفضيل البديل أألف ألن هذا البديل هو اذلي ميثل
أأفضل اإجامع .و أأعرب الوفد عن أأمنيته يف أأن يكون واحضا بشأأن أأن الربانمج يدل عىل الوسائل التقليدية للبث والبث
الكبيل ،و أأشار اإىل أأنه بدون هذا الشلك من التوضيح بأأن الإرسال من خالل ش باكت احلاسوب ل تغطيه امحلاية ،فلن
يكون واحضا .وفامي يتعلق ابلتعاريف املتبقية ،أأضاف الوفد بأأنه طاملا اكن دلى اللجنة تعريفا لالرسال املزتامن ،فاإنه ينبغي أأن
يكون دلاهيا تعريف ل إالرسال املؤجل وتعريف ملوضوع امحلاية وتعريف للحقوق .وفامي يتعلق بتعريف اإشارة ما قبل البث اليت
عرفت بأأهنا الغرض من الإلرسال الالحق للجمهور ،أأعرب الوفد عن رغبته يف توضيح ما هو أأبعد من ذكل وهو أأن هذه
الإشارة عندما تنتقل مل يكن القصد مهنا الاس تقبال املبارش من قبل اجلهور ،وابلتايل عندما يمت نقلها ل تكون لالس تقبال من
قبل اجلهور ولكن لغرض الإرسال لحقا للجمهور.
 .70وشكر الرئيس وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عىل توضيح تعريف البث ،و أأيضا توضيح أأن الإرسال عرب
ش باكت احلاسوب ليست جزءا من هذا النشاط .وفامي يتعلق ابحلاجة اإىل تعريف الإرسال املؤجل ،حىت لو اكن بني قوسني،
أأضاف الرئيس أأن اللجنة ما زالت تتفاوض بشأأن ذكل النشاط كجزء من املعاهدة ،و أأن ا ألقواس يه يشء س يحاط الرئيس
به علام.
 .71وشكر وفد ا ألرجنتني الرئيس وا ألمانة عىل اإعداد الواثئق لهذا الاجامتع .وذكر الوفد أأنه فامي يتعلق ابلقسم ،1
التعاريف يف اإطار احلرف ج ،البث ،فاإنه يفضل البديل أألف .وفامي يتعلق ابحلرف د ،اذلي عرف هيئات البث ،اقرتح الوفد
أأن تمت إازاةل القوسني املعقوفني حبيث يمت اإدراج هيئات البث والبث الكبيل يف املعاهدة .و أأعرب عن رغبته يف توضيح أأن
هيئة البث يه الشخص املفوض قانوان بتنفيذ ا ألنشطة اليت مت ذكرها و أأن اإدراج املفوضة قانوان من شأأنه جتنب اإعطاء امحلاية
ل إالرسال غري القانوين .وفامي يتعلق ابحلرف ه ،اإعادة الإرسال ،أأعرب وفد ا ألرجنتني عن تفضيهل البديل أألف ،و أأخريا ،فامي
يتعلق ابحلرف ز ،أأعرب الوفد عن رغبته يف إازاةل ا ألقواس املربعة.
 .72وشكر الرئيس وفد ا ألرجنتني ورحب ابدلكتور غوس تافو سكوتز ،مدير حق املؤلف دلى ا ألرجنتني.
 .73و أأفاد وفد نيجرياي أأنه يؤيد اقرتاح الرئيس للتعريف أألف ،ا إلشارة احلامةل للربانمج .و أأعرب الوفد عن تفهمه بأأن القوس
الثاين ،كام مت الإرسال أأصال ،وبأأي شلك تقين لحق ،قد يعين أأنه سواء اكن مشفرا من عدمه فاإنه ميكن أأن يغطي املاوف
با اإذا اكن مشفرا من عدمه .ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد أأنه ميكن أأن يكون مران بشأأن ذكل ،اإل اإذا اكن دلى الرئيس
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تفسريا خمتلفا .و أأيد الوفد حذف القوس ا ألخري ،اذلي اكن حول الاس تقبال من قبل اجلهور .و أأشار الوفد اإىل أأنه س يعود اإىل
احلرف ب ،بشأأن الربانمج وتعريفه .وكام قد أأشري اإليه من قبل اجملموعة ا ألفريقية يف املايض ،أأعرب الوفد عن تأأييده للبديل
ابء حول البث .ور أأى أأن هذا التعريف حمايد تكنولوجيا وواسعا بشلك اكف للبث با قد يسمح بساحة الس ياسة اليت اكنت
مقبوةل من قبل العديد من الوفود ،با يف ذكل تكل الوفود اليت أأاثرت خماوف مثل وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء
فيه .وفامي يتعلق ابحلرف د ،البث ،وهيئات البث والبث الكبيل ،ذكر الوفد أأنه منفتحا لالس مترار يف مناقشة ذكل ،ولكن
أأعرب عن اعتقاده بأأنه يف التعريف ا ألول ،ميكن للتعريف الواسع يف احلرف ج ،البث ،أأن يتناول اهامتمات هيئات البث
الكبيل .و أأخريا ،فامي يتعلق إابعادة الإرسال ،أأعرب الوفد عن تأأييده للبديل ابء.
 .74و أأيد وفد المنسا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه فامي يتعلق بتعريف الربانمج ،لس امي
فامي يتعلق ابملعيار اذلي ُرصح به من قبل ماكل حقوق البث .ووفقا للوفد ،اكن هذا املعيار ل يامتىش مع املبد أأ العام يف جمال
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وهذا يعين أأنه اإذا اكن هناك عدة طبقات من احلقوق يف نشاط معني ،فاإن حامية لك من هذه
الطبقات اكنت مس تقةل عن بعضها البعض .وهكذا ،عىل سبيل املثال ،اإذا متت ترمجة ا ألعامل ا ألدبية من دون ترصحي من
املؤلف ،فاإن الإرسال س يكون محميا رمغ لك ذكل .و أأيضا اإذا اكن فنان ا ألداء هو ألداء أأعامل فنانني أرخرين دون ترصحي
اب ألداء ،فاإنه س يكون محميا .وفامي يتعلق هبيئات الإذاعة ،اإذا قام منتج تسجيالت صوتية ابإنتاج تسجيالت صوتية من دون
الترصحي الالزم من صاحب احلق ومن مصنفات حقوق املؤلف والعروض ذات الصةل ،فس يكون التسجيل الصويت محميا.
 .75و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده ملوقف وفد نيجرياي وموقف اجملموعة ا ألفريقية من حيث الإشارة احلامةل
للربانمج .و أأفاد بأأنه ُذكر بأأنه ينبغي حذف القوس ا ألخري ألنه ل يضيف الكثري للتعريف املقصود ،واذلي جيب أأن يبقى واحضا
وبس يطا جدا ألغراض املعاهدة .وفامي يتعلق ابلبث ،ر أأى الوفد أأنه ألغراض املعاهدة ،ينبغي اعامتد تعريف تقين للبث .ويف
هذا الصدد ،ارختار البديل ابء .و أأفاد أأنه مع ا ألخذ يف الاعتبار أأن هناك دول أأعضاء دلاهيا مشالك مع البث الكبيل ،اإل أأن
بالده ترغب يف طرح اإماكنية توفري تكل املوافقة ،اإن أأمكن ،يف ادليباجة .وإاذا اكن من املقبول ابلنس بة للك دوةل من ادلول
ا ألعضاء ،ميكن أأن تنص ادليباجة عىل أأنه ميكن للك دوةل عضو أأن حتدد ما قامت بتعريفه عىل أأنه بث عندما وضعت
س ياساهتا الوطنية .وفامي يتعلق ابإ عادة ا إلرسال ،ارختار وفد جنوب افريقيا البديل ابء.
 .76وذكر وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،أأنه ابلنس بة لتعريف الربانمج ،ينبغي
حذف املرصح به من قبل صاحب احلق يف الإرسال ،وفامي يتعلق بتعريف البث ،أأعرب الوفد عن تفضيهل للبديل أألف.
 .77و أأعرب ممثل مركز البحث والإعالم يف جمال حق املؤلف ( )CRICعن رغبته يف الإدلء بتعليق بشأأن البث .و أأفاد
أأنه بناء عىل فهمه ،اكن هناك اإجامع يف اللجنة عىل أأن حامية البث اقترصت عىل ا إلشارات اليت ل متتد اإىل احملتوى املرسل
عن طريق هيئات البث ابملعىن التقليدي لللكمة .وذكر ممثل املركز أأن احلقوق اجملاورة يف ا ألساس مل تتداخل مع حقوق
املؤلف واحلقوق ا ألرخرى .لقد قامت حقوق هيئات البث وغريها من احلقوق اجملاورة حبامية لك الإشارات اليت تبث ،بغض
النظر عن احملتوى .ووفقا ذلكل ،اكن من الطبيعي أأن يمت حامية قنوات البث اليت نتقل أأفالم املكل العام .وبوجب معاهدة
الويبو بشأأن ا ألداء الصويت ،اإذا قام أأحد املؤدين بأأداء أأغنية قدمية ،فاإن ا ألداء ذاته يكون محميا ،حىت لو اكنت تكل ا ألغنية
يف املكل العام .وإاذا اكن بث فيمل يف املكل العام لن يكون محميا ابحلقوق اجملاورة لهيئات البث ،فاإن الفيمل لن يضفي عليه
للبث أأو لن يمتكن اجلهور يف هناية املطاف من مشاهدة الفيمل من خالل التلفزيون .ولن يكون ذكل بثابة مشلكة لهيئات
البث حفسب ،بل للجمهور بشلك عام .و أأعرب ممثل املركز عن اعتقاده بأأن عبارة " ما هو مفوض من قبل صاحب احلق يف
اإرسال الربانمج" ،ينبغي حذفها .و ألغراض هذه املعاهدة ،يمت الفهم بأأن تعريف هيئات البث عىل أأهنا الكياانت اليت قدمت
خمرجات الربانمج حرصا عن طريق ش باكت احلاسوب .ووفقا ذلكل ،فاإنه يف حاةل البث يف البديل ابء ،مشلت هيئات البث
الكيان اذلي نقل الإشارة احلامةل للربانمج فقط عن طريق ش بكة الإنرتنت .وجاء هذا التعريف من ولية اجلعية العامة لعام
 2006و ،2007وقرص نطاق املعاهدة امحلاية عىل هيئات البث والبث الكبيل ابملعىن التقليدي لللكمة .ومل يوحض البث يف
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البديل أألف نطاق املس تفيدين .ويف هناية عام  ،2015متتع أأكرث من  3مليار خشص يف العامل بش بكة الإنرتنت ،واكن معظمهم
يمتتع بش بكة الإنرتنت ابلوسائل احملموةل والالسلكية .وهبذا جيب أأن يقترص املس تفيدون عىل هيئات البث والبث الكبيل
ابملعىن التقليدي ،وفقا لولية اجلعية العامة وإاجامع اللجنة حىت الن .وعىل هذا النحو ل ينبغي أأن يفهم البث عىل أأنه يشمل
الإرسال عرب ش باكت احلاسوب .و أأضاف ممثل املركز بأأن ذكل س يكون الوس يةل ا ألبسط وا ألوحض لتحديد هيئات البث
والبث.
 .78ودعا الرئيس الوفود اإىل الإدلء بتعليقات بشأأن قسم التعاريف قبل أأن ينتقل اإىل قسم موضوع امحلاية ،كام دعا اإىل
الإدلء ابلتعليقات من جانب املنظامت غري احلكومية اليت دلاهيا اقرتاحات حمددة بشأأن مجموعة التعاريف.
 .79و أأعرب وفد سويرسا عن رغبته يف الإدلء بتعليق حول تعريف اإشارات ما قبل البث وطلب بعض املرونة حول هذا
التعريف با يسمح بتنفيذه عىل املس توى الوطين .و أأفاد بأأن اللجنة حددت البث ببساطة ،دون تعريف منفصل لإشارة ما
قبل البث .وغطى البث العملية برمهتا ،با يف ذكل اإشارة ما قبل البث اإذا اكنت منفصةل ابلفعل .و أأفاد ابن القلق اذلي دليه
بشأأن وجود تعريف منفصل لإشارة ما قبل البث يمتثل يف أأنه جيب اإنشاء حقوق نيابة عن كيان أرخر يقوم ببث تكل الإشارة
اذلي قد يكون خمتلفا عن هيئات البث .ويف الواقع ،اكن الهدف من املعاهدة هو توفري امحلاية لهيئات البث ،وعندئذ سيمتثل
القلق يف أأنه اإذا ما اكن ينبغي تعريف اإشارات ما قبل البث ،فاإن أأحدا قد ينشئ حقوقا ألولئك اذلين اكنوا أأحصاب تكل
الإشارات  .وابلتايل فاإن ا ألمر مل يكن حول امحلاية بشلك كبري أأو هذا اجلانب من ا إلشارة ،ولكنه ببساطة ل خيلق حقوقا
جديدة من شأأهنا أأن تذهب لصاحل أرخرين غري هيئات البث اليت يمت التعامل معها بوجب تكل املعاهدة.
 .80وذكر ممثل الاحتاد ا ألورويب ل إالذاعة أأنه يف القسم اخلاص حبقوق حامية اإشارة ما قبل البث ،جرى التوضيح أأن ما مت
حاميته هو اإشارة ما قبل البث املرسةل اإلهيم .وقد يكون ذكل وس يةل للتوضيح بأأن تكل الإشارات فقط اليت نقلها اإىل هيئة
البث يه اليت س مت حاميهتا ابلنيابة عن هيئة البث املس تقبةل تكل .واقرتح ممثل الاحتاد توضيح أأنه احلق يف حظر اإعادة
الإرسال املرصح به إلشارة ما قبل البث املرسةل اإلهيم ،ألهنا تشري اإىل هيئات البث .وفامي يتعلق ابلبديل ابء ،اكن لبد من
توضيح أأنه ينبغي لهيئات البث أأن تمتتع حبامية اكفية وفعاةل لإشارة ما قبل البث.
 .81و أأشار الرئيس اإىل أأن القسم املعين بوضوع امحلاية هو القسم اجلوهري للمعاهدة ألنه ،ذكر يف الفقرة ا ألوىل أأن امحلاية
تشمل الإشارات احلامةل للربامج .ومع ذكل ،فاإنه من املهم أأن نوحض أأن تكل الإشارات احلامةل للربامج س تكون محمية اإذا
اكنت قد أرسلت من قبل هيئة البث .كام جاء يف الفقرة ( )1من موضوع امحلاية أأن امحلاية املمنوحة بوجب تكل املعاهدة ل
متتد اإل اإىل الإشارات احلامةل للربامج واملرسةل من قبل أأو نيابة عن هيئات البث .واكن هناك توضيح أرخر وارد يف هذه
الفقرة بأأن امحلاية ممكنة فقط اإذا مت اإجراء ا ألنشطة من قبل هيئة البث .واكنت تكل العنارص يه اليت حتاول معاجلة بعض
املاوف اليت أعرب عهنا يف قسم التعاريف .و أأوحض الرئيس أأن موضوع امحلاية مل مينح الإرسال .وبقدر وجود امحلاية البديةل،
هناك بديل أألف اذلي يرتبط حبامية الإرسال املزتامن وش به املزتامن بأأي وس يةل ،والبديل ابء اذلي ،كام قد مت توضيحه من
قبل ،مشل فرصة تعزيز امحلاية ليس ل إالرسال ش به املزتامن حفسب ،بل الإسال املؤجل با يف ذكل اإاتحة الإرسال ،ويف بعض
الفقرات ا إلضافية ،با حيد من تكل امحلاية لفائدة القرارات املتخذة من قبل طرف متعاقد اب ألثر الوارد يف بند املعامةل الوطنية.
وفتح الرئيس اجملال ل إالدلء ابلتعليقات.
 .82و أأعرب وفد الياابن عن اعتقاده فامي يتعلق ابلفقرة  3أأن حامية الإرسال املزتامن وش به املزتامن جيب أأن تكون ارختيارية
وليست اإلزامية .ويف البديل ابء من الفقرة  ،3اكنت حامية الإرسال املؤجل واذلي يمت بناء عىل الطلب حامية ارختيارية ،ومع
ذكل ،اكنت حامية الإرسال املزتامن وش به املزتامن اإلزامية حىت يف البديل ابء .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن هناك وهجات
نظر خمتلفة فامي بني ادلول ا ألعضاء بشأأن ما اإذا اكن سيمت حامية الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن من عدمه .ويف هذا
الصدد ،أأعرب وفد الياابن عن اعتقاده أأنه فامي يتعلق حبامية الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن ،فاإنه ينبغي اإيالء املزيد من
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املرونة للك دوةل من ادلول ا ألعضاء .و أأفاد بأأن اقرتاحه املقدم يف الوثيقة  ،SCCR/27/2 revاملادة 6ب قد وفر ما يكفي
من املرونة بشأأن هذه املسأأةل ألن حامية الإرسال املزتامن وس به املزتامن اكنت ارختيارية .وابلتايل ،فاإنه اقرتح أأن ينعكس هذا
الاقرتاح الياابين يف النص.
 .83و أأكد الرئيس عىل بيان وفد الياابن اذلي نص عىل أأنه يتعني عىل اللجنة أأن جتد بديال طوعيا أرخر حول حامية
الإرسال املزتامن وش به املزتامن .وطلب الرئيس من ا ألمانة أأن تقوم بعرض وقراءة الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الياابن يف
دورات اللجنة السابقة عىل اللجنة.
 .84وقر أأت ا ألمانة املادة 6ب بشأأن حامية الاشارات املرسةل عرب ش باكت احلاسوب.
 .85وطلب الرئيس الإدلء ابلتعليقات بشأأن الاقرتاح املقدم من وفد الياابن.
 .86وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن الاقرتاح الياابين يس تحق النظر فيه جبدية.
 .87و أأعرب ممثل مركز البحث والإعالم يف جمال حق املؤلف أأن الاقرتاح الياابين بوجب املادة  6يف الوثيقة
 SCCR/27/2/Rev.ميثل جرسا جيدا بني وهجات النظر املتلفة فامي يتعلق ابلإرسال عرب الإنرتنت .واكنت بعض ادلول
ا ألعضاء قد تطرقت اإىل حامية الإرسال عرب الإنرتنت والبث والبث عرب الإنرتنت منذ  .2001/2000ويف ،2007/2006
اكنت اللجنة قد قررت أأن حامية البث البث والبث عرب الإنرتنت والبث املزتامن س تكون قضية منفصةل .ومع ذكل ،ل تزال
هناك وهجات نظر معارضة حيث ل تزال بعض ادلول ا ألعضاء راغبة يف احلصول عىل حامية ل إالرسال عرب الإنرتنت ،هناك
غريها اليت ل تزال غري راغبة يف أأن تشمل هذه امحلاية الإرسال عرب الإنرتنت .عىل هذا النحو ،اكن الاقرتاح املقدم من وفد
الياابن أأداة جيدة لتسوية هذه املسأأةل.
 .88ورصح وفد نيجرياي أأن تفهمه يمتثل يف أأن اللجنة اكنت عند النقطة اليت ترغب يف اإحراز تقدم ودفع النقاش اإىل
ا ألمام .ور أأى أأن الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد الياابن هل مزاايه وميكن للجنة ابلتأأكيد مناقش ته .واقرتح الوفد أأنه من أأجل
احلفاظ عىل الرتكزي ،ينبغي للرئيس اإجراء مناقشات حول جمالت التقارب بدل من اجملالت اليت ثبت أأهنا أأكرث انقساما.
وجيب أأن حتتفظ التعاريف بشلكها ا ألوسع اذلي من شأأنه أأن يثبت أأنه أأكرث فائدة لعمل اللجنة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف
تشجيع اللجنة عىل العمل من أأجل اإغالق وتضييق الفجوات يف جمالت الارختالف هبدف حتقيق تقدم بشلك أأكرب يف معل
اللجنة.
 .89و أأعرب وفد الاحتاد الرويس أأن الاقرتاح الياابين هو رخطوة حقيقية اإىل ا ألمام ورمزا للتقدم يف مناقشات اللجنة.
و أأفاد أأن الاقرتاح ميكن أأن يدفع معل اللجنة اإىل ا ألمام .وحيث اكنت اللجنة تناقش تكل الوثيقة لأكرث من  15عاما ،فاإن
التكنولوجيا قد اخذت رخطوات معالقة اإىل ا ألمام خالل ذكل الوقت .واكن من املهم لدلول ا ألعضاء أأن تدرك ما حدث يف
املؤمتر ادلبلومايس يف عام  ،2000حيث مل تس تطع اللجنة التوصل اإىل اتفاق ،يف ذكل الوقت ،بشأأن ا ألداء السمعي
البرصي .ويف ذكل الوقت ،اكن الوفد قد اقرتح فكرة امحلاية الارختيارية ،حيث أأشار اإىل أأنه اإذا مل تكن ا ألطراف قادرة عىل
التوصل اإىل اتفاق معني حول قضية معينة ،فاإنه يف الواقع ربا من املمكن أأن يكون هناك رخيار للحامية يسمح بأأن تكون
مصلحة اجليع محمية .ور أأى الوفد أأن اقرتاحا من هذا القبيل اكن هنجا صاحل لهذا النوع من القضااي ،وهو ما حتتاج اإليه اللجنة
بلك وضوح للميض قدما .كام أأنه اكن شيئا مل ل يؤثر بأأي حال من ا ألحوال سلبا عىل مصلحة أأي دوةل ومن أأي طرف .وإاذا
ذهبت اللجنة يف اجتاه الصياغة اليت مت اقرتاهحا ،فاإن لك دوةل ميكن أأن تقرر ما اإذا اكن هناك حاجة محلاية ش بكة الإنرتنت
من عدمه.
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 .90ورصح ممثل مؤسسة احلدود الإلكرتونية ( )EFFبأأنه ل تدمع الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الياابن .وذكر املمثل أأن
جمرد وجود معارضة حول هذه املسأأةل ،فاإنه جيعلها طوعية وليست احلل الصحيح .وذكل مل حيل املشلكة وابلفعل قىض اإىل
حد كبري عىل الغرض من وجود املعاهدة اليت اكن من املفرتض أأن تؤدي اإىل قدر من املواءمة .ومن بني اخليارات الواردة يف
النص ا ألصيل ل ألمانة ،أأعرب ممثل املؤسسة أأن أأضيق بديل وهو البديل أألف اكن ا ألفضل .ولكن معوما ،أأفاد ممثل
املؤسسة بأأنه ل يعتقد أأن نقل الإشارات عرب ش باكت احلاسوب يقع يف نطاق املعاهدة .وإاذا اكن عىل اللجنة اش امتل اقرتاح
وفد الياابن يف املناقشات ،فاإنه س يكون جمرد اإطاةل للمفاوضات اإىل أأبعد من ذكل.
 .91وذكر ممثل الاحتاد ا ألورويب ل إالذاعة ( )EBUبأأنه كام أعرب عنه ابلفعل من قبل الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء
فيه ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،بأأنه ليك تكون تكل املعاهدة ذات مغزى ،ينبغي للجنة اش امتل أأنشطة
هيئات البث .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه ميكن مالحظته يف منطقته ،اكن ينبغي ألنشطة البث أأيضا أأن تكون مفيدة
للجمهور ألنه طلب أأكرث و أأكرث عىل الإرسال املنقول حسب الطلب .و أأاثر هذا الاجتاه عىل هذا النحو سؤالا حول ما اذا
اكن من غري املفيد والتطلع اإىل اإدراج الإرسال املنقول حسب الطلب يف املعاهدة بنطاق التطبيق .وذكر ممثل املؤسسة أأن
هناك حاجة للمرونة يف هذه النقطة ،لس امي ابعتبارها هدف متنقل ،فاإهنا اكنت العنرص الأكرث صعوبة يف املعاهدة .ولكام مت
مناقشة املعاهدة بشلك اطول ،لكام تطورت التكنولوجيا أأكرث .واكنت هذه املسأأةل عىل سبيل املثال ،غري مطروحة عىل
طاوةل املفاوضات يف عام  ،1998ومل تكن مطروحة عىل طاوةل املفاوضات يف عام  ،2006ولكن اليوم ،تعد مسأأةل حيوية
جدا بني أأنشطة هيئات البث .وهذا هو السبب يف رضورة اإجياد حل.
 .92ورد الرئيس بأأن اللجنة قد حتاول التفكري يف املرونة بشأأن لك مرحةل من املراحل أأو البند اذلي اكن جزءا من
موضوع امحلاية.
 .93وذكر وفد أأملانيا أأنه عىل الرمغ من أأنه يتفهم بأأن تكل الوفود اليت ترغب يف احلصول عىل مزيد من املرونة يف هذه
احلاةل ،فاإنه من املهم أأن نعترب أأن املعاهدة لن يكون هبا كثري من احلالت اليت س تكون واجبة التطبيق ،اإذا اكنت اللجنة مل
تعرض الإرسال عرب الانرتنت .ويف أأملانيا ،اكن هناك بعض هيئات البث العامة اذلي تنتقل الإشارات عرب القمر الصناعي
والهوايئ واليت اكن دلاهيا أأيضا اإنرتنت مبارش يح .و أأسهل طريقة لتجربة اإشارة هيئة البث يه من خالل اإشارة الإنرتنت احلية
املبارشة تكل .واكنت أأسهل طريقة لتجمعها عىل مس توى العامل وكرس حقوق هيئة البث ل تتطلب سوى اس تخدام اإشارة
البث املبارش وليس اإشارة ا ألمقار الصناعية أأو الهوائية .ورصح ممثل الوفد بأأنه طاملا سيمت منح العديد من البدلان الفرصة
للخروج من ذكل ،اكن هناك عدد قليل جدا من احلالت اليت سيمت فهيا منح امحلاية لهيئة البث.
 .94وذكر الرئيس أأن يف ادلورات السابقة للجنة ،اخنفضت معارضة ادلول ا ألعضاء لش امتل احلق يف التفويض عندما مت
ذكر بأأن احلق يف احلظر س يغطي أأي منصات .واكن هناك ربا بعض ا ألرضية املشرتكة الالزمة ملعاجلة الاس تخدام غري
املرصح به للمواد .وقال الرئيس أأنه من املهم الاس تفادة من تكل ادلورة وليس ادلورات املقبةل للتوصل اإىل فهم حول النية
طويةل ا ألجل لوجود معاهدة بشأأن هذا املوضوع.
 .95وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بعض النقاط بشأأن موضوع امحلاية .و أأعرب الوفد عن رغبته يف
اإدراج اإشارات ما قبل البث يف الفقرة  ،1مع متديد امحلاية لتشمل ا إلشارات احلامةل للربانمج ،با يف ذكل اإشارات ما قبل
البث .ويف الفقرة  ،2أأراد الوفد التأأكيد عىل حامية اإعادة اإرسال الإشارات من خالل هيئات البث .و أأفاد بأأن الإشارة اليت مت
بهثا عن طريق هيئة البث و أأعيد بعد ذكل نقلها من قبل مشغل كبيل من خالل اكبل جيب أأن تكون محمية .وينبغي أأن تكون
هيئات البث قادرة عىل الترصف يف مثل هذه احلالت ،حيث يمت اعرتاض الإشارة من قبل هيئة البث خالل الإرسال
املبديئ ،و أأيضا عندما يكون هناك اعرتاض الإشارة يف أأي مس توى أأو مرحةل لحقة من مراحل اإعادة الإرسال .وذلكل،
جيب أأن تنص الفقرة  2عىل أأن أأحاكم املعاهدة ل توفر أأي حامية لكيان قام بجرد اإعادة اإرسال البث ولكن حتمي اإعادة
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الإرسال اخلاص هبيئات البث .وطاملا أأن البديل أألف وابء هام بشأأن موضوع امحلاية ،أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يكون
موضوع امحلاية يف أأوسع نطاق ممكن ،و أأن جيعل املعاهدة ذات مغزى أأكرب ،وكام جاء عىل لسان وفد أأملانيا ،هناك حاجة محلاية
الإرسال عرب ش باكت احلاسوب .و أأيد الوفد البديل ابء ،حيث الإرسال املزتامن و أأنواع الإرسال املتلفة محمية ،عىل الرمغ من
اعتقاده بأأن هذه امحلاية جيب أأن تكون يف النطاق ا إللزا ي للحامية .وس يكون من املفيد وجود تعريف لالرسال املؤجل ،ألن
الطريقة اليت تفهم هبا الإرسال املؤجل يه أأنه اكن اإرسال رخطيا مؤجال من حيث الوقت ،واذلي س يكون خمتلفا عن الإرسال
اذلي يمت ابلطريقة اليت يس تطيع اجلهور الوصول اإليه يف الوقت اذلي خيتاره بنفسه .ويف البديل أألف وابء ،اكنت الصياغة
ليست رضورية ،عىل الرمغ من الفقرة  2اليت تشري اإىل معليات اإعادة ا إلرسال ،واذلي اكن حسب التعريف منفذ من قبل
أأطراف أأرخرى ،يف حني أأن املعاهدة اكنت تنظر يف الإرسال اذلي تقوم به هيئات البث.
 .96و أأيد وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،احلجج والراء اليت أأعرب عهنا وفد
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بشأأن موضوع امحلاية.
 .97وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل املادة  3من الوثيقة  ،SCCR/32/3احلقوق املزمع منحها.
 .98و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه ترغب يف احلصول عىل توضيحات حول مفهوم الإرسال املؤجل .و أأفاد بأأنه
عىل مدار ادلورات السابقة ،اكن من املفهوم أأن املفهوم ينطبق عىل الإرسال اخلطي املتأأرخر أأو بعبارة أأرخرى الإرسال غري
التفاعيل لتجميعات وبرجمة البث اجملدول ،اذلي ميكن بثه عىل الانرتنت .ومن شأأن الإرسال املؤجل أأن يسمح للمشاهدين
بشاهدة  4-3ساعات اكمةل من وقت اذلروة للربجمة اجملمعة واملقررة لإرسال يف وقت لحق .ومل يمت توضيح مدة التأأخري ،وما
اإذا اكنت العبارات املتارة تقترص عىل الإرسال اخلطي وما اإذا اكن الإرسال املؤجل س يظل دون تغيري .كام أأنه استنادا اإىل
املالحظات الواردة يف مترين الوفد عىل الرسوم البيانية ،وردت لكمة رخطي ولكهنا مل ترد يف النص ا ألخري للرئيس.
 .99و أأفاد الرئيس أأن ا ألس ئةل اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة س تكون جزءا من التبادل اذلي يتوقع الرئيس أأن حيدث
بني الوفود وس يكون جزءا من النقاش اخلاص ابش امتل تعريف لالرسال املؤجل.
 .100وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأن دليه نفس الفهم ملصطلح املؤجل ،كام بينه للتو وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية .وفامي يتعلق ابلإرسال اخلطي املؤجل ،ذكر الوفد أأنه ينبغي أأن يكون هناك متيزي بني الارسال والإرسال
املؤجل اذلي مت اإجراءه ابلطريقة اليت تسمح للجمهور ابلوصول اإليه يف املاكن الوقت اذلي خيتارونه بشلك فردي .كام ميكن
أأن يكون هناك اإماكنية للمتيزي بني هذين يف موضوع امحلاية ابلبديل ابء .و أأفاد وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأنه
يرغب يف أأن يرى لك أأنواع الإرسال تكل اإلزامية يف موضوع امحلاية أأو محمية اإلزاميا ابلطريقة ا إللزامية .ولكن ميكن أأن يكون
هناك اإماكنية أأرخرى للنظر يف وجود اإرسال مؤجل مزتامن وش به مزتامن حبامية اإلزامية ووجود الإرسال اذلي مت اإجراءه
ابلطريقة اليت تسمح للجمهور ابلوصول اإليه يف املاكن الوقت اذلي خيتارونه بشلك فردي حبامية ارختيارية .و ألنه يبدو أأن
هناك نوعني خمتلفني من الإرسال ،فينبغي اإدراهجام مكوضوع حامية اإلزا ي .وفامي يتعلق ابحلقوق املزمع منحها ،ذكر الوفد أأنه
يفضل البديل أألف ،واذلي به ما يفهم أأن اإعادة الإرسال اكإرسال مزتامن وش به مزتامن ومؤجل ،و أأيضا مع اإضافة الفقرة الثانية
املوجودة حاليا بني قوسني واليت نصت عىل احلق يف الترصحي واحلظر ،وإااتحة البث للجمهور يف املاكن الوقت اذلي خيتارونه
بشلك فردي .و أأعرب الوفد عن رغبته يف رؤية تكل النقاط مدرجة يف النص .كام أأعرب عن أأمنيته يف أأن يرى النقاط
ا ألرخرى اليت أأثريت يف املايض مثل حق التسجيل وحق نسخ هذه التسجيالت وحق توزيع التسجيالت مدرجة.
 .101وخلص الرئيس املناقشة السابقة .وذكر أأن بعض الاقرتاحات بشأأن ما يسمى حبقوق التسجيل قد أعرب عهنا ابلفعل
من قبل وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وغريه ،و أأن تكل الاقرتاحات ليست جزءا من هذا الصك .و أأكد الرئيس
أأن ما ورد يف الوثيقة مل يكن اقرتاحات فردية ولكن تكل حصلت عىل دمع يف اللجنة ،وتكل اليت س نحت لها الفرصة
للحصول عىل تعريف ودمع .و أأفاد أأنه ،عىل الرمغ من أأن الوثيقة لن تتحول اإىل جتميع لالقرتاحات الفردية ،اإل أأن بعض
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البدائل سوف تعكس فهيا .وذكر الرئيس أأنه س يكون من املفيد جدا أأن نرى كيفية تناول الإرسال املزتامن وش به املزتامن،
حيث أأنه يف اخلرائط السابقة ،اكنت أأغلبية ادلول ا ألعضاء تدمع اإدراهجا .و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأنه مع بعض املرونة،
ميكن للجنة أأن جتد حال .وشكر الرئيس وفد الياابن عىل حماوةل اإجياد حل بشأأن هذه املسأأةل .و أأفاد بأأنه جيب قراءة اقرتاحه
بعناية ،و أأنه يس تحق املزيد من التحليل .و أأفاد أأن بعض الوفود ر أأت أأن الاقرتاح اكن أأقل مما هو مطلوب ألنه حيول لك
يشء اإىل ارختياري يف حني ذكرت وفود أأرخرى أأن هذا الاقرتاح ميكن أأن يكون احلل عىل الرمغ من أأن جعهل ارختياراي ل
تتوافق مع هدف التنس يق اذلي جيب يتوفر لصك دويل .واكن هناك حتليل رضوري جدا ليك نتبني ما اإذا ميكن جعل نظام
امحلاية لتكل املعاهدة بأأمكهل ارختياراي أأو حتديد أأي ا ألقسام اليت ميكن النظر يف التعامل معها بطريقة ارختيارية .وعالوة عىل
ذكل ،ر أأى أرخرون ن الاقرتاح املقدم من وفد الياابن قد زاد من نطاق املعاهدة املقرتحة.
 .102وخلص الرئيس املناقشات وذكر أأن بعض الوفود قد أأعربت عن تفضيلها للبديل أألف ،يف حني فضل البعض الرخر
البديل ابء .وجشع الرئيس الوفود عىل أأن تكون مرنة هبدف اإجياد أأرضية مشرتكة بشأأن خمتلف املوضوعات املطروحة للنقاش.
و أأفاد بأأنه اكنت هناك الكثري من املساهامت يف هذا الباب اخلاص ابلتعاريف .وفامي يتعلق بقسم موضوع امحلاية ،اكن هناك
تبادل مثري لالهامتم يف اللجنة بشأأن اخليارات .وحيث مل يكن هناك توافق يف الراء بشأأن هذا املوضوع ،فاإنه يس تحق املزيد
من النقاش .واكنت أأحد املوضوعات ذات الصةل يه ا إلدراج املهم للبث الكبيل .ومن أأجل اإجياد حل لهذه النقطة اليت أأثريت
يف ادلورات السابقة ،قام الرئيس اإىل جانب ا ألمانة ابإعداد أأداة من شأأهنا أأن تعمل عىل تعزيز النقاش حول كيف ميكن للجنة
معاجلة تكل املاوف .وذكر الرئيس أأنه خالل تكل ادلورة ،س يقدم اإعدادا لتكل ا ألداة وسيبد أأ املناقشة اليت قد ل تبلغ ذروهتا
بوقف اثبت .و أأفاد بأأن ا ألداة جمرد مادة غري رمسية للمساعدة يف تعزيز النقاش وللمساعدة يف سد الثغرة املوجودة بشأأن
التوافق يف الراء حول هذه املسأأةل الهامة .وفامي يتعلق ابملسأأةل الثانية ،حامية البث من خالل ش باكت احلاسوب وموقف
الإرسال املزتامن والإرسال ش به املزتامن ،ذكر الرئيس أأنه اكنت هناك مناقشة مثرية لالهامتم يف هذا الشأأن .وغطت املرونة
العديد من التكنولوجيات من خالل ش باكت احلاسوب ،وعىل هذا النحو ،أأعربت بعض الوفود عن ر أأي مفاده أأن الكثري
من املرونة يف هذا الشأأن ميكن أأن يؤدي اإىل تقادم نتيجة املعاهدة املقرتحة اليت اكن املقصود مهنا أأن تكون مفيدة يف القرن
احلادي والعرشين .ومع ذكل ،أأظهرت الوفود ا ألرخرى ارتياهحا ألن املرونة ميكن أأن توفر ابلفعل النظر يف الواقع الوطين
وادلرجات املتلفة من اس تخدام التكنولوجيا ،كام أأهنا طريقة للميض قدما يف مناقشة هذا املوضوع .و أأشار الرئيس اإىل أأن
هذه النقطة تس تحق مزيدا من املناقشة ،وهناك اإماكنية إلحراز تقدم من خالل أليات املرونة تكل .و أأفاد بأأن وفد الياابن
اكن قد عرض نقطة مثرية لالهامتم بشأأن املسأأةل الثانية .وفامي يتعلق بسأأةل الإرسال من خالل ش باكت احلاسوب ،اكنت
هناك اإشارة حمددة اإىل اقرتاح نص حمدد مت تقدميه سابقا واكن حيتوي عىل نقاط للمناقشة.
 .103وذكر وفد اتيلند ،متحداث ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،أأن اجللسات غري الرمسية س تكون مفيدة للمناقشة البناءة
للمجموعة حول تفسري هيئات البث.
 .104و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن دمعه لوجود مناقشات يف جلسة غري رمسية.
 .105وذكر وفد جزر الهباما بأأنه عقد جلسات غري رمسية يف صباح ذكل اليوم و أأعرب عن قلقه بشأأن ما ميكن أأن يكون
عليه شلك ومضمون املشاورات غري الرمسية.
 .106ورد الرئيس عىل وفد جزر الهباما ،وذكر أأن الوفود واملنظامت غري احلكومية ميكن أأن تس متع اإىل ما مت مناقش ته يف
اجللسات غري الرمسية .كام أأفاد الرئيس أأنه بساعدة الواثئق غري الرمسية ،س يكون هناك مناقشات أأولية بشأأن املوضوعني
الذلين ذكرهام .ويف مرحةل ما خالل اجللسات غري الرمسية ،ميكن للوفود أأن تعود وتبلغ اجللسة العامة بوضع املناقشات .و أأفاد
بأأن النية يه أأن يكون هناك أأداة ميكن أأن تعزز املناقشات حول املوضوعات بطريقة فعاةل ومبارشة وصادقة.
 .107وطلب وفد جزر الهباما من الرئيس أأن يناقش عىل وجه التحديد ماهية الواثئق غري الرمسية.
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 .108و أأفاد الرئيس أأنه بعد الوضع الإجرايئ س يكون مس تعدا للرشح وكذكل توزيع الواثئق غري الرمسية عىل الوفود.
 .109وذكر وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الثانية ،أأنه قد انقش مسأأةل الواثئق غري الرمسية خالل اجامتعه
التنس يقي يف ذكل اليوم ،واكن من ر أأيه أأنه طاملا أأنه مت تسجيل مجيع املناقشات واملواقف اليت أأعرب عهنا يف اجللسة العامة،
فاإن مناقشات اجللسة العامة س يكون لها املزيد من الفائدة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف احلصول عىل توضيحات حول
الهدف من وجود واثئق غري رمسية ،كام أأعرب عن تأأييده لفكرة وجود مشاورات غري رمسية مفتوحة.
 .110وطلب الرئيس من وفد اليوانن رشح ما تعنيه الاجامتعات املفتوحة.
 .111و أأفاد وفد اليوانن أأنه عىل الرمغ من انه مل يقرر بعد عىل وجه ادلقة عدد املشاركني ،أأعرب عن امنيته يف أأن
اجللسات غري الرمسية مفتوحة عىل ا ألقل ابلنس بة جملموعته.
 .112وذكر الرئيس أأنه فامي يتعلق ابلشلك غري الرمسي ،من املهم أأن يمت العمل مع اجملموعات اليت ل متثل املواقف الفردية
حفسب ،بل متثل مواقف اجملموعة .وعىل هذا النحو ،ل تمت دعوة مجيع أأعضاء اجملموعة للمشاركة يف املشاورات غري الرمسية.
وطلب الرئيس بأأن تكون الوفود مرنة وتسمح للرئيس ابختاذ قرار بشأأن كيفية عدد ا ألعضاء اذلين ميكن أأن يشاركوا ،ابلنظر
اإىل أأهنم لن تعمل بشلك فردي ولكن ابلتنس يق مع ابيق أأعضاء اجملموعة.
 .113ودمع وفد اململكة املتحدة ما أأعرب عنه منسقه.
 .114وشكر الرئيس الوفود اليت أأبدت مرونة يف املشاركة يف املشاورات غري الرمسية ،فضال عن اجملموعات ا إلقلميية اليت
أأعربت عن بعض املاوف .و أأفاد ابن املناقشات ستس متر يف هذا الإطار ا ألصيل اخلاص بلك الوفود واملنظامت غري احلكومية
املشاركة .و أأفاد بأأن الواثئق عكست النية عىل امليض قدما يف مسأأةل البث الكبيل هبدف تعزيز النقاش حول الاقرتاح
الياابين اذلي أأشري اإليه من قبل .و أأفاد الرئيس أأنه من اجل أأن تصبح املناقشة شامةل بسبب مجيع املشاركني ،فاإنه سيتخذ
القرار ابذلهاب اىل اجللسات غري الرمسية لتعزيز املشاركة يف بيئة أأصغر.
 .115و أأعلن الرئيس اخلطة اليت ذكر فهيا أأهنا ستبد أأ بوثيقة غري رمسية أأعدها الرئيس من أأجل تعزيز النقاش حول موضوع
البث الكبيل .واكنت الوثيقة غري الرمسية الثانية بثابة الاقرتاح املقدم من وفد الياابن واليت ميكن أأن تعزز املناقشة بشأأن
مسأأةل اخليارات الطوعية ملوضوع امحلاية .و أأشار الرئيس اإىل أأن هناك مشلكة تتعلق ابلإطار التنظميي ألنشطة البث ،وهناك
قلق من أأن اإدراج الكبيل ميكن أأن يؤثر بطريقة أأو بأأرخرى أأو يسبب بعض املشالك يف الإطار التنظميي ألنشطة البث ،يف
عالقته مع البث الكبيل .وهبذا املعىن ،اكن الاقرتاح ا ألويل بشأأن هذه املسأأةل هو احلصول عىل توضيح من خالل بيان متفق
عليه ينطبق عىل تعريف هيئة البث ،ينص عىل أأن تعريف هيئة البث يف املعاهدة لن يؤثر عىل ا إلطار التنظميي الوطين
للطرف املتعاقد ابلنس بة ألنشطة البث .ومن شأأن ذكل أأن يكون مران با يكفي لتجنب أأي مشلكة عىل املس توى الوطين.
واكن الرشط الثاين حكام ميكن اإدراجه يف موضوع امحلاية .واكنت الفقرة ا ألوىل يف موضوع امحلاية تتعلق ابمحلاية اليت امتدت
لتشمل اشارات الربانمج املرسةل من قبل أأو نيابة عن هيئة البث .واكنت الفقرة الثالثة تتعلق بوضع الإرسال املزتامن وش به
املزتامن .و أأفاد الرئيس بأأن الفقرة الواردة يف الوثيقة غري الرمسية نصت عىل أأن ا ألطراف املتعاقدة قد تودع دلى املدير العام
للويبو ،اإرخطارا بأأهنا سوف حتد من امحلاية لهذه املنظامت .وطبقا للصياغة يف الوثيقة غري الرمسية ،فاإن ذكل يعين ان ادلوةل قد
تقرر أأهنا غري مستبعدة ،ولكن سيمت تنظمي التطبيق أأو سيمت حتديده عىل املس توى الوطين لعتبارات وطنية .و أأفاد بأأن
السبب وراء هذا الاقرتاح هو توفري مرونة بشأأن هذه املاوف املرشوعة اليت أعرب عهنا بشأأن اإدراج البث الكبيل .وذكر
الرئيس أأنه قد حاول يف هذا املرشوع الإحاطة علام ابلتفاقيات ادلولية السابقة اليت تس تخدم هذا النوع من الصياغة .كام أأفاد
الرئيس أأن الفقرة الثالثة س تكون بثابة تأأثري لهذا الاس تخدام ابلنس بة للمرونة .وسيمت صياغة توفري التعامالت الوطنية ذات
الصةل عىل أأهنا تتصل ابمحلاية الارختيارية لهيئات البث الكبيل اكقرتاح للمناقشة .ومن شأأن الطرف املتعاقد أأن يكون هل احلق

SCCR/32/5 Prov.
26

يف احلد من حاميهتا وفقا لهيئات البث الكبيل وا ألطراف املتعاقدة ا ألرخرى .وحيث مل يكن هناك رمق لتكل الفقرة بشأأن املعامةل
الوطنية ،فاإهنا س تكون الفقرة عارشا .و أأفاد الرئيس أأنه ابلنظر اإىل أأنه اإذا قامت دوةل عضو ابس تخدام تكل املرونة اليت
س يكون لها تأأثري عىل املعامةل ابملثل ،فاإن املرشوع هو املرشوع املعتاد لس تثناء رشط املعامةل الوطنية .وذكر الرئيس أأن
تكل اكنت العنارص الثالثة من هذا الاقرتاح ،واكنت بثابة تفسري الرئيس للوثيقتني غري الرمسيتني اللتني شارك هبام مع الوفود.
وفتح الرئيس ابب التعليقات ا ألولية وبعد ذكل ،املناقشة حول الوثيقة الرمسية ا ألوىل فامي يتعلق بسأأةل البث الكبيل.
 .116وشكر وفد الربازيل الرئيس عىل املقرتحات اليت عرضها وعىل حماوةل حتديد طريقة للميض قدما ابلنس بة للمناقشات
اليت جرت يف اليوم السابق .وذكر الوفد أأنه تبادل ل ألفاكر بناء عىل مناقشات اادلورة السابقة بشأأن كيفية تعامل الترشيعات
الوطنية مع هيئات البث والث الكبيل .وذكر الوفد أأنه فامي يتعلق ابلقرتاح اذلي قدمه الرئيس للتو ،من الصعب ابلنس بة هل
اإجراء تقيمي واحض للفكرة وراء اقرتاح طلب نص جديد وهو اإجياد نص يف املعاهدة من شأأنه أأن يسمح ملرونة ادلول ا ألعضاء
أأن يكون جزءا مهنا .و أأفاد بأأن ا ألحاكم اليت يمت تضميهنا يف موضوع امحلاية س تذهب اىل تكل البدلان الفردية اليت دلاهيا نوع
خمتلف من النظام ،وتطلب مهنم اإرخطار املنظمة بأأنظمهتم .ومن املفهوم أأن ذكل س يكون من خارج الولية اليت منحت
للرئيس يف اليوم السابق و أأن الفكرة اكنت اإجياد النص واملرونة الالزمة لس امتل مجيع ادلول ا ألعضاء وليس اإرخراهجم بشلك
فردي .وذكر الوفد أأنه ليس يف وضع يسمح هل ابملوافقة عىل هذا الاقرتاح بشأأن الرشوط اليت سيمت تضميهنا يف موضوع
امحلاية.
 .117وذكر الرئيس أأن جزءا من النقاش هو البدء وحماوةل اإجياد ا ألس باب أأو املشالك أأو املاوف اليت من شأأهنا اإجياد
أأفضل طريقة ملعاجلة ذكل بساهامت الوفود .وذكر الرئيس أأنه لن يعود اإىل مناقشة الإطار ألنه بد أأ املناقشات حول هذا
املوضوع املطروح.
 .118و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عن رغبته يف فهم أأكرث بشأأن ما اإذا اكنت اقرتاحات البث الكبيل
يه بثابة بدائل أأو اإذا اكن الرئيس ينظر اإلهيا كحزمة واحدة ،اإىل جانب رغبته يف توضيح تأأثري لك مهنا.
 .119و أأفاد الرئيس أأنه مل يمت اإعدادها كحزمة واحدة ،و أأنه مت اقرتاح تكل العنارص من أأجل تشجيع النقاش حول الطرق
املتلفة ملعاجلة خمتلف املاوف اليت أعرب عهنا .و أأشار الرئيس اإىل نوعني من املاوف اليت أعرب عهنا يف اليوم السابق .و أأفاد
بأأن اإحداها يتعلق ابلإطار التنظميي اذلي مت تقدميه للمعاجلة عن طريق البيان ا ألول املتفق عليه مع توضيح أأنه مل يكن هناك
حاجة للتأأثري عىل ا إلطار التنظميي الوطين .وذكر الرئيس أأن الفقرتني ا ألرخريني اكنت ذات صةل ولكهنا مل تكن البياانت املتفق
علهيا .واكنت مجيعا تتعلق بقضية البث الكبيل ولهذا السبب اكنت جزءا من تكل الوثيقة غري الرمسية ،ولكهنا مل تقدم كحزمة.
 .120و أأعرب وفد ش ييل عن رغبته يف طرح سؤال للتوضيح .وفامي يتعلق ابلقرتاح ا ألول اذلي طرحة الرئيس ،لس امي
بشأأن اعامتد ابء بوجب تعاريف البث اليت أأدرجت البث الكبيل يف اإطار البث .و أأفاد بأأن الرئيس ذكر أأن هذا التوضيح
مطلوب من قبل الرئيس ،و أأنه يؤيد الر أأي اذلي طرحه وفد الربازيل فامي يتعلق بشلك املرونة .واستشعر الوفد أأن الرئيس
اكن قد اقرتح املرونة ابلنس بة لبعض البدلان لكنه يفضل أأن تكون تكل املرونة للجميع و أأهنا حتددت داخل النص .ولكنه ر أأى
أأنه قد يكون هناك بدائل أأرخرى ميكن اس تكشافها دون الإخالل ابلبديل احملدد بعينه.
 .121وذكر الرئيس أأنه يف البديل ابء ،حيث اكن تعريف البث حمايدا من الناحية التكنولوجية ،هناك حاجة اإىل هذا
التوضيح .واكن القصد أأنه همام اكن التوضيح مطلواب ،فاإنه يعاجل مجيع املاوف اليت أأعرب عهنا وفد ش ييل يف ادلورات
السابقة .وإاذا اكن البيان املتفق عليه املقرتح ل يكفي ،فاإن الرئيس مس تعد لالس امتع اإىل مساهامت من الوفود من أأجل أأن
تنعكس مجيع الشواغل اليت مت حتديدها .وفامي يتعلق بسأأةل املرونة ،ذكر الرئيس أأنه اكن اقرتاحا مثريا لالهامتم و أأنه يود ارختباره
أأو سامعه مرة أأرخرى من اجللسة العامة .وشارك الرئيس مع الوفود الوثيقة غري الرمسية اجلديدة الثانية وذكر أأهنا أخذت من
وثيقة سابقة بشأأن حامية الاشارات املرسةل عرب ش باكت احلاسوب .وذكر أأن هيئات البث والبث الكبيل جيب أأن تمتتع حبامية
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لإشارات ارسالها ابس تثناء ما يتعلق ابشارات الإرسال الرئيي /الإرسال املزتامن ويف تبادل إلشارات البث لإرسالها من
خالل ش باكت احلاسوب .وعىل الرمغ من أأن هذه العبارة اكنت بني قوسني ،فاإنه ميكن قرائهتا بدوهنام ،مكعارضة محلاية اإشارة
اإرساهلم ابس تثناء ما يتعلق إابشارة البث الرئيس ية والبث عرب ش باكت احلاسوب .اإن امحلاية املنصوص علهيا يف الفقرة  1ميكن
أأن يطالب هبا الطرف املتعاقد فقط اإذا اكن الترشيع دلى الطرف املتعاقد اذلي تنمتي اإليه هيئات البث والبث يسمح للطرف
املتعاقد ابمحلاية املطالب هبا .وخيضع املدى املتعلق ابملهام احملددة من امحلاية املمنوحة يف الفقرة  1لترشيعات الطرف املتعاقد
حيامث اكنت امحلاية مطالبا هبا.
 .122وذكر الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بأأن ليس دليه أأي موقف بشأأن الصياغة ادلقيقة للوثيقة ا ألوىل .و أأفاد
الوفد أأنه خالل اليوم السابق وفامي يتعلق هبيئات البث الكبيل ،أأبدت بعض الوفود الرغبة يف وجود بعض الفصل بني جمالت
القانون .ورمغ أأن اللجنة حتدثت عن حقوق املؤلف عند الإشارة اإىل معاهدة البث ،اإل أأن وفودا أأعربت عن بعض املاوف
بشأأن الإطار التنظميي حول وسائل الإعالم وقانون التصالت السلكية والالسلكية .وتساءل عام اإذا اكن الاقرتاح املتعلق
ابلإطار التنظميي س يكون اكفيا يف هذا الاجتاه.
 .123وذكر ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية أأن الوثيقة غري الرمسية للرئيس بشأأن البث الكبيل واقرتاح وفد الياابن
اكن هبام موضوعات مماثةل فامي يتعلق با يسمح لدلول ابحلصول عىل أأنظمة خمتلفة للك من البث الكبيل أأو املعاجلة عرب
ش باكت احلاسوب .وفامي يتعلق بش باكت احلاسوب ،ذكر ممثل املؤسسة أأنه عىل عكس الإرسال اذلي يأأيت مبارشة اإىل مزنل
خشص ما ،اكن البث عرب الإنرتنت يف كثري من ا ألحيان ميكن الوصول اإليه من قبل اجلهور يف الكثري من البدلان املتلفة.
وخلق هذا ا ألمر تلكفة كبرية ل ألشخاص اذلين اكنوا مشاركني يف نقل املعلومات ،لس امي إاذا اكنوا يعتقدون أأن علهيم مسح
احلقوق يف ادلول ا ألجنبية ابلنس بة ليشء ما مت وضعه عىل ش بكة الإنرتنت .وبجرد اإدخال ش باكت احلاسوب ،اكن هناك
الكثري من التعقيد من حيث الاس تعامل الفردي .وعندما يمت ذكل بوجب ررخصة املشاع الإبداعي ،ميكن للمرء أأن يشعر بأأن
هل حقوق من صاحب حق املؤلف ،و أأنه ميكن أأن يس تخدم العمل .ومع ذكل ،فاإنه ميكن يف وقت لحق أأن جيدوا أأن هناك
مطالبة تنافس ية يف ادلوةل اليت قاموا فهيا إابعامل نوع احلق اذلي اكن قد اقرتحه وفد الياابن .وإاذا اكن الإرسال عرب ش بكة
الإنرتنت يف هذه ادلوةل ،فاإن ا ألشخاص قد يتكبدون املسؤولية اليت ختلق هذه التاكليف اليت من شأأهنا أأن حتدد حقوق
ادلول املتلفة اليت ربا قد فعلت ذكل .وذكر الوفد أأنه ل يريد أأن تفكر اللجنة بأأن ذكل اكن حال بس يطا ،وميكن أأن يكون
أأكرث منطقية لإدراجه يف فئة البث الكبيل منه يف ش باكت احلاسوب.
 .124وفتح الرئيس اجملال ل إالدلء ابلبياانت بشأأن الوثيقة غري الرمسية الثانية املتعلقة حبامية الاشارات املرسةل عرب ش باكت
احلاسوب.
 .125وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأن الورقة الثانية اكنت اقرتاحا مت تعمميه منذ بعض الوقت ،و أأنه اكن
عىل بينة ابلصيغة اليت اقرتهحا وفد الياابن .وذكر الوفد أأنه ل يزال دليه بعض الصعوبة يف فهم ملاذا يمت استبعاد الإرسال عرب
ش باكت احلاسوب اخلاص هبيئات البث التقليدية.
 .126وذكر ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية أأنه عىل الرمغ من الاحتاد ا ألورويب تساءل عن سبب رغبة الوفود يف
استبعاد ش باكت احلاسوب من املعاهدة ،اإل أأن اليشء الوحيد اذلي مل يمت مناقش ته هو التقييدات والاس تثناءات اليت قد
تنطبق عىل أأي من تكل ا ألنظمة اليت مت اقرتاهحا .واكن من الصعب تقيمي ما اإذا اكنت املقرتحات س تكون مفيدة أأو غري
مفيدة ،دون احلاجة اإىل فهم مزتامن أأفضل ملاهية لك من احلقوق والاس تثناءات اخلاصة بتكل احلقوق.
 .127و أأفاد الرئيس بأأن هذا التعليق اكن تذكريا بأأن هناك أأقسام أأرخرى من املعاهدة املقرتحة لزالت حىت الن مل يمت
مناقش هتا بعد .وحىت الن مل تكن اللجنة قد ركزت عىل تكل ا ألجزاء لنه اكن من الضوري أأن يكون النقاش حول
أأساس يات الصك املقرتح ،أأي موضوع امحلاية والتعاريف واحلقوق املزمع منحها .ومع ذكل ،يف مرحةل ما قد تنشأأ حاجة ملعرفة
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أأي من تكل العنارص ا ألرخرى س تكون جزءا من املعاهدة املقرتحة ،مع ا ألخذ يف الاعتبار أأنه بطبيعة احلال لن تمتكن اللجنة
من مناقشة تكل ا ألجزاء الإضافية بدقة اإذا مل يكن عىل ا ألقل دلاهيا توافق يف الراء بشأأن حدود املعاهدة يف املناقشة .وذكر
الرئيس بأأن اللجنة قد بد أأت يف اس تخدام تقنية الرسوم البيانية يف ادلورات السابقة هبدف تعزيز فهم املوضوعات التقنية اليت
تناولهتا خالل تكل الفرتة .كام أأعدت ا ألمانة الرمس البياين اذلي مض تكل املوضوعات ا ألرخرى املتبقية .ومل يمت توزيع هذا الرمس
البياين عند هذه النقطة ألنه مل يكن الوقت املناسب للقيام بذكل حيث اكنت اللجنة قد ركزت عىل موضوعات أأرخرى .و أأفاد
الرئيس أأن الوقت قد حان ل إالشارة اإىل وجود أأقسام أأرخرى من املعاهدة .وقبل الوصول اإىل املقرتحات املفصةل اليت اكنت
هناك ،طلب الرئيس بأأن تس تخدم اللجنة مرة أأرخرى الرمس البياين اذلي حيتوي عىل العنارص ا ألرخرى للمعاهدة.
 .128وذكر ممثل الاحتاد ا ألرويب ل إالذاعة أأن دليه تعليق موجز بشأأن اإماكنية استبعاد اإشارات معينة عىل الانرتنت من
نطاق امحلاية .و أأفاد بأأن دليه خماوف بشأأن الإشارة اإىل ش باكت احلاسوب ،ألنه ل يعرف ما اذا اللجنة تدرك حقا ما اذلي
تتحدث عنه ،حيث مل يمت تعريف ش باكت احلاسوب يف أأي معاهدة للويبو بقدر ارتباطها .فعىل سبيل املثال ،هل ذكل يعين
أأن التلفزة ابس تخدام برتوكول الانرتنت ستستبعد كذكل ،عىل الرمغ من أأنه يف بعض املناطق تعترب تكل التلفزة ابلتأأكيد نشاط
بث عادي .و أأهاب ممثل الاحتاد بأأن تكون اللجنة حذرة جدا حول صياغة بعض الاس تثناءات املمكنة.
 .129و أأفاد الرئيس بأأن هذا التعليق تضمن سؤالا يتعلق با فهمته اللجنة عندما اس تخدمت مصطلح الإرسال عرب ش باكت
احلاسوب.
 .130وشكر وفد أأملانيا ممثل الاحتاد ا ألرويب ل إالذاعة عىل تذكري اللجنة بنقطة اإشاكلية ش باكت احلاسوب .و أأراد الوفد أأن
يوحض أأنه حسب خربته بنازل معظم الوفود احلارضين ،فاإنه يصل اإىل التلفاز والانرتنت والهاتف من نفس نوع الاكبالت .ومع
ش بكة الانرتنت ،ميكن ل ألشخاص الوصول اإىل الإرسال املبارش لهيئات البث التقليدية وكذكل مشاهدة بعض من البث
املبارش عىل الإنرتنت .ومن مث ميكن ل ألشخاص اس تخدام نفس الاكبل للوصول اإىل نوع من اإشارات التلفزة .وهكذا ،كيف
ميكن القول أأن تكل اكنت اإشارة ش بكة حاسوب و أأن ا ألرخرى اكنت يف اإشارة ش بكة حاسوب؟ وهذه يه املشلكة ابلنس بة
للمس تقبل ،حيث تقاربت مجيع ا ألهجزة التقنية واندجمت يف نظام واحد ،واكنت هذه يه النقطة اليت ميكن أأن تؤدي ابللجنة
اإىل معاهدة واسعة.
 .131ويف حني اكنت اللجنة تشري اإىل اقرتاح وفد الياابن اذلي اس تخدم مصطلح ش باكت احلاسوب للمتيزي بشأأن نية
اس تخدام هذا املصطلح ،دعا الرئيس اإىل املسايمهة والإجابة عىل السؤال املطروح يف هذا الصدد.
 .132وذكر وفد الصني أأن التكنولوجيا قد تقدمت كثريا منذ دخلت املعاهدة حزي املناقشة قبل  20عاما ،وهناك الن
ظاهرة شائعة جدا تمتثل يف الإرسال من خالل ش بكة احلاسوب .وإاذا استبعدت اللجنة الإشارات املرسةل عرب ش بكة
احلاسوب ،فاإن الإقصاء لن يعكس الواقع احلايل.
 .133وذكر وفد الياابن أأنه ل ميكنه الإجابة عىل ا ألس ئةل املطروحة ابلطريقة املناس بة .وهناك حاجة لبعض الوقت ل إالجابة
عىل السؤال اذلي يغطي ش باكت احلاسوب.
 .134و أأفاد الرئيس أأن هناك قضااي أأرخرى اكنت جزءا من املعاهدة املقرتحة و أأكد أأنه مل يكن هناك نية لتغطية مجيع
املوضوعات ،يف حني أأن اللجنة مل يكن دلاهيا فكرة عن ا ألساس يات .ودعا الرئيس ا ألمانة لتقدمي وصف للرمس البياين بعنوان
"قضااي أأرخرى".
 .135و أأفادت ا ألمانة أأن الرمس البياين اذلي مت توزيعه به مخس قضااي حمددة مدرجة به .و أأشارت ا ألوىل اإىل املس تفيدين
من امحلاية ومدة امحلاية والتقييدات والاس تثناءات وتدابري امحلاية التقنية ومعلومات اإدارة احلقوق .وفامي يتعلق ابملس تفيدين
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من امحلاية ،اكنت هناك ثالثة رخيارات مت تقدميها وتناولت قضية املس تفيدين من امحلاية بوجب املعاهدة .ومت أأخذ اخليارات
الثالثة اليت مت توفريها من البديلني الذلين وردا يف الوثيقة  .SCCR/27/2و أأشار اخليار ا ألول اإىل حقيقة أأن ا ألطراف
الوطنية أأو املتعاقدة ميكن أأن تفهم هبيئات البث اليت لها مقر يف أأحد ا ألطراف املتعاقدة ،أأو اليت مت نقل اإشارة اإرسالها من
أأي طرف متعاقد أرخر .وينص اخليار الثاين عىل اإماكنية بعمل حتفظ ألمانة مقر هيئة البث .وقدم اخليار الثالث مزجيا من
مقر الطرف املتعاقد و أأيضا املاكن اذلي منه مت نقل اإشارة البث دلى الطرف املتعاقد .وذلكل اكن مزجيا من املعيارين .وفامي
يتعلق بدة امحلاية ،اكنت هناك أأيضا ثالثة رخيارات .وتضمن اخليار ا ألول مدة حامية قدرها  20أأو  50عاما .أأما اخليار الثاين
فقد جعلها ختضع للقوانني احمللية ،واكن اخليار الثالث هو أأنه لن يكون هناك أأي رشط بشأأن مسأأةل مدة امحلاية .ويف اشارة
اىل التقييدات والاس تثناءات ،أأفاد بأأهنا اكنت مماثةل للرشط  96من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن
ا ألداء والتسجيل الصويت .وميكن الاطالع عىل أأحاكم لك من املادة  10من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف حول
التقييدات والاس تثناءات ،واملادة  16من معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت يف مرفق هذه الوثيقة .واكن اخليار
الثاين ،فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات ،من املادة  15من اتفاقية روما ،واذلي ميكن أأيضا الاطالع عىل نصه يف
املرفق .و أأخريا ،اكن اخليار الثالث بشأأن توفري رشط ،عىل غرار املادة  15من اتفاقية روما ،واذلي أأعطى اإماكنيات
ل ألطراف املتعاقدة بتوفري اس تثناءات اإضافية .واكنت هناك ثالثة رخيارات بشأأن تدابري امحلاية التقنية .اكن اخليار ا ألول عىل
غرار ا ألحاكم ،اليت ميكن الاطالع علهيا يف املادة  11من مرفق معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف واملادة  18من مرفق
معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت .أأما اخليار الثاين بشأأن تدابري امحلاية التقنية فاكن بشأأن توفري امحلاية ضد
التشفري غري املرصح به للبث احملمي ،وهو نوع معني من امحلاية .و أأخريا ،اكن اخليار الثالث رخيارا بشأأن عدم وجود أأي حمك.
وابملثال عكس اخليار ا ألول بشأأن معلومات اإدارة حقوق ما ميكن اإجياده يف معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو
بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،واكن هناك أأيضا نص املادة  12من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ونص التسجيل
الصويت يف معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت .كام اكن هناك اخليار الثاين اذلي أأشار اإىل امحلاية ضد إازاةل أأو
تغيري معلومات اإدارة احلقوق ،واكن هناك اخليار الثالث اذلي مل يقدم أأي حمك فامي يتعلق ابملعلومات الضورية لإدارة احلقوق.
 .136وذكر الرئيس أأن القصد من هذا الرمس البياين يه مساعدة اللجنة عىل التوصل اإىل فهم مشرتك لس تخدام احلقوق
اليت س تكون جزءا من املعاهدة املقرتحة واملفاهمي .واكن هذا الرمس البياين مفيدا ألنه ساعد اللجنة عىل فهم املفاهمي والتعاريف
ورخيارات احلقوق املزمع منحها وموضوع امحلاية .ومل حياول الرمس البياين تلخيص اخليارات اليت اكنت اإما واردة يف تقدميات
رخطية أأو جرى مناقش هتا يف اللجان السابقة حيث أعرب عن أراء حول املعاهدة املقرتحة .وبعد طبع وتوضيح ا ألداة ،ذكر
الرئيس أأنه اكن عىل عمل بأأن اللجنة ل ميكهنا أأن تدخل يف مناقشة موضوع بوضوع ملصطلح املس تفيدين من امحلاية ألنه يفتقر
اإىل الوضوح بشأأن حدود املعاهدة .وفتح الرئيس ابب التعليقات حول تعاريف موضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها.
 .137وذكر ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية أأنه يف الوثيقة  ،27/2/Rev.نسخة معاهدة البث ،تتعلق املادة 2
حول املبادئ العامة بأأيمهية تعزيز احلصول عىل املعارف واملعلومات ألهداف علمية وتربوية واملامرسات أأو الضامانت التنافس ية.
وذكر ممثل املؤسسة أأنه طاملا أأن الكثري من البدلان قد شاركت يف صياغة مقرتحات تكل الاس تثناءات ،فس يكون من املهم
للوفود اس تعراض ا ألعامل السابقة للامدة  3بشأأن حامية وتعزيز التنوع الثقايف ،ويف املادة  4بشأأن ادلفاع عن املنافسة ويف
املادة (ج) املقرتحة يف املادة  10حول الاس تثناءات ،ويه قامئة واسعة نسبيا من الاس تثناءات اليت ميكن تطبيقها .وذكر
ممثل املؤسسة أأن تكل املقرتحات يف مرشوع الوثيقة  27/2/Rev.س تكون ذات صةل ابلوثيقة اجلديدة.
 .138وقدم ممثل الاحتاد ا ألورويب ل إالذاعة مثال تقنيا عىل قضية املس تفيدين واليت اكنت حتت رمق  1و .3وعىل الرمغ من
أأنه اكن لها صيغة مماثةل ،اإل أأن الفرق الوحيد متثل يف أأن رمق  1مشلت هيئات البث اليت اكنت مقراهتا واقعة دلى أأطراف
متعاقدة أأرخرى ،أأو اليت مت نقل اإشارة البث اخلاصة هبا من دلن طرف متعاقد .ولكن رمق  3اكن ترامكيا ،حيث لك من
املقرات وإاشارات البث اكنت من طرف املتعاقد نفسه .وذكر ممثل الاحتاد أأن هيئات البث فضلت رمق  1ألنه يف بعض
ا ألحيان اكن مقر املرسل يقع يف دوةل خمتلفة عن املقر .ففي جنيف عىل سبيل املثال ،تقوم هيئة البث السويرسية ابإرسال

SCCR/32/5 Prov.
30

اشارهتا عرب احلدود يف فرنسا ،حيث أأنه ليك يكون دليه وصول أأفضل يف سويرسا ،مت وضع هجاز الإرسال عىل جبل
ساليف .وذلكل ،فاإذا اكن ذكل واقع يف رمق  ،3فلن تكون ا إلشارة محمية.
 .139وشكر الرئيس ممثل الاحتاد ا ألورويب ل إالذاعة عىل هذا الإيضاح وذكر أأنه ساعد اللجنة أأن تفهم ملاذا اكنت هناك
مقرتحات خمتلفة يف التقارير السابقة ،بصوص املس تفيدين والتأأثري عىل تكل املقرتحات يف واقع ا ألمر .وشارك الرئيس بنتاجئ
املادة  ،10التقييدات والاس تثناءات املتعلقة حبامية هيئات البث ،وطلب من ا ألمانة تزويد اللجنة بوصف للبدائل املتاحة.
 .140و أأفادت ا ألمانة بأأن املادة  10بشأأن التقييدات والاس تثناءات ابلوثيقة  SCCR/27/2/Rev.حتتوي ابلفعل عىل
ثالثة بدائل خمتلفة استندت اإىل التقارير املتلفة اليت وردت من خمتلف الوفود .ويعد البديل أألف ابملادة  10مبنيا بشلك
وثيق عىل املادة  15من اتفاقية روما ،ونص عىل أأنه جيوز ألية دوةل متعاقدة أأن تنص يف القوانني واللواحئ احمللية عىل امحلاية
لالس تثناءات اليت تكفلها تكل املعاهدة ،من حيث الاس تخدام اخلاص ،والاس تخدام يف الإبال عن ا ألحداث اجلارية،
والاس تخدام فقط لغرض التعلمي والبحث العلمي ،والتوزيع املتقطع من قبل هيئة البث عن طريق منشأهتا اخلاصة ولفائدة
بهثا اخلاص .و أأشارت الفقرة  2أأنه بغض النظر عن حمتوايت الفقرة  1من هذه املادة ،جيوز ألي دوةل متعاقدة أأن تنص يف
قوانيهنا ولوائها احمللية عىل نفس اليشء أأو عىل غريه من التقييدات والاس تثناءات أأو الاس تثناءات ،كام هو معمول به
ابلرتباط مع املصنفات احملمية بوجب حقوق املؤلف ،اإىل املدى اذلي تكون فيه هذه الاس تثناءات والتقييدات مقترصة عىل
احلالت اخلاصة اليت ل تتعارض مع الاس تغالل العادي لإشارة البث ول ختل بتقييدات املنظامت .ويتضمن البديل ابء
فقرتني .وتنص الفقرة  1عىل أأنه جيوز ل ألطراف املتعاقدة أأن تنص يف ترشيعاهتا الوطنية عىل نفس النوع من التقييدات
والاس تثناءات فامي يتعلق حبامية هيئات البث اليت نصت علهيا يف ترشيعاهتا الوطنية ،ابلرتباط مع حامية حق املؤلف يف
املصنفات ا ألدبية والفنية ويف حامية احلقوق اجملاورة .ونصت الفقرة  2اليت تتعلق ابرختبار اخلطوات الثالث وقدمت ا ألطراف
املتعاقدة ،عىل أأنه جيب أأن تقرص أأي تقييدات قيود أأو اس تثناءات للحقوق املنصوص علهيا يف املعاهدة عىل بعض احلالت
اخلاصة اليت ل تتعارض مع الاس تغالل العادي للبث ول ختل بشلك غري مربر ابملصاحل الرشعية لهيئة البث .واكنت الفقرة 1
من البديل جمي مماثةل ملا ميكن اإجياده يف البديل ابء ،وهو أأنه جيوز ل ألطراف املتعاقدة أأن تنص يف ترشيعاهتا الوطنية عىل
نفس النوع من التقييدات والاس تثناءات فامي يتعلق حبامية هيئات البث ،كام جرى النص علهيا يف الترشيعات الوطنية فامي
يتعلق حبامية حق املؤلف يف املصنفات ا ألدبية والفنية وحامية احلقوق اجملاورة .وورد يف الفقرة الثانية أأنه جيوز ل ألطراف
املتعاقدة يف القوانني واللواحئ احمللية اخلاصة هبا أأن تنص من بني مجةل أأمور أأرخرى عىل الاس تثناءات املذكورة أأدانه لبشأأن
احامية اليت تكفلها تكل التفاقية .واكن يفرتض أأن يشلك هؤلء املس تخدمني احلالت اخلاصة اليت ل تتعارض مع الاس تغالل
العادي للعمل ول ختل بصورة غري مناس بة ابملصاحل املرشوعة ألحصاب احلقوق .واكنت قامئة الاس تثناءات اليت مت توفريها
يه :البديل أألف :الااس تخدام اخلاص ،البديل ابء :اس تخدام مقتطفات مرتبطة ابلإبال عن ا ألحداث اجلارية ،البديل جمي:
التوزيع املتقطع من قبل هيئة البث ،مما يعين من مجيع املرافق وإارسالها ،البديل دال ،الاس تخدام فقط ألغراض التعلمي أأو
البحث العلمي ،البديل هاء :اس تخدام ا ألعامل املصصة لتعزيز اإماكنية النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص
املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأرخرى يف قراءة املطبوعات ،البديل واو :اس تخدام املكتبات أأو دور احملفوظات أأو
املؤسسات التعلميية لتوفري نسخ متاحة للجمهور من املصنفات احملمية بأأي حقوق شامةل من قبل هيئة البث ألغراض احلفاظ
عىل التعلمي و /أأو البحوث ،البديل زين :أأي اس تخدام من أأي نوع بأأي طريقة أأو شلك أأو أأي جزء من بث ،سواء اكن
برانمج أأو أأي جزء منه اكن موضوع الإرسال اذلي مل حيظ ابمحلاية بوجب حق املؤلف أأو أأي حق مرتبط به .و أأخريا ،ذكرت
الفقرة الثالثة أأنه بغض النظر عن الفقرة  ،2جيوز ل ألطراف املتعاقدة أأن توفر اس تثناءات اإضافية للحقوق احلرصية املمنوحة
بوجب املعاهدة ،رشيطة أأل تكون هذه الاس تثناءات متعارضة مع التوقع العادي ل إالرسال ،ومل ختل بشلك غري مربر
ابملصاحل الرشعية ألحصاب احلقوق ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار املصاحل املرشوعة ل ألطراف ا ألرخرى.
 .141وذكر ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية أأنه ابلإضافة اإىل املادة  ،10اكنت هناك املواد  2و  3و  4واليت اكنت
جزءا من الاس تثناءات ألهنا تتعلق ابلضامانت وكيف يمت تفسري الاس تثناءات.
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 .142و أأفاد الرئيس أأن معرفة ما هو مفقود ومعرفة أأن هناك بعض العنارص لتحقيق التوازن يف امحلاية ،من شأأنه أأن يساعد
اللجنة عىل فهم اقرتاح املعاهدة كلك .ومع ذكل ،ل تزال هناك بعض النقاط ا ألساس ية اليت جيب مناقش هتا.
 .143وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأن دليه عدة تعليقات عىل الرمس البياين .و أأفاد بأأن منوذج معاهدة
الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت الصويت اكن أأحد الامنذج اليت ميكن اتباعها ،كام اكن مس تخدما معاهدة بيجني.
 .144و أأيد ممثل مجعية أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعة البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأعاد
تأأكيد موقفه طويل ا ألمد بأأنه يفضل منوذج معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت الصويت.
 .145و أأفاد الرئيس ،بعد التشاور مع املنسقني ا إلقلمييني ،أأن جلسة بعد الظهر ستبد أأ ابملناقشات غري الرمسية.
 .146وشكر الرئيس الوفود عىل مرونهتا يف السامح للممثلني بتبادل وهجات النظر يف اإطار غري رمسي حيث اكن هناك
نقاش حول النص املوحد املعدل بشأأن تعريف موضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها .ويف اليوم السابق بد أأت مناقشة حول
التعاريف ،مهنا مناقشة تعريف الإشارة احلامةل للربانمج .وجرى تبادل وهجات النظر بشأأن احلاجة اإىل التأأكيد عىل أأن ا إلشارة
احلامةل للربانمج ل تعين فقط الربانمج الإلكرتوين حفسب ،بل الربانمج املنقول أأصال ،و أأي شلك تقين لحق .كام مت طرح
اقرتاح حذف ا ألقواس .وفامي يتعلق اب ألقواس حول لفظ "عام"ُ ،ذكر أأن اللجنة جيب أأن تتجنب أأي ازدواجية يف اس تخدام
تكل العبارة ،ألهنا س بق أأن وردت يف تعريف البث .واكن السبب يف أأهنا اكن ل تزال بني قوسني هو أأهنا حتتاج اإىل مزيد
من النظر فهيا سواء يف ذكل املاكن أأو يف تعريف البث نفسه .وفامي يتعلق بتعريف الربانمج ،فاإنه اكن هناك لتلبية متطلبات
الرترخيص لصاحب احلق .وذكر الرئيس أأنه حيتاج اإىل اقرار وتوضيح أأن ذكل اكن بشأأن نية الإرسال املرشوع وليس غري
املرشوع .وهناك طريقة واحدة للميض قدما حنو هذا التوضيح ويه اإضافته اإىل ا ألهداف ،ا ألهداف املرشوعة أأو املررخص
هبا ،للمواد اليت اكنت جزءا من الربانمج .وفامي يتعلق بتعريف البث ،أأفاد الرئيس أأنه اكن هناك نقاش حول ا إلجيابيات
والسلبيات ،وكذكل املزااي والعيوب اخلاصة بوجود تعريف أأوسع للبث .واكن من الضوري التوضيح أأن الإرسال عرب
ش باكت احلاسوب ل يشلك بثا .و أأفاد أأنه مت إاضافة اجلةل يف هناية تعريف البث ،سواء يف البديل أألف والبديل ابء.
وابلإضافة اإىل ذكل ،فامي يتعلق بتعريف هيئة البث ،اكن هناك بعض الاقرتاحات بشأأن أأفضل موضع لنشاط البث نفسه.
ومل يكن هناك ذكر لضورة التأأكيد عىل نشاط البث نفسه من دون الكثري من الرتكزي عىل أأنشطته املتعلقة ابلتجميع
واجلدوةل .واكن هناك نقاش بشأأن ذكل وبشأأن ماكن وضعه .وفامي يتعلق بتعريف اإعادة الإرسال ،مت ذكر بديلني يف حاجة اإىل
مزيد من ادلراسة .وفامي يتعلق بتعريف البث ش به املزتامن ،أأشري اإىل أأنه ينبغي عدم اخللط بينه وبني مصطلح البث املؤجل،
اذلي مت اس تخدامه يف أأماكن أأرخرى أأو بني قوسني .و أأشار اإىل أأن التوضيح أأظهر أأنه مل يكن هناك اتفاق عىل أأن هذا
ا إلدراج .كام اكن جزءا من النقاش يتعلق ابحلاجة املزتايدة اإىل اإدراج تعريف لالرسال املؤجل .وحيث مل يكن هناك أأي واثئق
مقدمة بشأأن ذكل ،فاإنه ميكن التعبري عنه عن طريق اإضافة أأقواس .وفامي يتعلق بتعريف اإشارة ما قبل البث ،جرت مناقشة
مثرية لالهامتم من أأجل حتليل أاثر وجود تعريف لهذا اجلزء من الإرسال ،لس امي اإذا اكن سيمت اإدراج الإرسال .وإاذا اكن
الإرسال قد مت اإىل هيئة بث ،فاإنه ينبغي أأن يقترص عىل نقل اإشارة بث مس بق من قبل هيئة البث والنتاجئ املرتتبة عىل تكل
اخليارات .واكنت تكل املناقشة مس مترة .وفامي يتعلق بوضوع امحلاية يف الفقرة ا ألوىل ،اكن هناك نوع من التوافق من حيث
اإدراج اإشارات ما قبل البث .وفامي يتعلق بتوضيح أأنه ل يوجد برانجمني حيتواين عىل رزمة ،فاإنه من املهم أأن يرد هذا
التوضيح وذكل لتجنب الارتباك .وإاىل جانب هذا اخلط من النقاش ،اكن هناك اقرتاح ابلنظر يف معاجلة مسأأةل الإرسال
املرشوع .و ُذكر أأن الفقرة الثانية اكنت فقرة جيدة لتوضيح أأن حامية اإعادة الإرسال املؤجل املستبعد من نطاق املعاهدة ميكن
أأن تسبب الارتباك مع حامية البث الكبيل قيد املناقشة .وذكر الرئيس أأن الفقرة  3تضمنت بديلني .وبد أأت املناقشة حبامية
البث املزتامن وش به املزتامن وحىت الإرسال املؤجل .واكنت هناك بعض ا ألس ئةل اليت أأثريت حول ما اإذا اكن من الضوري
توضيح متديد امحلاية ابلنس بة ل إالرسال املزتامن وش به املزتامن ،حيث أأن ما ينبغي فهمه هو أأن هناك بث أأصليا جيب أأن
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يكون محميا بغض النظر عن املنصة اليت انتقل من خاللها .و أأفاد الرئيس أأن تكل اكنت املناقشات اليت دارت يف اجللسات
غري الرمسية.

البند  7من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص
ذوي اإعاقات أأرخرى
 .147أأكد انئب الرئيس عىل ما ذكره الرئيس ورحب ابلربوفيسور سينغ .و أأوحض انئب الرئيس أأن ادلراسة حول التقييدات
والاس تثناءات لفائدة ا ألنشطة التعلميية قد لكف هبا الربوفيسور دانيال سينغ من جانب ا ألمانة يف أأكتوبر  ،2015و أأفاد أأنه
عىل الرمغ من عدم الانهتاء من ادلراسة بشلك اكمل ،اإل أأنه من املهم للغاية ابلنس بة للجنة أأن تنظر يف النسخة ا ألولية
وحمتوايهتا اليت س يجري تقدميها من قبل الربوفيسور .وتضمنت النسخة ا ألولية املتاحة حاليا حتليال لأكرث من  130دوةل
عضو .و أأعرب انئب الرئيس عن أأمهل يف أأن يكون مجيع ادلول ا ألعضاء مشمولني يف النسخة الهنائية .وقدمت ادلراسة
املقدمة من الربوفيسور سينغ حتليال للعالقة بني الترشيعات الوطنية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات املفروضة عىل ادلول
ا ألعضاء يف الويبو عىل أأساس مثان فئات من التقييدات والاس تثناءات املتعلقة اب ألنشطة التعلميية .وقدم انئب الرئيس
الربوفيسور سينغ ،وهو أأس تاذ يف جامعة س نغافورة الوطنية .وحصل الربوفيسور سينغ عىل ادلكتوراه من لكية القانون
جبامعة س تانفورد ،و أألف العديد من املطبوعات ذات الصةل ابلتقييدات والاس تثناءات بشأأن حق املؤلف ،با يف ذكل
دراسة الويبو لعام  2009بشأأن اس تثناءات حق املؤلف لفائدة ا ألنشطة التعلميية لس يا وأأسرتاليا.
 .148وذكر الربوفيسور سينغ أأن ادلراسة اكنت ذات أأبعاد رائعة حاولت اش تقاق رؤية شامةل وموحدة لس تخدام التقييدات
والاس تثناءات لفائدة ا ألنشطة التعلميية يف مجيع الترشيعات الوطنية جليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وابلتايل فاإن الفرق بني
تكل ادلراسة وادلراسات امخلس عام  ،2009اليت مت اإجراؤها هبدف حماوةل اإجياد فهم أأفضل ،عىل أأساس أأكرث انتظاما
ومشولية ،للطريقة اليت صيغت هبا التقييدات والاس تثناءات يف الترشيع الوطين .مكعمل ،رمس الربوفيسور س نغ تصورا ملا اكن
ينبغي أأن يكون مفهوما من التعلمي .وذكر أأن لكمة التعلمي نفسها جاءت من املصطلح اليوانين" ،"educereاذلي اكن
ابلالتينية واكن هل دللاتن .واكنت ادللةل ا ألوىل يه تربية أأو رعاية أأو تعلمي ا ألطفال ،وهو ما يعين أأن أأحد أأمه ا ألمور عن
التعلمي هو تعلمي ا ألطفال ،جيلنا يف املس تقبل .واكن املظهر الرخر ملفهوم التعلمي هو الإرشاد أأو القيادة ،واذلي اكن ميثل تقدما
لوضع املعارف اليت اس متدانها بوصفنا برش يف هذا العامل .ومن خالل اس تخدام مفهوم الفلسفة والتقدم العلمي ،اكنت تكل يه
لك مظاهر التعلمي واخلطابة والبحث والتجريب .وذكر الربوفيسور سينغ أأن مفهوم التعلمي واسع جدا ،ومعه جاءت دللت
قوية جدا عىل املصلحة العامة مل تُفقد لصاحل احلضارات القدمية .وجيب أأل ننىس اإسهامات أأفالطون وسقراط يف التقاليد
اليواننية القدمية ،وبنفس الطريقة سامه حكامء الصني ،وكونفوش يوس ،وهباساكرا يف الهند والرازي من ش به اجلزيرة العربية،
مساهامت كبرية يف دراسة الفلسفة والطب والرايضيات ،وجيب أأل تُنىس .وهذا ما اتضح فعال يف الإعالن العاملي حلقوق
الإنسان اذلي يذكر أأن للك خشص احلق يف التعلمي ،وجيب أأن يكون التعلمي جماان ،عىل ا ألقل يف مرحلتيه الابتدائية
وا ألساس ية حيث يكون اإلزاميا .وذكر الربوفيسور س نغ بأأنه عىل حد عىل عمل اجليع ،تقدم التعلمي اإىل ما بعد املرحةل
الابتدائية ،حيث أأصبح التعلمي الفين واملهين متاحا للجميع وميكن احلصول عليه .وذكر أأن دلللت التعلمي تكل اكنت يه ما
اكن يسعى ألن يرصده يف تكل ادلراسة ،اليت درس خاللها لك التقييدات والاس تثناءات اليت هتدف اإىل دفع هذه ا ألجندة
اإىل ا ألمام .وقد تودل مفهوم ترشيعات حق املؤلف ذاته من قانون أن لعام  1710اذلي اكن أأول ترشيع مكتوب يف حماوةل
لتقنني حقوق املؤلف .وبد أأ ذكل الترشيع ببحث مسأأةل أأن حق املؤلف اكن معال لتشجيع التعمل .واكن حق املؤلف والتعلمي،
عىل هذا النحو ،يدا بيد دامئا .ويف مراجعة س توكهومل لتفاقية برن عام  ،1967جرت مناقشات مس تفيضة حول نطاق
التعلمي يف ضوء املناقشات حول الاس تثناءات الاقتباس والتعلمي يف اتفاقية برن .ويف الوقت نفسه ،اكن جيدر بنا أأن نتذكر
أأن ما يسمى ارختبار الثالث رخطوات يف املادة ( )92من اتفاقية برن ،واذلي انبثق عن مؤمتر س توكهومل ،متت صياغته أأيضا
حبيث يشمل حالت معينة حمددة من التقييدات والاس تثناء ،اليت اكنت تشمل لك ما يتعلق ابلتعلمي ،بدءا من ا ألحاكم اليت
تعفي الاس تخدام اخلاص أأو الشخيص للمصنفات ،لس تخداهما من ِقبل املكتبات ،ولس تخداهما من قبل املؤسسات
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العلمية ،وغري ذكل من خمتلف التقييدات والاس تثناءات املتعلقة ابلتعلمي .وبطبيعة احلال ،مل يتغافل هذا عن الابتاكرات
احلقيقية اليت نشأأت عن املؤمتر يف شلك املادتني الثانية والثالثة من املرفق ،ا ألمر اذلي اكن ميثل تنازل كبريا من خالل النص
عىل الرترخيص اإجباري للرتجامت والنُسخ للبدلان النامية .واس متر هذا املوضوع يف اتفاقية روما املادة  ،15ومرة أأرخرى معاهدة
الويبو بشأأن حقوق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،واليت بد أأت يف ادليباجة ابلعرتاف ابحلاجة اإىل
احملافظة عىل التوازن بني حقوق املؤلفني واملصلحة عامة ا ألوسع ،ل س امي التعلمي .وعىل هذا النحو ،ظهرت التعلمي بشلك ابرز
يف خمطط حامية حق املؤلف ابلاكمل .وفامي يتعلق ابدلراسة ،ذكر الربوفيسورس نغ أأنه حاول أأن يتناول لك تكل العنارص
املتنوعة للتعلمي كيفام مت فهمها ،وبعد التشاور املس تفيض مع أأمانة الويبو ،حاول وضعها يف مثاين فئات خمتلفة ،ملا سامه ا ألنشطة
التعلميية .واكنت ا ألوىل دلراسة الاس تخدام الشخيص أأو اخلاص للمصنفات .واكن هذا اعرتافا بأأنه اكن ميكن أأن يكون هناك
مظهرا خشصيا للتعلمي يشلك عنرصا أأساس يا يف العملية التعلميية برمهتا .واكن ذكل يسمى لغة املعلمني ،وهو حتقيق اذلات
حيث اكنت أأفضل طريقة للتعلمي يه جعل الطالب يتعمل لنفسه ابلفعل .ويف حني اكن التعلمي يقوده املعهد عىل املس توى
اللكي ،فقد اكن يقوده الفرد عىل املس توى اجلزيئ .واش متل ذكل العمل اجلزيئ عىل أأنشطة أأو أأعامل خاصة أأو عائلية .وقال
الربوفيسورس نغ اإنه حىت ابلنس بة لبنته اليت اكنت يف املدرسة ،قالت هل معلمهتا اإنه جيب عليه أأن يكون جزءا من العملية
التعلميية لها .وذكر أأنه اكن منخرطا يف املناجه ادلراس ية لبنته ألن ذكل اكن جزءا من ا ألنشطة التعلميية ،عىل الرمغ من أأن
دراسة املهنج اكنت تمت يف املزنل .ويف ادلراسة ،لحظ الربوفيسورس نغ أأن تعدد الاس تخدام الشخيص أأو اخلاص للمصنفات
اكن يمت حتسينه يف بعض ا ألحيان اإىل حد ما عن طريق أليات ا ألجر العادل لس تخدام املصنفات .وحبثت ادلراسة يف
عنارص ا ألجر العادل كذكل وإان اكن فقط ألغراض ا ألنشطة التعلميية .وبعد ذكل ،حبثت ادلراسة يف فئة الاقتباسات
والاس تثناءات .واكن التعلمي يرتكز دامئا عىل حقيقة أأنه اكن يمت من خالل الاقتباسات ،عن طريق الرسوم التوضيحية
والتكبري والإحالت والتعليقات والانتقادات ،ولكها اكنت مت ِثل مرجعا للمصنفات القامئة ،ومجيعها ألغراض الهنوض ابلتعلمي.
وعىل هذا النحو ،اكن الاقتباس عنرصا أأساس يا يف التعلمي .وحبث الربوفيسورس نغ أأيضا يف ادلراسة فئة النُسخ التعلميية،
واليت ربا اكنت يف شلك نُسخ واحدة أأو متعددة ،من خالل وسائل اإعادة اإنتاج الصور ل ألغراض وا ألنشطة التعلميية املتلفة،
واليت قد تكون تضمنت الرترخيص أأو ل ،كام هو احلال يف منوذج الرترخيص الطوعي أأو الرترخيص اجلاعي أأو الرترخيص
القانوين .و أأوحض الربوفيسور سينغ أأنه سوف يتحدث بعد ذكل عن فئة املنشورات التعلميية ،واليت اكنت يف شلك
املنشورات تتأألف أأساسا من ا ألعامل اليت نُرشت ابلفعل ولكن ُوضعت معا يف شلك مركب ألغراض التعلمي .واكنت تكل
ختتلف عن الفئة السابقة بسبب أأن املس تفيدين من هذا الاس تثناء أأو التقييد س يكونوا انرشين تعلمييني .واكنت فئة ا ألرخرى
اليت حبهثا يه العروض املدرس ية اليت يف شلك عروض تُقدم سواء يف املدارس أأو يف النوادي ،سواء كجزء من املناجه
ادلراس ية أأو مرتبطة ابملناجه ادلراس ية أأو متسها يف شلك أأنشطة لمهنجية .وقال الربوفيسورسينغ اإنه سيتحدث أأيضا عن فئة
التصالت والتسجيالت التعلميية ،واليت طأطلق علهيا العروض اخلارجية .واكن عىل بينة من حقيقة أأنه يف ترشيعات مثل تكل
املوجودة يف القانون ا ألمرييك حلق املؤلف ،أأقر القانون ا ألمرييك حلق املؤلف مفهوم اندماج ل ألداء والتصالت ،ولكن
ألغراض هذه ادلراسة ،فاإن الربوفيسورس نغ سوف يفصل بيهنام ويشري اإلهيام عىل حنو التصالت والتسجيالت ،واليت قد
تكون يف شلك املعاين الالسلكية لالتصالت أأو السلكية ،مما يتيح احلقوق اليت ف َّعلهتا معاهدة الويبو بشأأن حقوق املؤلف
ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت .ومشل ذكل مناقشات حول التعمل عن بعد ،ويف نفس الوقت اكنت هناك
حقوق مساعدة لعمل تسجيالت ونُسخ من مصنفات البث السمعية البرصية تكل ألغراض تعلميية .و أأوحض الربوفيسور سينغ
أأنه سيبحث فئة الرتارخيص الإجبارية ،اليت اكن يتعني أأن تكون يف شلك مرفق لتفاقية برن .ومع ذكل ،فاإهنا أأخذت شلك
الرتجامت أأو النُسخ لإنتاج طبعات بأأسعار معقوةل من املصنفات يف البدلان النامية ،وانطوى ذكل عىل تررخيص مصنفات
البث لنفس الغاية أأيضا .و أأخريا ،أأوحض الربوفيسورس نغ أأنه سيبحث فئة الاس تثناءات عىل تدابري امحلاية التكنولوجية
ومعلومات اإدارة احلقوق ،أأحاكم امحلاية ألغراض التعلمي .و أأشار الربوفيسورس نغ اإىل أأن دراس ته س بقها دراس تان ،واحدة عن
التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات أأجرهتا طوامق كينيث يف عام  ،2014وا ألرخرى أأجرهتا جوديث سوليفان عن
التقييدات والاس تثناءات لفائدة ضعاف البرص يف عام  .2007كام اكن هناك الكثري العنارص املتعلقة ابلتعلميية مرتبطة
ابملكتبات وضعاف البرص ،ولن تكون تكل العنارص مس هتدفة يف دراس ته .وفامي يتعلق بهنجية ادلراسة ،صنَّف
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الربوفيسورس نغ وحلل اكفة التقييدات والاس تثناءات املتعلقة اب ألنشطة التعلميية يف الترشيع الوطين حلق املؤلف جليع ادلول
ا ألعضاء اليت اكنت ترشيعاهتا متوفرة يف اللغة الإجنلزيية .ونظرا للفرتة بني ذكل الوقت ودراسات عام  2009اكنت تكل دراسة
جديد .ولكن يف نفس الوقت ،استندت القدرة عىل القيام بدراسة بشلك كبري عىل توافر ترمجة دقيقة وموثوقة ابللغة الإجنلزيية
للترشيع الوطين ،اإذا مل يكن الترشيع ابلفعل ابللغة الإجنلزيية .وحتقيقا لهذه الغاية ،حاول الربوفيسورس نغ الوصول اإىل الإصدار
ا ألول من لك الإصدارات الإجنلزيية الرمسية ،وإان مل يكن ،فاإىل النصوص املرتمجة رمسيا ابللغة الإجنلزيية من الترشيع الوطين.
وهذا ما س يفرس ملاذا اكنت ادلراسة ما زالت جارية ،ألنه يف ذكل الوقت ،عندما مت اإجراء ادلراسة ،اكنت الترشيعات
الوطنية لعدد  52دوةل من ادلول ا ألعضاء يف الويبو غري متوفرة ابللغة الإجنلزيية .ومت تقس مي ادلراسة اإىل أأربع مراحل ممتزية
ومنفصةل .واكنت املرحةل ا ألوىل ختص حتديد وتوضيح  2844صاك وطنيا تتعلق بسائل حقوق املؤلف اليت مت التحقق من
حداثهتا و أأيمهيهتا .ومن خالل هذه العملية اكتشف الربوفيسور سينغ أأن بعض الرتجامت اكنت اإما قدمية أأو أألغيت بوجب
الترشيع اذلي صدر مؤرخرا من قبل ادلول ا ألعضاء املعنية .ومشلت املرحةل الثانية قراءة للك تكل الترشيعات لفهم نظام حق
املؤلف ،وحتديد ا ألحاكم املتعلقة اب ألنشطة التعلميية ،والبدء يف اإنشاء قوالب للتحليل .واكنت تكل رخطوة هامة وحيوية واليت
أأسفرت عن قراءة القوالب وقراءة املزيد من الترشيعات وتغيري القوالب املُعدة للتحليل .وذكر الربوفيسور سينغ أأن هذا هو
السبب يف أأن ادلراسة اكن ل تزال جارية .و أأقر بأأن ا ألنشطة التعلميية اليت مت حتليلها مل ي ِرد ذكرها عادة يف حمك أأو اثنني من
ا ألحاكم الواردة يف ترشيعات حق املؤلف يف الترشيعات الوطنية .وقد مت توزيعها عىل عدد من ا ألحاكم ،واكنت أأيضا يف
أأجزاء منفصةل واحضة من ترشيعات حق املؤلف .وذلا اكنت هناك حاجة لقراءة الترشيع بأأمكهل ملعرفة ماكن وجود لك القطع
املتلفة .ومشلت املرحةل الثالثة اس تعراضا ترشيعيا مفصال للك عنرص من عنارص لك حمك مت حتديده ومشلت اس تخراج لك
تكل العنارص ووضعها يف قوالب لإحدى الفئات الامثنية .واكن هناك العديد من احلالت اليت اكنت ا ألحاكم فهيا س تتناول
أأكرث من فئة واحدة ،ويف هذه احلاةل مت تقس مي احلمك اإىل فئات متعددة .و أأحد ا ألمثةل عىل ذكل يه أأنغول حيث تعفي مادهتا
 29عروض ا ألداء المتثييل وعروض الرسوم السيامنئية ،واتصالت املصنفات املسجةل أأو مصنفات البث ،ألغراض
الاس تخدام يف املؤسسات التعلميية .وذلكل ،تطلب هذا النوع من الترشيعات تصنيفا يف اإطار لك من العروض املدرس ية
والتصالت التعلميية .وقد تضاعفت نفس احلمك مرتني ،ألنه اكن وس يةل خمترصة للتعامل مع اثنني منفصلني وممتزيين ،عىل
ا ألقل لهذا الغرض ،ألغراض هذه ادلراسة ،وا ألنشطة التعلميية .ويف املرحةل الرابعة ،ذكر الربوفيسورس نغ أأنه رشع يف اإجراء
اس تعراض شامل وتوحيد جليع مداخل ،لضامن عدم وجود أأرخطاء .وقد أجنزت هذه العملية من خالل اس تخدام أأدوات
برامج حاسوبية وضعها الربوفيسور س نغ .ونظرا ألن الربوفيسورس نغ قد أأمت حماوةل أأوىل ،وهذا هو السبب يف أأن املسودة
ا ألوىل لدلراسة اكنت متاحة؛ اكن الربوفيسور س نغ عىل ثقة من أأهنا اكنت دقيقة بنس بة  %95تقريبا يف هذه املرحةل من
معهل .واس تمكل الربوفيسورسينغ هذه املرشوع ،وذكر أأنه وضع مجيع ا ألحاكم املتنوعة الواردة من خمتلف ادلول ا ألعضاء معا،
وحتقق مهنا للتأأكد من أأهنا ُصنفت بشلك حصيح ،و أأهنا ُوصفت بشلك حصيح وذكل ملساعدته يف حتليل مجيع ا ألحاكم يف
الفئات املعنية .واكن ما قدمه ملخصا للتحليل اذلي مت القيام به يف شلك اإحصايئ .وقال الربوفيسورسينغ اإنه حفص ما مجموعه
1152حكام ومت جدولهتا أأو تصنيفها اإىل س تة تقييدات واس تثناءات منفصةل وممتزية ،اإىل جانب فئة واحدة عن الرتارخيص
الإجبارية وفئة واحدة عن التقييدات والاس تثناءات عىل تدابري امحلاية التكنولوجية .ولحظ الربوفيسورسينغ أأن العدد
السحري اكن  ،136و أأن مجيع ادلول ا ألعضاء اكن دلاهيا عىل ا ألقل تقييدا واس تثناءا واحدا للتعامل مع ا ألنشطة التعلميية ،يف
الفئات الست لالس تخدام الشخيص واخلاص والاقتباسات والنُسخ التعلميية واملنشورات التعلميية والعروض املدرس ية
ومعليات البث التعلميية .ويف املتوسط ،اكن دلى لك دوةل عضو  7.9حكام مما يعين أأنه يف املتوسط ،واكن دلى ادلول
ا ألعضاء أأكرث من تقييد أأو اس تثناء واحد لفائدة ا ألنشطة التعلميية .ومع ذكل ،اكن هناك اثنتان من ادلول ا ألعضاء دلاهيام حكام
واحد فقط من هذا النوع ،وهام بوليفيا وهاييت .وميكن العثور عىل ا ألحاكم املتعلقة بتكل ادلولتني ا ألعضاء يف املادتني 24
و ،32عىل التوايل ،من ترشيعاهتام الوطنية .واكنت أأكرث اإحدى عرشة دوةل عضوا ،من حيث عدد التقييدات
والاس تثناءات ،يه نيوزيلندا بعدد  22واسرتاليا بعدد  ،18متساوية مع أأيرلندا ومالزياي ،واململكة املتحدة بعدد ،17
والولايت املتحدة ا ألمريكية بعدد  ،16وفيجي بعدد  ،15وسانت فنسنت وجزر غرينادين بعدد  ،14وس نغافورة وبرونو
بعدد  ،14واجلبل ا ألسود أأيضا بعدد  14وتساوت مع املراكز  11 ،10 ،9 ،8بني ادلول ا ألعضاء ا ألربعة اليت شلكت البقية.
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وذكر الربوفيسور سينغ أأن تكل ادلول ا ألعضاء اكن دلاهيا الكثري من التقييدات والاس تثناءات ألهنا ،ابس تثناء اجلبل ا ألسود،
اكنت أأعضاءا يف المكنولث أأو اكنت أأعضاء يف المكنولث الربيطاين .واكن عدد ا ألحاكم يعكس أأيضا النظام القانوين والنظام
القانوين املوروث لدلول ا ألعضاء .واكنت نظم املؤلف لدلول ا ألعضاء اليت مت تسليط الضوء علهيا ،واذلين اكنوا أأيضا أأعضاء
يف المكنولث ،متشاهبة جدا يف كثري من النوايح .واكن المنوذج اذلي مت اس تخدامه يف ادلول ا ألعضاء هو لتعداد حالت
حمددة جدا من ا ألنشطة املتعلقة ابلتعلمي املسموح به يف الترشيع الوطين .وابلنس بة للولايت املتحدة ا ألمريكية ،اكن العدد
 ،16عىل الرمغ من أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية من الناحية الفنية اكن دلاهيا فقط ُحكامن متعلقني ابلتعلمي يف القسم 107
و 110يف حمك الاس تخدام العادل سيئة السمعة وقانون التعلمي الطويل واملعقد ،عىل التوايل .واكن السبب يف تضاعف
عددها أأن هناك العديد من التفاقيات واملبادئ التوجهيية املعمتدة من الربملان اليت نشأأت عن ذكل احلمكني اكن لها أأثر ش به
قانوين ،وابلتايل ألغراض هذه ادلراسة ،أأدرجت يف التحليل حتت واحدة من الفئات اليت مت وصفها .ومن حيث الفئات،
اكنت ا ألوىل فئة لالس تخدام اخلاص واحمليل .ومشلت الفئة ا ألوىل  130دوةل عضو .وذكر الربوفيسور سينغ أأن تكل اكنت
قامئة رائعة للغاية ،ألهنا اكنت تعين أأن مجيع ادلول ا ألعضاء تقريبا اكن دلاهيا أأحاكم تتعلق ابلس تخدام اخلاص أأو الشخيص
للمصنف واملوضوع .ويف املتوسط ،اكن للك دوةل عضو  1.7من هذه الصيغ .واكن هذا الرمق منطقيا ألنه اكن هناك عادة
واحدة ملصنفات حق املؤلف وواحدة ل ألعامل مش تقة .ولهذا السبب اكن الرمق حوايل  .1.7وقد اعمتدت ادلول ا ألعضاء
صيغتني الرئيس ية لس تثناء تقييد الاس تخدام اخلاص والشخيص .واكنت الصيغة ا ألول يه لوصفه بأأنه اس تخدام خاص أأو
خشيص .واكنت الصيغة الثانية من أأجل اس تخدام الاس تخدام العادل احملمك املنفتح أأكرث أأو ُحمك التعامل العادل .وميكن أأن
تكون صيغة الاس تخدام اخلاص أأو الشخيص عامة جدا ،أأو صيغة لسيناريوهات حمددة للغاية .وعىل سبيل املثال ،اكن دلى
اجلهورية التش يكية س تة صيغ خمتلفة لالس تخدام اخلاص أأو الشخيص .وقد وردت يف املواد  30 ،)1( 20 ،)1( 25أأ ،من
ترشيع حق املؤلف يف اجلهورية التش يكية .وابلنظر اإىل الاس تخدام العادل أأو خممي التعامل العادل ،ظهرت صورة مماثةل فامي
يتعلق بـ  32دوةل عضوا .وعىل ما يبدو أأن حمك الاس تخدام العادل أأو التعامل العادل ي ُس تخدم يف الغالب يف دول
المكنولث ،با يف ذكل المكنولث السابق أأو املس تعمرات السابقة .ولكنه ليس حمصورا يف دول المكنولث .فاإن ارسائيل عىل
سبيل املثال اس تخدمت صيغة الاس تخدام العادل أأو التعامل العادل ،وقد اس تخدمت ليبرياي صيغة الاس تخدام العادل أأو
التعامل العادل ،وكذكل الولايت املتحدة ا ألمريكية .واس تخدمت اثنتا عرشة دوةل من ادلول ا ألعضاء ارختبار العوامل ا ألربعة
أأو امخلسة لتقيمي الاس تخدام العادل أأو التعامل العادل .ويف أأنتيغوا وبربودا ،ينص القسم  52عىل أأن التعامل العادل مع
مصنف درا ي أأديب ألغراض البحث أأو ادلراسة اخلاصة ل ينهتك حق املؤلف .ولكنه اكن خيضع للقسم  ،54واليت نصت عىل
أأنه لغرض حتديد ما اإذا اكن الفعل اذلي مت يشلك تعامل عادل ،يتعني عىل احملمكة أأن تأأخذ يف الاعتبار مجيع العوامل با يف
ذكل طبيعة املسأأةل املطروحة ،ومدى واس تدامة اجلزء اذلي مت أأخذه ،وغرض وطبيعة الاس تخدام ،وتأأثري الفعل عىل
السوق احملمتةل للمصنف أأو القمية التجارية هل .وتكرر هذا المنط يف ُ 11حكام أأرخرى من أأحاكم ادلول ا ألعضاء .واشرتط 23
من تكل ا ألحاكم أأن يمت تنفيذ الاس تخدام اخلاص أأو الشخيص  ،واكن ذكل العدد املنخفض نسبيا ،ابملقارنة مع الاقتباسات.
واكن هناك  59حكام من تكل ا ألحاكم اشرتطت تقدمي نوع من ا ألجر اإىل املؤلف أأو صاحب احلقوق اجملاورة .وميكن أأن
يأأخذ أأحد شلكني .فميكن أأن تكون هناك رضيبة عىل وسائط التسجيل ،وميكن أأن تكون هناك رضيبة عىل أأهجزة النسخ.
ولهذا السبب اكنت اكن من املهم قراءة الترشيعات قراءة شامةل ألنه قد تكون هناك أأحاكم وصفت هذه الاس تخدامات
اخلاصة والشخصية ،ابعتبارها مس تخدمني جماان ،عندما اكنوا من الناحية النظرية غري جمانيني ،ولكن طلبوا شالك خمتلفا من
ا ألجر .عىل سبيل املثال ،يف مجهورية الكونغو ،تنص املادة  33عىل أأن مس تخد ي املصنف احملمي ينبغي أأن يكون مسموحا
ْ
وانقشت نسخ املصنف لغرض الاس تخدام الشخيص واخلاص املتعلق ابملس تخدمني.
هلم دون احلصول عىل موافقة املؤلف.
وذكرت املادة  48أأن النسخ عن طريق الصوت أأو جمرد التسجيل املريئ عىل وس يط مادي يس هتدف الاس تخدام الشخيص
واخلاص الصارم ،ووفقا للامدة  33حيق للمؤلف تقايض ا ألجر .ولهذا السبب اكن من املهم قراءة الترشيعات قراءة شامةل ،ألنه
كام ميكن مالحظته ،فاإن املادة  48تنص عىل ا ألجر الواجب توفريه نظري اس تخدام الصوت أأو التسجيالت املرئية ،اإىل
مؤلفي املصنفات املعنيني .ووفقا لالقتباسات ،فقد زاد عدد ا ألحاكم اليت مثلهتا ادلول ا ألعضاء اإىل  .132وقال
الربوفيسورس نغ اإنه ل توجد اإل أأربع دول أأعضاء مل يكن دلاهيا اقتباسات عن الاس تثناءات أأو التقييدات يف ترشيعاهتا
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الوطنية .ونظرا ألن تعداد ادلراسة اكن  ،136فهذا يعين أأنه يف املتوسط ،اكن للك دوةل عضو  1.4من هذه الصيغ ،عادة
ألنه اكن هناك واحدة ملصنفات حق املؤلف و أأرخرى عن املوضوع أأو املصنفات املش تقة .ومثلام اكن ا ألمر مع الاس تخدام
الشخيص أأو اخلاص ،اعمتدت ادلول ا ألعضاء اإحدى الصيغتني ،ويه تشكيل الاقتباسات/املقتطفات أأو صيغة الاس تخدام
العادل/التعامل العادل .ومن املثري لالهامتم أأن ادلراسة أأوحضت أأن ادلول ا ألعضاء قد قطعت بضع رخطوات أأرخرى مع
الاقتباسات .وركّزت الكثري مهنا عىل الرشوط الإضافية .وعىل سبيل املثال ،اكنت هناك صياغة كثرية الاس تخدام تتطلب
أأن يراعي الاقتباس املامرسات العادةل أأو اجليدة ،أأو ل يتجاوز حدود ما يربره الغرض .واكنت تكل أأيضا يه التقييدات اليت
وضعت عىل نطاق الاقتباس .واشرتط  143حكام من الـ  188حكام اليت مت حتليلها وجود الإس ناد ،فوق عدد صغري من ما
اكن  23للنُسخ .واشرتطت س تة من تكل ا ألحاكم وجود أأجر .ويف كولومبيا عىل سبيل املثال ،تنص املادة  31عىل أأنه جواز
الاقتباس من املؤلف ،برشط أأن ل يكون الاقتباس ابلقدر والاس مترارية اليت قد ميكن اعتبارهام نسخ كبري مقدل ،مما يشلك
إارضار بؤلف املصنف .وعالوة عىل ذكل ،متت الإشارة اإىل أأن لك اقتباس جيب أأن يذكر امس املؤلف وعنوان املصنف .واكن
هذا هو رشط الإس ناد ملتطلب الاقتباس املرشوط .واكن هناك أأيضا رشط ا ألجر حيامث َّ
شلك اإدراج مصنفات الرخرين
اجلزء الرئيي من مصنف جديد .واكن يتعني عىل احملامك ،بناء عىل طلب أأي طرف ذي مصلحة ،اإجراء تقيمي منصف .وعند
الانتقال اإىل التقييدات والاس تثناءات لفائدة النسخ ل ألغراض التعلميية ،اكنت هناك  111دوةل عضوا حددها
الربوفيسورس نغ لإجراء ادلراسة .وابلنس بة لتكل ادلول ا ألعضاء الـ  ،111اكن هناك ما مجموعه ُ 220حكام تشلك ما مجموعه
 ٪81من مجيع ادلول ا ألعضاء اليت مشلها الاس تطالع .و أأضاف الربوفيسورس نغ أأن هذا العدد اكن أأقل من الواقع ابلفعل،
واكن ذكل ألغراض ادلراسة ،حيث مت تقس مي حق النسخ اإىل قسمني ،نسخ مصنفات ونسخ مصنفات مش تقة أأو موضوع
مش تق .وصنَّف الربوفيسورس نغ اجلزء ا ألخري يف اإطار التصالت التعلميية ومعليات البث والتسجيالت .وللحصول عىل
صورة أأكرث مشول للعدد الإجاميل ل ألحاكم املتعلقة ابلنُسخ التعلميية ،اكنت يتعني اإضافة تكل الفئة .واكن دلى ادلول ا ألعضاء
الكثري من تكل التقييدات والاس تثناءات ،حيث اكن للك دوةل من ادلول ا ألعضاء  2.0من هذه ا ألحاكم .واكنت ادلول
ا ألعضاء قد بذلت هجدا مضنيا يف حتديد أأوجه المتيزي ،واليت اكن بعضها همام جدا ،عىل سبيل املثال ،المتيزي بني النسخ
الواحد أأو غري التصويري ،مقابل النسخ املتعدد أأو التصويري .واكن من الالفت جدا مالحظة أأن هناك ُ 58حكام تعاملت
مع النسخ املتعدد أأو التصويري .واكن العديد من أأحاكم النسخ املتعدد تكل ختضع للرشوط املتعلقة بعدم توفر الرترخيص
اجلاعي أأو متطلبات توفري ا ألجر العادل .ويف رواندا عىل سبيل املثال ،تنص املادة  206عىل أأن هناك نسخ جماين يف
اس تخدام مصنف منشور بصفة مرشوعة ألغراض التدريس عن طريق التوضيح ابلصور أأو البث أأو التسجيل الصويت أأو
املريئ .و أأوحضت املادة  206من رواندا أأن حق النسخ املعين مشل الك من املصنفات واملوضوع ،وقدمت النسخ التصويري
ألغراض التعلمي أأو ادلراسة يف املؤسسات التعلميية ،اإىل احلد اذلي يربره الغرض .وعىل هذا النحو ،مت وضع وجه متيزي بني
اس تخدام املصنف ألغراض التعلمي والنسخ التصويري .وتوحض اململكة املتحدة مثال أرخر من حيث املعاجلة اللغوية املقدمة.
وجاء يف القسم  2( 32أأ) من قانون حق املؤلف والتصماميت والرباءات أأن ل يُنهتك حق املؤلف يف املصنف ا ألديب أأو
املرسيح أأو املوس يقي أأو الفين اإذا مت نسخه يف دورة تعلميية ،أأو من أأجل التحضري للتعلمي ،رشيطة أأن يكون النسخ تعامال
عادل قام به خشص يعطي أأو يتلقي التعلمي .وهذا يعين أأن النسخ ل ميكن أأن يمت من خالل وكيل ،ولكن اكن ل بد من القيام
به عن طريق معلية تصوير ،مما يعين أأن ذكل اكن عن طريق وسائل غري تصويرية ،مما قد يؤدي اإىل العديد من النُسخ
حسب الضورة ،ولكن من دون اس تخدام أةل نسخ محموةل .واكن رشط الإقرار الاكيف ينطبق أأيضا عىل تكل النُسخ غري
التصويرية .واكن هناك حمك منفصل يتعامل مع النسخ التصويري يف القسم  36اليت تتطلب أأن يكون النسخ التصويري
ألغراض التعلمي ،يرافقه اإقرار اكف بأأنه لغرض غري جتاري .و أأوحض الترشيع الفروق بني النُسخ الواحدة بشأأن النُسخ غري
التصويرية والنُسخ املتعددة .ولكن مت وضع حدود عىل املدى اذلي ميكن للمرء خالهل القيام ابلنسخ التصويري .و أأشار القسم
 36يف الفقرة  2اإىل أأن ل ميكن القيام با يزيد عن  ٪1من أأي مصنف ابلنيابة عن أأي مؤسسة يف أأي هجة .ومل ي ُسمح
ابلنسخ اذلي اكن مسموحا به يف القسم  ،36وهذا يعين أأنه منع الرتارخيص هو ما اكن متاحا .واكن الشخص اذلي قام بعمل
النُسخ عىل عمل أأو اكن جيب أأن يكون عىل عمل هبذه احلقيقة .وعند اس تغالل الوضع اذلي اكن يوجد فيه تررخيص طوعي أأو
جامعي متاحا للمؤسسة التعلميية ،واذلي بوجبه ميكن القيام ابلنسخ التصويري ،واكنت املؤسسة التعلميية عىل عمل أأو اكن
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جيب أأن تكون عىل عمل به ،يف هذه احلاةل ل ينطبق ذكل الاس تثناء للتقييدات حتديدا .وابلنتقال اإىل الفئة ا ألرخرى
للمطبوعات التعلميية اليت اكنت ممثةل يف الترشيعات الوطنية لعدد  85دوةل عضو .وفقا للقامئة ،اكنت هناك  85دوةل عضو
دلاهيا ُ 94حكام بلغت  %63من مجيع ادلول ا ألعضاء اليت مشلها الاس تطالع .و أأكد الربوفيسورس نغ أأن ذكل خيتلف عن
النسخ التعلميي ،ألن املس تفيد ا ألول هنا مل يكن املؤسسة التعلمية ،ولكن النارش التعلميي .ويف املتوسط اكن للك دوةل عضو
حوايل واحد أأو  1.1من هذه ا ألحاكم ،واكن ذكل ألهنا مل تتعلق مبارشة ابجلانب التعلميي اذلي مت صياغته عىل حنو أأض َّيق.
وعىل هذا النحو ،فاإنه تتطلب ،عىل سبيل املثال ،أأن يقترص الاس تخدام عىل جزء قصري أأو اثنوي أأو فقرة أأو مقتطف أأو
اقتباس من ا ألعامل املنشورة ،واكن هناك أأيضا متيزي عن الاقتباسات بغرض النرش .واكنت النتيجة الهنائية لس تخدام هذا
التقييد أأو الإعفاء هو مطبوعة واحدة أأو مجموعة واحدة ل ألغراض التعلميية .و أأشار كثري من تكل ا ألحاكم اإىل ،عىل سبيل
املثال ،النارش ،اذلي اكن يتعني عليه ،عىل سبيل املثال ،أأن ميتثل لرشط الإس ناد .واشرتط بعض تكل ا ألحاكم أأيضا وجود
أأجور ملكتب املصنف املصدر ،وهو ما اكن موجودا يف ُ 12حكام .ويف الهند ،عىل سبيل املثال ،ذكر القسم ( 52.1د) من
قانون حق املؤلف الهندي ،واذلي مت تعديهل بقانون (تعديل) حق املؤلف لعام  ،2012أأن املطبوعة ،اليت تكون عبارة عن
مجموعة تتكون أأساسا من مواد غري محمية حبق املؤلف ،املصصة حبسن نية لالس تخدام التعلميي ،جيوز وصفها ول بد من
وصفها يف العنوان ويف الإعالانت الصادرة عن النارش وابلنيابة عنه .واكن هذا التقييد والاس تثناء حقا للصاحل ا ألسايس
للنارش ،وليس للمؤسسة التعلميية .واكن أأحد الرشوط هو أأن ل تزيد املطبوعة عن فقرتني من هذه الفقرات و أأن تكون من
مصنفات املؤلف نفسه ،ونُرشت من ِقبل النارش نفسه خالل أأي فرتة من مخس س نوات .وإاذا اكن هناك مؤلفون ملصنفات
مشرتكة ،لبد من رشح كيفية التعامل مع مؤلفي املصنفات املشرتكة ،فامي يتعلق بذكل املنع حتديدا .ول جيوز التعامل مع
هؤلء املؤلفني مكؤلفني منفصلني وخمتلفني .واكن سلوفينيا أأيضا مثال عىل ذكل حيث أأنه نصت املادة  47من قانون حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة لس نة  1995واملعدل يف عام  ،2006عىل أأن عند دفع أأجر عادل ،جيب أأن يكون مرشوعا للنسخ
يف كتب القراءة والكتب املدرس ية املصصة للتعلمي ،والنقل العام للمصنفات املذكورة .واكنت الفئة التالية يه عروض ا ألداء
التعلميية .واكنت هناك  80دوةل من ادلول ا ألعضاء دلاهيم تقييدات واس تثناءات لعروض ا ألداء التعلميية .واكن ا ألداء التعلميي
جانبا هاما من املهنج ادلرايس .واكن هناك ُ 115حكام من  80دوةل عضو أأو  %59من مجموع ادلول ا ألعضاء اليت مشلها
الاس تطالع ،شلكت ما متوسطه  1.4من هذه ا ألحاكم للك دوةل عضو دلاهيا هذا احلُمك .ويف هذه احلاةل ،مت اس تخادم
صيغتني خمتلفتني .مسحت ا ألوىل اب ألداء املرسيح أأو ا ألداء املوس يقي أأو اإعادة تأأهيل الطالب واملعلمني واملدربني ل ألغراض
التعلميية ،ومضنت أأن تكون املصنفات السمعية البرصية جزءا من التعلمي الرتبوي .ومسحت الثانية للنوادي واجلعيات التعلميية
بتشغيل التسجيالت وعرضها للعامة .واكن ذكل خمتلفا بعض اليشء عن الفئة ا ألوىل واليت اكن لها ُ 100حمك ألن الفئة
الثانية لها ُ 14حكام فقط .ويف الفئة الثانية ،ومل يكن يف العادة الكيان املعين اذلي يقوم بذكل النشاط التعلميي مؤسسة
تعلميية ،ولكن هيئة طالبية أأو اند اتبع ملؤسسة تعلميية .وابلتايل ،اكنت هناك حاجة أأيضا اإىل النظر يف هذا الاس تثناء
حتديدا .وعىل الرمغ من أأن مفهوم ا ألنشطة التعلميية واسع جدا من حيث نطاقه ،فاإنه جاء مصحواب برشوط هممة جدا .عىل
سبيل املثال ،اكن اجلهور اذلي يشاهد ا ألداء مقصورا عىل الطالب واملعلمني واملدربني ،واكن يتعني أأن يكون ا ألداء أأو
العرض جماان أأو اإذا مل يكن جماان ،اكن يتعني اس تخدام لك العائدات فقط ألغراض تنظمي ا ألداء .وهذا جعهل حمايدا ،مما يعين
حتول ذكل اإىل أأموال ،أأي ألية لتحقيق ادلخل .ويف املغرب ،عىل
أأن النادي أأو املؤسسة التعلميية مل يكن من املفرتض أأن ّ ِ
سبيل املثال ،نصت املادة  23من حق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأنه جيوز ،دون اإذن املؤلف أأو دفع رسوم ،أأداء املصنف علنا
كجزء من أأنشطة مؤسسة تعلميية للموظفني والطالب يف مثل هذه املؤسسة ،أأو أألياء ا ألمور واملرشفني .ومت تصممي ذكل
للتعامل مع الفئة الثالثة ،ومه املدربون ،اذلين مل يكونوا من املؤسسة التعلميية ولكن اكنوا بطريقة أأو بأأرخرى جزء ل يتجز أأ من
املعاونني عىل ا ألداء التعلميي املعين .وتعاملت الفئة التالية مع التصالت التعلميية ،اليت مثلت  96دوةل عضو و 226حكام.
وعىل الرمغ من أأن ا ألحاكم اكنت من  96دوةل عضو فقط ،فاإن ادلول ا ألعضاء اذلين اكن دلاهيم احلُمك اكن دلاهيم يف املتوسط
 2.4من تكل ا ألحاكم .واكن الاحنراف املعياري للتعداد  ،1.4وهو ما اكن يُعد كبريا ألن الاحنراف املعياري اكن مقياسا
دلرجة الارختالف يف تباين العدد الإجاميل ألحاكم التصالت التعلميية هذه يف ادلول ا ألعضاء اليت دلاهيا مثل هذه ا ألحاكم.
وبعبارة أأرخرى ،اكنت هناك دول أأعضاء دلاهيم الكثري من تكل ا ألحاكم ،واكن هناك غريمه ممن اكن دلاهيم ُحمك واحد فقط من
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تكل ا ألحاكم .وإاذا اكن عدد الاحنراف املعياري كبريا ،فاإنه يعين أأن التباين اكن كبريا ،مما اكن يعين أأنه س يكون هناك املزيد
من الصياغات ملا يشلك اس تثناء للتقييدات لفائدة التصالت التعلميية .واكنت هناك صيغة ختص الإعفاء للبث أأو نقل
املصنفات أأو عروض ا ألداء ألغراض البحوث الرتبوية والتعلميية والعلمية ،واليت من شأأهنا أأن تشمل ظاهراي التعمل عن بعد
من خالل برامج البث وبرامج الكوابل .ومشلت تكل الصيغة  77أأحاكم .واكن هناك أأيضا نسخ أأو صنع تسجيالت من
املصنفات السمعية البرصية ل ألغراض التعلميية أأو العلمية واكن لتكل  101حكام .واكن هناك أأيضا املصنفات السمعية البرصية
اجلديدة بشلك جديد اليت اكنت جزءا من دورة خمصصة لصناعة ا ألفالم ،أأو لصنع موس يقات تصويرية ،واليت اكن دلاهيا
س بعة أأحاكم .واكنت هناك أأحاكم حمددة جدا لمتكني الإرسال الرمقي التفاعيل للتعلمي القامئ عىل الإنرتنت بلغ عددها ثالثة
أأحاكم فقط .ومكثال عىل الهنج العام ،رومانيا ،يف قانوهنا لعام  1996بشأأن حقوق متكني حق املؤلف ،نصت املادة )1( 33
(ث) عىل اس تخدام البث التلفزيوين أأو الإذاعي للصوت أأو التسجيالت السمعية والبرصية ،املصصة حرصا ألغراض
التعلمي ،و أأيضا نسخها ألغراض التعلمي .ومثال لهنج معني ،جاماياك نص القسم  )2( 56عىل أأن يكون صنع فيمل أأو موس يقى
لك من
تصويرية لفيمل يف دورة تعلميية أأو يف الإعداد للتعلمي يف جمال صنع ا ألفالم أأو املوس يقى التصويرية ل ألفالم من ِقبل ٍ
مدرب وخشص يتلقون تعلاميت معفاة مجيعها من انهتاك حقوق املؤلف .وانقش يف القسم  58أأنه جيوز تسجيل برانمج بث أأو
برانمج اكبل من ِقبل مؤسسة تعلميية أأو نيابة عهنا ألغراض تعلميية لتكل املؤسسة .وميكن أأن تكون وهذه أأحاكما منفصةل
وممتزية تتعامل مع أأعامل منفصةل وممتزية من ا ألنشطة التعلميية .واكن القسم  110من قانون التعلمي خمصصا ألغراض التدريس،
ولكن احلُمك اكن يف الواقع طويال للغاية .وانقش احلمك أأن الإرسال التفاعيل عىل الانرتنت للمصنف اكن مشاهبا ذلكل اذلي
عادة ما يُعرض يف س ياق جلسة فصول دراس ية حية ،ذلكل اكن من املس تحسن املقارنة بني ما مت القيام به عىل الانرتنت مع
ما مت اإجنازه خالل الإرسال وهجا لوجه .وإاذا اكن ذكل يُعترب أأداءا ،فاإنه س يكون وفقا للقانون ا ألمرييك ،حيث اش متل ا ألداء
عىل الإرسال اذلي اكنت حتت إارشاف املدرب أأو بتوجيه منه ،يف جزء ل يتجز أأ من دورة الفصل .و أأيضا ،مل يكن ذكل يف
يشء واحد فقط ،ولكن جيب أأن يكون جزءا من اجلزء املنتظم من ا ألنشطة التعلميية اليت تمت بوس يط مهنجي .واكن من
املفرتض أأن يكون العرض التفاعيل ذا صةل مبارشة ابحملتوى التعلميي ويقدم هل املساعدة املادية .ول ميكن أأن يكون حاةل جيمتع
فهيا الطالب معا ،ويقولون :همال ،دعوان نشاهد الفيمل يف اإطار هذا الإعفاء حتديدا؛ بل جيب أأن يكون مرتبطا بعنارص
احملتوى التعلميي .و ألنه اكن ُحكام حمددا للغاية من الناحية التكنولوجية ،اكن هناك رشطان اإضافيان ،أأحدهام يتطلب التنفيذ
للتأأكد من أأن الوصول اإىل هذا الإرسال أأو اس تقباهل اكن مقترصا عىل الطالب حيامث أأمكن من الناحية التكنولوجية ،وابلقدر
اذلي يسمح بتطبيق التدابري التكنولوجية أأو تدابري امحلاية التكنولوجية ملنع الاحتفاظ هبا بشلك غري مرصح به أأو مزيد من
النرش اذلي اكن ل بد من تطبيقه أأيضا .و أأخريا ،ينبغي عىل للمؤسسة التعلميية تنفيذ س ياسات جيدة بشأأن حق املؤلف.
واكن هذا هو خمطط ا ألمور حتت القسم  ،110الفقرة الفرعية  2من قانون حق املؤلف ابلولايت املتحدة ،والتعامل عىل
وجه التحديد جدا مع التعلمي عن بعد عرب الإنرتنت .ويف هناية ادلراسة ،اخنفض عدد ادلول ا ألعضاء اليت دلاهيا أأحاكم وقعت
يف فئات ،ألن ا ألحاكم أأصبحت أأكرث حتديدا بكثري .واكنت هناك  29دوةل من ادلول ا ألعضاء دلاهيا أأحاكم ختص الرتارخيص
الإجبارية أأو تقييدات ألغراض نسخ أأو ترمجة املصنفات .وقال الربوفيسورسينغ اإنه وجد اإجاميل أأحاكم ل يزيد عن  52حكام
لدلول ا ألعضاء أأو  ٪11من مجموع ادلول ا ألعضاء اليت مشلها الاس تطالع ،مل يكن صفر ،واكن ل يزال هناك عدد ل بأأس.
ويف املتوسط ،اكن للك دوةل عضو  1.8حكام ،واكن السبب يف ذكل أأن العديد من ادلول ا ألعضاء اكن دلاهيا أأحاكم تتعامل
مع الرتجامت بوجب املادة الثانية من املرفق والنُسخ بوجب املادة الثالثة من املرفق من اتفاقية برن .واكن من املثري لالهامتم
مالحظة أأن عدد تقس مي املوسع ذكل اكن صغريا جدا ،حيث بلغ  .0.8وقد جاء هذا من خالل التحليل املوضوعي ،ألن
التحليل املوضوعي أأظهر أأن ادلول ا ألعضاء نفذت بعناية جدا خمتلف الرشوط اليت مت اإحصاؤها واملنصوص علهيا يف املادتني
الثانية والثالثة من املرفق .واكن الرشط أأن تكون املطبوعة املصدر نفدت طبعاهتا أأو غري متوفرة يف لغة حمددة ،أأو تكون غري
متوفرة يف الوقت احملدد ،أأو يف الوقت احملدد منذ النرش ا ألول ،وابلسعر اذلي مل يكن يتناسب مع أأسعار املصنفات املامثةل.
واكن يتعني أأن يكون هناك حماوةل حس نة النية لالتصال باكل احلقوق ،واكنت أأيضا خيضع ابلطبع للزتام املررخص هل بتقدمي
أأجر عادل مقابل املنح ومزاوةل الرترخيص الإجباري .ويف ليسوتو ،عىل سبيل املثال ،يف نظاهما حلق املؤلف لعام  ،1989ذكر
القسامن  10و 11أأنه اكن مرشوعا ترمجة أأي مصنف اإىل اللغة الإجنلزيية ،وفقا للرشوط الواردة يف اجلدول ا ألول ،وذكر
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القسم  11ذكل للنسخ املتعلقة ابجلدول الثاين .وهناك مثال أرخر وهو الصني .حيث نصت املادة  22من قانون حق املؤلف
يف الصني عىل أأن املصنف ميكن أأن ي ُس تخدم من دون اإذن ،ودون دفع أأجر ملاكل حق املؤلف ،برشط عدم ا إلرضار
ابملؤلف وعنوان املصنف املذكور وغريهام من احلقوق اليت يمتتع هبا ماكل حق املؤلف ،و أأشارت الفقرة الفرعية  11اإىل ترمجة
املصنفات املنشورة اململوكة للمواطن الصيين ،كيان قانوين ،يعين كيان قانوين الصيين أأو منظمة أأرخرى ،منظمة صينية ،من
لغة هان اإىل اللغات الوطنية ل ألقليات بغرض النرش والتوزيع يف البالد .واكن هذا حكام مت تنفيذه ألس باب تتعلق ابلس ياسة
للسامح ابلنرش الصحيح ل ألدب الصيين بني جتمعات ا ألقلية العرقية يف الصني .وقال الربوفيسورسينغ اإنه سيبحث أأخريا
الاس تثناءات عىل تدابري امحلاية التكنولوجية ومعلومات اإدارة احلقوق اليت اكن دلاهيا ُ 31حكام من  22دوةل عضو مشلهم
الاس تطالع .اليت مثلت  %17من مجيع ادلول ا ألعضاء اليت مشلها الاس تطالع .ويف املتوسط ،اكنت للك دوةل ُ 1.3حكام
متعلقة ابلس تثناءات عىل تدابري امحلاية التكنولوجية أأو معلومات اإدارة احلقوق لفائدة ا ألنشطة التعلميية .واكن الاحنراف
املعياري صغري جدا بقدار  ،0.5مما يشري اإىل أأن هناك تباينا قليال .واكن هناك ُ 30حكام تسمح ابلتحايل عىل تدابري امحلاية
التكنولوجية و ُحكامن يسمحان ابلتحايل عىل معلومات اإدارة احلقوق ومسح أأحد تكل ا ألحاكم ابلتحايل عىل تدابري امحلاية
التكنولوجية ومعلومات اإدارة احلقوق عىل حد سواء  ،وابلتايل اكنوا ُ 31حكام يف اجملموع .وهناك اإحدى الصيغ متكن
مؤسسات التعلمي من اختاذ قرارات الرشاء عن طريق التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية أأو معلومات اإدارة احلقوق.
واكن هناك مخسة من هذه ا ألحاكم .واكنت هناك أأيضا مخسة أأحاكم مسحت بتشفري البحوث أأو ادلراسات واكن هناك
تسعة أأحاكم اليت مسحت ابلتدريس .واكنت هناك أأربعة أأحاكم مكنت املس تفيد من لك التقييدات والاس تثناءات اليت
مارست الوصول اإىل املصنف ،واليت لولها ملنعته تدابري امحلاية التكنولوجية أأو معلومات اإدارة احلقوق ،اليت اكن دلاهيا اثين
عرش ُحكام .واكن هناك الكثري من التوحيد فامي يتعلق ابلطريقة اليت ينبغي أأن تصا هبا تكل الاس تثناءات .ولكن ما مل يكن
يامتىش مع ذكل هو الكيفية اليت سيمت هبا التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية أأو معلومات اإدارة احلقوق .واكنت هناك
مجموعة كبرية من الصيغ املتلفة ،واليت مل يكن لها أأي أأمناط ممتزية .واكنت هناك متطلبات حممتةل أألزمت صاحب احلق بأأن يتيح
الوسائل الالزمة لتنفيذ التدابري التعويضية ،همام اكنت هذه الوسائل ،أأو أأن يغري تدابري امحلاية التكنولوجية أأو معلومات اإدارة
احلقوق للمصنفات احملمية ،لإبرام اتفاقات طوعية ،أأو السامح للمس تفيدين من فئات معينة ابس تخدام ا ألعامل بدون تدابري
امحلاية التكنولوجية أأو معلومات اإدارة احلقوق .وعىل هذا النحو ،اكن هناك مجموعة متنوعة من الطرق املتلفة اليت تعامل هبا
التنفيذ مع تكل الاس تثناءات اليت صيغت فعليا يف الترشيعات الوطنية ،وهذا هو املاكن اذلي اكن يوجد أأكرب تباين يف
الصيغ .وعىل سبيل املثال ،يف السويد ،تناول قانون حق املؤلف السويدي لعام  2011الكيفية اليت ميكن هبا للمس تخدم،
وفقا ل ألحاكم  16أأو  17أأو  26أأو  26أأ .أأو  26ه ،واليت مشلت ا ألنشطة التعلميية ،أأن يس تغل املصنف احملمي بتدبري تقين.
وس تأأمر احملمكة املؤلف أأو من خيلفه ،بناء عىل عقوبة الغرامة ،بأأن ميَّكن مس تخدم املصنف ،وفقا لالس تثناء ،من اس تغالل
املصنف ابلطريقة املنصوص علهيا يف التقييد أأو الاس تثناء .وابلتايل اشرتط احلمك عىل املؤلف أأو صاحب احلق أأن جيعل من
املمكن للمؤسسة التعلميية أأو املس تفيدين اس تخدام املصنف احملمي بتدابري امحلاية التكنولوجية .واكن هناك حمك يتعلق
ابلتوجيه اجلديد حلق املؤلف اذلي منع املصنفات املتاحة للعامة والرتتيبات التعاقدية من اتباع ذكل الإعفاء حتديدا .واكن دلى
نيوزيلندا هنج خمتلف وحيوي ذلكل .ففي نيوزيلندا ،عىل سبيل املثال ،تناول القسم 226د احلاةل اليت تكون فهيا احلقوق
دلى ُمصدر املصنف احملمي بتدابري امحلاية التكنولوجية بوجب القسم 226ب ،وهذا يعين أأن ماكل حق املؤلف اذلي اكن
عادة ُمصدر املصنف احملمي بتدابري امحلاية التكنولوجية ،ل ميكنه أأن مينع أأو يقيد صنع أأو اس ترياد أأو بيع أأو السامح ابستئجار
هجاز حتايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية .وهذا يعين أأن ا ألفراد املؤهلني ميكهنم اس ترياد أأو بيع أأو السامح ابستئجار هجاز
حتايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية يف نيوزيلندا .ومشل هذا الشخص املؤهل أأي مؤسسة تعلميية .قبل اإماكنية حدوث
للمورد يف المنوذج املعد ذلكل .واكن السبب يف ذكل بس يطا حقا .ما مل تكن رخبريا
هذا ،يتعني عىل اكن الفرد أأن يوحض ذكل ِّ
يف عمل التشفري ،فاإنه من غري احملمتل جدا للمؤسسة التعلميية أأن تكون قادرة عىل التحايل عىل املصنف احملمي بتدابري امحلاية
التكنولوجية .وعىل هذا النحو جعل قسم 226د من املمكن للمؤسسة التعلميية جبلب هجاز للتغلب عىل تدابري امحلاية
التكنولوجية اإىل نيوزيلندا رشيطة أأن تكون مؤسسة تعلميية مؤهةل وفقا ل ألحاكم املعنية .وتناول القسم 226ه اإعفاء مجيع
أأوجه التحايل اليت تمت وفقا ألي مسار درايس يف أأي مؤسسة تعلميية تعمل يف جمال تكنولوجيا التشفري ،أأو املرافق البحثية
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ألي مؤسسة تعمل يف جمال تكنولوجيا التشفري .وقال الربوفيسورس نغ اإنه يود أأن يقوم بشاركة مالحظاته عن الاس تنتاجات
ا ألولية .واكنت املالحظة ا ألوىل يه أأن الطريقة اليت يمت هبا تنفيذ هذه التقييدات والاس تثناءات ل ألنشطة التعلميية يف
الترشيعات الوطنية اكنت متنوعة جدا ،و أأظهرت أأن ادلول ا ألعضاء تفهم وتطبق عىل حنو جيد لك ما يشلك التقييدات
والاس تثناءات املسموح هبا .وانطالقا من اتساع ومعق اللغة ،اكن هناك العديد من احللول املتلفة ملعاجلة مسأأةل حتقيق
التوازن تكل بني مصاحل ماكل حق املؤلف واملصاحل العامة للتعلمي .واكن هناك متثيل جيد اإىل حد ما للك هذه التقنيات يف
مجيع الفئات الامثنية ،والفئات الس تة للتقييدات والاس تثناءات املعنية ،بدءا من الاس تخدام اخلاص والشخيص والاقتباسات
والنُسخ التعلميية واملنشورات التعلميية وعروض ا ألداء املدرس ية والتصالت التعلميية .وبقيت أأحاكم وتقييدات الرترخيص
الإجباري ذات صةل بعدد ل بأأس به من بياانت ا ألعضاء .وذكر الربوفيسور سينغ أأن الاس تثناءات عىل تدابري امحلاية
التكنولوجية ومعلومات اإدارة احلقوق لفائدة ا ألنشطة التعلميية مل تنفذ عىل نطاق واسع ،و أأشار اإىل أأن ذكل ربا اكن بسبب أأن
تدابري امحلاية التكنولوجية ومعلومات اإدارة احلقوق ذاهتا اكنت جديدة جدا واكن هناك تفاوت هائل يف ا ألحاكم اليت مت
تنفيذها ا ألمر اذلي أأظهر بأأنه قد يكون هناك جمال لتحسني ا ألحاكم اليت مت صياغهتا .وفامي يتعلق ابلتقييدات املفروضة عىل
ادلراسة ،قال الربوفيسور س نغ اإنه ألحد هذه التقييدات ،اكنت ادلراسة ل تزال جارية ألنه اكن هناك  52دوةل عضوا ل تزال
متبقية ليك يمت حتليلها .واكنت ادلراسة بثابة مجموعة كبرية من البحوث اليت اس تغرقت قدرا هائال من الوقت واجلهد ولن تكون
جاهزة حىت يمت حتليل ادلول الـ  52املتبقية .و اكن التحليل حتليال دقيقا ل ألحاكم ابللغة الإجنلزيية واكن عىل هذا النحو يقوم
عىل ترمجة دقيقة وموثوقة ابللغة الإجنلزيية للترشيعات الوطنية .وذكر الربوفيسور سينغ أأن نص الترشيع الوطين مل يكن اكمةل،
ول س امي يف حاةل ترتيبات ا ألحاكم املتعلقة ابلرترخيص الطوعي أأو الإجباري ل ألنشطة التعلميية يف ادلول ا ألعضاء املعنية .وليك
تكمتل ادلراسة ،يتعني عىل ادلول ا ألعضاء ،اإذا لزم ا ألمر ،اإرسال وتوفري معلومات حول ما اكن جيب أأن ينعكس يف
ادلراسة .وقال الربوفيسورس نغ اإنه حاول أأن يتناول ،يف هذه ادلراسة ،جوانب متعددة ا ألوجه من ا ألنشطة التعلميية ،وطلب
من الوفد تقدمي أأي مسايمهة من شأأهنا تعزيز ادلراسة .وذكر الربوفيسور سينغ أأن الهنوض ابلتعلمي اكن يقوم عىل املطبوعات
واملساعي الإبداعية للرخرين ،ويبين علهيا .وهبذه الطريقة ،ميكن أأن يكون اجليع ،عىل حد تعبري فيلسوف شهري أرخر ،عىل
نفس قدر حمكة العاملقة اذلين وقفوا أأمامنا ،ألن اذلين ميكهنم أأن يروا ما هو أأبعد ليسوا مه العاملقة ،وإامنا صغار ا ألقزام اذلين
يقفون عىل أأكتاف العاملقة.
 .149و أأعرب الرئيس عن شكره للربوفسور س نغ ،وذكر أأن الوفد جيب أأن يس تخلص من الاس تنتاج حقيقة أأن النتاجئ
س تكون أأفضل بعد أأن يمت الانهتاء مهنا .وقال الرئيس اإنه مع ا ألخذ يف الاعتبار أأن هذه نسخة أأولية من ادلراسة ،فاإن
الربوفيسور س نغ سيمتكن من الرد عىل أأي خماوف وأأس ئةل دلى الوفود .وطلب الرئيس أأن تشري ا ألس ئةل والتعليقات اإىل
املوضوع ،وهو الاس تثناءات والقيود عىل ا ألنشطة التعلميية.
 .150وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وشكر الربوفيسور س نغ عىل دراس ته الاس تعراضية اجلارية املنظمة
تنظامي جيدا بشأأن الاس تثناءات عىل حق املؤلف ل ألنشطة التعلميية .و أأعرب الوفد عن تقديره العميق للس ياق التارخيي اذلي
قدمه والضوء اذلي سلطه عىل الرتكزي عىل التعلمي ل ألجيال القادمة يف الوقت اذلي يتصوره .و أأشار اإىل أأن ادلراسة أأبرزت
الطبيعة التعويضية ا ألساس ية لنظام امللكية الفكرية ،من خالل التأأكيد عىل احلفاظ عىل الوضع اخلاص لس تخدام املصنفات
بغرض نرش التعلمي وتيسريه .ورحب الوفد ابس تعراض الاس تثناءات التعلميية الامثنية احملددة ،الواردة يف ادلراسة المتهيدية،
ونظر ابهامتم اإىل الزنعة القوية اليت نشأأت ابلفعل جتاه ا ألحاكم اليت تتعلق ابلس تخدام اخلاص أأو الشخيص ،وابلتايل فرض
عقوابت عىل منظور التنوير اذلايت والتعلمي الشخيص جتاه العملية التعلميية .ونظر ألنه مل يمت بعد الانهتاء من ادلراسة ،لحظ
الوفد أأن ادلراسة المتهيدية امتنعت عن تقدمي اس تنتاجات هنائية ،ولكنه اعرتفت بوجود ثغرات معيقة معينة يتعني ملؤها عىل
املس توى ادلويل ،با يف ذكل تدابري امحلاية التكنولوجية .و أأقر الوفد أأيضا بأأن ادلراسة المتهيدية عززت املُثل العليا لإعالن
ا ألمم املتحدة العاملي حلقوق الإنسان الصادر عام  1948اذلي يؤكد عىل أأن للك خشص احلق يف التعلمي .وعززت ادلراسة
أأيضا قياسا متعلقا ابلترشيع ا ألول حلق املؤلف ،وقانون أن لعام  ،1710واذلي أأكد اإماكنية الوصول املس متر لفرص التعمل
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بأأسعار معقوةل جليع املس تخدمني ،وهو ما أأوحضته اجملموعة ا ألفريقية يف اللجنة .وذكرت اجملموعة أأن س تقدم تعليقات أأكرث
موضوعية بعد دراسة متأأنية لهذه ادلراسة ،بعد انهتاهئا.
 .151وتوجه وفد الصني ابلشكر اإىل الربوفيسور س نغ عىل ما قدمه من عرض عن تقييدات واس تثناءات حق املؤلف
لفائدة ا ألنشطة التعلميية ،وعىل الإشارة اإىل القوانني يف الصني .وذكر الوفد أأن احلكومة الصينية قد أأولت اهامتما دامئا اإىل
العدل والإنصاف يف الفرص التعلميية املقدمة للجمهور.
 .152و أأعرب وفد الربازيل عن شكره للربوفيسور س نغ عىل تقدمي رؤيته بشأأن اس تكامل سلسةل من ادلراسات عن
التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات البحوث الرتبوية .وذكر الوفد أأن املرشوع املقدم يف اللجنة اس تفاد من ا ألوراق
البحثية امخلسة اليت قُدمت يف عام  2009يف تكل اللجنة .ويف املرشوع ،أأوحض الربوفيسور س نغ مثانية موضوعات ،يه
الاس تخدام اخلاص أأو الشخيص ،والاقتباسات ،واس تخدام النُسخ ل ألغراض التعلميية ،واملطبوعات التعلميية ،وعروض
ا ألداء املدرس ية ،والتصالت التعلميية ،والرترخيص الإجباري للنسخ ،وترمجة املصنفات ل ألغراض التعلميية ،والاس تثناءات
عىل تنفيذ تدابري امحلاية التكنولوجية ومعلومات اإدارة احلقوق .و أأوحض الوفد أأنه عىل الرمغ من أأنه مل يكن دليه الوقت الاكيف
لتقيمي الوثيقة باكملها مفن املهم الإشارة اإىل أأنه يف الربازيل ،السوابق القضائية الوطنية قد قررت ابلفعل أأن التقييدات مل تكن
ابلضورة جزءا من أأي قانون اإجيايب حلق املؤلف طاملا أأهنا تناولت احلق ا ألسايس يف التعلمي واتبعت ارختبار اخلطوات
الثالثة .وفامي يتعلق ابلس تخدام اخلاص/الاس تخدام العادل  ،اكن دلى الوفد ،يف الترشيعات الوطنية الإجيابية ،تقييد عىل
النُسخ من جزء صغري من املصنف .وفامي يتعلق اب ألس ئةل ،ذكر الوفد أأنه س يكون من املهم ابلنس بة لدلول ا ألعضاء فهم
الاجتاهات السائدة يف امخلس اإىل س بع س نوات املاضية ،يف اس تثناءات وتقييدات الترشيعات الوطنية ألغراض ا ألحباث
التعلميية ،وذكل لتقدمي فكرة عن كيفية ما بذلته ادلول ا ألعضاء من هجد للوصول اإىل التوازن املتغري للحقوق والواجبات يف
نظام امللكية الفكرية.
 .153وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وو َّجه الشكر اإىل الربوفيسور س نغ عىل ما قدمه
من عرض لدلراسة ا ألولية عن الاس تثناءات والتقييدات املفروضة عىل حق املؤلف ،فامي يتعلق اب ألنشطة التعلميية .وتتطلع
الوفد لرؤية النسخة اكمةل من ادلراسة ،واكن مقتنعا أأهنا س تكون أأساسا مفيدا لإجراء مزيد من املناقشات حول هذا
املوضوع.
 .154و أأعرب وفد اململكة املتحدة عن شكره للربوفسور س نغ عىل ادلراسة ،وذكر أأنه حباجة اإىل مزيد من الوقت للنظر
بدقة يف ادلراسة .و أأوحض الوفد أأنه فامي يتعلق ابململكة املتحدة قد يكون هناك عنارص يف ادلراسة قد ل تكون أأخذت بعني
الاعتبار التغريات اليت أدخلت يف اإصالح حق املؤلف .2014
 .155وشكر وفد ش ييل ا ألمانة والربوفيسور س نغ عىل ادلراسة اليت رأأى أأهنا سوف تكون ذات فائدة كبرية يف املناقشات
املقبةل ،بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل .و أأظهرت املعلومات اليت ُمجعت يف ادلراسة أأن مجيع البدلان اليت مت حتليلها اكن
دلاهيا اس تثناء أأو تقييد واحد عىل ا ألقل يف هذا اجملال ،وهو ما يعين أأن املسأأةل اكنت ذات صةل للغاية ابدلول ا ألعضاء.
و أأظهرت ادلراسة أأيضا أأن هناك عددا قليال من البدلان اليت دلاهيا اس تثناءات وتقييدات لتدابري امحلاية التكنولوجية ،و أأنه مت
النظر يف الاس تثناءات والتقييدات يف الوقت اذلي مل يكن هناك سوى املصنفات املادية وليس املصنفات الرمقية ذات
الصةل .وعرض العنرص الرمقي التحدايت اجلديدة اليت يتعني النظر فهيا بطريقة مناس بة ،واكن يتعني أأن يعكس الترشيع
التكنولوجيات اجلديدة .وذكر الوفد أأنه فامي يتعلق بقضية ش ييل يف ادلراسة ،فاإن دليه تصويبات من املزمع اإرسالها يف وقت
لحق.
 .156وحتدث وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وتوجه ابلشكر اإىل الربوفيسور س نغ عىل
دراس ته عن تقييدات واس تثناءات حق املؤلف ل ألنشطة التعلميية .ورحبت اجملموعة ابلعرض التقدميي وتركزيه عىل الهنوض
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ابلتعلمي ابعتباره مصلحة عامة يف مقابل مصلحة الفنانني اذلين يعملون لبتاكر منتجات فكرية .وذكر الوفد أأن الوثيقة بتصمميها
املأألوف من شأأهنا ،عند اإجنازها ،أأن تصبح أأداة مفيدة للتحليل املقارن فامي يتعلق بقوانني ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف هذا
اجملال.
 .157وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الربوفيسور س نغ عىل بدايته املهمة يف ادلراسة الشامةل عن التقييدات
والاس تثناءات عىل ا ألنشطة التعلميية ولتقدمي مرشوع لدلراسة اإىل جلنة حق املؤلف يف تكل املرحةل .و أأعرب عن تقديره
للقامئ ابملراجعة اجلديدة ل ألنظمة احمللية ،ابلنظر اإىل العديد من وسائط التعلمي اجلديدة ،واعرتف ابملهمة الهائةل للتعامل مع
مجيع النظم القانونية يف اإطار مهنجية واحدة .وعالوة عىل ذكل أأشاد الوفد ابعرتاف القامئ ابدلراسة بأأن النظم القانونية
وا ألعراف القانونية اكنت متنوعة و أأن التقييدات والاس تثناءات املعنية اكنت متعددة ا ألوجه وومتنوعة بذاهتا من حيث
الهيلك والتطبيق .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مراجعة ادلراسة كلك ،وإاىل مراجعة القسم املبني بشأأن نظام الولايت
املتحدة عىل وجه اخلصوص .وسوف يقدم الوفد اقرتاحات وتعديالت ،اإن وجدت ،اإىل املؤلف يف الوقت املناسب ،و أأضاف
أأن ادلراسة اكنت مسايمهة جاءت يف الوقت املناسب لإجراء مناقشات موضوعية بني اخلرباء بشأأن هذه املسأأةل ،يف اللجنة.
 .158و أأعرب وفد أأوزبكس تان عن شكره للربوفيسور س نغ عىل دراس ته وحتليهل .وذكر الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن هناك
بعض القضااي مل حتل بعد ،فاإن ادلراسة املتمتة ستساعده عىل تطوير ترشيعه .و أأراد الوفد أأن يعرف ما اإذا اكن سيمت اإدراج
أأي تغيريات يف الترشيعات احمللية يف التقرير يف هذه ا ألثناء.
 .159وتوجه وفد أأوروغواي ابلشكر اإىل الربوفيسور س نغ عىل ادلراسة اليت عرضها .وذكر الوفد أأن ادلراسة اكنت ابلفعل
معال جبارا اكن شامال وغنيا عىل حد سواء .وذكر الوفد أأنه اتفق مع أأيمهية التعلمي عىل النحو اذلي أأبرزته ادلراسة .وابعتباره
التعلمي أأحد ا ألهداف الإمنائية املس تدامة ( أأهداف التمنية املس تدامة) ،اكن يف الواقع هو أأساس التمنية اليت أأاتحت الوصول
اإىل التنفيذ .وذكر الوفد أأن بدله قد قدمت معلومات فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات عىل ا ألنشطة التعلميية ونظرا ألنه
اكنت هناك بعض القضااي املوحضة فامي يتعلق ابلرتمجة ،ذكر الوفد أأنه س يوفر نسخة ابللغة الإجنلزيية من ترشيعاته عن حق
املؤلف ،وذكل ليمت اإدرهجا يف الطبعة التالية من ادلراسة.
 .160وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ و أأعرب عن رغبته يف تسجيل موقفه من العمل الشاق اذلي
بذهل الربوفيسور س نغ ،يف صياغة ادلراسة عن تقييدات واس تثناءات حق املؤلف ل ألنشطة التعلميية .وساعدت ادلراسة
اللجنة عىل فهم الكيفية اليت مكنت ادلول ا ألعضاء ،من خالل ترشيعاهتا الوطنية ،من احلفاظ عىل التوازن ادلقيق بني
املصلحة العامة يف احلصول عىل املعرفة واحلق يف التعلمي ،وحامية حقوق أأحصاب حق املؤلف .وملَّا اكن تقرير أأوليا ومت تقدميه
قبل بضعة أأايم فقط اإىل جلنة حق املؤلف ،ذكر الوفد أأنه بعد العرض التقدميي اذلي اكن واحضا جدا وموجزة ،فاإنه يتطلع اإىل
مراجعة ادلراسة ،بعد أأن تكمتل.
 .161وانضم وفد نيجرياي اإىل املندوبني ،ول س امي اجملموعة ا ألفريقية ،يف الرتحيب ابلتقرير املؤقت عن ادلراسة املعنية
بتقييدات واس تثناءات حق املؤلف ل ألنشطة التعلميية اليت أأجراها الربوفيسور س نغ .ور أأى الوفد أأن التقرير من شأأنه أأن
يسهم اإىل حد كبري يف املناقشات اليت جترى حول موضوع الاس تثناءات والتقييدات للمؤسسات التعلميية والبحثية ،ول س امي
يف ضوء التحديد الواحض جدا جملموعات خمتلفة من الاس تثناءات والتقييدات .و أأعرب الوفد عن رسوره بشلك خاص بأأن
يرى أأن القانون النيجريي مت أأخذه بعني الاعتبار يف ادلراسة .ومع ذكل فاإنه أأعرب عن رغبته يف الإشارة اإىل أأن بعض
العنارص من قانونه مل تنعكس يف التقرير ،وحتديدا فامي يتعلق ابلرتارخيص اإجبارية للنسخ والرتمجة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يعيد
الربوفيسور س نغ النظر يف هذا اجلزء من ادلراسة املعنية ابلقانون يف نيجرياي و أأنه نظرا ألن نيجرياي اكنت تقوم حاليا براجعة
قانون حق املؤلف ،فاإن نتاجئ ادلراسة س تكون ابلتأأكيد مفيدة جدا يف أأن معلية الاس تعراض.
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 .162وهنأأ الرئيس الربوفيسور س نغ عىل هذه ادلراسة العاملية الشامةل جدا اليت بال شك تطلبت قدرا هائال من العمل.
وذكر الرئيس أأنه عىل ثقة من أأن رؤية التقييدات والاس تثناءات لفائدة ا ألنشطة التعلميية اليت مت عرضها س تكون مفيدا للغاية
ليس جملرد دراس هتا ،ولكن للتأأثري اليت س ترتكه عىل الترشيعات الوطنية .وسأأل الربوفيسور س نغ عام اإذا اكنت الفئات الامثنية
املس تخدمة لتنظمي ادلراسة ،اكنت اكفية .و أأعرب الرئيس عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن الربوفيسور س نغ من خالل اإجرائه
لدلراسة يرى أأنه ينبغي أأن يكون هناك فئات اإضافية .كام أأعرب الرئيس عن رغبته يف معرفة اإىل أأي مدى اكنت الفئات
ملزتمة ابلوقت املناسب ،يف ضوء العامل الرمقي ،وإاذا ما اكن الربوفيسور س نغ قد درس تأأثري تكل الفئات يف العامل الرمقي.
 .163و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عن شكره للربوفيسور س نغ عىل عرضه ورحب ابلبحث اذلي
جري من أأجل حتديث وتعزيز ادلراسات ا إلقلميية امخلسة لعام  ،2009اذلي قدم حملة عامة عن الوضع يف ادلول ا ألعضاء يف
أأ َّ
الويبو .ومل يكن وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه قد أألقى نظرة معيقة عىل ادلراسة ،وتطلع اإىل اس تعراض هذه
ادلراسة الشامةل ،وعىل وجه اخلصوص ،أأقساهما اليت تتناول الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .و أأبدى الوفد اس تعداده
لتقدمي تعليقات عىل ادلراسة وحتديثات لها اإذا اكن ذكل ممكنا .و أأضاف الوفد أأنه فامي يتعلق بصطلح التحايل ،فاإنه يرغب ىف
أأن يفهم حتليل املؤلف بشلك أأفضل ،و أأيضا أأن الاحتاد ا ألورويب مل ينص عىل احلق يف التحايل عىل هذا النحو ،ولكنه
طلب من ادلول ا ألعضاء ذكر التدابري املناس بة ،لضامن أأن يتيح أأحصاب احلقوق للمس تفيدين اس تثناءاهتم ،ويف بعض
احلالت ،س بل الاس تفادة من الاس تثناء ،مثال من خالل توفري نسخة دون تدابري حامية تكنولوجية.
 .164ودعا الرئيس املنظامت غري احلكومية لطرح ا ألس ئةل واملالحظات ،مع أأخذ الوضع احلايل لدلراسة يف الاعتبار.
 .165وذكر ممثل برانمج العداةل الإعالمية وامللكية الفكرية ( )PIJIPأأنه بعد أأن اس تعرض جزءا من التقرير ،لحظ أأنه
حيتوي عىل الكثري من البياانت املهمة جدا عن كيفية تصنيف التقييدات والاس تثناءات املتلفة .و أأعرب املمثل عن رغبته يف
معرفة ما اإذا اكنت هناك رخطة لالفراج عن البياانت بشأأن نوع املنصة مفتوحة املصدر ،حبيث ميكن أأن يشاركها ابحثون
أرخرون ويتعاملون معها ويس تخدموهنا ،وليس فقط يف شلك تقريرها ،ولكن يف شلك البياانت اخلاصة هبا .وطلب املمثل من
الربوفيسور س نغ توضيح ترصحياته عن بند الاس تخدام العادل دلى الولايت املتحدة ا ألمريكية ،وتوضيح ما اذا اكن
س يصنف بند التعامل العادل احلايل دلى س نغافورة عىل أأنه بند اس تخدام العادل .كام طلب املمثل من الربوفيسور س نغ
التعليق عىل أأي ارختالفات بني رشط الاس تخدام العادل دلى س نغافورة وغريه من رشوط الاس تخدام العادل يف دول
أأرخرى مثل مجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية ومالزياي وغريها من ا ألماكن .وفامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات يف
جمال التعلمي ،طلب املمثل من الربوفيسور س نغ التعليق عىل انفتاح التقييدات والاس تثناءات التعلميية يف أأي بدل ،وإاذا ما
اكن دلى الربفيسور أأي توضيحات أأو حتليالت حول هذه النقطة.
 .166وشكر ممثل مؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ( )eIFL.netالربوفيسور س نغ عىل دراس ته ،اليت اكنت شامةل
جدا والفنية للغاية عىل حد سواء ،واليت تتطلع اإىل التحليل .ونظرا ألن ممارسة التعلمي تغريت عىل مدى الس نوات العرشين
املاضية ،ل س امي من خالل التقنيات اجلديدة املقدمة اليت أأاتحت طرقا جديدة رمقية ودولية هممة للتدريس والتعمل ،وسأأل
املمثل عن الكيفية اليت َّقمي هبا الربوفيسور س نغ كيف سايرت قوانني حق املؤلف التكنولوجيا اجلديدة ،وإاىل أأي مدى
مسحت تكل القوانني ابس تخدام ا ألشاكل الرمقية ،التعلمي عن بعد عرب الإنرتنت ،واس تخدام الوسائط املتعددة يف الغرفة
ادلراس ية ،وكيف مسحت ابلس تخدام عرب احلدود.
 .167ورحب ممثل مجعية أأمناء دور احملفوظات ا ألمريكية ( )SAAابدلراسة المتهيدية الضخمة اليت أأجراها الربوفيسور س نغ
عىل اس تثناءات حق املؤلف ل ألنشطة التعلميية .املططات التفصيلية لدلراسة عن ا ألحاكم يف مثاين فئات من الاس تخدامات
التعلميية ،يف خمتلف القوانني الوطنية ،شامةل ا ألغراض اليت من أأجلها تدفع دور احملفوظات ابنتظام تاكليف نتاجئ حبوث دور
احملفوظات .و ألن دور احملفوظات ر أأت مثل هذا الاس تخدام واملس تخدمني ابعتبارهام حتقيقا للهدف الهنايئ لعملهم يف الاقتناء
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واحلفظ ،اكن من دواعي رسورمه أأن وفرت تكل البدلان اس تثناءات لتقدمي دمع للروح اليت حافظ علهيا أأمناء دور
احملفوظات .وعىل الرمغ من كون املمثل جزءا من نفس الس ياق ،فاإنه أأعرب عن رغبته يف الإشارة اإىل فارق هام بني معل
جلنة حق املؤلف يف التعلمي ومعلها يف حمفوظات املكتبات .ويف حاةل موضوع املكتبة ،ما اكن حمل تساؤل اكن لفيفا الفاعلني
واملس تفيدين حمدودا أأكرث و أأكرث قابلية للتحديد .وقبل أأن يمتكن املعلمون والطالب من الاس تفادة من املواد ا ألرش يفية،
سواء اكن ذكل دلراسة خاصة أأو أأحباث منشورة ،اكن عىل دور احملفوظات حتديدها واحلصول علهيا ،ونسخها من أأجل
حفظها ،و أأحياان اس تخراهجا من ا ألنظمة الإلكرتونية ،وإانشاء أأدوات فهرسة لها ومعل نسخ دراسة مهنا للمس تخدمني يف مجيع
أأحناء العامل .واكنت تكل أأنشطة مت حتديدها بعناية تتبع مجموعة منظمة من املامرسات املهنية .وعىل مدى الس نوات الامثين
املاضية ،ركزت العديد من املناقشات اليت جرت بشأأن دور احملفوظات واملكتبات يف جلنة حق املؤلف عىل مجموعة من
املواضيع عن الاس تثناءات والتقييدات .ور أأى املمثل أأنه من املهم أأن يتقدم رسيعا العمل اجلاري اذلي يصقل املواضيع ا ألحد
عرش املتعلقة ابس تثناءات دور احملفوظات واملكتبات.
 .168وذكر ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية أأنه يرغب يف معرفة ما اإذا اكن بعد الانهتاء من ادلراسة ،س يقوم
الربوفيسور س نغ بتحديد اجملالت اليت اكن يعتقد أأن هبا حالت أأكرث اإحلاحا يتعني اإثباهتا من أأجل تنس يق الاس تثناءات.
وكذكل أأعرب املمثل عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكنت القضااي العابرة للحدود اليت ميكهنا الاس تفادة من نوع ما من وضع
املعايري ،وردت يف ادلراسة .ونظرا ألنه اكنت هناك بعض الاس تثناءات املتعلقة ابلرتمجة ،ومع ارتفاع تلكفة القيام برتمجة عالية
اجلودة ،أأراد املمثل معرفة ما اإذا اكن من املمكن ،ابلنس بة للمصنفات اليت يمت القيام هبا يف اإطار ترارخيص الرتمجة ا إللزامية
هذه ،أأن يمت تقدميها اإىل أأسواق متعددة ،ل س امي ابلنس بة للبدلان اليت مل يكن للمصنفات اليت يف جمال التعلمي أأو اجملال العلمي
أأسواق كبرية فهيا .وكذكل أأعرب املمثل عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن الربوفيسور سينغ قد حبث يف دراسة الويبو بشأأن
التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف البيئة الرمقية اليت أأعدها سام ريتشاردسون ،اليت حبثت فامي
اإذا اكن ارختبار اخلطوات الثالثة يف جمال حق املؤلف ينطبق عىل التقييدات املفروضة عىل وسائل الانتصاف واليت خلُصت
اإىل أأن ارختبار اخلطوات الثالثة مل ينطبق عىل التقييدات املفروضة عىل وسائل الانتصاف .وذكر املمثل أأن مكتب حق
املؤلف ابلولايت املتحدة قد توصل اإىل نفس النتيجة ،واكن دليه عىل هذا النحو املوىص نظام للمصنفات اليتمية اليت
ستس تخدم تقييدا عىل وسائل الانتصاف ،يف مواهجة التقييد عىل احلق ،أأو يف مواهجة الرترخيص الإجباري ،كوس يةل لتوس يع
نطاق الوصول اإىل املصنفات اليتمية.
 .169وهنأأ ممثل اجلعية ادلولية للنارشين ( )IPAالربوفيسور س نغ عىل العرض اذلي قدمه .وتتطلع املمثل اإىل ادلراسة
الاكمةل اليت تشمل ادلول الـ  52ا ألخرية يف قامئته ،و أأشار اإىل الهدف الوطين العميق لبحثه .وتزامنت ادلراسة بشلك جيد
للغاية مع موقف الس ياسة القامئة منذ فرتة طويةل للجمعية ادلولية للنارشين ،حيث جشعت املؤلفني احملليني عىل اإنتاج حمتوى
يناسب النارشين احملليني ،حىت يمتكن الطالب يف لك بدل من احلصول عىل موارد تعلميية بأأعىل مس توايت اجلودة.
 .170وطلب الرئيس من الربوفيسور س نغ الرد عىل بعض القضااي املثارة.
 .171وتوجه الربوفيسور س نغ ابلشكر اإىل الرئيس وانئب الرئيس واملندوبني عىل املساهامت واملالحظات القمية جدا .وقال
الربوفيسور سينغ اإنه سعيد ابملشاركة يف احلوار اذلي س يؤدي اإلىى حتسني العرض التقدميي وادلراسة ،ألنه اكن فقط من
خالل تبادل مفتوح للراء وا ألفاكر حول أأن ادلراسة ميكن أأن تكون أأكرث اإجيازا و أأكرث دقة .وقال الربوفيسور س نغ اإنه يف
معلية مراجعة الترشيع اذلي مت تنفيذه يف الوقت الراهن ،لن يمتكن من معاجلة التغيريات املقرتحة عىل قانون حق املؤلف
املقدمة من ادلول ا ألعضاء املعنية .وعىل سبيل املثال ،ألن التغيريات يف قانون حق املؤلف ابململكة املتحدة يف عام  2014مل
تكن قابةل للتنفيذ ،فاإهنا مل تنعكس يف املرشوع .وقال الربوفيسور سينغ اإنه س يتشاور مع ا ألمانة فامي يتعلق بعاجلة التغيريات
الترشيعية اليت اكنت عالقة ،ولكهنا ليست قابةل للتنفيذ كام لو اكن يتعني النظر فهيا أأو تسهيلها ،فاإن ادلراسة لن تتوقف أأبدا.
وذكر الربوفيسور سينج أأن البديل الرخر هو جعل ادلراسة متغرية بنسب خمتلفة وذاتية التحديث بشلك دينامييك ،حيامث
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أأمكن لدلول ا ألعضاء حتديث التصنيفات بأأنفسهم .وعندئذ س تصبح ادلراسة شيئا أأقرب اإىل التعلمي بشأأن الاس تثناءات .ولن
تكون فقط مصدرا ذايت التحديث بشلك دينامييك ولكن تكون أأيضا بثابة مورد التحديث الأكرث دقة وموثوقية لهذا الغرض.
ورحب الربوفيسور س نغ هبذه الفكرة ،نظرا حلقيقة أأنه عىل حنو ما أأشار اإليه بعض املندوبني فاإن التعلمي وا ألنشطة التعلميية
ونطاق ا ألنشطة التعلميية مل يكن هلم حدود .وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه الرئيس ،قال الربوفيسور س نغ اإنه ل ميكهن
القول بشلك قاطع بأأن التعلمي ميكن ضغطته يف فئات خمتلفة .وحىت يف احلالت اليت ل ميكن فهيا وضع ادليناميات التعلميية يف
فئات ،ف ألغراض هذه ادلراسة ،اكنت الفئات لزمة .واكن ذكل يعىن املفاضةل بني التجريد وادلقة للمتكن من اس تخالص
نتاجئ قابةل للحياة من الظواهر الاجامتعية .ول ألسف ،مثلام ميكن أأن يقول علامء العلوم الاجامتعية ،اكنت لك دراسة متحزية
بسبب الافرتاضات اليت وضعها الباحث يف هذه العملية .وإاذا اكن هناك أأي فئة معينة من شأأهنا أأن تصلح بشلك أأفضل
للتصنيف اذلي اكن موجودا ،فقد ذكر الربوفيسور س نغ بأأنه س يقوم بأأكرث من جمرد النظر فهيا ،عىل الرمغ من أأن ذكل
س يعين اإعادة أأجزاء كبرية من ادلراسة .وقال الربوفيسور س نغ اإنه اس تعرض ا ألحاكم الـ  2280من الترشيع اليت قدمهتا ادلول
ا ألعضاء ،وبد أأ بأأربعة فئات فقط اليت بعدها بفرتة وجزية بد أأت يف التوسع .ولقد اكنت معلية ديناميكية أأوقفها بعد مثاين فئات،
ألنه بد أأ التحضري لهذا الاجامتع .وذكر الربوفيسور سينج أأن دليه معضةل كبرية مع الفئة املتعلقة ابلتصالت والتسجيالت.
ويف البداية مت اقرتاح هذه الفئة كفئتني منفصلني يف حتليهل ،وبعد الاطالع عىل ا ألحاكم الترشيعية قام ابإلغاهئام ،حيث أأدرك
أأن العديد من ادلول ا ألعضاء عاجلت السيناريوهني ابعتبارهام متطابقني .وبعبارة أأرخرى ،عندما اكن التعمل عن بعد معنيا ،اكن
هناك شلك من أأشاكل ليس جمرد اإرسال املصنف ،ولكن أأيضا تسجيل الإرسال اذلي تال ذكل ،عىل سبيل املثال لعمليات
الإرسال املتكرر .و بدا أأن التعامل معها عىل حدة س يكون مصطنعا اإىل حد ما .ومع ذكل ،يف الوقت نفسه ،اكن ل بد من
الإقرار حبقيقة أأنه ميكن أأن يكون هناك تسجيل دون بث أأو بث دون تسجيل .وعىل هذا النحو ،اكن هناك مفاضةل يف
صياغة ادلراسة بأأمكلها ،واكنت يه السبب يف املعضةل .ودعا العديد مما يسمى بأأحاكم التعمل عن بعد اليت اكنت معقوةل شلكيا
يف الترشيع الوطين اإىل التفسريات املوضوعية اليت أعطيت ملفاهمي مثل التصالت أأو املصنفات أأو املوضوع ،واليت عىل
مس توى ادلراسة ل ميكن الاضطالع هبا ألن ادلراسة اكن من املفرتض أأن تقترص عىل أأس باب جدوى اإجراء مراجعة
ترشيعية ل ألحاكم الوطنية .و أأوحض الربوفيسور س نغ أأنه يف مناقشات مع ا ألمانة حول ادلراسة ،اكن أأحد ا ألس ئةل ا ألوىل اليت
مت طرهحا هو كيف سيمت التعامل مع فقه السوابق القضائية ،كام اكن يسمى يف نظم القانون الشائعة ،اذلي حييط ابملفهوم
الاكمل لالس تثناءات التعلميية .وكذكل اكنت هناك ثالث حالت عىل ا ألقل تتعامل مع التعامل العادل ،وليس الاس تخدام
العادل ،يف س نغافورة ،وقال الربوفيسور س نغ أأنه ل ميكنه معاجلة لك مهنا ألن القيام بذكل يعين النظر يف الترشيع الوطين
وكذكل مجيع السوابق القضائية الوطنية البالغ عددها  .188و أأشار الربوفيسور سينغ اإىل أأنه حاول قصارى هجده أأن يكون
شامال قدر الإماكن ،وذكل ليك تكمتل دراسة هذا اجلدول يف املرحةل المتهيدية خالل  7أأشهر ،ودعا لبذل هجود جبارة من
جانب ا ألمانة ومن جانبه عىل حد سواء .وإاذا اكنت هناك عنارص للسوابق القضائية من السوابق القضائية لدلول ا ألعضاء من
شأأهنا أأن تغري التصنيف أأو تسلط الضوء من جديد عىل التفسريات اليت أعطيت للترشيعات الوطنية ،فقد دعا الربوفيسور
س نغ ادلول ا ألعضاء اإىل املسايمهة بدخالهتا والتصال اب ألمانة وذكل لتحسني ادلراسة .وحث الربوفيسور س نغ ادلول
ا ألعضاء عىل املسايمهة يف قاعدة بياانت الويبو القانونية ) .(WIPO Lexو أأوحض الربوفيسور سينغ أأنه قر أأ دراسات
الربوفيسور ريتشاردسون ،وعرف بدراسات أأرخرى بشأأن هذا املوضوعُ ،جترى يف خمتلف املؤسسات الأاكدميية .ول إالجابة
عىل سؤال عن ما اإذا اكن سيتعامل مع حمك التعامل العادل دلى س نغافورة كباعتباره اس تخداما عادل ،ذكر الربوفيسور سينغ
أأن ما فعهل ابعتباره كتابة أأاكدميية بنشاط يف س نغافورة اكن للضغط من أأجل أأن تامتىش س نغافورة يف هناية املطاف مع
املذهب ا ألمرييك لالس تخدام العادل .ووفقا للتغيريات املهنجية اليت أأدخلها الربوفيسور س نغ عىل القسم  ،35اذلي يعادل
القسم  107من قانون حق املؤلف ابلولايت املتحدة ،فاإنه مت حتسينه فعليا وبشلك تدرجيي ثالث مرات خالل العقد
املايض ،هبدف أأن يكون يف هناية املطاف مشاهبا ،أأاي اكن ا ألمر ،حلمك الاس تخدام العادل  107يف الولايت املتحدة .واكن
هناك عدد من اخلالفات ،عىل سبيل املثال اكن تعامال عادل يف س نغافورة ،بدل من اس تخدام عادل .واكن التعامل العادل
يف الرتاث التارخيي ،ابعتباره صاحلا عاما ،نظاما مغلقا حمسواب ،ويتعلق ابلتعامل العادل يف اس تخدام املصنفات .ومت ختصيص
اس تخدام املصنفات حلاةل حمددة للغاية .وذكر الربوفيسور سينغ أأنه من وهجة نظر أأاكدميية ،واكن وجود حمك مفتوح حممك
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ومرن بطبيعته يشمل املعايري القامئة واملس تقبلية للتقييدات والاس تثناءات املعقوةل واملمكنة ،ول س امي يف س ياق التعلمي ،ألنه
ل ميكن توقع أأن يس تجيب املرشعون لطلبات حمددة بشأأن التقييدات والاس تثناءات ،ميثل هدفا رضوراي وميكن حتقيقه.
وعىل هذا النحو ،اعمتدت س نغافورة بعض التوصيات الربوفيسور س نغ وسنَّت أأحاكمه .ومع وجود مخسة عوامل مقابل
أأربعة ،اكن النص الس نغافوري ليس متاما مثل ارختبار الاس تخدام العادل يف  .107وفامي يتعلق بأأحاكم الرتارخيص الإجبارية،
أأوحض الربوفيسور س نغ بأأنه اكن من الصعب للغاية قراءة الرتارخيص الإجبارية من ا ألحاكم الترشيعية املعنية ،وقال اإنه
سريحب بأأن يعطيه املندوبون معلومات اإضافية ،ول س امي مندوب نيجرياي .وذكر الربوفيسور س نغ أأنه يف حاةل قضااي التوفيق
والقضااي اليت عرب احلدود ،ألن ذكل مل يكن موضع تركزي ادلراسة ،فاإنه مل جير أأي حتليل حول هذه املسائل كام مل يقدم أأي
أأحاكم كبرية عرب احلدود تتعامل مع الاس تثناءات التعلميية الواردة يف ادلراسة .وعلق الربوفيسور س نغ بأأن البياانت املس تقاة
من ادلراسة اكنت متاحة ابلفعل عىل قاعدة بياانت الويبو القانونية ( .)WIPO Lexوشكر الربوفيسور س نغ فريق قاعدة
بياانت الويبو القانونية ( ،)WIPO Lexاذلي رصح بأأهنم اكنوا يؤدون اجلزء ا ألقل تقديرا وا ألبس قمية من العمل الهام فامي
يتعلق بجال حبوث حق املؤلف.
 .172و أأعرب الرئيس عن شكره للربوفيسور س نغ ،وذكر أأن اللجنة اكنت دون أأدىن شك ،يف انتظار الوثيقة الهنائية بفار
الصرب بجرد تزويدها ابملعلومات اليت سرتسلها خمتلف الوفود.
 .173و أأشار وفد الربازيل اإىل أأنه سأأل الربوفيسور سينغ عام اإذا اكن بوسعه التوصل اإىل الاجتاهات السائدة يف الس نوات
الس بع املاضية أأو حتديدها ،منذ أأن قُدمت هذه ادلراسة يف عام  ،2009بشأأن التغيريات يف الترشيعات يف الاس تثناءات
والتقييدات.
 .174وذكر الربوفيسور س نغ أأن الاجتاهات سوف تصبح أأكرث وضوحا بعد الانهتاء من ادلراسة ،وهو ما من شأأهنا أأن
جيعل من السهل النظر يف لك التغيريات استنادا اإىل جداول زمنية .ويف ضوء التغيريات اليت أأدخلت عىل سبيل املثال يف
اململكة املتحدة ،ميكن أأن يكون هناك منط مت رمسه بعد الانهتاء من ادلراسة .وقال الربوفيسور سينغ اإنه لن حياول التوصل
اإىل أأي اجتاهات مرجتةل ميكن مالحظهتا .و مل يكن قادرا عىل التوصل اإىل أأي اس تنتاجات هنائية يف هذه املرحةل من خالل
أأحاكم تدابري امحلاية التكنولوجية ومعلومات اإدارة احلقوق و أأحاكم التعمل عن بعد اليت اكنت لكها جديدة ابلتأأكيد.
 .175وارختمت الرئيس أأن ادلورة.

البند  6من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
 .176افتتح الرئيس البند  6من جدول ا ألعامل ،وهو التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .وفتح
الرئيس الباب لإلقاء البياانت العامة بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل .وقال الرئيس اإن النقاش اكن عىل وشك أأن يكون
منظام من حيث قامئة املوضوعات اليت مت مجعها يف ادلورتني السابقتينال س امي عن موضوع احلفظ .ويف ادلورة السابقة للجنة،
شاركت الوفود يف مناقشة جرت حول حق النسخ واحلفاظ عىل النُسخ وعن الإيداع القانوين وعن اإعارة املكتبات .ويف تكل
ادلورة اكنت املواضيع الثالثة املطروحة عىل الطاوةل تتناول الاس ترياد املوازي والاس تخدامات عرب احلدود واملصنفات اليتمية
با يف ذكل املصنفات املسرتدة واملسحوبة واملصنفات غري املتاحة يف السوق .وخلص الرئيس املوضوعات السابقة اليت متت
مناقش هتا .وحول موضوع احلفظ ،اعترب أأنه من أأجل ضامن أأن تمتكن املكتبات ودور احملفوظات من القيام بسؤوليهتا اخلدمية
العامة من أأجل احلفظ ،با يف ذكل يف شلك رمقي من املعارف الرتامكية وتراث ا ألمم،جيوز السامح ابلتقييدات والاس تثناءات
لفائدة اإنتاج نُسخ من املصنفات ،وذكل للحفاظ عىل املصنف واستبداهل يف ظل ظروف معينة .وعندما مت الاضطالع بثل
هذه املهمة ،مت الإعراب عن املاوف اليت ينبغي أأخذها يف الاعتبار ،واكنت تكل املاوف يه احلفظ الرمقي ،والتحويل أأو
تغيري الشلك ،والاس تخدامات غري مرصح هبا لنُسخ احلفظ .وملعاجلة هذه املاوف ،اكن الهنج املقرتح اذلي مت مناقش ته هو
اإما تكييف أأو اإنشاء اس تثناء جديد للحفظ الرمقي والتحويل ،لصاحل املكتبات ودور احملفوظات .وينبغي أأن تشمل تكل
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الاس تثناءات الك من نسخ املصنفات واملصنفات املطبوعة واملصنفات اليت يف شلك رمقي ،وكذكل املصنفات رمقية املنشأأ.
ومت كذكل مناقشة أأن تكل الاس تثناءات جيب أأن تليب ارختبار اخلطوات الثالثة .واكنت الرشوط ا ألرخرى اليت وردت بشأأن
هذا املوضوع رشط عدم الرحبية عندما يمت النسخ ،ولكن ليس ملزية اقتصادية أأو جتارية مبارشة ،وكذكل التقيد بنوع معني من
املصنفات ،سواء اكنت منشورة أأو غري منشورة .ومت اإجراء بعض املناقشات بشأأن اإدراج املصنفات غري املنشورة .وفامي
يتعلق ابملصدر ،اكن هناك رشط ممكن ذكر أأن النسخ جيب أأن يكون من مصدر مت احلصول عليه بشلك رشعي أأو قانوين.
ومت ذكر العدد من نسخة حفظ واحدة أأو اإذا ما أأمكن أأن يكون هناك فرصة للحصول عىل نُسخ متعددة .وفامي يتعلق برشط
أأن تكل املصنفات ينبغي أأن تكون جزءا من اجملموعة اكن ذكل شيئا ل بد من ذكره كذكل .وبصوص الشلك ،تناول النقاش
أأن احلفظ ميكن أأن يشمل أأي شك أأو ميكن أأن يكون يف أأي شلك ،وهو ما اكن أأيضا رشطا مذكورا .و أأتت املناقشة أأيضا
عىل ذكر أأحوال املصنف احلايل ،عىل سبيل املثال ،اإذا تضر املصنف ،أأو فُقد أأو اكن غري صاحل لالس تخدام ،لكيا أأو جزئيا
أأو عفا عليه الزمن .و أأخريا ،مت تناول التوفر يف ا ألسواق ،واحلق يف النسخ وصون النُسخ .وجرى نقاش حول هذا املوضوع
الثاين بشأأن احلق يف النسخ وصون النُسخ اليت تلعب فيه التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات دورا
هاما يف حالت البحوث .واكنت املاوف اليت يتعني النظر فهيا فامي يتعلق ابإنشاء هذه الاس تثناءات والتقييدات تستند اإىل
حامية ادلور اذلي تقوم به املكتبات وما تؤديه من خدمة عامة لتوفري النُسخ للزابئن وكذكل لختاذ تدابري من أأجل جتنب
النسخ غري املررخص .وعند هذه النقطة ،مت اقرتاح أأنه ينبغي أأن يؤخذ يف الاعتبار نوع من املرونة عند النظر يف البيئات
اخلاصة القانونية والثقافية والاقتصادية اليت اجتهت للحفاظ عىل املصلحة العامة ا ألوسع .وبصوص املوضوع الثالث وهو
الإيداع القانوين ،اكنت هناك حاجة للنظر يف أأيمهيته وتقرير ما اإذا اكن س يوضع عىل لئة املواضيع .وفامي يتعلق ابملوضوع
الرابع ،وهو اإعارة املكتبات ،اعرتفت الوفود بأأيمهية التصدي لهذه القضية من خالل الاس تثناءات والتقييدات والنظر يف
خمططات احلقوق والرترخيص .ومت اإبداء وهجات نظر خمتلفة بشأأن اتلوزيع الرمقي يف نطاق اإعارة املكتبات .و أأيدت بعض
جري نقاش حول مزااي وحدود
الاقرتاحات تطبيق مبد أأ بذل اجلهد وبعض التدابري ملنع الاس تخدام غري املرصح به للنُسخ .و أأ َّ
خمططات الرترخيص ملعاجلة الاحتياجات ذات الصةل هبذا املوضوع .واكن توزيع الرمقي حتداي من أأجل اإجياد حل متعلق بدوره
الهام املمتثل يف اإعارة املكتبات.
 .177وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،وذكر أأنه يؤيد بشدة ادلور الهام للمكتبات ودور احملفوظات عىل الصعيدين
الثقايف والاجامتعي .كام أأوحضت ادلراسات اليت قُدمت خالل ادلورة السابقة ،اكنت العديد من البدلان قد أأنشأأت ابلفعل
اس تثناءاهتا وتقييداهتا اخلاصة لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واليت معلت بشلك جيد يف النظم القانونية ذات الصةل يف
الإطار ادلويل احلايل .واكن يتعني تشكيل معل اللجنة بطريقة تعكس هذا الواقع وتُمكل الوضع احلايل اذلي يعمل بشلك
جيد .وفامي يتعلق بأأساليب العمل ،أأعرب الوفد عن رغبته يف مناقشة املططات .ونظرا لعدم وجود توافق يف الراء يف
اللجنة بشأأن اإطار معياري ،ر أأت اجملموعة ابء أأن ادلراسة اليت أأجرهتا طوامق الربوفيسور كينيث ميكن أأن تساعد اللجنة يف
امليض قدما ،وميكن كذكل أأن ترثي املناقشات .و أأن املناقشة يف مس توى ا ألهداف واملبادئ عىل النحو اذلي اقرتحته
الولايت املتحدة ا ألمريكية ميكن أأن تمكل أأيضا مثل هذا العمل .وذكر الوفد أأن اجملموعة س تواصل املشاركة يف املناقشات
اليت جترى عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات بطريقة بناءة وخملصة.
 .178وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،وقال اإنه اكن من املهم وجود صك دويل بشأأن التقييدات
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات يف مواهجة الفجوة املتنامية يف التمنية البرشية اجملمتعية .وذكر الوفد أأن
املس تفيدين احملمتلني يف عدد كبري من البدلان ا ألقل منوا مت استبعادمه من ذكل الفضاء ا ألسايس ،بسبب أأطر حق املؤلف.
وحطمت البيئة الرمقية أأي مفهوم تقليدي للمكتبات ودور احملفوظات ،با يف ذكل وس يط املعلومات و أأنشطة مس تخدمهيا.
وذلكل اكن هناك حاجة لس تجابة دولية اإىل تكل البيئة ادليناميكية .ويف الواقع ،اكنت جسالت جلنة حق املؤلف تزرخر بأراء
ادلول ا ألعضاء .ومع ذكل ،اكنت هناك عدد من ممثيل املكتبات ودور احملفوظات ،وكذكل أأحصاب املصلحة الرخرين ،تأأثروا
العقبات اليت تعرضت لها املكتبات ودور احملفوظات يف حتقيق املصلحة العامة واملعرفة والوظائف التعلميية ،نتيجة للتقييدات
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عىل امللكية الفكرية يف البيئة ادلولية ،حىت يف احلالت اليت عىل قدر بساطة املصنفات النادرة والفريدة والقيِّمة .و أأعرب الوفد
عن أأمهل أأن حتذو املناقشات هذا ا ألس بوع حذو ا ألنشطة التقدمية اليت قامت هبا اجلاعات ا إلقلميية لتسهيل التعمل واحلصول
عىل املعرفة ملواطنهيا .وشكر الوفد الرئيس عىل رمسه البياين ورحب بتبادل اخلربات الوطنية بني ادلول ا ألعضاء .و أأيد الوفد
اقرتاح الرئيس بعقد اجامتعات إاقلميية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لتيسري أأعامل اللجنة حق املؤلف املعنية هبذا املوضوع.
 .179وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،وكرر موقفه من مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات .واكنت التقييدات والاس تثناءات متطلبات أأساس ية جليع معليات وتفاهامت وضع املعايري يف
احملافل الوطنية وادلولية .واكنت تكل ا ألحاكم ابلغة ا أليمهية لتحقيق التوازن املنشود بني أأحصاب احلقوق واملصلحة العامة يف
التقدم العلمي والاجامتعي ،وخاصة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وشدد توازن املصاحل عىل النحو املبني يف املادة 7
من اتفاق تريبس عىل "احلاجة للحفاظ عىل التوازن بني حقوق املؤلفني واملصلحة العامة ا ألوسع ،ول س امي التعلمي والبحوث
واحلصول عىل املعلومات ".واكنت املكتبات ودور احملفوظات مؤسس تني يف غاية ا أليمهية للمجمتع ،وتعمالن يف الغالب عىل
أأساس غري جتاري .ويف معظم البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،اكان يف كثري من ا ألحيان هام مصدر املواد السائد ،اإن مل
يكن الوحيد ،للطالب والأاكدمييني .ويف الواقع ،بغض النظر عن مس توى تطور الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات
ودور احملفوظات فقد اس تفاد مهنا الناس يف مجيع البدلان .واكن من املهم للغاية وجود اتفاق دويل بشأأن التقييدات
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات اليت تناولت حواجز حمددة عرب احلدود وذكل لضامن املساواة يف احلصول
عىل املعلومات ودمع البحوث والتعلمي والتمنية .ومن شأأن هذا التفاق أأن يسمح بأأن تكون تكل املنافع خلري اجليع بدل من
حرصها يف بدلان منفردة .ومن شأأن ذكل التفاق أأن يتطلب التوحيد والتوازن عىل املس توى الوطين ،با يف ذكل تنس يق
القوانني والس ياسات احمللية ،مما يسامه يف حامية وتعزيز املصاحل املرشوعة جليع أأحصاب املصلحة .و أأبدى أأعضاء اجملموعة أأيضا
رغبهتم يف تكرار تعييهنم السابق مليرس أأو صديق للرئيس ،مثل جلان الويبو ا ألرخرى ،لصياغة النص ليصبح نصا فعال بشلك
اكمل حبيث ميكن للجنة حتقيق بعض التقدم الواحض .وذكر الوفد أأن بعض ا ألعضاء يف اجملموعة أأعربوا عن رغبهتم يف تقدمي
نقاط حمددة عن الاس تثناءات من التقييدات والاس تثناءات .وذلكل ،طلب الوفد أأن يعطي الرئيس الفرصة لتوضيح موقفهم
الوطين أأكرث بشأأن هذه املسأأةل الهامة.
 .180وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن تقديره الشديد دلور املكتبات ودور
احملفوظات يف تنفيذ هممة املصلحة العامة من خالل حفظ ونرش الرتاث الثقايف .ور أأت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى
والبلطيق أأن الإطار القانوين ادلويل القامئ مل مينع دول اجملموعة من أأن يكون دلاهيا أأحاكم ملحقة بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات ،يف ترشيعاهتا الوطنية .وخالل ادلورات السابقة للجنة حق املؤلف يف عام  ،2015شهدت اللجنة دراس تني
يشمالن تكل املواضيع و أأظهرات الترشيعات القامئة عىل املس توايت الوطنية ،وهام دراسة الطوامق عن التقييدات
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ودراسة عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املتاحف قدهمامت خالل ادلورة
السابقة لويس غوبلت وإالزيابيث لوغياس .و أأوحض الوفد أأن تكل ادلراسات شلكت أأساسا جيدا للمناقشات يف اللجنة .وذكر
أأن تبادل أأفضل املامرسات ميكن أأن يرشد ادلول ا ألعضاء الراغبة يف اإدخال التقييدات والاس تثناءات الناش ئة عن
املعاهدات ادلولية ،يف ترشيعاهتا الوطنية.
 .181وحتدث وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وذكر أأن موضوع الاس تثناءات والتقييدات
للمكتبات ودور احملفوظات هل أأيمهية كبرية للمجموعة .وتطلعت اجملموعة ملعاجلة مصاحل و أأولوايت لك ادلول ا ألعضاء ،وابلتايل
أأيدت اإجراء مناقشة مفتوحة ورصحية حول التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات اليت ،من أأجل
التوصل اإىل حلول فعاةل ،ل حتمك مس بقا عىل طبيعة نتاجئ املناقشات .و أأبدت اجملموعة أأيضا اهامتما كبريا بناقشة الاقرتاح
املقدم من الربازيل وإاكوادور و أأوروغواي والهند واجملموعة ا ألفريقية ،بشأأن معاجلة هذا املوضوع .ومن أأجل تعزيز العمل عىل
هذا املوضوع ،أأيدت اجملموعة مناقشة اجلدول املقرتح من الرئيس ،و أأيدت أأيضا عقد ندوات اجامتع إاقلميية للميض قدما يف
العمل عىل هذا املوضوع.
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 .182وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فهيا أأن املكتبات ودور احملفوظات لعبت دورا أأساس يا يف نرش املعرفة
واملعلومات والثقافة اليت أأدت للحفاظ عىل التارخي .ور أأى الوفد أأن هناك مزية يف مناقشة اإطار متوازن حلق املؤلف قد متكن
هذه املؤسسات من أأداء رسالهتا صوب املصلحة العامة ،و أأبدى اس تعداده ملواصةل املشاركة البناءة يف تكل املناقشات .ور أأى
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأن جلنة حق املؤلف ينبغي أأن تركز عىل الكيفية اليت ميكن أأن تعمل هبا الاس تثناءات
والتقييدات بكفاءة يف اإطار املعاهدات ادلولية القامئة .ومثلام قد ذكر الوفد يف ادلورات السابقة لهذه اللجنة ،فاإنه يفضل الهنج
اذلي بوجبه تتوىل ادلول ا ألعضاء يف الويبو املسؤولية عن ا ألطر القانونية اخلاصة هبا ،بدمع من تبادل شامل من اخلربات
و أأفضل املامرسات ،وعند الضورة ،بساعدة من الويبو .ويف هذا الصدد ،أأوحض الوفد أأنه ل ميكنه تأأييد العمل عىل صكوك
ملزمة قانوان .ور أأى أأن طريقة مناس بة للميض قدما ميكن أأن تمتثل يف الرتكزي عىل فهم أأكرث دقة ومهنجية للمشالك اليت تعوق
تلبية احتياجات املكتبات ودور احملفوظات ،وإاعطاء الإهامتم الاكمل للحلول اليت يقدهما الابتاكر وا ألسواق ذات الصةل،
ويلهيام البحث يف احللول املمكنة املتاحة بوجب الإطار ادلويل احلايل .وميكن أأن تكون النتيجة احملمتةل لتكل املناقشة يه
التوجيه فامي خيص التنفيذ الوطين للمعاهدات ادلولية يف هذا الصدد .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تعمل جلنة من أأجل
حتقيق تكل املصلحة العامة.
 .183و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .واكن عام 2015
عالمة فارقة يف التقومي العاملي ،نظرا ألنه مت اعامتد جدول أأعامل عام  ،2030اذلي حدد  17هدفا هتدف اإىل تعزيز التمنية
املس تدامة وحتفزي المنو الاقتصادي وتوفري حياة أأفضل للجميع .و أأعقب ذكل الاس تعراض رفيع املس توى للجمعية العامة ل ألمم
املتحدة ،اذلي أأكد عىل دور مؤمتر القمة العاملي جملمتع املعلومات يف خلق جممتع معلومات واقتصاد معرفة .ومسح التقارب بني
التكنولوجيات اجلديدة بوصول أأوسع ،حيث انتقلت الكتب واملصادر اإىل الانرتنت .ومع ذكل ،من شأأنه تكل الفائدة أأن
تكون قادرة عىل حتقيق نتاجئ ملموسة فقط اإذا مت تسهيل الوصول اإىل احملتوى بطريقة سهةل وواحضة .وميكن أأن تعيق
تقييدات حق املؤلف املرهقة هذا الوصول وتسبب تأأخريا داخليا يف التمنية .وحيث أأن العامل ينتقل عىل حنو مزتايد اإىل التعمل
عن بعد والتعلمي الإلكرتوين ،لعبت املكتبات ،بوصفها أأمناء املعرفة ،دورا حاسام يف تسهيل وحتسني فرص احلصول عىل
املعارف .واكن لهذه املؤسسات دور هام يف توفري س بل الوصول اإىل املعرفة الغنية العلمية والثقافية اليت اكن ترااث مشرتاك
ل إالبداع الإنساين عرب العصور .واعرتف النظام ا ألسايس بتكل احلاجة املاسة ،واقرتح أأن تكون املصنفات متاحة ألغراض
التعلمي .و أأخذ حق املؤلف أأيضا يف الاعتبار الوصول اإىل املعارف ووضْ ع أأحاكم لالس تثناءات عىل النحو اذلي يتضح من
ادلراسة اليت قدهما الربوفيسور س نغ يف اليوم السابق .وعىل النحو السابق ذكره ،شهد النظام الرمقي منوا و أأنتج املعارف اليت
ميكن اعتبارها مصنفات يتمية .واكن من املهم جدا أأن تضع اللجنة الاس تثناءات املناس بة اليت فتحت تكل النافورة العظمى
والفياضة من املعرفة .ومثل العامل الرمقي ،فاإن املعارف ل حدود لها .والوصول اإىل املعارف من خالل املكتبات ودور
احملفوظات يتعني أأن يكون عامليا .ويف هذا الصدد عىل اللجنة مسؤولية لتعزيز الاس تخدام عرب احلدود لتسهيل الوصول
العادل اإىل املعارف العاملية بدءا من املدارس املتقدمة يف شامل العامل اإىل مدارس القرية املتواضعة يف اجلنوب .واكن عىل
اللجنة مسؤولية معاجلة تقييدات حق املؤلف اليت عفا علهيا الزمن حبيث يكون للك خشص فرصة متساوية يف التعلمي ميكهنا
أأن تغري حياته وحتقق جدول ا ألعامل العاملي املعين بعدم ترك أأي خشص متخلفا عن ركب احلضارة .واعرتفت أأفريقيا بأأهنا حتتاج
لتحمل مسؤولية رحلهتا التحويلية من خالل متكني جامعاهتا من أأجل الاس تجابة للتحدايت اجلديدة والناش ئة من خالل
توفري اإماكنية الوصول اإىل التكنولوجيات اجلديدة .ومع ذكل ،ول ميكن أأن يتحقق هذا الهدف وحده ،بل اإنه حيتاج اإىل
التعاون ادلويل عىل النحو اذلي تبناه جدول أأعامل عام  .2030ومن هنا ميكن أأن تلعب جلنة حق املؤلف دورا حاسام يف
حوار فعال ميكن أأن يؤدي ابللجنة اإىل التصدي للتحدايت النامجة عن اخللل يف نظام حق املؤلف ،واليت حتول دون الوصول
الاكمل اإىل املعرفة يف عامل تسوده العوملة .وذكر الوفد أأن النجاح سوف يدفع اللجنة رخطوة حنو حتقيق التمنية املس تدامة،
ويضعها بثبات عىل الطريق صوب عام  .2030و أأيد الوفد عقد اجامتعات إاقلميية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات.

SCCR/32/5 Prov.
50

 .184و أأعرب وفد مرص عن تأأييده للمداخةل اليت قدهما وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وذكر الوفد أأن اللجنة ل ينبغي
أأن تنىس أأن دلاهيا س ياق أأوسع من العمل داخل الويبو ،وهو أأجندة التمنية ،حيث اكن هبا بنود حمددة تتعلق ابلتقييدات
والاس تثناءات والوصول اإىل املعارف وردم الهوة الرمقية .ونظرا ألنه اكن حيق للجنة وضع املعايري يف قضااي حق املؤلف داخل
املنظمة ،اكن جدول ا ألعامل هذا همام جدا لعملها .وذكر الوفد أأنه من املهم للميض قدما يف هذا اجلانب املعياري ،وذكل لمتكني
املكتبات ودور احملفوظات من الوفاء ابلزتاماهتا ودورها يف ضامن احلصول عىل املعارف ونرش تكل املعارف .اإن غياب احلد
ا ألدىن من معايري الاس تثناءات والتقييدات ادلولية لن يؤدي اإل جلعل تكل املؤسسات ،اليت يه مبدعو املعارف ،عرضة
للمفاوضات اجلانبية أأو اجلانبية البحتة ،و أأحياان مع سقف عال جدا من امحلاية أأو بتاكليف ابهظة تأأيت بنتاجئ مضادة للجهود
الرامية اإىل نرش املعرفة وإااتحهتا مضن س ياق أأوسع من أأهداف التمنية املس تدامة فضال عن اجلهود املبذوةل يف رفع مس توى
التعلمي واملعرفة يف اجملالت املتلفة يف لك بدل .ومل يكن اكفيا احلد من مناقشات اللجنة للقوانني والترشيعات الوطنية اليت
تنظم مثل هذه القضااي ،وميكن قرصها عىل الهدف الأكرب.
 .185و أأقر وفد أأوروغواي بأأيمهية دور املكتبات ودور احملفوظات يف الوصول اإىل املعرفة والثقافة ونرشهام ،وخاصة يف تكل
القطاعات اليت اكنت يف أأشد احلاجة اإلهيام .وذكر الوفد أأنه علق أأيمهية كربى عىل املعرفة أكداة لتحقيق التمنية .و أأعرب الوفد
عن تأأييده للبيان اذلي أأدلت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واجملموعة ا ألفريقية ووفد الهند .و أأيد أأيضا احلاجة اإىل
"صديق للرئيس" واقرتاح عقد ندوات إاقلميية حول القضااي اليت تؤثر عىل املكتبات ودور احملفوظات ،وخاصة يف البيئة
الرمقية.
 .186و أأعرب وفد نيجرياي عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به الوفد ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن اعتقاده بأأن املكتبات
ودور احملفوظات احتلت ماكنة يف س ياق توفري الوصول اإىل املعرفة العاملية واملعلومات الثقافية والعلمية .مل يعد الوصول اإىل
تكل املعلومات واملوارد تعيقه احلدود املادية نظرا لتأأثري التكنولوجيات الناش ئة ،ولكن اكنت هناك تقييدات قانونية واحضة،
وخاصة من حيث حق املؤلف .وقد ظهرت هذه التحدايت يف شلك صعوابت تواجه املكتبات ودور احملفوظات يف احلصول
عىل تكل املوارد وتوفري نرشها حبسن نية ،وذكل متش يا مع ولايهتا ا ألساس ية .و أأيد الوفد الر أأي اذلي أأعرب عنه املندوبون
الرخرون بشأأن أأن التحدايت املكتبات ودور احملفوظات سيمت ختفيفها بشلك ملحوظ من خالل صك دويل اس متر يف تعزيز
التوازن العادل بني حقوق أأحصاب حق املؤلف ومس تخد ي املصنفات احملمية حبق املؤلف ،و أأمكل الصكوك ادلولية القامئة .ومل
تستبعد ادلعوة لعامتد مثل هذا الصك ابلضورة تبادل اخلربات أأو املناقشات حول املبادئ واملفاهمي الوطنية ،اإل أأن تقامس
اخلربات الوطنية من شأأنه اإثراء النقاش اذلي اهيدف اإىل تقريب وهجات النظر بشأأن املكوانت الضورية للصك احملمتل .وذلل
واصل الوفد تأأييد املناقشات اجلارية يف مجموعات حمددة من القضااي و أأعرب عن أأمهل يف تؤدي اإىل ترسيع التحرك حنو معل
يستند اإىل نص يف ادلورات املقبةل لهذه اللجنة .و أأيد أأيضا التفكري يف نص موحد تعده اجملموعة ا ألفريقية ووفود الربازيل
والإكوادور والهند و أأوروغواي .ورصح وفد نيجرياي بأأنه ل يزال ملزتما ابلخنراط حبسن نية يف العمل مع الرئيس ومجيع ادلول
ا ألعضاء للميض قدما يف معل اللجنة ،فامي يتعلق هبذا البند من جدول ا ألعامل.
 .187وهنأأ وفد الس نغال ا ألمانة وشكرها عىل العمل اذلي مت اإجنازه .و أأكد تأأييده لفكرة وجود ندوات أأو مؤمترات إاقلميية.
واكن ذكل يف غاية ا أليمهية يف أأفريقيا يف تكل اللحظة ألن العديد من البدلان اكنت تشارك يف صياغة ترشيع عىل املس توى
ا إلقلميي .وذكر الوفد أأنه بقدر ما يعين ا ألمر بعض املناطق يف أأفريقيا ،فاإن القرارات اليت سيمت اختاذها سوف تُدرج بعدها يف
الترشيعات الوطنية .وعىل هذا النحو ،اكن من املهم أأن جتمتع البدلان ا ألفريقية معا وتناقش تكل املسائل املتعلقة
ابلس تثناءات والتقييدات.
 .188وذكر وفد ش ييل بأأنه اكن من املهم أأن تتوصل اللجنة اإىل توافق يف الراء بشأأن لك قضية من تكل القضااي .و أأعرب
الوفد عن مواصةل اهامتمه ابإجياد حل دويل لهذه املشلكة ،رشيطة أأن يقدم حلول ملموسة لالس تثناءات والتقييدات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات .و أأكد الوفد أأنه دليه اعتقاد جازم بأأن الهدف ا ألسايس من امللكية الفكرية وتطويرها أأن تكون
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قادرة عىل حتقيق نوع من التوازن بني احلقوق والواجبات والوصول اإىل الثقافة ،وهو ما اكن من املمكن حتقيقه بفضل أأدوات
مثل تكل التقييدات والاس تثناءات.
 .189و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده للبيان اذلي أأدلت به اجملموعة ا ألفريقية ،ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
ومجموعة أس يا واحمليط الهادئ فضال عن البياانت ا ألرخرى اليت مت الإدلء هبا واليت تشري اإىل أأيمهية املوضوعات املتعلقة بتمنية
فرص احلصول عىل التعلمي.
 .190و أأعرب الرئيس عن اس تعداده ملواصةل النقاش املنظم حول قامئة املواضيع .ودعا الرئيس املنظامت غري احلكومية لإعداد
بياانهتم عن تكل املواضيع .وقال الرئيس اإن اللجنة ستناقش خالل تكل ادلورة ،الاس ترياد املوازي والقضااي العابرة للحدود
واملصنفات اليتمية ،واملصنفات املسرتدة واملسحوبة واملصنفات غري املتوفرة اب ألسواق .وطلب الرئيس من اللجنة التحضري
لهذا النقاش.
 .191وذكر وفد كوراي اجلنوبية أأنه يعرتف بأأن الاس تثناءات والتقييدات املفروضة عىل حق املؤلف هامة يف نرش املعرفة
ويف حتسني اإماكنية الوصول اإىل املصنفات احملمية حبق املؤلف .و أأيد الوفد أأن تتبادل ادلول ا ألعضاء فامي بيهنا خرباهتا و أأفضل
ممارساهتا فامي خيص التقييدات والاس تثناءات عىل قانون حق املؤلف ،وذكل من خالل ورش العمل والندوات .و أأعرب عن
رغبته يف أأن يواصل مناقشة توافر وضع املعايري ادلولية بشأأن التقييدات والاس تثناءات ،حيث اكنت هناك بيئات ومواقف
خمتلفة بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل قانون حق املؤلف يف بدلان خمتلفة .و أأعرب عن اعتقاده بأأنه جيب احرتام القانون
احمليل اذلي يعكس موقف لك بدل جتاه التقييدات والاس تثناءات.
 .192وقال الرئيس اإن اللجنة مس تعدة ملناقشة املوضوع  5املدرج يف قامئة املواضيع .وذكر الرئيس أأنه عىل الرمغ من أأنه عادة
ما يعطى اللكمة اإىل ادلول ا ألعضاء أأول ،فنظرا ألن اللجنة حباجة اإىل مدخالت من املنظامت غري احلكومية ذات الصةل
بذكل املوضوع حتديدا وللمساعدة يف حتريك النقاش حوهل ،فاإنه عىل اس تعداد ألن يعطي اللكمة أأول للمنظامت غري احلكومية.
وطلب الرئيس أأن تكون التعليقات ذات صةل ابملوضوع احملدد بشأأن الاس ترياد املوازي وليست مالحظات عامة.
 .193وقال ممثل مؤسسة اكريسام اإهنا مؤسسة كولومبية عززت التمنية املتوازنة حلق املؤلف لصاحل الناس اذلين يعانون من
ضعف الرؤية .وذكر املمثل أأن الاس ترياد املوازي اكن مشلكة ابلنس بة للمكتبات ألنه حد من قدراهتا يف السوق وعاقها عن
رشاء الكتب اإذا اكنت متاحة ابلفعل يف بالدمه مما جعل من الصعب علهيم جلهبا من ا ألسواق ا ألرخرى ،وخاصة ابلنس بة
للبدلان النامية حيث اكن العرض حمدود جدا .واكنت تكل مشلكة يف دول مثل كولومبيا بسبب عدم اإلغاء احلقوق .وعىل
الرمغ من أأن ترشيعات حق املؤلف ذكرت أأن املكتبات لها احلق يف التوزيع ،فاإن هذا احلق مل يمت اإدراجه حىت الن يف
الترشيعات الوطنية املتعلقة حبق املؤلف ،ألنه اكن خيص املتاجر الصغرية يف الولايت املتحدة .وابلتايل فاإن ل يسمح
ألحصاب احلقوق يف كولومبيا سوى ابحلقوق ،ولكن مل يمت إاقرار احلقوق يف الواقع .واضطرت العديد من اجلامعات ،واجلامعات
العامة ،اإىل قرصنة النُسخ من أأجل احلصول علهيا ألهنا مل تكن قادرة عىل احلصول علهىا من خالل املكتبات .واكن اخلطر
هناك أأن أأحصاب احلقوق س مئوا من هذا النوع من النشاط ،و أأدى ذكل اإىل حدوث مشلكة تمتثل يف عدم متكن الناس من
احلصول عىل املواد التعلميية الالزمة من خالل املكتبات .واكن هذا أأساس يا جدا وابلتايل تطلب بعض املعايري والرشوط
ادلولية البس يطة جدا ليك ل يكون عىل املعارف قيود.
 .194وذكر ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية أأن منظمته قد تبنت وهجة نظر ذات فارق ضئيل بشأأن مسأأةل
الاستنفاد ادلويل .وعادة ما أأكدت املؤسسة عىل أأن الاستنفاد ادلويل مناسب ألنواع كثرية من السلع .ولكهنا مل تضع
اس تثناءات .ويف جمال الكتب املدرس ية أأو املنتجات الرتفهيية أأو املس تحضات الصيدلنية ،حيث يتوقع املرء عادة بعض
المتيزي يف السعر استنادا اإىل دخل البالد ،ذكر املمثل أأنه اكن من املناسب وجود تقييدات عىل التجارة املوازية بني البدلان
ذات ادلخل املنخفض والبدلان ذات ادلخل العايل  .و أأشار املمثل اإىل أأنه قدم تعليقات يف عدد من احملافل حيث قال اإنه
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ينبغي أأن تكون ادلول حرة بشلك عام يف مزاوةل التجارة املوازية يف مناطق تكل املصنفات اخلاصة ،عىل سبيل املثال،
الكتب املدرس ية أأو العقاقري الصيدلنية ،من بدلان لها نفس ادلخل أأو ذات دخل أأعىل ،ولكن ينبغي أأن تكون هناك
تقييدات عىل التجارة املوازية من البدلان ذات ادلخل ا ألقل من درخوهلم كقاعدة عامة .ومع ذكل ،ذكر املمثل أأنه س يقدم مزيدا
من الاس تثناءات يف البدلان اليت ،كام وصفها املتحدث السابق ،تعاين من نقص يف مصنف متوفر يف البالد ،وحيامث توجد
مشلكة تسعري مفرط وغريها من املامرسات املضادة للتنافس ية.
 .195و أأوحض ممثل ش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات أأن املكتبات اشرتت الكتب للمس تخدمني اذلين حيتاجون اإىل
الكتب لتدريس املواد أأو ادلراسة من أأجل رخوض الامتحاانت أأو اإجراء البحوث .وختصصت بعض املكتبات يف موضوعات
معينة ،وقاموا ابإنشاء مجموعات متخصصة حول تكل اجملالت .وعندما يكون املصنف املطلوب ليس للبيع يف السوق احمللية،
أأو من غري املمكن رشاؤه يف فرتة زمنية معقوةل أأو بسعر معقول أأو عندما اكن حمتوى النسخة املس توردة خيتلف عن النسخة
املتوفرة حمليا ،احتاجت املكتبة السامح لها برشاء املصنف بشلك مرشوع من بدل أرخر .وبعبارة أأرخرى ،ابلنس بة للمكتبات
اكنت تكل مسأأةل حصول عىل املعلومات .واكنت املشلكة يه أأن قاعدة الاستنفاد الوطنية تعين عدم السامح للمكتبات
ابس ترياد الكتاب ألغراض غري جتارية بسبب القواعد اليت هتدف يف املقام ا ألول اإىل تنظمي ا ألسواق الاس هتالكية ،فامي يتعلق
ببيع السلع .ومن املفارقات ،اكنت املكتبات يف أأغىن ا ألسواق ،واليت دلاهيا أأكرب وفرة من موارد املعلومات ،يه اليت دلاهيا أأقل
عدد من التقييدات عىل الاس ترياد يف العامل .ويف عام  ،2013ر أأت احملمكة العليا يف الولايت املتحدة أأن قانون حق املؤلف
يف الولايت املتحدة قدم قاعدة استنفاد دولية .وابلتايل ،اإذا ما أأرادت مكتبة يف الولايت املتحدة أأن تضيف جملموعهتا مصنفا
اذلي اكن لسبب ما ليس للبيع يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فاإهنا ميكهنا رشاء نسخة قانوينة من املصنف يف أأي ماكن يباع
فيه ،يف أأي ماكن يف العامل ،وميكن اس ترياده اإىل الولايت املتحدة ا ألمريكية .مث ميكن أأن تعري املصنف وتقوم بأأنشطة أأرخرى
من شأأهنا أأن تكون مرشوعة مضن قانون حق املؤلف .واكن الاحتاد ا ألورويب قد اعمتد استنفادا إاقلمييا .وهذا يعين أأنه اإذا
أأرادت مكتبة كتااب ليس للبيع هناك ،فاإهنا ميكهنا رشاء نسخة أأيامن اكن يباع يف  27دوةل أأرخرى يف الاحتاد ا ألورويب.
وابلنس بة للمكتبات يف البدلان اليت دلاهيا أأسواق أأصغر ،اكن العديد من الكتب ليس للبيع هناك ألن ذكل مل يكن يس تحق
لك هذا اجلهد للنارش .وحيامث تنطبق قاعدة استنفاد وطنية يف هذه احلاةل ،ل ميكن للمكتبة رشاء نسخ من املصنفات
واس تريادها بشلك قانوين دون التفاوض عىل تررخيص اس ترياد خاص مع النارشين .واكنت تاكليف معامالت احلصول عىل
هذه الرتارخيص ممنوعة ،حىت لو اكنت املكتبة واملؤسسة اليت تنمتي اإلهيا دلاهيا القدرة عىل القيام بذكل .وعىل هذا النحو،
رحبت ش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ابملناقشات اليت جترى يف جلنة حق املؤلف لتسهيل هممة دور احملفوظات
واملكتبات يف رشاء واس ترياد املصنفات املسموح برشاهئا قانوان .وميكن اإما رشاء املصنفات أأو احلصول علهيا بطريقة أأرخرى،
عىل سبيل املثال ،عن طريق الهبة أأو التربع .وجيب أأن يكون املصنف قد نُرش وأدرج يف مجموعة املكتبة .و أأشار املمثل اإىل
أأن اجلهة املس تقةل املنوطة ابلبحوث واخلدمات الاستشارية التابعة للحكومة ا ألسرتالية ،ويه اللجنة الإنتاجية ،أأوصت بأأن
يمت اإلغاء مجيع التقييدات املفروضة عىل الواردات املوازية من الكتب يف التقرير المتهيدي اذلي نرش يف عام .2016
 .196وقال ممثل اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب ( )STMاإن املناقشة بشأأن الواردات
املوازية ميكن أأن تس تفيد من توضيح ما املصنفات وما أأشاكل املصنفات اليت جيري مناقش هتا والفروق بني الواردات املوازية
من السلع الرمادية احلقيقية والسلع ا ألرخرى .وذكر املمثل أأنه اكن أأمرا رائعا للغاية أأن يمت مناقشة هذا املوضوع ،حيث أأنه يف
املايضُ ،اعتربت السلع املادية قضية جتارية أأكرث من كوهنا قضية قانون حق املؤلف .وقدم ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا
املعرفية وممثل ش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات اإشارة اإىل بعض الاثر الضارة اليت ميكن أأن تكون لالس ترياد املوازي
غري املقيد .وهذا يعين أأنه اكن ل بد فرض سعر عاملي يف مجيع أأحناء العامل ،ا ألمر اذلي مع وجود تقييدات مفروضة عىل
الاس ترياد املوازي ،مل يكن وس يةل جيدة حلل قضية الوصول الواسع قدر املمكن .ومسح الإطار ادلويل ،بأأن يقرر لك بدل
الكيفية اليت يريد التعامل هبا مع الواردات املوازية .وذكر املمثل أأن املرء ميكنه أأن يعترب أأن القضية املطروحة عىل طاوةل
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النقاش اكنت يه قضية أأن توزيع السلع احلقيقية مل يكن ينمتي اإىل الاس تثناءات والتقييدات .وذكر املمثل أأن املوضوع ميكن
أأن يس تفيد من أأي توضيح بشأأن ما يه املناقشة و أأن املوضوع ميكن اإلغاؤه من جدول ا ألعامل.
 .197و أأعرب ممثل الاحتاد ادلويل لرابطات ومؤسسات املكتبات ( )IFLAأأن مبد أأ أأن املكتبة ينبغي أأن تكون قادرة عىل
اس ترياد البنود بشلك قانوين من بدل أرخر ،دون احلصول عىل اإذن من صاحب حق املؤلف ،اكن مبدءا أأساس يا يف متكني
العديد من املكتبات من الوفاء بهاهما .وقدم املمثل مثال للكتاب قد يُنرش يف جنوب أأفريقيا .ومنح النارش حقوق توزيع هذا
الكتاب اإىل انرش حمدد يف مجهورية فزنويال البوليفارية ،لكن مكتبة يف مجهورية فزنويال البوليفارية حتصل عىل الكتب من
ابئع أرخر يف البالد .واكن ذكل اس تريادا موازاي .واكن مسموحا ابلس ترياد املوازي يف اإطار اتفاق تريبس املادة  6عن
الاستنفاد وكذكل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ،واملادة  6عن حق التوزيع ،حيث ميكن لدلول ا ألعضاء سن ُحمك
يسمح لالستنفاد ادلويل حلق التوزيع .مل تس تفد لك ادلول من هذا اخليار ،وتكل اليت مل تتخذ هنجا خمتلف .ويف بعض
البدلان ،ل ميكن اس تريادها املصنفات اليت من خارج البالد دون احلصول عىل اإذن من صاحب حقوق التوزيع يف هذا
البدل ،وهو ما يسمى الاستنفاد الوطين .واعمتدت بعض ادلول اعامتدا إاقلمييا ،حيث بجرد توفري البند يف بدل واحد يف
منطقهتم ،مثل مثال الاحتاد ا ألورويب اذلي س بق ذكره ،فاإنه ميكن للمكتبات يف مجيع أأحناء تكل املنطقة احلصول عىل هذا
البند من داخل املنطقة .وبعض البدلان ،مثل سويرسا ،وضعت قانوان ينص عىل أأنه بجرد أأن يكون الكتاب متوفرا للبيع يف
أأي ماكن يف العامل ،فاإنه ميكن اس ترياده اإىل سويرسا .وهو ما يُعرف ابمس الاستنفاد ادلويل .واكن ذكل يتعارض مع
احتياجات وواقع جممتع املعلومات العاملي .وبدون حق الاس ترياد املوازي أأو الاستنفاد ادلويل ،مل تمتكن العديد من املكتبات
من أأداء رسالهتا اخلدمية ا ألساس ية .وعىل سبيل املثال ،مت تلكيف املكتبات الوطنية يف كثري من البدلان جبمع املصنفات اليت
اكنت بلغهتم الوطنية أأو اكنت عن بالدمه .ومشل ذكل املصنفات املنشورة يف أأي ماكن أرخر .واكن عىل املكتبات الأاكدميية
اإنشاء مجموعات ابللغات ا ألجنبية تليب الاهامتمات العلمية للأاكدمييني .فعىل سبيل املثال ،غالبا ما اكن يتعني عىل الباحثني
ا ألدبيني احلصول اإىل اكفة الإصدارات من النص جبميع اللغات .يف حني اكن لزاما عىل املكتبات العامة ،يف ظل تنا ي
اللغات ،احلصول عىل املصنفات من أأجل لك زابئهنم .ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية وحدها ،احتوت املكتبات عىل 200
مليون كتاب منشورة يف اخلارج .ويف مكتبات البحث يف الربازيل ،اكن أأكرث من  ٪20من الكتب اليت تتطلهبا برامج طالب
الباكلوريوس غري متوفرة يف السوق يف ذكل البدل .ومل يكن الاحتاد ادلويل لرابطات ومؤسسات املكتبات يسعى للحصول
عىل حق واسع يف اس ترياد السلع الاس هتالكية ،مثل الساعات السويرسية أأو املنتجات الاس هتالكية .وبدل من ذكل ،سعى
اإىل قدرة املكتبات ودور احملفوظات يف بدل ما عىل احلصول عىل مصنفات من بدل أرخر ،وعىل مشاركة هذا احملتوى مع
زابئهنم كام يعملوا مع املصنفات اليت يمت احلصول علهيا بصورة قانونية داخل بدلمه.
 .198و أأعرب ممثل مؤسسة احلدود الإلكرتونية ( )EFFعن رغبته يف متابعة التعليق اذلي طرحه ممثل اجملموعة ادلولية
للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب بشأأن السبب يف اعتبار الاس ترياد املوازي معوما مكسأأةل قانون جتاري بدل من
قانون حق املؤلف .و أأبدى املمثل رغبته يف مناقشة الكيفية اليت مت التعامل مع هذا املوضوع يف التفاقات التجارية ا ألخرية،
و أأبرزها اتفاق الرشاكة الاقتصادية الاسرتاتيجية عرب احمليط الهادئ .ويسمح اتفاق الرشاكة الاقتصادية الاسرتاتيجية عرب
احمليط الهادئ رصاحة للبدلان ب اعامتد نظام استنفاد دويل للحقوق .وبذكل اإذا اكن من املزمع معاجلة مسأأةل الاس ترياد
املوازي يف الصك اذلي قدمته اللجنة ،ينبغي عند ذكل اتباع املعيار ادلويل احلايل .وذكر املمثل أأن ممثل اجملموعة ادلولية
للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب أأاثر نقطة مفادها أأنه با أأن القانون بوضعه احلال يسمح للبدلان ابإدراج قانون
استنفاد دويل للحقوق ،فليس من الضوري اإعادة اإنتاج ذكل يف القوانني اليت وضعهتا اللجنة .وقالت بعض البدلان أأيضا اإن
الإطار ادلويل القامئ مل مينع ادلول ا ألعضاء من اعامتد التقييدات أأو الاس تثناءات املناس بة للمكتبات ،وهو ما اكن حصيحا،
ولكن عند النظر اإىل اترخي التعديالت عىل ا ألطر القانونية ادلولية ،يتضح أأن ادلول مل تعدل قوانيهنا ما مل يكن هناك نوع من
الزمخ من أأحد الصكوك ادلولية ،خاصة اإذا اكن صاك قانونيا قواي .ولهذا السبب ،فاإنه ل يزال من املفيد تكريس مبد أأ احلقوق
ادلولية يف الصك بأأي شلك من ا ألشاكل تضعه اللجنة.
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 .199و أأعرب ممثل اجلعية ادلولية للنارشين عن رغبته يف تأأييد التعليقات اليت قدهما ممثل اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال
العلوم والتكنولوجيا والطب .واعترب النارشون اذلين ميثلهم معهد الس ياسات الابتاكرية ( )IPIوكذكل انرشو الكتب،
وكثريون أرخرون أأن النقاش اجلاري قضية جتارية .وذكر املمثل أأنه اتفق أأيضا مع املداخةل اليت أأدىل هبا ممثل املؤسسة ادلولية
ل إاليكولوجيا املعرفية عن الواردات املوازية .وذكر املمثل أأن قانون حق املؤلف ا ألسرتايل ،عىل النحو اذلي ذكره ممثل ش بكة
املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ،اكن مثريا لالهامتم من حيث التقييدات املفروضة عىل الاس ترياد املوازي ألنه يسمح
للمكتبات ابس ترياد نسختني من الكتب بدون عوائق من أأي ماكن يف العامل .واكن ذكل جمرد مسأأةل جتارية عىل أأرض الواقع،
وهبذا املعىن ،أأراد معهد الس ياسات الابتاكرية أأن يبقهيا عىل أأهنا قضية جتارية .وذكر املمثل أأن أأنسب طريقة للتعامل مع
الواردات املوازية يه عىل املس توى الوطين ،مع اإبداء املرونة مثلام يف القانون ا ألسرتايل.
 .200وذكر وفد ا ألرجنتني أأنه ربا احتاجت اللجنة اإىل تفامه دويل لستنفاد احلقوق من حيث تقدمي حل ملنطقة معينة.
وابلنس بة لنُسخ املكتبات ،ميكن أأن يكون احلل هو عدد معني من النُسخ ،ولسبب معني ،ميكن وضع اس تثناء وتقييد
يسمحان ابلس ترياد وإاعادة الاس ترياد ،ولكن فقط ذلكل الغرض .وذكر الوفد أأن هذا يبدو هو املشلكة اليت اكن النارشون
يشعرون ابلقلق إازاءها ،و مكن أأن يكون ما قد مت اقرتاح للتو وس يةل ملعاجلهتا.
 .201ودعا الرئيس اإىل تقدمي تعليقات عىل هذا املوضوع وعىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد ا ألرجنتني .و أأعطى الرئيس
اللكمة للوفود.
 .202وذكر وفد الربازيل أأنه جنبا اإىل جنب مع اجملموعة ا ألفريقية ووفود الإكوادور والهند و أأوروغواي ،اقرتح يف
الوثيقة  ،SCCR/29/4هنجا مشرتاك مشل احلد الضوري للسامح ابلوصول الاكيف والفعال من حيث التلكفة اإىل الكتب
واملنتجات الثقافية ا ألرخرى ابلنس بة للمكتبات ودور احملفوظات .و أأدرك الوفد أأنه ينبغي أأن يكون جيوز للمكتبات ودور
احملفوظات جلب واس ترياد املصنفات املنشورة بصورة قانونية اليت ميكن اإدراهجا يف مجموعاهتم ،يف احلالت اليت يكون فهيا
ادلول ا ألعضاء أأو ا ألطراف املتعاقدة مل تنص عىل الاستنفاد ادلويل حلق التوزيع بعد البيع ا ألول ،أأو بعد نقل أرخر مللكية
املصنف .وذكر الوفد أأن ُحكام من هذا النوع من شأأنه السامح ابلوصول اإىل ثقافة الاس ترياد املوازي املي َّرس ،وتطلع اإىل سامع
وهجات النظر بشأأن هذا الاقرتاح .وكتعليق عام بشأأن بعض العنارص اليت مت قدمهتا املنظامت غري احلكومية يف املناقشة،
أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن الاس ترياد املوازي اكن يف الواقع مسأأةل جتارية مثلام اكن مسأأةل ملكية فكرية .واكن
هناك جانب من جوانب امللكية الفكرية اكن عامال حم ِددا لتيسري التجارة يف هذا اجلانب.
 .203وخلص الرئيس املناقشة حىت الن ،وذكر أأنه اكنت هناك بعض التعليقات املقدمة من املنظامت غري احلكومية ،فامي
يتعلق ابإبقاء هذا املوضوع يف متناول اليد مضن قامئة املواضيع ،وكذل اقرتاح من وفد ا ألرجنتني لتحديد املواد اليت من شأأهنا
أأن أأن تكون جزءا من اس ترياد القطاع اخلاص وذكل لتجنب الاس تخدامات غري مقصودة .وخالل احملادثة ،مت التطرق اإىل
احلصول القانوين عىل املصنفات اليت تنرش بصورة قانونية كجزء من رشوط تداول أأو توزيع هذه املصنفات يف اإطار هذا
الاس ترياد املوازي .و أأوحض الرئيس أأن الباب ل يزال مفتوحا لتقدمي التعليقات.
 .204وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأنه قد قيل اإن املعاهدات ادلولية حلق املؤلف أأعطت ا ألطراف
املتعاقدة احلرية يف حتديد الرشوط ،اإن وجدت ،واليت بوجهبا يمت تطبيق استنفاد حق التوزيع .وذكر الوفد أأنه يف الاحتاد
ا ألورويب ،اكن اإنشاء سوق واحدة تشمل توزيع السلع ابعتباره من احلرايت ا ألساس ية ،يؤدي اإىل استنفاد حق التوزيع عىل
مس توى الاحتاد ا ألورويب ويف ادلول اليت اكنت أأطرافا يف اتفاق بشأأن املنطقة الاقتصادية ا ألوروبية بعد أأول معلية بيع أأو
نقل أرخر للملكية يف أأي دوةل من دول الاحتاد ا ألورويب أأو املنطقة الاقتصادية ا ألوروبية ألصل املصنف أأو نسخة منه أأو
املوضوع احملمي ابإذن من صاحب احلق أأو بوافقة منه .وقد ذكرت ذكل بعض املنظامت غري احلكومية ،وكذكلُ ،ذكر يف وقت
سابق ،ولكن الوفد أأراد أأن يشدد عىل أأن ذكل اكن ممكنا بفضل املس توى العايل من التنس يق داخل الإطار القانوين حلق
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املؤلف يف الاحتاد ا ألورويب ،با يف ذكل حممكة واحدة وإاماكنية فتح أأعامل التعدي يف حاةل عدم الامتثال لقانون الاحتاد
ا ألورويب .واكن من الصعب ربط الاس ترياد املوازي ابلتقييدات والاس تثناءات التقليدية للمكتبات واستنفاد حق التوزيع يف
الاحتاد ا ألورويب ألنه حدث فقط فامي يتعلق ابملصنف ا ألصيل أأو نسخه عندما مت البيع أأو النقل عن طريق صاحب احلقوق
أأو بوافقته .واكن ذكل أأمرا خمتلفا عن التقييدات والاس تثناءات ،واليت اكنت تدور تتعلق ابإماكنية تبادل مس تخدمني حمددين
دون موافقة صاحب احلق.
 .205و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأنه قد نظر بعناية يف قضية الاس ترياد املوازي للمصنفات من ِقبل
املكتبات ودور احملفوظات من أأجل مجموعاهتا ،با يف ذكل مسأأةل ما اإذا اكن ينبغي السامح للمكتبات ودور احملفوظات جبلب
واس ترياد مصنفات منشورة عندما مل تنص ادلوةل العضو عىل الاستنفاد ادلويل حلق التوزيع مبارشة بعد أأول معلية بيع أأو
نقل ملكية للنسخة .وانضم الوفد اإىل الوفود ا ألرخرى يف الاعرتاف بتعقيد الإطار ادلويل القامئ لستنفاد حق التوزيع .وعىل
حنو ما ذكرته الوفود ا ألرخرى يف ادلورات السابقة للجنة ،اكن هذا الإطار معقدا ،حيث اكن ينطوي عىل ارختالفات كبرية يف
القوانني الوطنية ،با يف ذكل أأنظمة تقوم عىل الاس تزناف الوطين أأو ا إلقلميي أأو ادلويل ،هذا اإىل جانب القضااي العالقة عىل
املس توى ادلويل .ويف الولايت املتحدة ،يسمح القانون ابس ترياد النسخ املنتجة بصورة قانونية من املصنفات احملمية يف
ظروف معينة ،با يف ذكل ،أأن يكون بمكيات حمدودة ألغراض اإعارة املكتبات أأو أأغراض ا ألرشفة بصورة غري رحبية .ويف
ضوء هذه اخللفية ،اكنت الولايت املتحدة ا ألمريكية هممتة بعرفة املزيد حول كيفية تناول البدلان لهذه املسأأةل فامي يتعلق
ابملكتبات ودور احملفوظات يف قوانيهنا الوطنية ،اإذا أأمكن .و أأبدى رغبته يف معرفة كيف اكنت التجربة ابلنس بة لبدلان أأرخرى
فامي يتعلق ابلس ترياد من ِقبل املكتبات ودور احملفوظات.
 .206وذكر الرئيس أأن عىل الرمغ من أأن بعض التعليقات قد أأبرزت مدى تعقيد القضية من خالل أأشاكل خمتلفة من اعامتد
هذا الصك يف الاستنفاد الوطين أأو ا إلقلميي أأو ادلويل ،اكن من املثري لالهامتم معرفة أأنه ليس أأداة غري عادية و أأنه اكن جيري
اس تخدامه يف العديد من البدلان ا ألعضاء أأو املناطق .مث طلبت الرئيس من ا ألمانة أأن تشري اإىل املرة ا ألخرية اليت انقشت
فهيا اللجنة القضااي العابرة للحدود.
 .207وبناء عىل الرمس البياين اذلي أأعده الرئيس قبل بضع جلسات ،ابلنس بة للموضوع  6عن الاس تخدامات عرب احلدود،
أأبدى عدد من الوفود وهجات نظر خمتلفة حول كيفية متكني املكتبات ودور احملفوظات من تبادل املصنفات ونُسخ املصنفات
عرب احلدود كجزء من هممة خدمهتا العامة ،وخاصة ألغراض التعلمي والبحوث .و أأوحضت ا ألمانة أأن الوفود واملراقبون قد حبثوا
عددا من جوانب هذا املوضوع.
 .208و أأعطى الرئيس اللكمة للمنظامت غري احلكومية بشأأن املوضوع  6بعنوان ،الاس تخدامات عرب احلدود.
 .209و أأشار ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات ومؤسسات املكتبات اإىل أأن يف هذا العامل اذلي يشهد منوا رمقيا متواصال ،ل
ميكن أأن يكون هناك مبد أأ شامل أأمه من أأن الاس تخدامات عرب احلدود اكنت مسموحة فامي يتعلق ابلتقييدات
والاس تثناءات لفائدة ملكتبات ودور احملفوظات ،سواء اكن ذكل من خالل اإعارة النُسخ أأو حفظها أأو نسخها ،وما اإىل ذكل.
وليس هناك حدود ل إالنرتنت .وابلتايل ،فاإن فكرة رضورة اإجبار املكتبات ومس تخدمهيا عىل التعامل مع أأكرث من مائة نوع
وطين من الاس تثناءات يه فكرة غري قابةل للتطبيق ،وخسيفة ،ومتثل فشال للنظام ادلويل حلقوق املؤلف .وقد يكون هذا
الاس تثناء املقرتح هو ا ألمه من بني لك ما نظرته جلنة حق املؤلف ألنه أأبرز العديد وا ألنشطة ا ألساس ية للمكتبات ودور
احملفوظات .وعىل حنو ما لحظه الاحتاد ادلويل لرابطات ومؤسسات املكتبات يف كثري من ا ألحيان ،سعت املكتبات ودور
احملفوظات اإىل حتقيق التوازن بني املس تخدمني و أأحصاب احلقوق ،وهو ما اكن أأساس يا حلق املؤلف منذ اإنشائه .ومع ذكل،
فاإن ما اكن ميثل حاجة ماسة هو الوضوح والقدرة عىل العمل بفعالية يف البيئة الرمقية .وذكر املمثل أأنه س يوحض أأربعة أأمثةل.
( )1كشفت دراسة أأجرهتا مؤرخرا الأاكدميية الكندية أأن  ٪ 43من مجموعة كبرية من ا ألوراق البحثية اليت مت اس تعراضها قد
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شارك يف تأأليفها علامء من أأكرث من بدلين ،ومن مث فاإن ورقة واحدة ولكن عدة مؤلفني وعدة بدلان وعدة أأنظمة حلق املؤلف
اكن أأمرا يسبب الالتباس .ونظرا ألن البحوث واملنشورات التعاونية اكنت الن يه القاعدة ،فقد أأصبح عدم الوضوح وعدم
الاتساق عائقا مزتايدا وإاحباطا ألولئك اذلين يسعون اإىل تطوير ونرش املعرفة يف مجيع أأحناء العامل )2( .اكن لزاما عىل
املكتبات أأن تقوم ابلإعارة أأو الاس تعارة لتلبية متطلبات املس تخدمني من املعلومات ابلنس بة للمصنفات غري متوفرة للرشاء أأو
الواقعة خارج نطاق هممة مكتبة معينة .ولكن كام أأثبتت دراسة الطوامق ،مل يكن دلى العديد من البدلان أأي أأحاكم ل إالعارة أأو
لتسلمي وثيقة .وحىت لو وضت مجيع تكل البدلان أأحاكما خاصة هبا ،مفع وجود اس تثناءات حق املؤلف املتلفة ،كيف س ميكن
ألمني املكتبة مواكبة القواعد يف ما يزيد عن  180بدلا؟ )3( .معل أأمناء املكتبات ودور احملفوظات عىل حنو مزتايد عرب
احلدود لإعادة جتميع مجموعات احملفوظات الرمقية اليت توثق خمتلف حالت الش تات اليت حدثت عىل مر التارخي البرشي؛ لكن
القوانني املتفاوتة اليت حتمك اإعارة وحفظ ونسخ تكل اجملموعات املوزعة جغرافيا أأجربت أأمناء دور احملفوظات واملكتبات اإما
عىل التخىل يف اليأأس أأو قضاء ساعات طويةل يف حماوةل حتديد وفهم والتعامل مع اس تثناءات خمتلف البدلان )4( .اكن
للعديد من اجلامعات فروع يف عدة بدلان ،وهو ما اكن ميثل عائقا ألمناء املكتبات و أأعضاء هيئة التدريس والطالب يف معرفة
قواعد املطبقة ،ألهنم اكنوا ينتقلون من حرم جامعي اإىل حرم جامعي أرخر ،من أأجل أأنشطة مشرتكة مثل معل نُسخ
لالس تخدام اخلاص .واكن احلل ،اذلي أأعرب املمثل عن أأمهل يف أأن تكون اللجنة جادة حياهل ،هو الانتقال من النقاش اإىل
العمل عىل املقرتحات املقدمة منذ س نوات من اجملموعة ا ألفريقية وومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وذكل لتوفري
الوضوح والتوازن والانسجام والعقالنية يف جمال حق املؤلف وهو ما حتتاجه املكتبات ودور احملفوظات ألداء هممة خدمهتا
العامة يف عامل مرتابط رمقيا .وذكر املمثل أأنه ل يزال يشعر ابدلهشة متاما من التأأكيدات املتكررة من قبل بعض الوفود بأأن مجيع
املشالك اليت ذكرها ميكن حلها بسهوةل مضن "الإطار القانوين ادلويل القامئ" ،أأو عىل املس توى الوطين .وذكر املمثل أأنه مل ير
أأي أأدةل تدمع هذا الادعاء .وعىل حنو ما أأوحض زميل يف دورة سابقة للجنة حق املؤلف ،ل يشء ،قبل اتفاقية برن ،منع
ادلول ا ألعضاء من وضع مصطلح حق املؤلف ملدة  50عاما بعد وفاة املؤلف .ولكن ادلول ا ألعضاء اعرتفت بأأيمهية وجود
معيار دويل .ودعا املمثل اللجنة لالعرتاف بأأيمهية املعايري ادلولية اليت تنظم أأنشطهتا عرب احلدود واستيعاهبا.
 .210وذكر ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق النسخ ( )IFRROأأن ينبغي السمح ابلس تخدامات عرب احلدود
ابإذن ووفقا لرترخيص من أأحصاب احلقوق ،أأو ممثلني مثل املنظامت املعنية حبقوق النسخ ( .)RROsوينبغي اإجراء أأي تسلمي
واثئق دوةلي للمصنفات احملمية حبق املؤلف مع احلصول عىل اإذن من أأحصاب احلقوق ،أأو ممثلهيم املولني ،يف بدل التوريد أأو
جري حتت أأي اس تثناءات تامتىش مع ارختبار اخلطوات الثالثة يف الترشيع الوطين لبدل التوريد أأو
يف بدل الاس تقبال ،أأو اإذا أ َّ
يف بدل الاس تقبال أأو لالك البدلين ،مث وفقا لرشوط متفق علهيا ومقبوةل من أأحصاب احلقوق أأو ممثلهيم املفوضني يف الك
البدلين.
 .211وذكر ممثل مجعية أأمناء دور احملفوظات ا ألمريكيني أأن أأعضاءها يديرون مليارات من مصنفات املصدر ا ألسايس من
خمتلف أأحناء العامل .واهيمت ا ألعضاء حبق املؤلف ولكن يدركون متاما أأن نظام حق املؤلف فشل يف التعرف عىل احتياجات
القرن احلادي والعرشين ملس تخدمهيا .وعىل الرمغ من أأن الوصول اإىل الإنرتنت ميكن أأن حيل املشلكة فاإن قوانني حق املؤلف
بوضعها احلايل جعلت معظم التسلمي عرب احلدود من هذه الواثئق غري قانوين .وإاذا اكن املرء غري قادر عىل السفر دوليا ،فاإن
تراث بدله قد ل ميكن الوصول اإليه .ومل يعد هذا ا ألمر منطقيا .وعىل حنو ما ذكرته " أأهداف ومبادئ" الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،مكنت دور احملفوظات املواطنني من "املشاركة الفعاةل يف احلياة العامة ".واكن املبد أأ ا ألول للمحفوظات أأنه جيب
توفري موادها .ويف عامل اليوم ،اإذا اكنت املواد غري متوفرة رمقيا ،فاإهنا كذكل قد ل يكون لها وجود .واملبد أأ الثاين أأن معظم
املواد احملفوظات مل يمت اإنشاؤها ألغراض جتارية ،عىل الرمغ من كوهنا واثئق ثقافية وعلمية قمية .ونظرا لطبيعة هذه السجالت،
ل ميكن أأن يكون هناك تررخيص جامعي قابل للتطبيق ملليارات من املؤلفني اجملهولني تقريبا املوجودة يف دور احملفوظات اليوم.
واكن املبد أأ الثالث هو أأن دور احملفوظات ،حبمك تعريفها ،احتفظت بأأعامل اندرة أأو فريدة غري متاحة يف أأي ماكن أرخر.
وابلتايل ،فاإهنا جيب أأن يمت اإاتحهتا عىل الصعيد العاملي ،وعادة من خالل ا ألدوات الرمقية .وإان مل يمت ذكل فهذا يعين رخيانة
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لثقة اجلهور .وتس ببت تكل املبادئ يف رخطر عىل حق املؤلف عندما تعلق ا ألمر بتقامس احملفوظات عرب احلدود .ذكر املمثل
أأنه عىل سبيل املثال ،احتفظت جامعته بحفوظات عامل ا ألنرثوبولوجيا الهولندي اذلي اكن رخبري ابرزا يف اجملمتع الإناك ما قبل
كولومبوس يف القرن العرشين .كام أأعد املمثل ميكروفيمل كبري من جسالت الكنيسة احمللية يف منطقة تشويش يف بريو عند
اإجراء حبث عن الزتاوج بني املس تعمرين والساكن ا ألصليني .و ألن العديد من تكل الكنائس والسجالت ا ألصلية دمرهتا
احلروب ا ألهلية يف وقت لحق ،فاإن هذا امليكروفيمل قد يكون الن هو النُسخ الوحيدة املوجودة يف أأي ماكن .أأين س يجد
القمي عيل تكل السجالت ،اكن يتعني عىل املمثل أأن يكون
الرترخيص اجلاعي احلقوق لهذه السجالت؟ ومع ذكل ،ابعتباره ِ ّ
قادرا عىل ضامن أأن تكل السجالت اليت تبدو فريدة من نوعها ميكن أأن تصل اإىل عنارصها الرشعيني يف النصف الرخر من
العامل .واكنت احتياجاهتم من املعلومات بال حدود .واكنت ا ألدوات التكنولوجية الالزمة موجودة لأكرث من  25عاما ،ولكن
قوانني حق املؤلف الوطنية مل تواكب ذكل ،وس يكون من السخف القول بأأن الرترخيص ميكنه سد هذه الفجوة .وذكر املمثل
أأنه من دون نوع من الاس تثناءات عرب احلدود ل ميكن أأن توفره سوى معاهدة دولية ،ل ميكن مساعد املاليني من الناس يف
مجيع أأحناء العامل اذلين مه يف حاجة اإىل دور احملفوظات للحفظ والرتاث .ولبد من السامح عرب احلدود بتلبية طلبات
املس تخدمني ووضع الواثئق غري املتوفرة يف ا ألسواق عىل املواقع .و أأرادت دور احملفوظات اإجناز هممهتا دون اعتبارها من
اجملرمني .ومل يكن حق املؤلف اهيدف حلبس املواد اليت مل يمت ابتاكرها ألغراض جتارية .ومل تكن الاس تثناءات عرب احلدود أأكرث
من ذوق عام.
 .212وذكر ممثل مؤسسة اكريسام أأن نظام حق املؤلف القامئ مل يعمل من أأجل عامل يزداد ترابطا و أأن املشالك اليت تواجه
املكتبات ودور احملفوظات ومس تخدمهيا لك يوم اكن لها طابع عابر للحدود ل جدال فيه .وعرض املمثل بعض ا ألمثةل .ففي
عام  ،2014حصل مركز هاري رانسوم يف جامعة تكساس يف الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل احملفوظات الشخصية للاكتب
الكولوميب الشهري غابرييل غارس يا ماركزي .واكنت هذا اجملموعة تتكون من أأكرث من  75صندوقا من الواثئق اليت تضمنت
خمطوطات متهيدية ألش ياء منشورة وغري منشورة مشلت مصنفات ومراسالت و 43أألبوم صور فوتوغرافية و 22جسالت
قصاصات ومواد حبثية و أأهجزة المكبيوتر محموةل وقصاصات حصف ،ونصوص ألفالم ونسخة مطبوعة هنائية من " 100س نة
من العزةل" ورواية مل تكمتل ،ابلإضافة اإىل بعض املتعلقات الشخصية مثل ميدالية نوبل .وسيمت رمقنة جزء من تكل اجملموعة
يف املس تقبل .واكنت هذا اجملموعة موضع اهامتم كبري دلى الأاكدمييني والكتاب واملؤرخني الكولومبيني ووالباحثني يف أأعامل
غارس يا ماركزي .واكن من العار ابلنس بة لكولومبيا أأن ل حتتفظ ابجملموعة داخل الوطن .واكنت اخليارات املتاحة ألولئك اذلين
يرغبون يف رؤية هذه اجملموعة والوصول اإلهيا ،وابرختصار ،يه :أأول ،أأنه ميكهنم السفر اإىل ولية تكساس ملشاهدة اجملموعة
مبارشة .ومن هجة أأرخرى ،فاإنه ميكهنم تقدمي طلب للحصول عىل معلومات يمت تقدميها عرب مؤسسة حملية .وذكر املمثل أأنه نظرا
لرتفاع تاكليف السفر فاإنه مل يكن رخيارا جمداي لكثري من الباحثني يف البدلان النامية مثل كولومبيا ،دون ا ألخذ يف الاعتبار
الوقت الالزم ملثل هذه الرحالت .وبدل من ذكل ،ينبغي النظر يف توريد املواد عرب احلدود ابعتباره أأبسط بديل .ولكن
البيئة القانونية احلالية اكنت عقبة رئيس ية أأمام هذا اخليار نتيجة لعدم املساواة والتفاوت يف قوانني حق املؤلف الوطنية.
و أأعاقت تكل العقبات القانونية اإعداد دراسة عن التارخي الكولوميب الوطين نفسه ،وإانتاج حمتوى جديد وكذكل أأعاقت الإنتاج
الفكري واحلفاظ عىل الرتاث التارخيي والثقايف الوطين .و أأبرزت ا ألمثةل ا ألرخرى أأيضا كيفية أأن احلواجز القانونية القامئة قد
منعت املكتبة الوطنية يف كولومبيا من اإرسال نسخة من نوتة موس يقية مكتوبة ملصنف موس يقي اإىل مس تخدم يف اخلارج ألن
املؤسسة ليس دلاهيا اإذن من املؤلف بتوريد املصنف رمقيا .وحدثت حاةل مماثةل يف مكتبة الأاكدميية حيث بناء عىل طلب من
طالب دكتوراه ،مت منعه من تقدمي مصنف لزم ألطروحة ادلكتوراة ،ألنه ،عىل الرمغ من أأهنا وثيقة غري متوفرة ابلسوق ،فاإن
الرترخيص املدفوع من ِقبل املؤسسة ل يسمح سوى بنسخ  ٪ 30من املصنف .واكن ذكل الرترخيص ابلتأأكيد غري اكف لتلبية
احتياجات تكل البحوث أأو غريها .ذلكل ،اكنت هناك مشلكة عرب احلدود ،ا ألمر اذلي يتطلب حال دوليا .وذكر املمثل أأن
معل اللجنة ميكن أأن يساعد الباحثني عىل تغذية أأطروحات ادلكتوراة بنحهم الوصول اإىل املعرفة املوجودة يف املكتبات ودور
احملفوظات يف أأي ماكن يف العامل ،و أأن الرواية اليت مل تنته اليت بطلها غابو ،حس امب اكن معروفا يف كولومبيا ،لن تكون القصة
ا ألخرية اليت يرواهيا الاكتب الكولوميب يف بدله.
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 .213وذكر ممثل اجمللس الاسكتلندي دلور احملفوظات ( )SCAأأن أأمناء دور احملفوظات الالزمة جيب أأن يمتكنوا من تقدمي
نسخ عرب احلدود .نورشت مجموعة البحوث ا ألساس ية املسح ادلويل للمس تودعات الرمقية للمؤسسات يف أأوائل مايو .2016
و أأشار املسح اإىل أأنه ابلنس بة للمس تودعات اليت مقرها الولايت املتحدة ،جاء  ٪27من التزنيالت من بدلان أأرخرى غري
الولايت املتحدة ا ألمريكية أأو كندا .ويف اململكة املتحدة ،أأصدر مؤرخرا معهد تشارترد للاملية العامة واحملاس بة نتاجئ اس تطالع
اذلي أجري عام  2015بشأأن الاس تفسار عن بعد عن خدمات حمفوظات احلكومة احمللية .وكشفت ادلراسة عن أأن ٪19
ممن مشلهم الاس تطالع اذلين اس تخدموا خدمات الاس تفسارات يف دور احملفوظات ابململكة املتحدة يعيشون خارج اململكة
املتحدة .واكن تقدمي المتويل يف التعلمي العايل اإىل احتادات دولية من مؤسسات البحوث املكثف يشهد تزايدا ،واكنت الرشاكة
اليت تعمل يف عدة بدلان ومؤسسات الن معل جتاراي معتادا .ومن بني ادلول الـ  188املدرجة يف دراسة طوامق الربوفيسور
كينيث عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،اكن دلي  61دوةل فقط اس تثناءات لفائدة البحث
وادلراسة اخلاصة اليت مشلت نسخ واثئق احملفوظات .وهذا يعين أأن التوريد عرب احلدود ملواد احملفوظات ألغراض البحوث
واملنح ادلراس ية يف كثري من ا ألحيان أأدت اإىل حدوث تع ٍد :ولكن كيف ميكن أأن يكون التعدي ،اذلي مع ذكل غري مؤ ٍذ،
عالمة عىل نظام حق مؤلف يعمل بشلك جيد؟ لقد اكن النظام ل يعمل أأي أأنه اكن خمتل وظيفيا .واكن الغموض اذلي خلقه
بثابة عئب عىل دور احملفوظات ومس تخدمهيا ،ومل يفعل أأي يشء للحفاظ عىل مسعة القانون أأو حتسيهنا .ويف الواقع ،خلق
تصورا سلبيا ل داع هل للقانون ،وخاصة ابلنس بة للمس تخدمني .واتفق املمثل مع اجمللس ادلويل للمحفوظات ( ،)ICAيف أأن
الاعرتاف برشوعية نسخة أأنشأأهتا اإحدى دور احملفوظات يف اإحدى ادلول ا ألعضاء س يكون اكفية ملعاجلة هذه املشلكة.
واكن وجود معاهدة دولية هو الوس يةل املفضةل.
 .214ورصح ممثل املكتب ا ألورويب جلعيات املكتبات والإعالم والتوثيق بأأن تسلمي واثئق النسخ املتناظرة من مقالت
حصف أأو ملخصات اس تجابة لطلبات حبثية اكنت متثل جزء همم من ا ألنشطة اليت تمت عرب احلدود عىل مدى عدة عقود.
وابلرمغ من ذكل ،فاإن القيام بذكل عىل املس توى ادلويل قد أأثبت صعوبته وخاصة ألنه اكن من املعتاد تسلمي نسخ رمقية .ويف
داخل الاحتاد ا ألورويب ،فاإن املكتبات يف ادلول ا ألعضاء اليت قامت بتطبيق املادة ( 52ج) جلعية املعلومات ميكهنا أأن تصنع
نسخا من أأعامل محمية حبقوق مؤلفني بوجب رشوط هذا الاس تثناء .وابلرمغ من ذكل ،اإذا اكن جيب اإرسال تكل النسخة اإىل
ابحث يف دوةل أأرخرى من ادلول ا ألعضاء واكنت دوةل غري موقعة ول تقوم بتطبيق هذا البند ،فاإن معل تكل النسخة س ميثل
انهتااك للحقوق .ورصح ممثل املكتب بأأنه ابلرمغ من وجود برامج تررخيص عرب احلدود يف مناطق حمددة جغرافيا مثل معهد فزي
يف أأملانيا والمنسا ،فاإذا أأراد أأحد الطالب الرجوع اإىل كتاب الكرتوين حتتفظ به مكتبة جامعة يف منطقة أأرخرى يف سويرسا،
فاإن تررخيص الكتب الالكرتونية مينع املكتبة السويرسية من معل نسخ من الصفحات املطلوبة وإارسالها عرب احلدود اإىل أأملانيا
بصورة الكرتونية أأو يف شلك مطبوع اس تجابة لطلب الطالب لتوريد الوثيقة .وعندما يواجه الطالب هذا املوقف ،جيد نفسه
مضطرا اإىل اس تقالل القطار وتكبد تلكفة مرتفعة وإاضاعة وقت مثني للرجوع للكتاب بصفة خشصية يف املكتبة السويرسية
ويرجع ذكل بلك بساطة اإىل احلواجز الصناعية املطبقة .وإاذا اكن ا ألمر يتعلق بنسخة مطبوعة من كتاب ،ميكن احلصول عىل
الكتاب ابلاكمل من خالل ا إلعارة بني املكتبات ،وميكن للطالب معل نسخ يف أأملانيا بوجب الاس تثناء ا ألملاين .وابملثل،
ميكن أأن متثل الرتارخيص املتعلقة ابحملتوى الالكرتوين عقبة ومشلكة اكن الاحتاد ا ألورويب يعمل عىل حلها من خالل طرح
ترشيع لقابلية النقل فامي يتعلق ببعض البضائع واخلدمات من خالل الربانمج ادلويل للسوق الرمقية .وميكن ملس تخدم الكتب
الإلكرتونية من مكتبة عامة يف الرنوجي ،من خالل المتتع بزية النفاذ يف الاحتاد ا ألورويب اإىل السوق ،أأن يقوم ابلنفاذ اإىل
كتب اإلكرتونية من خدمة املكتبات احمللية دليه ،عندما يكون يف زايرة للمملكة املتحدة لكنه ل يس تطيع احلصول عىل ا ألدب
الرنوجيي بسبب رشوط النفاذ املمتد واليت تغطي ا ألشخاص اذلين يعيشون يف الرنوجي .ومن الواحض أأن الرترخيص عرب احلدود
مل يكن مطبقا عىل مس تخد ي املكتبات .ورصح ممثل املكتب بأأن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يه
الهيئة املناس بة لتحقيق املصلحة العامة ،ووضع احلد ا ألدىن من املعايري ادلولية لالس تخدامات عرب احلدود وحتديد احملتوى
اذلي حتميه بنود العقود با يؤدي اإىل إازاةل القيود احلالية املفروضة عىل التدفق املرشوع للمعلومات عرب احلدود ادلولية من
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خالل املكتبات أأو املؤسسات الرتاثية ،مع السامح للمؤسسات اليت تقوم بأأنشطة تعلمي أأو أأنشطة حبث ثقايف ل هتدف للرحب
ابس تغالل اإماكانت الانرتنت بشلك اكمل.
 .215ورصح ممثل ش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات بأأن تسلمي الواثئق عرب احلدود اكن يمت بناء عىل طلبات من
مس تخد ي املكتبات للحصول عىل معلومات ل تتوافر يف مؤسساهتم احمللية أأو يف أأي مكتبة أأرخرى يف بالدمه .ورصح ممثل
الش بكة بأأن س يعطي مثالني لطلبات مت رفضها بسبب القيود اليت يفرضها حق املؤلف والرتارخيص .واكن املثال ا ألول يتعلق
بأأحد احملارضين يف اإحدى اجلامعات بأأرمينيا واذلي اكن يريد احلصول عىل فصلني من كتاب حول التدريس ابس تخدام
ادلراما .واكن الكتاب قد نرش يف عام  1987وغري متاح يف السوق يف أأي ماكن يف أأرمينيا .واكنت أأقرب مكتبة يوجد هبا
الكتاب عىل بعد  1000مك ومت رفض النفاذ للكتاب ألس باب تتعلق حبق املؤلف .أأما املثال الثاين فاكن يتعلق بأأحد
مس تخد ي جامعة يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،واذلي اكن يريد احلصول عىل صفحتني من حصيفة أأدبية اكنت تصدر يف
أأوائل القرن العرشين ،واليت اكنت توجد فقط يف املكتبة الربيطانية ابململكة املتحدة .ومت رفض طلب احلصول عىل تلكام
الصفحتني ألن املكتبة يف اململكة املتحدة مل يكن مسموحا لها إابرسال الصفحتني اإىل الولايت املتحدة ا ألمريكية .ويف لكتا
احلالتني مل يفهم املس تخدمان قط سبب الرفض .و أأشار ممثل الش بكة اإىل أأنه يف عام  2012قامت املكتبة الربيطانية ،واليت
تعترب أأكرب مكتبات البحث يف العامل ،بوقف خدمة اإرسال الواثئق احملمية حبق مؤلف عرب البحار محلاية املكتبة من املطالبات
اخلاصة ابنهتاك حق املؤلف .ومت استبدال اخلدمة بربانمج تررخيص بوافقة النارش .وقد أأظهرت البياانت أأن تكل اخلدمة،
ويه عبارة عن حبل النجاة ابلنس بة للمعلومات اليت يصعب حصول جممتع الباحثني علهيا ،و أكمنا قد سقطت من فوق جرف
مرتفع .وقد اخنفض عدد الطلبات اليت مت الوفاء هبا بنس بة تزيد عىل  %98حيث اخنفضت من  38100يف عام  2011اإىل
 635يف عام  .2015وقد اخنفض عدد ادلول اليت تقدم لها اخلدمة من  59دوةل اإىل  26دوةل خالل تكل الفرتة .وقد بد أأ أأمناء
املكتبات يف ش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات جيأأرون ابلشكوى ألهنم أأصبحوا غري قادرين عىل احلصول عىل املقالت
ا ألرخرى اليت اكن مس تخدمهيم يريدون احلصول علهيا أأو أأهنا اكنت ابهظة التلكفة .فقد اكنت تلكفة احلصول عىل مقال طلبته
مكتبة يف جنوب رشق أأورواب  80دولر أأمرييك .وميثل هذا التسعري عقبة أأمام العديد من ا ألفراد ألن الاطالع ملرة واحدة
عىل مقال يف جمةل علمية يلكف حوايل  40دولر أأمرييك .وميكن للنارش فقط أأن يصدر تررخيص ابملواد اليت حصل عىل
حقوقها .وابلنس بة للمواد ا ألرخرى يف املكتبة ،واليت ل يوجد تررخيص يتعلق هبا ،جيب أأن تتوافر طريقة قانونية للنفاذ لتكل
املواد .وقد أأشار مقال نرش مؤرخرا يف جمةل علمية عىل موقع  ،Sci-Hubوهو أأكرب موقع غري مررخص للمقالت العلمية ،اإىل
أأنه مت تقدمي  28مليون طلب حتميل يف خالل فرتة س تة أأشهر من اكفة مناطق العامل ويف غالبية التخصصات العلمية تقريبا.
وقد مت اقتباس قول أأحد النارشين يف املقاةل وهو يقول "ويشري ذكل اإىل فشل اكمل يف توفري طريقة للنفاذ لهؤلء الباحثني".
ورصح ممثل املكتب بأأن الاس تثناءات ،واملكتبات بوصفها اإحدى قنوات النفاذ الراخسة ميكن أأن تساعد عىل منع طرق
التبادل غري القانونية .وميكن لإحدى الاس تثناءات املقرتحة يف الوثيقة  SCCR/29/4واملتعلقة ابلس تخدامات عرب احلدود
ألغراض غري جتارية ،واليت تطبق وفقا لس تثناء يف القانون الوطين ،أأن متثل صامم ا ألمان هذا.
 .216ورصح ممثل اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب بأأنه فامي يتعلق بوضوع الاس تخدامات
عرب احلدود فاإنه يود اقرتاح أأنه من املفيد تقدمي تعريف أأدق ملا هو مقصود ،أأو جحب املوضوع ببعض املوضوعات ا ألرخرى.
ويبدو من خالل املداخالت اليت اس متع اإلهيا حىت الن أأن هذا املوضوع يتداخل مع املوضوع  1املتعلق ابحلفظ واملوضوع 4
املتعلق ابإعارة املكتبات .ورصح ممثل اجملموعة بأأن الاس تخدامات عرب احلدود متثل موضوعا كبريا و أأنه يتداخل مع موضوعات
مس تقبلية مثل موضوع املصنفات اليتمية أأو املصنفات غري املتوافرة ابلسوق .و أأشار ممثل مجعية أأمناء احملفوظات ا ألمريكيني
اإىل اس تخدام املصنفات غري املتوافرة يف ا ألسواق والرتاث الوطين اذلي جيب أأن يتوافر عرب احلدود .ورصح ممثل اجملموعة
بأأن مجعية أأمناء احملفوظات ا ألمريكيني أأشارت اإىل أأنه ل يوجد حل واحد ابلنس بة لاكفة مسائل الاس تخدام عرب احلدود نظرا
لرختالف الس ياق اذلي تنشأأ املسأأةل من خالهل .وعندما مت طرح أأمثةل بدت يف حد ذاهتا غري نظامية ،ويه أأنواع اندرة من
الاس تخدام اليت ل يكون لها أأثر معيل عىل السوق يف ادلوةل املس تقبةل ،فقد اكن من الصعب القيام ابلتعممي اعامتدا عىل
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أأساس ا ألدةل ،عىل حاةل عامة ،وهو أأمر اكن ميثل أأحياان استبدال البنية التحتية للمعلومات يف دوةل ما بصورة اكمةل،
والاعامتد عىل البنية التحتية للمعلومات يف ادلول ا ألرخرى ،من خالل عدم تقدمي متويل اكيف لنظام املكتبات احمللية ،وهو أأمر
اكنت اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب تعارضه بصورة اكمةل .وإاذا مل يمت تعريف الاس تخدامات
عرب احلدود بصورة جيدة فس يكون ذلكل أاثر خضمة ميكن أأن تؤدي اإىل تدمري البنية التحتية املعلوماتية دلوةل ما .ورصح
ممثل اجملموعة بأأن القضية اليت يمت طرهحا كثريا يف اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب واليت تتعلق
بسأأةل تسلمي الواثئق متثل شالك اإضافيا من احلصول عىل املعلومات.
 .217ورصح الرئيس بأأنه نظرا لوجود دعوة لوضع حدود لهذا املوضوع من أأجل جتنب التداخل مع املوضوعات ا ألرخرى
فاإنه حيبذ دعوة املندوبني للنظر يف التوصل اإىل طرق تؤدي اإىل جتنب هذا التداخل.
 .218ورصح ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية بأأن املؤسسة ل متثل مكتبة أأو دار نرش لكهنا تقوم بعمليات
حبث وتعمل يف اكفة أأحناء العامل .ورصح ممثل املؤسسة بأأهنا حتاول احلصول عىل املعلومات ذات الطبيعة القانونية يف عدد
قليل من ادلول من بيهنا كندا و أأملانيا واسكتلندا ورومانيا وتش ييل وكولومبيا ومرص وجنوب أأفريقيا .ورصح ممثل املؤسسة بأأن
مؤسس ته قدمت تدريبا متخصصا للعاملني هبا وتضمن ذكل أأيضا تثقيفا يتضمن خمتلف ادلول .ويه حاةل يقوم فهيا أأفراد
بأأعامل حول العامل وتتطلب أأحباهثم معرفة أأش ياء حتدث يف أأماكن خمتلفة .وذلكل ،يعترب معل املكتبات رضوراي دلمع
املؤسسات التعلميية ومتثل قنوات معلية لس تخدام الاس تثناءات عرب احلدود.
 .219ورصح ممثل اجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية بأأنه يود الإشارة اإىل املؤسسات التعلميية والبحثية يف حد ذاهتا
وقدرهتا عىل النفاذ للمكتبات ودور احملفوظات .واكن موقف اجلعية يمتثل يف أأنه جيب لالس تثناءات والتقييدات أأن تسمح
حبصول املدرسني والرشااكت بني القطاع العام واخلاص والطالب والباحثني عرب احلدود عىل قدر حمدود من املصنفات
بغرض تلقي وتقدمي تعلاميت داخل مقار معلهم و /أأو من خالل توفريها عىل الانرتنت بصورة حمدودة .وفامي يتعلق اب ألنشطة
سالفة اذلكر ،جيب أأن تقوم املؤسسة اليت تقوم ابس تخدام املصنف بدفع تعويض مايل عادل لصاحب حق املؤلف .وميكن
حتديد هذا التعويض املايل من خالل اتفاق خاص أأو من خالل اتفاقيات جامعية مع ممثيل مجموعات املصلحة ،وحتديد ذكل
من خالل حممكة أأو هجة خمتصة يف حاةل عدم توافر مثل تكل التفاقية .وعند حتديد نس بة هذا التعويض املايل جيب أأخذ
الظروف اخلاصة بلك حاةل يف احلس بان .وهناك حالت ل يوجد هبا الزتام ابلسداد.
 .220ورصح وفد ا ألرجنتني بأأنه فهم أأن احلل اذلي اقرتحه الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ واجلعية
ادلولية محلاية امللكية الفكرية قد يكون مالمئا يف العديد من الس ياقات ألنه أأمر مت تناوهل يف بعض الترشيعات .حىت ابلنس بة
لدلول اليت مل تقم بتطبيق اس تثناءات أأو اس تخدامات اثنوية للمصنفات ،فاإن التطبيق املناسب ل إالدارة اجلاعية يعترب أأمرا
مفضال ،با يتضمن ا ألغراض ا ألرخرى بالف ا ألغراض التعلميية .واكنت هناك مشلكة تتعلق بعدم الاعرتاف بتكل
الاس تثناءات يف بعض ادلول ،اليت جيب نقل هذا احملتوى اإلهيا .ذلكل اكن من املهم وضع حلول دولية ابلنس بة لالس تثناءات
والتقييدات بسبب ارختالف املامرسات ابرختالف ادلول .ورصح الوفد بأأنه يود توضيح أأن املعاهدة مل يقصد مهنا أأن حتل حمل
احللول ادلاخلية ،وخاصة عندما يكون دلى ادلول الزتامات بوجب معاهدات دولية .وجيب أأن تتوافر مرونة فامي يتعلق بنح
احلقوق .ويف بعض ا ألحيان يكون من الصعب احلصول عىل معلومات اكمةل حول احتياجات املكتبات .وإاىل جانب الإدارة
اجلاعية ،ميكن احلصول عىل حد أأدىن من الاس تثناءات وقواعد التنس يق .وميكن أأن يؤدي ذكل اإىل التوصل اإىل حلول
خمتلفة عديدة واليت ميكن لدلول تبنهيا عىل املس توى الوطين .وبدل من أأن تصبح خاضعة لترشيعات ادلوةل اليت توجد هبا
املادة ،ميكن تطبيق ترشيعات ادلوةل الطالبة.
 .221ورصح وفد مرص ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،بأأنه اكن من املثري لالهامتم الاس امتع اإىل اكفة مداخالت
املنظامت غري احلكومية .ورصح الوفد بأأن اجملموعة ا ألفريقية تؤيد السامح بتبادل مواد محمية حبقوق املؤلف عرب احلدود مت
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التعامل معها أأو احلصول علهيا من خالل مكتبة ،أأو مؤسسة أأو دار حمفوظات بصورة قانونية ،وتوفريها ملكتبة أأرخرى أأو دار
حمفوظات أأرخرى يف دوةل أأرخرى .وميكن ل ألحاكم القانونية عىل املس توى العاملي أأن توفر أأساس هذا التبادل دون أأن تقع
املكتبة أأو نظام احملفوظات حتت طائةل مطالبات تتعلق ابنهتاك احلقوق ،بصورة متنعها من القيام بعملها وبدورها ا إلقلميي وتنفيذ
تفويضها.
 .222ورصح وفد مرص ،متحداث بصفته الوطنية ،بأأن ا ألمثةل اليت ساقهتا املنظامت غري احلكومية متثل دليال للمامرسني
حول كيفية كون غياب الاس تثناءات والتقييدات ادلولية لفائدة املكتبات ودور احملفوظات تقييدا يف حد ذاته أأمام معل تكل
املؤسسات بصورة مناس بة ،با يؤدي اإىل رفض النفاذ للمعرفة ،ويؤدي اإىل اإعاقة تدفق املعلومات ابلنس بة لالس تخدامات
عرب احلدود وخاصة عندما ينظر للموضوع من زاوية احلق الرشعي للنفاذ لالس تخدامات غري التجارية ،با ل ميثل انهتااك حلق
املؤلف .وقد أأصبح هذا ا ألمر أأكرث أأيمهية يف العرص الالكرتوين الرمقي حيث جيب أأن يصبح النقل عرب احلدود أأمرا أأيرس من
الناحية النظرية لكن يعوقه غياب ا ألحاكم القانونية ادلولية اليت حتمك تكل املسائل وتضمن الاس تفادة بيرس من والعمل
بسالسة ل ألدوات املتقدمة اليت تعترب يف حد ذاهتا أأحد منتجات الإبداع الإنساين اذلي يعمتد عىل املعرفة .ورصح الوفد بأأنه
ل جيب اس تخدام القوانني لمتثل بثابة عائق لكن جيب أأن تكون دامعة للنفاذ للمعرفة يف هذا النطاق.
 .223ورصح الرئيس بأأن ادلورة السابقة للجنة قد انقشت معلية الاس ترياد املتوازي .وابلرمغ من أأن بعض الوفود أأكدوا
عىل أأن املوضوع ميثل مسأأةل حساسة وشامةل ،فقد أأكدت وفود أأرخرى عىل أأن معاهدات حق املؤلف الوطنية قد تركت
ارختيار ا ألمور ادلولية وا إلقلميية والوطنية للقانون الوطين .ورصح الرئيس بأأنه مت تناول عدد من جوانب املوضوعات بشاركة
املنظامت غري احلكومية ومن خالل ا ألمثةل اليت قدمهتا .وقد أأراد الرئيس مواصةل النقاش فامي يتعلق ابلس تخدامات عرب
احلدود.
 .224ورصح وفد جنوب أأفريقيا بأأنه اكن من املفرتض أأن تؤدي الثورة الرمقية ،واليت ل تعرتف ابحلدود ،اإىل سهوةل
تدفق املعلومات بصورة تمتزي ابلكفاءة والرسعة .واكن هذا هو ما تعهدت به الثورة الرمقية لكن اللجنة ل تلبث أأن ترتطم
حبواجز ابلية تعيق النفاذ للمعرفة ،وهو أأمر من ا ألمور ا ألساس ية ابلنس بة للتمنية .ويف البيان الافتتايح جلنوب أأفريقيا أأشار
الوفد اإىل جدول أأعامل  2030والالزتام بضامن عدم ترك أأي أأحد خلف الركب .ووافق الوفد عىل أأن التعلمي يعترب أأمرا رخطريا
ابلنس بة للتمنية البرشية ،وذلكل فقد مت منح التعلمي وضعية الهدف الرابع ،لضامن تقدمي تعلمي شامل ومنصف وتعزيز فرص
التعمل طيةل احلياة ابلنس بة للجميع .وقد متت الإشادة بمزيات التعلمي والتعمل عن بعد أكحد أأساليب مشولية التعلمي لكهنا اكنت
أأمور تفتقر اإىل ا ألدوات الضورية .واكن غياب النفاذ يعىن الإرخفاق يف الالزتام ابلتعامل مع القضااي التمنوية .وقد عرب أأمناء
املكتبات يف تكل اللجنة عن شعورمه ابلإحباط بسبب عدم قدرهتم عىل تنفيذ تفويضهم .وقدموا أأمثةل ملموسة عىل املشلكة
ٌ
وطلب مهنم التوصل اإىل حلول بوجب ا ألطر احلالية .وإاذا اكن ا ألمر بتكل السهوةل ،ملا اكن من الضوري اإجراء تكل
املناقشة .واكن من الواحض أأن احللول الوطنية غري اكفية للتعامل مع تكل املشلكة العاملية .وهناك حاجة اإىل توافر اليقني واحلد
ا ألدىن من املعايري ادلولية اليت متكن املكتبات من اس تغالل الفرص اليت تتيحها الثورة الرمقية عىل الوجه الأمكل .اإن غياب
اليقني ل يؤدي حفسب اإىل حرمان الشعوب يف أأحناء العامل ،لكنه يلحق الضر أأيضا ابملكتبات وا ألسواق الرشعية ا ألرخرى.
وجيب أأن يتوافر الوضوح القانوين ابلنس بة للمسائل املتعلقة ابلتعامل عرب احلدود .وفامي يتعلق بدور اللجنة ،جيب أأن يتذكر
املندوبون أأن الويبو عضو يف ا ألمم املتحدة ودلاهيا مسؤولية تمتثل يف مساعدة ادلول ا ألعضاء يف طلب حتقيق التمنية
املس تدامة .وتعترب معلية النفاذ للمعرفة عرب احلدود أأحد ادلوافع واملفاتيح لتحقيق ذكل.
 .225ورصح وفد الربازيل بأأن معلية اإعارة املكتبات قد عززت من النفاذ اإىل التعلمي الثقايف ولعبت دورا رضوراي يف
ضامن تقدمي تعلمي شامل وعادل وذو جودة عالية ،كام عززت فرص التعمل طيةل العمر ابلنس بة للجميع .وتنقسم اإعارة املكتبات
اإىل قسمني :ا ألول هو اإعارة املكتبات للمس تخدمني والثانية يه الإعارة بني املكتبات .ومتثل معلية اإعارة املكتبات
للمس تخدمني أأشهر نشاط يتعلق ابملكتبات .و ألن ذكل اكن يعد ادلور التقليدي لتكل املؤسسات ،فقد مسحت الإعارة بني

SCCR/32/5 Prov.
62

املكتبات ابلنفاذ املمتد للثقافة من خالل التعاون بني املؤسسات .وقد احنرصت تكل ا ألنشطة اليت متارس بني املكتبات يف
الولايت الوطنية ألن الاس تثناءات والتقييدات اليت اكنت تسمح ابلقيام بتكل ا ألنشطة اكنت مقترصة عىل الترشيعات
الوطنية .وابملثل فاإن دور احملفوظات قد واهجت مواقفا مشاهبة .ومن أأجل السامح بوجود تعاون دويل معزز بني املكتبات
ودور احملفوظات با يؤدي اإىل حتسني النفاذ اإىل الثقافة والتعلمي من خالل الإعارة بني املكتبات ،فقد عرب وفد الربازيل
واجملموعة ا ألفريقية ووفود اإكوادور و أأوراغواي عن تفضيلها لوجود مهنج شامل .ومن أأجل السامح بتطوير همام املكتبات فامي
وراء احلدود الوطنية ،اقرتح الوفد أأن تقوم ادلول ا ألعضاء بتقدمي نسخة من مصنف أأو مادة محمية حبقوق جماورة بأأي نسق،
واليت مت اإعدادها وفقا لتقييد أأو اس تثناءات من خالل حمفوظات مكتبة من أأجل حمفوظات مكتبة أأرخرى يف دوةل أأرخرى من
ادلول ا ألعضاء .ورصح الوفد بأأن هذا الاقرتاح يعد اس تجابة دلعوة الرئيس لوضع حدود للنقاش ألنه اكن من الواحض أأن
الاس تثناءات والتقييدات سوف يسمح هبا يف التعاون بني املكتبات ،بوصفها حدود للنقاش حتت مظةل هذا املوضوع.
 .226ورصح ممثل اجمللس ادلويل للمحفوظات بأأنه يتفق مع اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب
عىل أأن املوضوع موضوعا شامال وينطبق عىل العديد من املوضوعات ا ألرخرى اليت تقوم اللجنة بنظرها .ورصح ممثل اجمللس
بأأنه سوف يقوم بتناول مسأأةل الرترخيص وعدم توافر ا ألدةل ابلنس بة دلور احلفظ عندما قامت اللجنة بنظر املصنفات اليتمية.
ول يوجد هناك مزيد من الشكوك ،لكن اكن هناك نوعني رئيس يني من الاس تخدامات ملواد احملفوظات اليت تضمنت النقل
عرب احلدود .و أأحدها يتعلق اب ألحباث الأاكدميية والشخصية ،أأما الرخر فاكن يتعلق ابلبحث عن احلقوق القانونية املتعلقة
ابجلنس ية والهوية وامللكية .ويتطلب هذين النوعني من الاس تخدامات يف العديد من احلالت تطبيق أأنشطة عرب احلدود ألن
املوارد تكون موجودة يف دوةل أأرخرى نتيجة للهجرة ،أأو التجارة أأو الغزو .ومن ا ألمثةل عىل ذكل اإفراج حكومة فرنسا عن دار
احملفوظات اخلاصة بدمة ماكحفة التجسس اخلاصة هبا يف الهند والصني يف امخلسينات .ومن الواحض أأن الباحثني وا ألشخاص
املهمتني ابلبحث يف تكل السجالت س يكونون يف الغالب من أس يا وليس من فرنسا .وهناك مثال أرخر يتعلق ابإنشاء مدرسة
الرتاث ا ألفريقي يف بنني دلار حمفوظات للصو .وس ميثل هذا الربانمج برانمج اإنقاذ للسجالت البيانية اليت مت مجعها من 28
دوةل أأفريقية واليت اكنت عرضة للتلف عند ختزيهنا يف ظروف بيئية سيئة .وإاذا مت السامح للمس تخدمني احملمتلني جملموعات
احملفوظات مثل تكل اجملموعات ابلقيام بذكل يف بالدمه ،بدل من السفر ملسافات بعيدة ،فاإهنم سوف حيتاجون للحصول عىل
نسخ مهنا .ومما ل ميكن اإناكره أأن القانون ادلويل يسمح لدلول بتطبيق اس تثناءات وتقييدات بشأأن حق املؤلف واليت تسمح
بعمل مثل تكل النسخ .لكن ما اذلي حيدث عندما يمت اإرسال تكل النسخ اإىل دوةل ختتلف فهيا متطلبات الاس تثناءات ول
تفي النسخة بتكل املتطلبات .لقد اكن من احملمتل أأن تمت مقاضاة أأي خشص لقيامه ابنهتاك من هذا النوع لكن ذكل مل جيعل
ا ألمر صوااب كام أأنه مل يكن مفيدا ابلنس بة ألمناء احلفظ أأو املس تخدمني اذلين اكنوا يريدون العمل بصورة قانونية .واكنت هناك
نتيجتان حممتلتان :أأن ميتنع أأمني احلفظ عن تقدمي نسخة رخوفا من انهتاك احلقوق أأو أأن يقرر أأن يتجاهل القانون .ومل تكن أأاي
من النتيجتان جيدة ابلنس بة للقانون أأو ابلنس بة ملصلحة أأحصاب احلقوق أأو املس تخدمني .وقد اكنت احللول العابرة للحدود
من ا ألمور الضورية يف الاحتاد ا ألورويب .وابلرمغ من عدم وجود سوق دولية موحدة ،فاإهنا تعترب رضورية عىل مس توى
العامل ألغراض معينة جيب تعريفها بوضوح .واكن البديل هو قبول أأن خدمات احملفوظات ل تعرب احلدود أأو أأهنا يمت تقدميها
بغض النظر عن القانون .ول جيب أأن تكون احللول أأو دور احلفظ معقدة اإذا اعرتفت اكفة ادلول برشعية معل نسخة من
حمفوظات متت يف دوةل أأرخرى من ادلول ا ألعضاء.
 .227ورصح ممثل اجلعية ادلولية للنارشين بأأنه فامي يتعلق بوضوع الاس تخدامات العابرة للحدود ،فاإن اجلعية ادلولية
للنارشين قد دمعت بصورة اكمةل املالحظات اليت تقدم هبا يف السابق ممثلو اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم
والتكنولوجيا والطب والاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ لكنه اكن يود أأن يقوم بتقدمي توضيح فامي يتعلق
بوقف اجلعية ادلولية للنارشين .اإن اجلعية ادلولية للنارشين مل تكن تريد وقف تدفق املعلومات عرب احلدود لكهنا ظنت أأن
ا ألمر جيب أأن يُ َّنظم وفقا ملبادئ مخسة ،وجيب أأن حيمك ارختبار الثالث رخطوات الوارد يف معاهدة برن أأي مناقشات تتعلق
ابس تثناءات حق املؤلف ،با يتضمن لك ما يتعلق با تقدمه املكتبات .اثنيا ،اإن تسلمي الواثئق عرب احلدود من قبل املكتبات
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والواثئق اليت يمت توفريها جيب أأن ختضع لرتتيبات تمت مناقش هتا بصورة مبارشة مع النارشين أأو ممثلهيم املفوضني .اثلثا ،من
ا ألفضل أأن يقوم أأحصاب احلقوق ابلتحمك يف تسلمي الواثئق الرمقية بصورة مبارشة اإىل املس تخدمني الهنائيني وتنس يق هذا
ا ألمر .رابعا ،جيب أأن خيضع تسلمي الواثئق اإىل ا ألفراد من أأجل اس تخدامات خاصة وغري جتارية للعناية الواجبة املناس بة.
وخامسا ،اإن هناك حل وسط جيد يمتثل يف تسلمي واثئق مطبوعة يف املوقع اإىل زابئن غري جتاريني.
 .228ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء بأأن مسأأةل الاس تخدام عرب احلدود تعترب مسأأةل معقدة .أأول ،ألهنا
أأاثرت مسأأةل مس توى املوامئة الالزمة بني القوانني يف ادلول املعنية بصوص خمتلف اجلوانب ،با يف ذكل الإصالح بني
الاس تثناءات والرتارخيص واحامتلت التعويض والتنفيذ .لقد اكنت مسأأةل معقدة يف س ياق املناقشات اليت جتري يف الاحتاد
ا ألورويب ،ابلرمغ من ا ألهداف الواردة يف معاهدات الاحتاد ا ألورويب ،واملتعلقة ابإنشاء سوق موحد بل القيام بيشء أأمشل
يمتثل يف مرشوع التاكمل اذلي تشارك فيه ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب .و أأحاط الوفد علام بأأن هناك املزيد من
احللول املتاحة من خالل اتفاقية الرترخيص والرتتيبات املوضوعة بني ا ألطراف لتطوير طريق جديدة يساعد املكتبات عىل نرش
املصنفات والنفاذ للمعرفة .ول يعىن ذكل أأن اكفة احللول التعاقدية املطبقة اكنت مرضية دامئا ،لكن ل جيب أأن تكون تكل
احللول التعاقدية خارج اإطار الصورة عند اإجراء املناقشات.
 .229ورصح ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية بأأنه يود مناقشة بعض املسائل املتعلقة ابس تثناءات العالقة عرب
احلدود .ورصح ممثل املؤسسة بأأن النارش قد ذكر ارختبار الثالث رخطوات ،لكن هناك ثالثة اس تثناءات هممة ل تتعلق
ابرختبار الثالث رخطوات املوجود يف معاهدة برن ،ويه تتعامل مع التعلمي وا ألرخبار اليومية والشؤون العامة والاقتباسات
واس تثناءات خاصة أأرخرى داخل نطاق معاهدة برن .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه قام يف السابق ابلإشارة اإىل أأن ارختبار
الثالث رخطوات مل يطبق عىل الإطالق عىل الاس تثناءات ،اليت مت تطبيقها بوصفها تقييدا بشأأن س بل الانتصاف يف مقابل
التقييدات اخلاصة ابحلقوق .واكنت هناك حاةل موازية يف جانب براءات الاخرتاع .وابلنس بة لرباءات الاخرتاع ،اكن يوجد يف
اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية قيودا عىل الصادرات وفقا لرترخيص اإجباري .ومل يكن هناك حظر
اكمل ،لكنه اكن يعترب حظرا همام .ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فاإن الكثري من الرتارخيص اليت مت اإصدارها اكنت عبارة
عن تقييدات وس بل انتصاف وغالبا ما اكنت متثل صادرات رضورية للغاية ويف بعض احلالت اكن يمت تصدير املنتج باكمهل.
واكن ميكن القيام بذكل يف اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ألن الرترخيص الإجباري اكن يصدر وفقا
لتقييد بشأأن س بل الانتصاف يف مقابل تقييد بصوص احلقوق .ويف جمال حق املؤلف ،ويف جمال املصنفات اليتمية ،أأوىص
مكتب الولايت املتحدة حلقوق املؤلف بأأن يمت تطبيق الاس تثناءات عىل أأهنا تقييدات بشأأن س بل الانتصاف يف مقابل
التقييدات عىل احلقوق .ويف اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ،ابلنس بة للمكتبات ويف جمال التعلمي فقد اكنت دلاهيم اقرتاحات تتعلق
بتطبيق الاس تثناءات بوصفها تقييدات عىل س بل الانتصاف يف مقابل التقييدات عىل احلقوق .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه ل
يعتقد أأن الاسرتاتيجية قد جنحت مع لك يشء ،لكن اكن هناك فئات من احلالت اليت ميكن تطبيق التعامل عرب احلدود فهيا
بوصفها تقييدات عىل س بل الانتصاف يف مقابل للتقييدات املفروضة عىل احلقوق.
 .230و أأحاط الرئيس علام بأأنه اكن هناك اقرتاح يتعلق ابلرتكزي عىل هذا املوضوع ومعرفة ما اإذا اكنت اللجنة جتده مفيدا.
ورصح الرئيس بأأنه من أأجل جتنب تداخل املوضوعات جيب عىل الوفود أأن تبذل هجودا للتوصل اإىل تفامه مشرتك يتعلق
بأأن املوضوع سوف يركز عىل ما مت اقرتاحه .وفتح الرئيس الباب لتقدمي التعليقات حول ما اإذا اكن من املناسب الرتكزي عىل
عنرص معني يتعلق ابلتعامل عرب احلدود ،مثل التعاون بني املكتبات عرب احلدود أأو الإعارة بني املكتبات عرب احلدود.
 .231وعرب ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ عن رغبته يف تذكرة اجليع بأأن ادلول ا ألعضاء أأعدت
مجموعات من املوضوعات واكن دلاهيا اإطار مفيد للغاية ملناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .ورصح
ممثل الاحتاد بأأنه يرحب ابلقرتاحات اليت تسري عىل هذا اخلط ويسعده العمل مع ادلول ا ألعضاء ومع ا ألمانة ابلطرق اليت
تدفع جدول ا ألعامل اإىل ا ألمام بصورة فاعةل.

SCCR/32/5 Prov.
64

 .232ورصح وفد نيجرياي ،ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،بأأن الهدف من وضع مجموعات املوضوعات هو تيسري معل
املكتبات ودور احملفوظات كام خيدم ادلور ا ألسايس لها املتعلق بنفاذ اجلهور للمعلومات .وذلكل ،فقد اكنت اإحدى ا ألس ئةل
املطروحة تتعلق با اإذا اكن ميكن حل ذكل عن طريق التعاون ادلويل من خالل الإعارة بني املكتبات أأو من خالل التعاون
بني املكتبات .ورصح الوفد ،كام ذكر املندوبون الرخرون ،أأنه ميكن أأن يكون هناك تداخل يف املوضوعات .وودت اجملموعة
ا ألفريقية الإشارة اإىل أأنه س يكون من الصعب مناقشة كيفية قيام ذكل بتيسري الاس تخدامات عرب احلدود دون التطرق اإىل
اجملالت ذات الصةل .ورصح الوفد بأأنه حىت يف ادلورة السابقة اكنت هناك مسائل متداخةل ذلا فقد يكون من املفيد أأن تقوم
اللجنة يف هناية ادلورة بعمل قامئة باكفة املوضوعات اليت تس تطيع أأن حتدد تداخلها وحتاول أأن تقلل اجملموعات أأو جتعلها أأكرث
حتديدا و أأكرث وضوحا با يساعد مناقشات اللجنة.
 .233ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه يمثن للغاية املشاركة البناءة للوفود ا ألرخرى والإشارة اإىل اقرتاحاهتا اليت
مت وضعها يف املبادئ وا ألهداف عالية املس توى عىل املس توى ادلويل واخلاصة ابس تثناءات حقوق املؤلف لفائدة املكتبات
ودور احملفوظات .ورصح الوفد بأأنه يعتقد أأن املهنج ا ألسايس قد اكن بثابة قاعدة جيدة متكن من السري ل ألمام وتعزيز هدف
حتسني اس تثناءات حقوق املؤلف عىل املس توى الوطين .و أأحاط علام أأيضا بأأن معاهدة برن مثلها مثل املعاهدات ا ألرخرى قد
مسحت ألعضاء الاحتاد بتطبيق الاس تثناءات والتقييدات من أأجل تعزيز الس ياسات الوطنية والاقتصادية والاجامتعية
والثقافية واملعلوماتية با يف ذكل الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابلتبادل عرب احلدود والإعارة بني املكتبات .وقد ساعدت
اس تثناءات حقوق املؤلف الوطنية اليت دمعت الإعارة بني املؤسسات الثقافية عىل تعزيز ادلور املهم اذلي لعبته املكتبات
ودور احملفوظات يف توفري النفاذ للمصنفات اليت متثل املعرفة الرتامكية والرتاث الثقايف .ورصح الوفد بأأنه لزال هناك ،رغام عن
ذكل ،عددا ل بأأس به من ادلول اليت مل تقم بتطبيق الاس تثناءات فامي يتعلق هبذا النوع من الوظائف .ويف عام 2015
صدرت نسخة منقحة من دراسة عام  2008حول الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واليت أأشار
فهيا بروفيسور كينيث كروز اإىل وجود زايدة طفيفة يف الاس تثناءات الوطنية املتعلقة بتوفري الواثئق من  17اإىل  21و يف
الإعارة بني املكتبات من  6اإىل  .9ورصح الوفد بأأنه اهيمت بعرفة املزيد عن التجارب الوطنية .ورصح الوفد بأأنه بوجب قانون
حق املؤلف يف الولايت املتحدة ميكن للمكتبات ودور احملفوظات أأن تضع حدا للنُسخ اليت يمت اإعدادها من مجموعاهتا لتوفريها
للمكتبات ا ألرخرى بناء عىل طلب من املس تخدم بوجب تقييدات حمددة .وقد مسحت تكل العملية التعاونية للمكتبات ابلقيام
بهمهتا املتعلقة بتوفري النفاذ اإىل مصنفات يف مجموعاهتا مع حامية سوق املؤلف يف الوقت ذاته .وميكن للمكتبات يف الولايت
املتحدة ا ألمريكية أأن تقوم أأيضا بوضع ترتيبات تتعلق ابلإعارة بني املكتبات مع مكتبات ودور حمفوظات أأجنبية .وعرب الوفد
عن اس تعداده لتبادل املعلومات والراء مع الوفود ا ألرخرى حول قوانني وممارسات الإعارة بني املكتبات عىل املس توى ادلويل
لكنه يود الرتكزي عىل أأن هناك بعض املوضوعات اليت تقع حتت مظةل التبادل عرب احلدود .ورصح الوفد بأأن دليه شواغل
بشأأن احلد الكبري مهنا ألنه اكن هناك تركزي عىل جمال املوضوعات العامة و أأنه يف حاجة اإىل اإجراء مزيد من املناقشات من
أأجل ادلرخول بعمق يف هذا املوضوع.
 .234ورصح الرئيس بأأن اللجنة ستبد أأ الن مناقشة املصنفات اليتمية ،واملصنفات املسرتجعة واملسحوبة واملصنفات غري
املتاحة يف ا ألسواق واليت متثل موضوع رمق  .7ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل مشاركة بعض الاس تنتاجات املتعلقة ابدلورات
السابقة واليت تتعلق بتكل الوثيقة.
 .235و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه ابلنس بة للموضوع  ،7وكام متت الإشارة يف الوثيقة املطروحة أأمام اللجنة ،واملتعلق
ابملصنفات اليتمية واملصنفات املسرتجعة واملسحوبة واملصنفات غري املتاحة يف ا ألسواق ،فقد متت مناقشة أأيمهية تناول هذه
املسأأةل ،ألن هذا ا ألمر ل يزال قيد التطوير والنظر يف العديد من ادلول .واكنت بعض الوفود ترى أأنه جيب التعامل بصورة
منفصةل مع تكل ا ألصناف من املصنفات أخذين يف الاعتبار سامهتا اخلاصة .وقد قامت الوفود واملراقبني ابس تكشاف عدد
من جوانب املوضوع.
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 .236ورصح الرئيس بأأنه كام متت الإشارة فاإن النقاش لزال جاراي .وقد فتح الرئيس الباب للمنظامت غري احلكومية
ل إالسهام يف املناقشات.
 .237ورصح ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة بأأنه يود التحدث بوصفه أأحد مس تخد ي املكتبات ودور احلفظ
وبوصفه مس تخدم ملصنفات غري متاحة يف ا ألسواق ومصنفات يتمية وفقا للعمل الأاكدميي السابق وا ألحباث .ورصح ممثل
املؤسسة بأأن وجود معايري منخفضة محلاية حق املؤلف وإازاةل الشلكيات أأو املتطلبات املتعلقة ابلتسجيل ووجود فرتة حامية
طويةل قد أأدت اإىل اس تحاةل معرفة أأو حتديد ماكن ماليك عدد خضم من املصنفات أأو أأحصاب حقوق املؤلف اخلاصة هبا.
وتضمنت تكل املصنفات اليتمية مصنفات منشورة ومصنفات غري متوافرة يف ا ألسواق ومصنفات مل تنرش .ومل تكن هناك
تقديرات يعمتد علهيا لعدد املصنفات اليتمية اليوم .وابلتأأكيد أأن هناك ماليني الكتب اليت ل يمت اإعادة طباعهتا واليت ل يس تطيع
أأحد معرفة هوية مالكها أأو صاحب حق املؤلف اخلاص هبا .وهناك عدد ل حيىص من مقالت الصحف واجملالت والصحف
والكتيبات واملصنفات احملمية ا ألرخرى ابلإضافة اإىل مصنفات مل تنرش تمتثل يف صور وتسجيالت صوتية و أأفالم ورخطاابت
خشصية وبنود أأرخرى متت حاميهتا بقوة من خالل ترشيعات مدنية وجنائية واليت ل ميتكل أأي خشص حق واحض يف اس تغاللها
بصورة جتارية .وقد أأدى ظهور الانرتنت وإاماكانت النرش الرمقي اإىل خلق اهامتم خضم ابلتوصل اإىل مناجه جديدة حترر معلية
النفاذ اإىل تكل املصنفات .واكنت هناك العديد من املناجه ،وعرفنا أأن العديد مهنا يمت النظر فهيا من أأجل حترير النفاذ اإىل
املصنفات اليتمية .وقد تضمن بعضها اس تخدام ررخص اإجبارية متنحها احلكومة للسامح ابس تغالل املصنفات يف مقابل سداد
رسوم اإىل مجعية حتصيل رسوم أأو هواتف أأو مؤلفني .وتضمن البعض الرخر اتفاقيات تررخيص ممتدة مررخصة من ادلوةل
تتضمن سداد رسوم اإىل مجعيات حتصيل رسوم .وقال ممثل املؤسسة أأن كندا والياابن عىل سبيل املثال دلاهيام نظام راخس
مطبق .ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية مت نظر مهنجني خمتلفني يف ادلورة  109وادلورة  110للكوجنرس .وقد اعمتدت تكل
احللول عىل حدود املسؤولية املالية عن انهتاك املصنفات اليتمية ،وقام الاحتاد ا ألورويب ابإصدار توجيه يُعتقد أأنه تعامل مع
مسأأةل املكتبات ودور احملفوظات لكنه فشل يف جعل ا ألمور أأكرث سهوةل ابلنس بة للمكتبات ودور احملفوظات ومس تخدمهيا.
ورصح ممثل املؤسسة بأأن املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة شهدت العديد من العيوب يف توجيه الاحتاد ا ألورويب اخلاصة
ابملصنفات اليتمية ومهنا أأنه اكن مقصورا عىل الاس تخدام اذلي ل اهيدف للرحب ومل يسمح بتطبيق الاس تثناءات عرب احلدود
خارج الاحتاد ا ألورويب .كام تطلب وجود تدابري بريوقراطية ملكفة أأيضا ومل يوفر حامية اكفية للمؤسسات اليت يوجد هبا رمقنة
ونرش للمصنفات اليتمية .ول تعترب معلية حفظ السجالت أأمرا غريبا عىل املكتبات ،لكن املطلب اجلديد املتعلق ابإضافة
أأنشطة حفظ السجالت احلالية اإىل جانب توفري قاعدة بياانت موحدة سهل الوصول اإلهيا من قبل اجلهور عىل الانرتنت ،اكن
ميثل أأمرا ملكفا ابلنس بة للعديد من املؤسسات العامة اليت اكنت ل تتوافر دلاهيا موارد اكفية .ومن خالل املطالبة بوجود
غرض حمدد أأو هممة معينة لس تخدام املصنفات اليتمية ،فقد استبعد التوجيه نطاق واسع من اس تخدام املس تفيدين
واملس تخدمني للمصنفات اليتمية .وقد اكن مثال ل جيب اإتباعه حيث أأنه أأدى اإىل احلد من النفاذ اإىل واحلد من اس تخدام
املصنفات اليتمية وفشل يف توفري احتياجات املرونة ملس تخد ي املكتبات ودور احملفوظات يف البيئة الرمقية .ورصح ممثل
املؤسسة بأأن الويبو واللجنة قد توفرت دلاهيام الفرصة ملنع ما تطلق عليه املكتبات ودور احملفوظات الثقب ا ألسود الرمقي
للمعرفة اذلي ختتفي فيه املصنفات اليتمية ل ألبد.
 .238ورصح ممثل املكتب ا ألورويب جلعيات املكتبات والإعالم والتوثيق بأأن انئبة الرئيس السابق لالحتاد ا ألورويب
فيفيان ريدينج قد أأشارت اإىل أأن املصنفات اليتمية يه السبب يف حدوث الثقب ا ألسود يف القرن العرشين ابلنس بة
للمحتوى املرمقن من مجموعات املكتبات .وقد شلكت تكل ا ألعامل جزء كبري من مجموعات املكتبات ،لكن نظرا لصعوبة حتديد
ماكن أأحصاب احلقوق ،أأو ورثهتم ،حىت بعد مرور عرش س نوات عىل النرش ،متت رمقنة عدد قليل مهنا فقط .وابلرمغ من
قميهتا التارخيية ،فقد اكن يقل اس تخداهما يف ا ألحباث اليت جتري من خالل الانرتنت ول ألغراض التعلميية والثقافية .وقد مت
تطبيق توجيه الاحتاد ا ألورويب بشأأن املصنفات اليتمية يف عام  2012من أأجل تيسري مرشوعات الرمقنة واسعة النطاق
وتوفري نفاذ عرب احلدود جملموعات املكتبات ا ألوروبية وخاصة للبوابة الالكرتونية الرئيس ية للمكتبات .لقد اكن هذا التوجيه
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هو أأول توجيه يمت السامح بتطبيقه عرب احلدود يف منطقة الاحتاد ا ألورويب الاقتصادية ألنه يمت الاعرتاف ابلعمل اليتمي
املسجل يف دوةل من ادلول ا ألعضاء يف مجيع ادلول ا ألعضاء .وابلرمغ من ذكل فقد اكنت هناك أأدةل عىل أأن متطلبات
البحث اخلاصة هبا مرهقة .وقد أأشار تقرير نُرش يف شهر فرباير املايض حول حبث مت اإجراؤه يف اململكة املتحدة وإايطاليا
وهولندا من قبل مرشوع النفاذ املعزز للرتاث الثقايف يف القرن العرشين من خالل الإفراج عن املصنفات اليتمية
( )WODnEاذلي أأجراه مركز س ياسات وإادارة امللكية الفكرية جبامعة بورمناوث ،اإىل أأن هناك أأدةل تشري اإىل الطبيعة
املرهقة للغاية ملتطلبات البحث ابلنس بة للمؤسسات اليت ترغب يف اس تخدام املصنفات اليتمية .وقد قام موقع يوروابان
بتحليل  45مليون مجموعة بياانت من أأجل توفري تكل اجملموعات عىل الانرتنت .وقد أأظهرت ورقة معلومات يوروابان اليت
اعمتدت عىل هذا التحليل أأن هناك جفوة كبرية يف توافر مواد من القرن العرشين .واخنفضت املواد الرمقية املتوفرة من خالل
الانرتنت واملتعلقة ابلفرتة من  1950وبعد ذكل .وبيامن جند أأن املواد املتعلقة ابلنصف ا ألول من القرن العرشين متثل  %35من
العينة ،فاإن املواد املتعلقة ابلنصف الثاين اكنت متثل حوايل  .%11وقد دمعت هذه النتاجئ أأحباث يوروابان اليت جرت يف
 2012و أأوحضت وجود عقبات تواجه مؤسسات الرتاث الثقايف ابلنس بة لعملية توفري مجموعات خاصة ابلقرن العرشين عىل
الانرتنت .وقد أأوحضت جتربة الاحتاد ا ألورويب احلاجة لوجود اإطار ترشيعي جيد الصياغة حبيث يكون هل أأثر عابر للحدود
ول يفرض أأعباء خضمة تتعلق ابلبحث الوايف .وميكن حل مشلكة النفاذ للمصنفات عرب احلدود من خالل الانرتنت بصورة
أأفضل من خالل متكني اس تثناء الرمقنة الشامةل للمحتوى اذلي حتتفظ به املكتبات ودور احملفوظات وتوصيهل للجمهور .ومتثل
البعد ادلويل لهذا ا ألمر يف أأنه بدون وضع حد أأدىن من املعايري ادلولية والاس تثناءات املتعلقة ابلس تخدام عرب احلدود
للمصنفات اليتمية واملصنفات املسرتجعة واملسحوبة واملصنفات غري املتاحة يف ا ألسواق ،فاإن معلية الرمقنة وإااتحة تكل
املصنفات اليت توجد يف أأعظم مكتبات العامل ودور احملفوظات عىل الانرتنت سوف س تظل غري مكمتةل ولن يس تفيد أأي أأحد
مهنا.
 .239ورصح ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات ومعاهدها أأن الثقافة واملعرفة ل يتعلقان ابملال فقط .فاإذا اكنتا تتعلقان
ابملال فقط ،فسوف يمت اإهامل أأي معل يُعتقد أأنه ليس هل أأي قمية جتارية .واكن هذا هو حال املصنفات اليتمية حيث ل يكون
املؤلف أأو أأي صاحب حق أرخر معروفا ول ميكن التصال به ،انهيك عن اإصدار تررخيص هل .وبعبارة أأرخرى ،فاإنه مل يكن
هناك أأحصاب حقوق ،ول يوجد " أأب" لها .ومن حسن احلظ أأن هناك مكتبات ودور حفظ متثل أابء ابلتبين .ورصح ممثل
الاحتاد بأأنه جيب السامح للمكتبات ودور احملفوظات ،خلدمة الصاحل العام ،بأأن تقوم بصورة استباقية ابلسعي جلع تكل
املصنفات اليتمية – الكتب واملواقع والسجالت واملصادر ا ألرخرى – وجعلها متاحة للجمهور .ومل تقم املكتبات ودور
احملفوظات بذكل مقابل مال ،لكهنا قامت بذكل من أأجل خري البرشية .ومتثل املصنفات اليتمية مشلكة رخطرية .فهيي متثل
 %30من مجموعات املكتبات و %70من بعض مجموعات دور احملفوظات .ومثلت تكل املواد مصدرا غنيا ومزتايدا
للمعلومات ،و أأيمهها املعلومات الرمقية ،واليت ميكن أأن تدمع ومتثل مصدر اإلهام لعملية الفهم وللعلوم والتعلمي والابتاكر .وميكن
أأن يؤدي النفاذ لتكل املعلومات اإىل اإحياء مرحب به ابلهامتم ابلعمل ،وهو أأمر أأمه بكثري ،ابلنس بة ألحصاب احلقوق ،من
املال .لكن ذكل ينجح فقط يف حاةل تواجدمه .وكام أأكدت دراسة بروفيسور كروز ،فاإننا بعيدين عن التوصل اإىل وضع تمتكن
فيه املكتبات ودور احملفوظات حول العامل من نسخ وتوفري النفاذ للمصنفات اليتمية .حىت يف الاحتاد ا ألورويب ،لزالت هناك
بدلان علهيا أأن تقوم بتطبيق توجهيات خاصة ابملصنفات اليتمية .واكنت هناك اس تثناءات فقط يف مجموعة من ادلول يف مناطق
أأرخرى .وابلنس بة لبقية ادلول ،فاإن املصنفات وخاصة الرمقية ،اكنت تواجه رخطر الارختفاء يف ثقب أأسود .و أأشار ممثل الاحتاد
اإىل أأنه فهم أأن وضع العمل اليتمي حباجة اإىل أأن يؤخذ حبمل اجلد لتجنب جتريد أأحصاب احلقوق ،واذلين ظلوا غري معروفني
ومن غري املمكن التصال هبم ،من حقوقهم .وتطلب الصاحل العام التوصل اإىل توازن .اإن وجود معلية مرهقة وغالبا ما تكون
غري جمدية تعين أأن أأكرب املؤسسات و أأفضلها مواردا فقط يه اليت تس تطيع القيام جبهود للعثور عىل أأحصاب احلقوق بعيدي
املنال .وقد رحبنا ابخلطوات اليت اختذت يف الاحتاد ا ألورويب عىل سبيل املثال لتطوير أأسلوب أأبسط للقيام بتكل املهمة وكنا
نتطلع اإىل التوصل اإىل نتاجئ من هذا العمل .ويف مناطق أأرخرى ،ابلرمغ من ذكل ،فاإن البحث عن أأحصاب احلقوق قد أأصبح
أأكرث صعوبة بصورة متناهية بسبب حذف اإجراءات القيد والرشوط املمتدة محلاية حقوق املؤلف .وفامي يتعلق ابلتوصل اإىل
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حلول ،فاإن املكتبات ودور احملفوظات تطالب بوضع بند يسمح لها ،بعد القيام ببحث معقول عن املؤلف أأو صاحب
احلقوق ،ابختاذ رخطوات مناس بة حلفظ املصنفات اليتمية ومنح نفاذ للجمهور من خالل الانرتنت .وجيب احرتام احلقوق
ا ألخالقية للمؤلف يف حال معرفته .وإاذا مت حتديده أأو حتديد أأي أأحصاب حقوق رشعيني أرخرين تبعا ذلكل ،ميكن وضع بنود
تعطي تعويضا عادل أأو توقف النفاذ للعمل من خالل الانرتنت .وميكن أأن يتعامل النص املقرتح يف الوثيقة SCCR/29/4
مع املشلكة بصورة تريض املكتبات ودور احملفوظات .وقد قاد الاحتاد ا ألورويب املسرية من خالل النص عىل أأنه اإذا مت
الإعالن عن أأن معل ما يعترب معال يتامي ،بعد القيام ابلبحث الوايف ،فاإن هذا القرار يطبق يف اكفة ادلول ا ألعضاء ا ألرخرى يف
الاحتاد ا ألورويب .اإن وجود مثل هذا البند عىل مس توى العامل سوف حيرر مك كبري من املعلومات عىل املس توى ادلويل با
يدمع املنح ادلراس ية والابتاكر مع عدم اإحلاق رخسائر بأأحصاب احلقوق.
 .240ورصح ممثل اجمللس ادلويل للمحفوظات بأأن غالبية املواد احملفوظة يه عبارة عن السجالت املرتامكة اخلاصة
ابحلكومات والرشاكت واجلعيات اخلريية وا ألرس وا ألفراد .ويه تتكون من أأش ياء مثل رخطاابت ورسائل بريد الكرتوين
وحمارض اجامتعات وصور ورخرائط وخمططات .وقد مت حفظها حبيث توفر معلومات و أأدةل عام مت وسبب ذكل .ويمتتع القليل
للغاية مهنا بقمية جتارية ومت نرش القليل للغاية مهنا بصورة جتارية .وقد اكن معدو السجالت احملفوظة يف دور احملفوظات مه
نفس ا ألشخاص اذلين قاموا ابإيداعها يف دار احملفوظات .ويمت اإعداد الربيد الالكرتوين من أأجل اإرساهل لشخص أرخر .وميتكل
معد الربيد الإلكرتوين حق املؤلف بيامن ميتكل املتلقي الربيد املادي أأو الالكرتوين .وعندما يطلب من أأمناء دار حمفوظات
احلصول عىل ترصحي ابس تخدام املصنفات احملمية حبقوق مؤلف ،يكون عىل أأمني دار احملفوظات تتبع املؤلف وليس من قام
بعملية الإيداع .اإن من يكتبون اخلطاابت ورسائل الربيد الالكرتوين مل تكن هلم أأي مصلحة جتارية لتمت حاميهتا .وتتشارك
املكتبات ودور احملفوظات يف الكثري لكن هناك أأمر واحد مل يتشاركوا فيه وهو وجاهة الرترخيص اجلاعي .القليل من املالكني
اذلين حيصلون عىل حقوق مؤلف ابلنس بة للمواد املوجودة بدور احملفوظات مه أأعضاء يف هيئات تررخيص ،أأما غالبيهتم فمل
يكونوا يعلمون بوجود تكل اجلهات .ونتيجة ذلكل ،مل يكن الرترخيص اجلاعي هو احلل ابلنس بة ملسأأةل املصنفات واحملفوظات
اليتمية .ورصح ممثل اجمللس بأأنه كام يتضح من امسه ،فاإن الرترخيص اجلاعي املمتد ،هو نظام يمت متديد الرترخيص اجلاعي فيه
فامي وراء أأعضاء منظمة اإدارة جامعية ،ليشمل ماليك احلقوق اذلين مل يصبحوا أأعضاء هبا .ويف ادلول اليت مل يمت فهيا تطبيق
نظام الرترخيص اجلاعي ،ميكن مد الرترخيص اجلاعي ليشمل غري ا ألعضاء اإذا متكنت هيئة الرترخيص من اإثبات أأهنا متثل جزء
صغري من ماليك احلقوق اخلاصة بتكل الفئة من املصنفات .ولن يكون الرترخيص اجلاعي العادي أأو الرترخيص اجلاعي املمتد
هو احلل ملسأأةل احملفوظات.
 .241ورصح ممثل اجمللس الاسكتلندي للمحفوظات بأأنه مت تطبيق نظام تررخيص يف اململكة املتحدة ابلنس بة للمصنفات
اليتمية ،اإضافة اإىل وجود توجيه الاحتاد ا ألورويب واذلي تضمن اس تثناء لقانون حقوق املؤلف .واكنت هيئة اجملموعات اخلاصة
جبامعة جالجسو تقوم ابرختبار جدوى الاس تثناء ونظام الرتارخيص يف معلية الرتقمي وإااتحة كتب قصاصات اإدوين مورجان.
واكن اإدوين مورجان هو الشاعر الوطين ا ألول يف اسكتلندا ،ويعرف أأيضا ابمس سكوت مااكر ،وقد قىض فرتة طفولته
وجزء مبكر من حياته العملية يف جتميع  16كتاب قصاصات غنية ومليئة ابحليوية والرسايلية .وقد اس تخدم مورجان بوصفه
شاعرا ،عددا كبريا من ا ألشاكل وا ألساليب ،وترمج مصنفات من لغات عدة .وتضمنت كتب القصاصات ثروة من املوارد
املكتوبة والبرصية .واكن املسؤول عن املرشوع هو كريي ابترسون واذلي ر أأى أأن البحث الوايف عن تكل الكتب سوف
يس تغرق أأكرث من عرش س نوات ،ابلعامتد عىل خشص يعمل س بعة ساعات يوميا ملدة مخسة أأايم يف ا ألس بوع ويقيض 30
دقيقة يف لك معلية حبث .و أأوحضت كتب قصاصات مورجان أأن البحث الوايف عن الرمقنة الشامةل جملموعة مثل تكل اكنت
متثل هممة مس تحيةل فامي يتعلق ابلوقت واملهارات واملوارد .عالوة عىل ذكل ،حاول فريق املرشوع توضيح احلقوق يف جزء
صغري من كتب القصاصات .وابلرمغ من التصال بنظامت الإدارة اجلاعية ذات الصةل ابلنس بة للك عنرص عىل حدا ،مت
العثور عىل القليل من التفاصيل اليت متكن من التصال بأأحصاب احلقوق املعنيني .واكنت اإضافة معلية التسجيل اإىل قاعدة
بياانت اس تثناءات الاحتاد ا ألورويب ومعلية التقدم ابلطلبات يف نظام الرتارخيص ابململكة املتحدة قد أأدت اإىل زايدة الوقت
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الإجاميل للمرشوع .واكنت هناك تقديرات متحفظة تشري اإىل اإضافة مدة ترتاوح بني عرشة اإىل مخسة عرش دقيقة للك معل،
وهو ما أأضاف مدة ترتاوح بني  3اإىل  4س نوات للتسجيل ابلإضافة اإىل  10س نوات للبحث الوايف .ونتيجة ذلكل ،مل يدمع
الاس تثناء أأو نظام الرترخيص معلية رمقنة مجموعات احملفوظات .وقد وجد أأمناء دور احملفوظات أأنفسهم يف موقف توافرت فيه
ما ميكن أأن يطلق عليه امس "حلول" ملشلكة املصنفات اليتمية يف اململكة املتحدة والاحتاد ا ألورويب لكن الضامانت اليت مت
تضميهنا يف تكل ا ألنظمة اكنت مرهقة حبيث اكن اس تخداهما ابلنس بة للمجموعات الكبرية من مواد احملفوظات أأمرا مس تحيال.
وإاهنا مل متثل حلول :فهيي مل تعمل يف صورهتا احلالية ،ومل تدمع نظام حقوق املؤلف اذلي يعمل بصورة جيدة .واكن لها أأثر
سليب عىل هدف اجلامعة اذلي يمتثل يف اإاتحة أأحد كتب القصاصات اخلاصة بورجان عىل ا ألقل عىل الانرتنت .اإن وجود
معاهدة دولية تتضمن اس تثناء للمصنفات اليتمية اإىل جانب تقييد يمت تعريفه بصورة جيدة فامي يتعلق بسؤولية املكتبات ودور
احملفوظات اليت أأاتحت مجموعات بنية حس نة ،وتقوم ابختاذ رخطوات معقوةل لاللزتام ابلقانون ،سوف تيرس عىل تكل
املؤسسات اإاتحة مجموعاهتا عىل الانرتنت.
 .242ورصح ممثل مؤسسة اكريزما أأنه يود مشاركة مثال يتعلق بنوع املشلكة اليت واهجهتا مكتبة كولومبيا الوطنية فامي
يتعلق هبذا املوضوع والعقبات القانونية السخيفة املطبقة ،واليت أأعاقت نفاذ املواطنني اإىل الثقافة والتعلمي .ورصح ممثل
املؤسسة بأأنه يف عام  2014قامت مكتبة كولومبيا الوطنية بعمل جرد لثنني من اجملموعات أأحداهام لرواايت تناولت فرتة
انترش هبا العنف يف كولومبيا ويه الفرتة من عام  1940وحىت عام  ،1960والثانية اكنت تعرف بجموعة سامرب أأورتيجا.
واكن من املتوقع أأن يكون هذا اجلرد جزءا من فكرة تطوير احملتوى وتطبيقات الانرتنت ،اإدرااك مهنم بأأيمهية تكل املصنفات يف
اترخي كولومبيا يف القرن العرشين .ونتيجة ذلكل ،وجدت املؤسسة نفسها يف مواهجة قيود قوية عىل النرش وإااتحة لك تكل
اجملموعة للجمهور .ومل يمت المتكن من التعرف عىل أأو حتديد موقع  %30من مؤلفي مجموعة الرواايت ،حول فرتة العنف
( 17معال من بني  53معال) %42 .من مؤلفي مجموعة سامرب اورتيجا ( 93من بني  160معل) اإما مل يمت التعرف علهيم ،أأو
مل يمت حتديد ماكهنم .واكنت تكل املصنفات غري متاحة يف ا ألسواق ،لكن اكن لها أأيمهية اترخيية وثقافية ابلنس بة لكولومبيا،
وابلنس بة ألي خشص يريد أأن يبحث يف هذا املوضوع .ويف حالت مثل تكل اكن ا ألمر صعب للغاية .وذلكل ،فاإن الرترخيص
اكن يعترب حال حقيقيا قابال للتطبيق .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه اكن لبد من وجود ضامانت من املكتبات ودور احملفوظات
لإاتحهتا للجمهور وخاصة عندما اكن من غري املمكن حتديد ماكن أأو معرفة املؤلفني أأو أأحصاب احلقوق بعد القيام ببحث
معقول.
 .243ورصح ممثل اجلعية ا ألمريكية ألمناء احملفوظات بأأن امس املصنفات اليتمية هو امس يالمئ ا ألمور اليومية اليت نقوم
اببتاكرها – مثل اليوميات ومذكرات العمل والصور – اليت مل نكتب علهيا أأسامءان واليت مقنا ابإعدادها دون وجود نية جتارية
دلينا .وابلرمغ من ذكل ،اكنت تكل يه الواثئق اليت جتعل احملفوظات جديرة ابلبحث فهيا .وقد أأظهرت دراس تان مت اإجراؤهام
مؤرخرا سبب احلاجة اإىل وجود اس تثناء حلق املؤلف ابلنس بة للمصنفات اليتمية يف احملفوظات .وقد حاولت اإحدى اجلامعات
يف الولايت املتحدة ا ألمريكية حتديد ُ 3400مؤ ِلف يف ملفات مراسالت مع أأحد الس ياس يني اذلين عاشوا يف بداية القرن
العرشين ،مث قاموا بتحديد اترخي الوفاة ،مث قاموا بتحديد ماكن أأحفاد من ماتوا يف سن يقل عن  70س نة ،مث طلبوا احلصول
عىل الإذن .بعد مرور عامني وإانفاق ألف ادلولرات ،اكن من الصعب حتديد غالبيهتم .وقد مت العثور عىل أأربعة أأحفاد فقط.
وقد ظل أأمناء احلفظ متفائلون واس متروا يف رمقنة املصنفات .وهناك جامعة أأرخرى يف الولايت املتحدة ا ألمريكية معلت عىل
مواد تتعلق برض الإيدز يف الفرتة من  1980وحىت  2005وقد قامت بنفس ا ألحباث الباهظة التاكليف حىت عندما اكنت
املواد حديثة .ويف هذه احلاةل ،اكن هناك  1377خشص حيملون حقوق مؤلف لكن مل ميكن عرض مصنفات ثلهثم تقريبا ألن
أأحصاب احلقوق مل جييبوا عىل الاس تفسارات ،أأو مل يمت حتديدمه أأو حتديد ماكهنم .واكن لقليل من تكل الواثئق طبيعة جتارية،
لكن اس تغرق التوصل اإىل تكل النتيجة  %85من وقت املرشوع .وعىل العكس من اجلامعة ا ألرخرى ،اكن رخوف أأمناء
احملفوظات من املاطر قد نتج عنه فرض رقابة فعلية عىل املواد اليت مل ميكن العثور عىل صاحهبا أأو مل يمت تلقي رد منه .حىت
لو مت اإعداد مادة من املواد احملفوظة أأصال من أأجل السوق ،ميكن أأن تظل يتمية .فعىل سبيل املثال ،احتفظت اجلعية

SCCR/32/5 Prov.
69

ا ألمريكية ألمناء احملفوظات بصورة لفريق بورتورياك الراييض وهو يسري حتت عمل الولايت املتحدة ا ألمريكية يف دورة أألعاب
معوم أأمرياك لعام  1950بعد عامني من سري الفريق حتت عمل بورتوريكو .وابلرمغ من معرفة امس املصور اجلواتامييل وعنوانه مل
تمتكن اجلعية ا ألمريكية ألمناء احملفوظات من الوصول اإليه ألن الامس اكن شائعا وقد أأدت التغيريات اليت حدثت يف ا ألنظمة
اإىل تغيري أأسامء الشوارع والعناوين .فهل متنع تكل احلاةل الواحضة للمصنفات اليتمية اجلعية ا ألمريكية ألمناء احملفوظات من
عرض الصورة؟ اإن أأمناء احملفوظات ليسو خرباء يف القانون ادلويل حلقوق املؤلف ومن غري املتوقع أأن يقوموا ابختاذ تكل
القرارات .ول ميكن لنظام ترارخيص أأن حيل تكل املشلكة بصورة منصفة .وإاذا اكن املؤلف غري معروف أأو من غري املمكن
الوصول اإليه ،فكيف ميكن متثيهل يف اتفاقية جامعية و أأين س تذهب رسوم الرترخيص؟ وابلتأأكيد لن تذهب اإىل مؤلفي
املصنفات اليتمية ألهنم مل يمت العثور علهيم .واكنت املشلكة تمتثل يف أأنه يمت النظر اإىل حق املؤلف ،مثل الرترخيص مع وضع
السوق يف الاعتبار ،لكهنا أأرخفقت يف التأأقمل مع معضةل املصنفات اليت مل تدخل جمال التجارة عىل الإطالق أأو رخرجت من
اجملال التجاري دون أأثر .وابلنس بة لتكل املصنفات ،اكن العثور عىل صاحب حق املؤلف أأمرا مس تحيال .اإن رشط "البحث
الوايف" اذلي يناسب اكفة املواقف اكن من غري املمكن أأن يؤدي اإىل التوصل اإىل أأحصاب حقوق املصنفات اليتمية يف
احملفوظات لكنه يؤدي اإىل حتمل تلكفة غري مس تدامة .وبدون اس تثناءات ،فاإن العامل قد فقد النفاذ اإىل هذا الكزن الضخم من
املواد املهمة اترخييا.
 .244ورصح ممثل الاحتاد ادلويل ملنظامت حقوق الاس تنساخ بأأنه يؤيد املبادرات اليت أأاتحت املعرفة الرتامكية والرتاث
الثقايف واعرتف بدور املكتبات ودور احملفوظات يف هذا الصدد .وقبل جعل تكل املصنفات متاحة اكن جيب حتديدها حبرص.
فقد اكن جيب اس تنساخ املنصفات عىل سبيل املثال أأو يمت جعلها متاحة وفقا ملعايري مقبوةل ألحصاب احلقوق لضامن ذكل ل
يتعارض مع الاس تغالل الطبيعي للعمل أأو ملصلحة املؤلفني .ويتطلب التوصل اإىل حلول متكن من الرمقنة وإااتحة املصنفات
اليتمية واملصنفات غري املتاحة يف ا ألسواق مهنج خاص بلك دوةل يأأخذ يف احلس بان النظام القانوين والتقاليد ا ألرخرى لدلوةل.
وجيب أأن يضمن ترشيع املصنفات اليتمية حق السحب وتعويض أأحصاب احلقوق اذلين يعاودون الظهور .ويمت التعامل مع
اس تنساخ وإااتحة املصنفات غري املتاحة يف ا ألسواق عىل أأفضل وجه عندما حتدد مبادرات أأحصاب املصلحة الطوعية ،با يف
ذكل الرتتيبات اخلاصة ابلرترخيص ،نقطة الانطالق .واكن جيب عىل أأحصاب املصلحة أأن يظهروا القدرة عىل وضع حلول قابةل
للتطبيق من أأجل القيام برمقنة وإااتحة تكل املصنفات .وقد تضمن ذكل أأدوات متت التوصية هبا تتضمن معايري تعريف البحث
عن أأحصاب احلقوق واتفاقيات الرترخيص المنوذجية ابلإضافة اإىل اختاذ قرارات لإعطاء تررخيص بشأأن احلقوق من خالل
النافذة املوحدة اليت متثلها الإدارة اجلاعية .ويمت تطبيق مذكرة تفامه أأحصاب املصلحة حول رمقنة املكتبات وإااتحة املصنفات غري
املتاحة يف ا ألسواق واليت يرسهتا املفوضية ا ألوروبية ووقعها الاحتاد ادلويل ملنظامت حقوق الاس تنساخ والاحتاد ا ألورويب
للمؤلفني والنارشين حاليا يف عدد من ادلول ا ألعضاء ابلحتاد ا ألورويب .و أأوىص ممثل الاحتاد بأأن تقوم ادلول ا ألعضاء يف
الويبو ،بعد توقيع اكفة أأحصاب املصلحة علهيا ،بدراسة وحفص مذكرة تفامه املصنفات غري املتاحة يف ا ألسواق .ورصح ممثل
الاحتاد بأأنه بوصفه منسق فريق العمل ،يرس الاحتاد ادلويل ملنظامت حقوق الاس تنساخ بأأن يسهم يف احلصول عىل
معلومات من خمتلف القطاعات.
 .245ورصح ممثل مجعية احملفوظات والسجالت ابململكة املتحدة بأأنه يف رشوط حقوق املؤلف ،مثلت اجملموعات
احملفوظة جزء كبري من املصنفات اليتمية ،ويه حقوق محمية حبقوق مؤلف لكن صاحب حق املؤلف غري معروف أأو ل ميكن
حتديد ماكنه .واقرتح تقيمي ألثر الترشيعات يف اململكة املتحدة أأن  %40من مقتنيات دور احملفوظات الوطنية والسجالت
الوطنية يف اسكتلندا تضمنت  80مك من السجالت احملفوظة و أأحد أأكرب اجملموعات من ا ألوراق اخلاصة يف اململكة املتحدة.
واكنت تكل املصنفات عبارة عن رخطاابت ويوميات ودفاتر حساابت وصور وحمارض وتقارير ل تزال محمية حبقوق مؤلف،
ولكهنا مل يمت تأأليفها ألغراض جتارية .لقد كتبت اليوميات من أأجل تسجيل أأحداث يومية وليس بغرض نرشها عىل سبيل
املثال .وقيل أأيضا أأن املصنفات اليتمية متثل مشلكة ابلنس بة دلور احملفوظات لكهنا اكنت متثل مشلكة أأيضا ابلنس بة
ملس تخد ي دور احملفوظات والباحثني والطالب واملؤرخني واملؤلفني وا ألفراد .واكن هؤلء مه اذلين يس تخدمون ويعيدون
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اس تخدام دور احملفوظات من أأجل مساعدة اجملمتع عىل تدبر وتفهم ومشاركة ا ألحداث السابقة .وقد قامت حكومة اململكة
املتحدة ابإطالق برانمج لرترخيص املصنفات اليتمية .ولكن يف جمال التطبيق ،مل يعمل الربانمج بصورة جيدة .واكن يطلب من
مقد ي الطلبات تقدمي ادلليل عىل أأهنم قاموا بعمل حبث وايف مضن الطلب واكن علهيم استشارة مصادر معينة .ويف اجلزء
اخلاص ابملصنفات ا ألدبية ،عىل سبيل املثال ،اكن هناك أأكرث من  30نوعا من املصادر اليت اكن من املتوقع ابلنس بة
للمس تخدمني أأن يفحصوها ،لكهنا اكنت تتعلق مجيعا بصنفات حمفوظة منشورة وليست غري منشورة .ذلا اكن من غري
املدهش أأنه مت منح أأقل من  300تررخيص يف فرتة  18شهرا اليت مت تطبيق الربانمج هبا .واكن هناك أأيضا برانمج الاحتاد
ا ألورويب للمصنفات اليتمية لس تخدام املكتبات واملؤسسات التعلميية واملتاحف وهيئات البث لكن الرتارخيص غطت الاحتاد
ا ألورويب فقط .واس تثىن الربانمج املصنفات الفنية وهو ما أأدى اإىل احلد الشديد من فائدهتا .واكنت املصنفات الفنية
واخلرائط واملططات والصور والرسومات من بني بعض املصنفات الهشة اليت حتتفظ هبا مؤسسات الرتاث واكنت متثل أأمه
املواد ابلنس بة ل ألحباث العاملية .وقد أأظهرت الطبيعة غري املتاكفئة واملرهقة واحملدودة لقوانني اململكة املتحدة وبرانمج تررخيص
املصنفات اليتمية أأن الإطار احلايل للمصنفات اليتمية ل يعمل بصورة جيدة و أأوحضت أأيضا رضورة وجود اس تثناء متناسب
يتعلق ابملصنفات اليتمية عىل املس توى ادلويل ابلنس بة للمكتبات ودور احملفوظات.
 .246ورصح ممثل ش بكة املعلومات الالكرتونية للمكتبات بأأن املكتبات ودور احملفوظات دلاهيا تفويض حبفظ
السجالت العامة من أأجل املس تقبل .ويف البيئة التناظرية ،فقد أأدى استنفاد حق التوزيع اإىل توفري الوس يةل القانونية اليت
تضمن اس مترار معلها ا ألسايس .وإاذا مت حسب مقاةل يف الصحافة املطبوعة ألي سبب ،س يكون دلى املكتبة نسخة مطبوعة
لتحفظها وتتيحها ل ألحباث واملنح ادلراس ية(وختضع لس تثناءات احلفظ) .ول ميكن لصاحب احلق أأن يستبعد املادة من
املكتبة .ويف البيئة الرمقية ،حيامث مل يمت تطبيق حق التوزيع ،ل توجد مثل تكل الضامانت .وميكن أأن ختتفي مقالت الصحف
من قواعد البياانت وحيدث ذكل ابلفعل .ومن ا ألمثةل املعروفة مثال لقاح احلصبة والناكف واحلصبة ا ألملانية يف اململكة املتحدة
يف عام  .1998وقد نرشت ورقة حبثية يف الصحيفة الطبية ،ذا لنسيت ،وزمعت أأن لقاح احلصبة والناكف واحلصبة
ا ألملانية ،واملعروف ابمس لقاح ( ،)MMRيسبب اضطراابت طيف التوحد .وقد أأدت املزامع ،اليت ظهرت عىل نطاق واسع
يف وسائل الإعالم الرئيس ية ،اإىل هبوط شديد يف معدلت التطعمي .ونتيجة ذلكل ،زادت حالت احلصبة والناكف بني
ا ألطفال با أأدى اإىل وفيات وإاصاابت دامئة .ذلا فقد فقدت املزامع الطبية الواردة يف املقاةل مصداقيهتا .ومت حسب الورقة
البحثية بصورة جزئية من قبل الصحيفة يف عام  2004وحسبت بصورة اكمةل يف عام  .2010واكن الباحثون يف جمال عمل
ا ألوبئة اذلين حيققون يف أأس باب اخنفاض معدلت التطعمي يف حاجة اإىل الاطالع عىل تكل الورقة البحثية .وإاذا اكن قد مت
نرش املقاةل يف النسخة املطبوعة من الصحيفة ،اكن سيمت حفظها يف املكتبة .لكن اإذا مت نرشها فقط عىل الانرتنت ،فمل يكن
هناك ضامانت .واكن املبد أأ الاكمن وراء احلمك املتعلق ابملصنفات املسرتجعة واملسحوبة هو املساعدة عىل حتقيق هدف النفاذ
ادلامئ واحلفظ يف بيئة رمقية .ألنه اإذا مل يكن املصنف موجود دلى املكتبة فاإهنا لن تمتكن من حفظه .وعرب ممثل الش بكة عن
شكره لدلول ا ألعضاء عىل اقرتاحاهتا ،اليت تتناول املصنفات املسرتجعة ،والنص املدمج يف الوثيقة . SCCR/29/4ورصح
ممثل الش بكة بأأن البند املتضمن يف الفقرة  4و 5من املوضوع  ،7قد قدم اس تثناء حلقوق الاس تنساخ وتوصيل املصنفات
للجمهور ،ابلنس بة للمصنفات اليت مت توصيلها للجمهور من قبل .و ألن الرتاجع اكن يتعلق حبقوق أأخالقية ،فقد نصت الفقرة
 5عىل احرتام احلقوق ا ألخالقية .وميكن دلوةل من ادلول ا ألعضاء أأن تقوم ابحلد من تطبيق هذا البند أأو أأن تقرر أأل تطبقه
عىل الإطالق .وقد أأوحضت الفقرة  4أأن البند خاضع ألي أأحاكم قضائية تتعلق بصنف ما ،أأو ملا يرد يف القوانني الوطنية.
وقد معلت املكتبات ودور احملفوظات بصورة تضمن أأن السجالت العامة اكمةل وميكن النفاذ اإلهيا يف املس تقبل ،بعد وقت
طويل من فقدان املصنف لقميته التجارية أأو عند ارختفاء املاكل .وإاذا مل يكن دلى املكتبات نسخة احتياطية رمقية ،ل ميكن
ضامن توافر جسالت مناس بة للمواد الرمقية .ورصح ممثل الش بكة بأأنه يريد التحدث بشأأن املصنفات اليتمية .ويف دول أأرخرى
مثل الولايت املتحدة ا ألمريكية اس تخدمت املكتبات مصطلح "الاس تخدام العادل" للمشاركة يف الرمقنة الشامةل
للمجموعات اخلاصة للمواد املوجودة يف دور احملفوظات والصور واملواد املؤقتة مثل الكتيبات وامللصقات .وقد قامت مكتبة
نيويورك العامة عىل سبيل املثال برمقنة مجموعة مواد هبا تتعلق بعرض نيويورك ادلويل لعام  1939وعام  .1940ومل تكن تكل
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املواد متوافرة عىل الانرتنت وشلكت أأساس أأحد املناجه التعلميية .وابملقارنة باليني ابملصنفات اليتمية احملمتةل اليت قامت
مكتبات الولايت املتحدة ا ألمريكية ابإاتحهتا للجمهور وفقا لالس تخدام العادل ،ففي أأورواب مت اإاتحة  1729معال فقط حىت
الن للجمهور بوجب توجيه املصنفات اليتمية اذلي دخل اإىل حزي النفاذ يف أأكتوبر  .2014ويرجع هذا اإىل أأن املتطلبات،
وخاصة ألية البحث الوايف ،جمهدة للغاية حبيث مل تؤدي اإىل وصول اإىل نتاجئ حقيقية .وعرب ممثل الش بكة عن أأمهل يف أأن يمت
التعامل مع أأوجه القصور يف مراجعة املفوضية لقواعد حقوق املؤلف ،من أأجل حتقيق هدف التوجهيات وهو "تيسري الرمقنة
واسعة النطاق للرتاث الثقايف والتعلميي ا ألورويب" .وعرب ممثل الش بكة عن اعتقاده بأأنه جيب اإعطاء الفرصة للمكتبات خارج
الولايت املتحدة ا ألمريكية والاحتاد ا ألورويب أأيضا برمقنة املصنفات اليتمية .وعرب ممثل الش بكة عن تقديره للنص اجملمع املقرتح
اذلي يتناول املصنفات اليتمية واملسرتجعة واملسحوبة يف الوثيقة  .SCCR/29/4ونصت الفقرة  1يف املوضوع  7عىل اس تثناء
حلقوق الاس تنساخ والتكييف والإاتحة للجمهور ابلنس بة للمصنفات اليت مل يمت المتكن من حتديد مؤلفها أأو العثور عليه بعد
القيام ابلس تفسار بصورة معقوةل .و أأشار ممثل الش بكة اإىل أأنه يبدو أأن لكمة "حقوق املؤلف" مل تذكر يف النص .واكن جيب
أأن يكون النص كام ييل" :يمت السامح للمكتبات ودور احملفوظات ابس تنساخ أأي مصنفات أأو مواد محمية حبقوق مؤلف أأو
حقوق جماورة وإااتحهتا للجمهور واس تخداهما بأأي صورة اكنت ".ونصت الفقرة التالية عىل أأنه اإذا ظهر صاحب احلق لحقا،
ميكنه املطالبة بتعويض عادل عن الاس تخدامات املس تقبلية ،أأو ميكنه املطالبة ابإهناء الاس تخدام .وقد ترك البند القرار لدلول
ا ألعضاء لتحدد ما اإذا اكنت الاس تخدامات التجارية تتطلب سداد رسوم أأم ل .ورصح ممثل الش بكة بأأن مشلكة املصنفات
اليتمية متثل مشلكة خضمة ،وتؤثر عىل لك دول العامل ،و أأن املوقف احلايل ل خيدم مصلحة أأحد .اإن اإاتحة املصنفات اليتمية
للجمهور يدمع التعلمي والصناعات الإبداعية وا ألنشطة الاقتصادية اليت تعمتد عىل املوارد الثقافية الرمقية .واكنت اللجنة ادلامئة
للعناية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يه الهيئة املالمئة للتعامل مع مشلكة املصنفات اليتمية ومن خالل القيام بذكل فاإهنا
س تقدم خدمة جليةل حلقوق املؤلف ونظام حقوق املؤلف.
 .247ورصح ممثل اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب بأأنه يرى املصنفات اليتمية بوصفها
مسأأةل رأأس ية ،أأما املصنفات التجارية فهيي متثل مسأأةل أأفقية تتخلل قنوات التوزيع .ورصح ممثل اجملموعة ادلولية للنارشين يف
جمال العلوم والتكنولوجيا والطب بأأنه اكن يتعاطف مع خماوف أأمناء احملفوظات اذلين اكنوا يتعاملون مع مواد غري منشورة
واليت تمتتع بقمية اترخيية لكن مل يقصد نرشها يف وقت تأأليفها .ورصح ممثل اجملموعة بأأنه قد يكون من املفيد أأن يمت النظر يف
اإرشادات املتاحف اخلاصة والإعارة بني املكتبات ألهنا ميكن أأن تساعد عىل وضع اإرشادات حول أأفضل ممارسات أأمناء احلفظ
حول املصنفات اليت تفتقر اإىل وجود ممثل أأو ماكل لها .ورصح ممثل اجملموعة بأأن خماوفه كنارش اكنت تتعلق ابلقضاء عىل
النقاط الإجيابية الاكذبة واليت تتعلق ابلعتقاد بأأن مصنفات ما يتمية مث يتبني بعد البحث الوايف أأهنا ليست كذكل .وبغض
النظر عن الترشيعات ،اإذا اعتقد فرد أأو مجموعة من ا ألفراد بنية حس نة أأن معل من املصنفات هو معل يتمي ،فقد وافق
النارشون ا ألعضاء يف اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب عىل عدم فرض أأي تعويضات عىل
اس تخدام املصنفات ،مع عدم اإدراك املس تخدم بأأهنا مصنفات يتمية .ورصح ممثل اجملموعة بأأن مشلكة املصنفات اليتمية قد
نشأأت بسبب حظر معاهدة برن تسجيل املصنفات ،ورشط حق املؤلف .لقد فهمت اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال
العلوم والتكنولوجيا والطب أأنه مل يقصد ابلتوجيه تيسري الرمقنة الشامةل للمصنفات اليتمية ،ألن غالبية برامج الرمقنة مل تسع
بصفة خاصة لحتواء املصنفات اليتمية .لقد تضمنت املصنفات اليتمية من خالل النتاجئ الإحصائية .وإاذا مت تطبيق مد نطاق
الرترخيص اجلاعي واحللول اجلاعية ا ألرخرى فاإهنا س تقوم بصورة مزتامنة ابلهامتم حبقوق املصنفات اليتمية.
 .248ورصح ممثل اجلعية ادلولية للنارشين بأأن احلديث عن مسأأةل املصنفات غري املتاحة يف ا ألسواق يتطلب معرفة كيفية
تعريف الظروف اليت ميكن من خاللها الإحياء الرمقي للمصنفات احملمية حبقوق مؤلف قبل ظهور الانرتنت ومن اذلي جيب
أأن يقوم بذكل ويف أأي بدلان .ومن ا ألمثةل اجليدة عىل احللول التعاونية بني املؤلفني والنارشين واملكتبات مذكرة التفامه تكل
اليت مت التوقيع علهيا يف أأورواب واليت أأشار اإلهيا زمالء يف الاحتاد ادلويل لدلول املعنية حبقوق الاس تنساخ فامي س بق بشان
الكتب والصحف والصور املتضمنة هبا .فكيف حاولت مذكرة التعاون التعامل مع تكل القيود وكيف مكنت معلية الإحياء

SCCR/32/5 Prov.
72

الرمقي ملصنفات سابقة؟ اكنت مذكرة التعاون مذكرة جديدة يف جمالها لكهنا اكنت أأيضا متواضعة .فلقد اكنت مقصورة عىل
القطاعات املطروحة عىل الطاوةل وعىل كتب وحصف نرشت يف البداية يف دوةل من دول الاحتاد ا ألورويب .ومت تعريف
الكتاب أأو الصحيفة عىل أأنه أأحد املصنفات غري املتاحة يف ا ألسواق عندما يكون العمل باكمهل ،وبلك نسخه وصوره ،غري
متاح بصورة جتارية يف القنوات التجارية املعتادة ،بغض النظر عن وجود نسخ ملموسة للعمل يف املكتبات بني اجلهور ،با يف
ذكل حمالت الكتب املس تعمةل أأو املكتبات ا ألثرية .وقد تضمنت حق املؤلفني والنارشين يف اإحياء الكتاب أأو الصحيفة
حرصاي ألنفسهم ،واحلق يف الانسحاب من أأي مرشوعات نفاذ يف مجيع ا ألوقات ،ووجود واجب عام عىل منظامت الإدارة
اجلاعي يتعلق ابلتصال بأأحصاب احلقوق ،اإىل جانب الزتام حمدد ابلقيام بذكل اإذا اكن الطلب عىل اإحياء املصنفات بصورة
رمقية يتجاوز التوقعات .ويف الهناية اكن جيب النظر يف تطبيق تدابري معينة للوصول اإىل أأحصاب احلقوق اذلين اكن يمت
اس تخدام مصنفاهتم بصورة دامئة أأو مكثفة عرب احلدود بوجب برانمج تررخيص جامعي .ومل حتاول مذكرة التفامه أأن تضع دافع
احلد ا ألدىن لتكل الفعاليات أأو أأن حتدد جدول زمين للعناية الواجبة والتدابري الوافية .وبدل من ذكل ،دعت مذكرة التفامه اإىل
التفاوض بشأأن تكل العوامل عىل املس توى ادلويل يف ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب من قبل أأحصاب املصلحة املؤهلني
بصورة أأكرب من غريمه للتوصل اإىل حمك صائب بشأأن تكل املسائل اليت تؤثر يف ا ألدب الوطين والرتاث الثقايف .واكنت
مذكرة التفامه بثابة فرصة لإحياء أأكرب عدد ممكن من الكتب والصحف اليت ظهرت قبل ظهور الانرتنت لكن بدون التدخل
يف احلق الرشعي لتوقعات املؤلفني اذلين قاموا ابإرخراج تكل املصنفات للعامل من خالل اإبداعهم وهجدمه ووقهتم واستامثراهتم.
 .249ورصح وفد اإيطاليا بأأنه قد اس متع لاكفة الانتقادات املتعلقة بتوجيه الاحتاد ا ألورويب و أأنه مل يعمل بصورة جيدة.
ورصح الوفد بأأنه يريد الرتكزي عىل أأن التوجيه قد دخل اإىل حزي النفاذ يف  2014أأي مر ما يقل عن عامني فقط عىل ذكل،
ويتضح الن أأن هناك مشلكة تتعلق ابملصنفات اليتمية ،وتلكفة النظر فهيا فامي يتعلق ابلبحث الوايف وابلنس بة حلقوقها.
ورصح الوفد بأأنه عىل اللجنة أأن تأأخذ يف احلس بان أأن ما اكنت تتحدث عنه من حقوق قد غطته حقوق املؤلف لكن هناك
عدد خضم من املصنفات ا ألرخرى اليت ل تغطهيا حقوق املؤلف واليت اكنت هممة أأيضا واكن جيب رمقنهتا .فقد قامت املكتبة
الوطنية الإيطالية عىل سبيل املثال بتوقيع اتفاقية لرمقنة املصنفات اليت يرجع اترخي تأأليفها اإىل أألف عام مضت ويه مصنفات
تعود لعرص الهنضة وبعضها ينمتي اإىل العصور الوسطى .واكن من املهم بصورة كبرية احلفاظ عىل تكل املصنفات ،وإااتحهتا
للباحثني و أأي أأشخاص أرخرين هممتني ابلطالع علهيا .وابلنظر لعدد املصنفات املتوفرة ،اكن من الواحض أأن ا ألموال والوقت
واجلهد املتوافر للقيام بذكل حمدودا .و أأراد الوفد أأيضا أأن يؤكد عىل أأنه من أأجل اختاذ قرار يتعلق ابعتبار معل ما معال يتامي أأم
ل ،جيب أأن مير ا ألمر بعملية حتقيق ،ويه معلية ابهظة التاكليف وتس تغرق وقتا طويال .وهو أأمر ل ميكن تركه للنوااي
احلس نة لشخص أأو لرخر .ورصح الوفد بأأن هناك سابقة قضائية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية بني رشكة جوجل واحتاد
النارشين ا ألمريكيني ألن جوجل بد أأت رمقنة مك كبري من املصنفات بدون تررخيص ،ومن بني تكل املصنفات اكنت هناك
مصنفات ملؤلفني اإيطاليني ومصنفات أأرخرى من تأأليف مؤلفني مشهورين .ولسبب ما ُاعتربت تكل املصنفات مصنفات يتمية.
وهناك حاجة اإىل ممارسة كثري من العناية واحلصافة قبل اختاذ قرار حول ما اإذا اكن معل ما ميثل معال يتامي وفامي يتعلق بذكل،
ووفقا لتوجيه الاحتاد ا ألورويب ،اإذا مت اعتبار أأن معل ما هو معل يتمي يف دوةل ما ،فاإن ذكل ينطبق عىل اكفة دول الاحتاد
ا ألورويب .ويعىن ذكل أأن النشاط يمت مشاركته أأو توزيعه بني اكفة دول الاحتاد ا ألورويب ويكون من الضوري القيام فقط
ببحث وايف واحد وهو أأمر مفيد للغاية .واكن لبد من اختاذ رخيار ،حيث تكون هناك مصنفات ذات أأيمهية عامة أأو هممة
للجمهور وهناك مصنفات أأرخرى .وقد أأشار التوجيه اإىل أأنه يف حالت معينة اكن من احملمتل مطالبة املس تخدمني بسداد مبلغ
معني مقابل اس تخدام العمل من أأجل تغطية تلكفة الرمقنة.
 .250ورصح وفد ا ألرجنتني بأأنه تفهم احلاجة لهذا ا ألمر عىل املس توى ادلويل ألن بعض الاس تخدامات واملامرسات ل
ميكن حلها عىل املس توى ادلاخيل ،وتكون هناك رضورة لوجود حل متعدد ا ألطراف ابلنس بة ل ألمور اليت ل ميكن حلها عىل
املس توى احمليل .ورصح الوفد بأأن هذا ا ألمر يعتب رضوراي من أأجل تيسري العمل عىل توفري اخلدمات عىل املس توى
ادلويل والنظر يف الاس تخدامات املمتدة للمصنفات غري املنشورة ،أأو املصنفات غري املتاحة يف ا ألسواق واملصنفات اليت مل
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يقصد هبا الاس تخدام التجاري .واكن من الضوري اإعداد جسل اإيداع باكفة املصنفات ذات الصةل ووجود الزتام جامعي
بضامن حقوق من هلم حقوق يف تكل املصنفات اإىل جانب حقوق مس تخد ي املكتبات ودور احملفوظات .وابلنس بة للمصنفات
اليت مل يمت معرفة مؤلفهيا أأو حتديد أأماكهنم ،فقد اكنت حتت مسؤولية جامعي املصنفات اذلين يطلب مهنم اس تخداهما من أأجل
ضامن احرتام تكل احلقوق .واكن ذكل نظام تررخيص جيعل املكتبات ومس تخدمهيا غري مسؤوةل عن معرفة املؤلفني ،لكن ذكل
يقع عىل عاتق املؤلفني واجلعيات اخلاصة ابملؤلفني.
 .251ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء بأأنه طاملا أأن توجيه الاحتاد ا ألورويب اخلاصة ابملصنفات اليتمية خيضع
للعديد من املساهامت ،فاإنه يود اس تغالل الفرصة لإعطاء نظرة عامة عىل السامت الرئيس ية لها .وقد أأظهر توجيه الاحتاد
ا ألورويب اخلاصة ابملصنفات اليتمية لعام  2012وجود اس تثناء حلق املؤلف ابلنس بة لس تخدامات معينة للجمهور،
واملؤسسات الثقافية والبحثية وللمصنفات اليت مت حتديد أأهنا مصنفات يتمية ،بعد اإجراء البحث الوايف عن أأحصاب احلقوق.
واكنت اجلهات املس تفيدة من التوجيه يه املكتبات اليت تتيح نفاذ اجلهور اإلهيا واملؤسسات التعلميية واملتاحف ودور
احملفوظات ومؤسسات الرتاث السيامنيئ والسمعي وهيئات البث اليت تقدم خدمة عامة .وقام التوجيه بتغطية املصنفات يف
قطاع املطبوعات ،واملصنفات السيامنئية ومصنفات التسجيالت الصوتية الفردية واملصنفات املتضمنة أأو الاكمنة يف مصنفات
أأرخرى واملصنفات غري املنشورة .ونص التوجيه عىل أأنه جيب عىل املنظامت املس تفيدة أأن تكون خموةل ابس تخدام املصنفات
اليتمية لتحقيق ا ألهداف املتعلقة ابنقطاعها عن اجلهور وجيب أأن يكون مسموح لها بعمل رشااكت بني القطاع العام واخلاص
ومع املشغلني التجاريني وإادرار عائدات من اس تخدام املصنفات اليتمية لتغطية تاكليف الرمقنة .وأأشار التوجيه اإىل ألية عودة
ظهور أأحصاب احلقوق لتقيمي حل املؤلف اذلي يتعلق بوضع املصنفات اليتمية .ويف الهناية ،نص التوجيه عىل وجود جسل
أأورويب موحد لاكفة املصنفات اليتمية املعرتف هبا من قبل مكتب امللكية الفكرية التابع لالحتاد ا ألورويب واذلي ميتكل أأكرث
من  1729مصنف مسجل.
 .252ورصح وفد اإيطاليا بأأن املادة  15من معاهدة برن تعاملت مع املصنفات اليت مل تنرش واليت مل يكن مؤلفها معروفا.
و أأشارت املادة  ،15الفقرة  4اإىل أأنه ابلنس بة للمصنفات غري املنشورة غري معلومة املؤلف ،لكن هناك أأس باب قوية لالعتقاد
أأهنا تنمتي اإىل أأمم يف دول الاحتاد ا ألورويب ،فيكون عىل ترشيعات تكل ادلول أأن حتدد السلطة املسؤوةل عن متثيل املاكل
ويكون لها حق حامية وتطبيق حقوقه يف دول الاحتاد .ورصح الوفد بأأن معاهدة برن يوجد هبا قاعدة ابلفعل تتعلق ابحلالت
اليت يكون فهيا مؤلف حصيفة أأو مصنفات أأرخرى غري معروفا .وهذه القاعدة ميكن تطبيقها يف لك ادلول ا ألعضاء.
 .253ورصح وفد تش ييل بأأنه فامي يتعلق ابملصنفات اليتمية ونظرا ألن اللجنة اكنت حتاول التوصل اإىل نقاط توافق يف
الر أأي حول لك موضوع من املوضوعات ،فاإن وجود اس تثناء من هذا النوع س يكون أأمرا مفيدا للغاية ،وخاصة عندما يكون
من املس تحيل اكتشاف صاحب حق أأحد املصنفات .وابلنس بة للمصنفات الفوتوغرافية عىل سبيل املثال ،اعتقد الوفد أأنه
لبد من وجود اس تثناء من هذا النوع ومبين عىل حبث معقول عن املصنف من خالل معلية منظمة مثل اإعادة نرش البحث
يف نرشة رمسية أأو حصيفة قومية .وقد جعل مثل هذا الاس تثناء من املمكن عند حتديد املؤلف فامي بعد من قبل املكتبة اليت
قامت ابس تخدام مصنفاته ،أأن يمتكن املؤلف من أأن يطالب بنوع من التعويض عن أأي اس تخدامات مس تقبلية.
 .254ورصح وفد نيجراي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،بأأنه عىل املرء أأن يشعر اب ألسف عىل تكل املصنفات
اليتمية .ورصح الوفد بأأنه أأجعب ابملقارنة اليت قام بعقدها ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ واذلي
أأشار اإىل املكتبات ودور احملفوظات بوصفها الابء ابلتبين ،واذلي شارك أأيضا شواغهل املتعلقة ابلابء ابلتبين اذلين اكنوا ل
يس تطيعون مساعدة املصنفات اليتمية ،واملتبناة لتحقيق اإماكانهتا يف اجملمتع .ورصح الوفد بأأنه من املثري أأن يالحظ أأن
املصنفات اليتمية تشلك نس بة كبرية من املصنفات املوجودة يف املكتبات ودور احملفوظات %30 :يف املكتبات و %70يف
دور احملفوظات .ونظرا ألن الرترخيص اكن يعترب حال مفضال ،تساءل الوفد معن أأعطى هذا الرترخيص طاملا أأنه مل يمت العثور
عىل املؤلف ،ومل يكن هناك صاحب حق قد ظهر .ورصح ممثل الوفد بأأنه نظرا لوجود تكل املداخالت اليت قام هبا ممثلو
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املكتبات ودور احملفوظات ،اكن من الواحض أأن هناك ثغرة جيب ملؤها من خالل وضع وثيقة عاملية تتضمن احلد ا ألدىن من
املعايري .وعربت اجملموعة ا ألفريقية عن أأملها يف أأن تؤكد عىل رضورة وجود وثيقة دولية حول الاس تثناءات والتقييدات
اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ با يف ذكل املصنفات اليتمية واملسرتجعة واملسحوبة.
 .255ورصح وفد الربازيل بأأنه يود أأن يؤكد عن موقفه اذلي عرب عنه وفد تش ييل وعىل التعليقات اليت تقدمت به
اجملموعة ا ألفريقية فامي يتعلق بأأيمهية املصنفات اليتمية ابلنس بة ملصنفات املكتبات ودور احملفوظات .وقامت الربازيل بتقدمي وثيقة
 SCCR/29/4واليت ذكرها املراقبون .ويف تكل الوثيقة ،أأشار الوفد اإىل املصنفات اليتمية اليت جيب السامح للمكتبات ودور
احملفوظات ابس تنسارخها وإااتحهتا للجمهور واس تخدام أأي مصنفات أأرخرى أأو مواد محمية حبقوق جماورة واليت ل ميكن حتديد
مؤلفها أأو صاحب احلق فهيا أأو حتديد ماكنه بعد القيام ببحث معقول .وجيب أأن يكون هناك قانون وطين حيدد ما اإذا اكنت
بعض الاس تخدامات التجارية ملصنف أأو مادة محمية حبقوق جماورة تتطلب رسوم أأو تعويض .وميكن أأن تنص ادلول ا ألعضاء
عىل أأنه يف حاةل قيام صاحب احلق الرخر فامي بعد ابلتعريف عن نفسه للمكتبة أأو دار احملفوظات ،حيق لصاحب احلق
املطالبة بتعويض عادل عىل الاس تخدام املس تقبيل أأو املطالبة ابإهناء الاس تخدام ،بنفس الطريقة اليت عرب عهنا وفد تش ييل.
وإاذا مل يمت النص عىل خالف ذكل يف القانون الوطين أأو من خالل حمك حممكة يتعلق بصنف معني ،جيب السامح للمكتبات
ودور احملفوظات ابس تنساخ وإااتحة أأي مصنف أأو مادة محمية حبقوق مؤلف أأو حقوق أأدبية بصورة مالمئة ،ظهرت يف أأي
نسق من أأجل احلفظ ،ألغراض البحث أأو ألي اس تخدام قانوين ،واليت قد أأصبح من غري املمكن النفاذ اإلهيا ابلرمغ من أأهنا
اكنت معروضة فامي س بق عىل اجلهور أأو متاحة هل من قبل املؤلف أأو صاحب احلق .كام حافظ الوفد عىل مرونته مع ادلول
ا ألعضاء با مسح لدلول ا ألعضاء ابإبال مدير عام الويبو ابإعالن حول احلالت اليت يمت فهيا تطبيق تكل البنود.
 .256ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه وافق عىل اعتبار أأن املصنفات اليتمية واملسرتجعة واملسحوبة وغري
املتوافرة يف ا ألسواق ،موضوعات هممة جيب نظرها من أأجل حق املؤلف يف العرص الرمقي .واكنت املشلكة تتعلق بأأن
املصنفات اليتمية عىل وجه اخلصوص تعترب أأحد الشواغل املهمة دلى أأحصاب املصلحة من حقوق املؤلف يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية .وابلنس بة للمس تخدمني بنية حس نة للمصنفات احملمية حبقوق مؤلف ،فاإن عدم القدرة عىل معرفة أأو حتديد ماكن
صاحب احلق اذلي جيب أأن يعطي الترصحي ،ختلق عدم يقني قانوين .وميكن للعديد من املس تخدمني ارختيار التخيل عن مثل
هذا الاس تخدام بصورة اكمةل بدل من مواهجة رخطر ظهور صاحب احلق فامي بعد وقيامه برفع دعوى ملكفة للتعدي .وقد
أأدى هذا بدوره اإىل حرمان اجلهور من الاس تخدامات املفيدة للمصنفات احملمية حبقوق مؤلف .وجيب التعامل مع التحدايت
اليت ترتبط ابملصنفات اليتمية بصورة دامئة من قبل املكتبات ودور احملفوظات واليت تسعى غالبا لس تخدام املصنفات اليتمية
املوجودة يف مجموعاهتا .ومع ذكل فقد امتدت مسأأةل املصنفات اليتمية ملا يتجاوز احتياجات تكل اجملمتعات .كام أأدى رخطر حتمل
املسؤولية املالية أأيضا اإىل تثبيط املس تخدمني التجاريني عن الاستامثر يف مرشوعات تتضمن مصنفات يتمية واليت ميكن
للجمهور أأن يس تفيد مهنا .وبناء عىل معلومات مت احلصول علهيا من التقارير السابقة عن الفرتة من  2006وحىت 2011
ابلإضافة اإىل اجلهود الترشيعية يف املؤمتر  109و  110وترشيع الاس تخدام العادل اذلي صدر مؤرخرا ،قام املكتب ا ألمرييك
حلقوق املؤلف ابإصدار تقرير حول املصنفات اليتمية ومسأأةل الرمقنة الشامةل املتعلقة هبا يف يونيو  .2015وتضمن تقرير مكتب
حقوق املؤلف عددا من التوصيات با يف ذكل تبين ترشيع حيد من التعويضات املفروضة عىل مس تخدم املصنفات اليتمية
واذلي قام بنية حس نة ابإجراء حبث وايف عن صاحب حق املؤلف قبل البدء يف الاس تخدام وامتثلت لبعض متطلبات
الإعالن والإس ناد .كام تضمن تقرير مكتب حق املؤلف أأيضا بنود معينة تتعلق ابملكتبات ودور احملفوظات وكياانت أأرخرى ل
هتدف للرحب واليت تشارك يف اس تخدامات غري جتارية للمصنفات اليتمية .وبيامن اكن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يقوم
بصورة نشطة ابلنظر يف توصيات مكتب حقوق املؤلف ،فقد اكن همامت بعرفة املزيد عن توجيه الاحتاد ا ألورويب اذلي صدر
مؤرخرا بشأأن املصنفات اليتمية والامنذج ا ألرخرى املطبقة بنجاح .وذلكل فقد رحب الوفد بوهجات نظر ا ألعضاء الرخرين فامي
يتعلق جبهودمه اخلاصة ابلتعامل مع مسأأةل املصنفات اليتمية يف ترشيعاهتا الوطنية.
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 .257ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأنه يود الإشارة اإىل أأن مشلكة املصنفات اليتمية اكنت متثل مصدر قلق ،وخاصة يف
ا ألوقات ا ألخرية .ويف الواقع فقد اكن من املعقد للغاية التوصل اإىل حل وسط بني مصاحل اجملمتع واملس تخدمني وعدم
الاس تخدام يف املس تقبل لتكل ا ألعامل بسبب خماطر مقاضاة املؤلفني .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اللجنة جيب أأن تصدر
توصيات واحضة تُمكن من الاس تخدام القانوين ملثل تكل املصنفات اليتمية دون اخلوف من العقاب .وجيب أأن حتدد بوضوح
املس تفيد من تكل املصنفات اليتمية .واقرتح الوفد أأن يمت ذكل من خالل مجعيات اإدارة جامعية .ويه متتكل اإماكانت البحث
عن مثل هؤلء املؤلفني .و أأيد الوفد فكرة مفادها أأنه يف حاةل اكتشاف املؤلف ،جيب أأن يتلقى املؤلف التعويض الضوري أأو
املناسب .كام أأيد الوفد أأيضا ما عرب عنه وفد اإيطاليا فامي يتعلق بعاهدة برن .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اللجنة جيب أأن تعمتد
عىل املادة  15من معاهدة برن مث تقوم بتكييفها لتتالءم مع املتطلبات املعارصة واملناس بة للوضع القانوين للمصنفات اليتمية ألن
هذا يعترب موضوعا غاية يف ا أليمهية.
 .258و أأراد ممثل احتاد املكتبات ا ألملانية عرض مثالني .املثال ا ألول يتعلق بكيفية قيام أأملانيا بتطبيق توجيه املصنفات
اليتمية .اكنت أأملانيا من أأوائل ادلول ا ألوروبية اليت قامت بتطبيق تكل التوجهيات .وتلهتا فرنسا وبولندا .وبعد درخول القانون
حزي النفاذ ،بد أأت املكتبة الوطنية ا ألملانية مرشوعا لكتشاف كيفية العمل ابلقانون اجلديد يف ممارساهتا اليومية .ومت نرش
النتاجئ واكنت نتاجئ اإجيابية وقد أأظهر مفهوم رمقنة املصنفات اليتمية من وهجة النظر ا ألملانية أأن العملية تمت بنجاح .أأما املثال
الثاين فقد اكن ذا أأيمهية معلية ،واكن يتعلق بذكرة تفامه املصنفات اليتمية .وقد مت تطبيقها يف أأملانيا من خالل قانون واكن
عنرص الضعف الوحيد يف هذا التطبيق هو أأنه غطي فقط الكتب املنشورة قبل عام  1966أأي منذ زمن بعيد .ومنذ هذا
العام ،مت نرش الكثري من الكتب ،لكهنا مل تدخل النظام يف هذا الوقت .كام مت ذكر مسأأةل التعويض أأيضا يف الك النظامني،
وابلطبع أأنه اكن هناك تعويض يمت دفعه جلعيات اجلع واليت اكنت تصل اإىل املؤلفني.
 .259وعرب الرئيس عن شكره للوفود عىل مشاراكهتا وقام بتلخيص املناقشة .و أأشار الرئيس اإىل أأن اللجنة قد أأقرت بأأيمهية
التعامل مع الشواغل املتعلقة ابملصنفات اليت ل ميكن معرفة أأو حتديد ماكن مؤلفهيا واملصنفات واليت اكنت يف وقت ما غري
متوافرة يف ا ألسواق ،أأو مسرتجعة أأو مسحوبة .ورصح الرئيس بأأن هناك هجود وطنية ودولية من أأجل التعامل مع تكل
الشواغل ،و ألن املشلكة مل تكن ابجلديدة فقد اكنت متثل نقطة تبادل وهجات نظر مثرية وجمال تعمل ابلنس بة لدلول ا ألعضاء.
ورصح الرئيس بأأنه فامي يتعلق ابس تثناء املسؤولية ورشوط التنبؤ ابلنس بة لذلين يس تخدمون املصنفات اليتمية ،وخاصة
املكتبات ودور احملفوظات ،فقد ذكر أأنه ميكن القيام ببعض ا ألنشطة ،اليت س تقوم بتحديد املؤلفني و أأحصاب احلقوق دون
السامح لتكل ا ألنشطة بأأن تصبح عقبات يف طريق التوصل اإىل حلول ملوضوع املصنفات اليتمية .وعرب الرئيس عن اعتقاده
بأأن ادلرخول يف الكثري من التفاصيل يف هذه املرحةل يعد أأمرا سابقا ألوانه ،فقد اكن يتطلع اإىل املزيد من املساهامت من
مندويب الوفود حبيث ميكن التوصل اإىل أأرضية مشرتكة لالس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابملصنفات اليتمية ،واملصنفات
املسرتجعة واملصنفات املسحوبة واملصنفات غري املوجودة يف ا ألسواق .ورصح الرئيس بأأن املوضوع التايل عىل جدول ا ألعامل
س يكون الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات لكنه اقرتح بأأن تس متر املناقشات يف ادلورة التالية
للجنة .و أأغلق الرئيس بند  6من جدول ا ألعامل و أأعطى اللكمة ل ألمانة لتقوم بتقدمي الإعالانت الإدارية.

بند  7من جدول ا ألعامل :الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي
الإعاقات ا ألرخرى (تس تمكل)
 .260رصح الرئيس بأأن اللجنة مس تعدة لالس مترار يف مناقشاهتا حول بند  7من جدول ا ألعامل ،واذلي قامت ابلفعل
بتقدميه ،مع عرض حول دراسة قام هبا بروفيسور سينغ .و أأعطى الرئيس اللكمة للمنسقني ا إلقلمييني.
 .261و أأشار وفد لتفيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،اإىل أأن الإجابة عىل املسأأةل تمكن يف
تطبيق املعاهدات ادلولية احلالية وا ألطر القانونية ادلولية .وجيب أأن تركز مناقشات اللجنة عىل أأفضل املامرسات ونقاط

SCCR/32/5 Prov.
76

املرونة يف تطبيق الإطار القانوين ادلويل عىل املس توى الوطين وكيفية سامح الإطار القانوين ادلويل بتطبيق الاس تثناءات
والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألرخرى .وعرب الوفد عن شكره للربوفيسور سينغ
عىل دراس ته الشامةل ،وقال اإن ادلراسة سوف تعزز مناقشات اللجنة.
 .262وعرب وفد جزر الباهاما ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن امتنانه بسبب ادلراسة
و أأراد اإلقاء الضوء عىل أأهداف التمنية املس تدامة (هدف التمنية املس تدامة  )4وفامي يتعلق ابلس تثناءات لفائدة مؤسسات
البحث والتعلمي وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألرخرى ،فقد أأيد وجشع ادلول ا ألعضاء عىل ضامن وجود تعلمي شامل وذو جودة
عالية للجميع مع تعزيز التعلمي طيةل احلياة.
 .263ورصح وفد الصني بأأن ادلراسة اكنت مفيدة للغاية و أأدت اإىل تطوير املناقشات .ورصح الوفد بأأن احلكومة الصينية
تويل عناية كبرية حبامية مصاحل ا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألرخرى.
 .264ورصح وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،بأأنه أأدرك أأيمهية تبادل خربات ادلول ا ألعضاء ابلنس بة
لالس تثناءات والتقييدات اخلاصة بؤسسات التعلمي والبحث .ورصح الوفد بأأن مجموعته قد لحظت أأن اللجنة مل حتقق توافق
يف الر أأي بشأأن العمل املعياري ،كام هو احلال ابلنس بة لالس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .ورصح
بأأن املناقشات جيب أأن هتدف اإىل حتقيق فهم أأفضل للموضوعات .ورصح الوفد بأأنه اكن يتطلع اإىل مراجعة ادلراسة الهنائية
اليت أأعدها بروفيسور سينغ.
 .265ورصح وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،بأأنه يعتقد أأن اللجنة مل تشكك يف ادلور ا ألسايس
للتعلمي و أأنه يضيف قمية للبيئة احمليطة به وللنظام العاملي .وقد مت اإنشاؤه بناء عىل احلاجة لتحقيق التوازن بني مصاحل أأحصاب
احلقوق واملصلحة العامة ،ورحب الوفد ابلعرتاف بوجاهة امللكية الفكرية ابلنس بة للتمنية املس تدامة .ورصح الوفد بأأن ادلور
اخلطري اذلي يلعبه التعلمي متضمن يف أأهداف التمنية املس تدامة (هدف التمنية املس تدامة  )4واذلي دعا اإىل بذل هجود
جامعية لضامن تقدمي تعلمي شامل ومنصف وذو جودة عالية وتعزيز فرص التعمل طيةل احلياة ابلنس بة للجميع .وقد طورت
البيئة الرمقية من الطريقة اليت ميكن هبا تقيمي التعلمي واملعرفة خارج جدران الفصول أأو خارج أأي مساحات معينة .ومن خالل
القيام بذكل ،فقد جلبت أأيضا املزيد من التحدايت املتعلقة بتقيمي فرص التعمل للصاحل العام يف عدد ملحوظ من ادلول النامية
و أأقل البدلان منوا با فهيا منطقة أأفريقيا .ور أأى الوفد رضورة وجود س ياسة الشمول والرشااكت من أأجل تطوير مؤسسات
تعلمي وحبث ممتزية .ورصح الوفد بأأنه يود جتديد ادلعوة للقيام بعمل ُمركز وإاعداد نص من أأجل التوصل اإىل وثيقة قانونية
دولية حول اس تثناءات التعلمي واليت س تحقق أأهداف تفويض اجلعية العامة لس نة  2012حول هذا املوضوع .ورصح الوفد
بأأنه ل يرى رضورة لنهتاك املوارد الفكرية والقانونية ألحصاب احلقوق بصورة عشوائية سعيا وراء اإاتحة املعرفة واملعلومات ملن
يطلهبا .وبدل من ذكل ،اكنت ادلعوة لختاذ اخلطوات الضورية من أأجل تعزيز النفاذ اإىل املعلومات من خالل اإجراء تعديل
منصف وعادل لإطار حق املؤلف ادلويل .ورصح الوفد بأأنه سوف يشارك بصورة بناءة يف تكل املناقشات وتطلع اإىل
مناقشة وثيقة العمل املؤقتة  .SCCR/26/4و أأكد الوفد عىل طلبه املتعلق ابإعداد الرئيس لرمس بياين عىل غرار الرمس اذلي
مت اإعداده حول مناقشة الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .ورحب الوفد أأيضا بتبادل اخلربات
الوطنية لدلول ا ألعضاء بوصفها موارد معلومات مفيدة لعمل اللجنة .و أأظهرت اللجنة دعام لقرتاح الرئيس بعقد اجامتعات
إاقلميية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات والبحث التعلميي يف تكل املصفوفة .ورصح الوفد بأأنه سوف يكون ممتنا حبصوهل عىل
املزيد من املعلومات من ا ألمانة حول تقدم سري العمل يف نطاق ادلراسة املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات ألشخاص ذوي
اإعاقات غري الإعاقات يف قراءة املطبوعات.
 .266ودعا الرئيس اللجنة لتقدمي تعليقات بشأأن الاقرتاحات اليت تقدمت هبا اجملموعة ا ألفريقية.
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 .267وعرب وفد اتيالند ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادي ،عن شكره لربوفيسور سينغ عىل دراس ته
ورصح بأأنه يتطلع اإىل قراءة ادلراسة الاكمةل .و أأكد الوفد عىل أأن الاس تثناءات والتقييدات تلعب دورا همام يف حتقيق احلق
يف التعلمي والنفاذ للمعرفة ،وهو أأمر تمت اإعاقته يف العديد من ادلول النامية ،بسبب النفاذ للمواد البحثية والتعلميية ذات الصةل.
ورصح الوفد بأأنه يرغب يف مناقشة املوضوع بصورة بناءة.
 .268ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء بأأنه اكن يرغب يف الاس مترار يف املشاركة بصورة بناءة يف تكل
املناقشات .وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عن اعتقاده بأأن البند  7من جدول ا ألعامل جيب أأن يكون الهدف
منه هو متكني ادلول ا ألعضاء يف الويبو من صياغة وتبين وتطبيق اس تثناءات هادفة يف تكل اجملالت من خالل الإطار
القانوين ادلويل احلايل .ويف هذا الصدد ،رحب الوفد اب ألحباث اليت أأجراها بروفيسور سينغ .وعرب الوفد عن رغبته يف أأن
يطرح تعليقات وحتديثات لدلراسة ،اإذا اكن ذكل ذي جدوى ،من أأجل ضامن أأن ادلراسة ميكن أأن تشلك أأساسا
للمناقشات يف ادلورات التالية .واكن من املهم قيام ادلول ا ألعضاء يف الويبو ابحملافظة عىل درجة معينة من املرونة واليت
اكنت ذات وجاهة نظرا لوجود أأنظمة قانونية خمتلفة يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو .ويف العديد من ادلول ا ألعضاء ،لعبت
معلية الرترخيص دورا همام سواء خالل تطبيق الاس تثناءات أأو بدل من تطبيق الاس تثناءات .ومل يرى الوفد أأنه من
املناسب القيام ابلعمل من أأجل التوصل اإىل واثئق ملزمة من الناحية القانونية .وعند وضع ذكل يف احلس بان ،عرب عن
اعتقاده بأأنه س يكون من املفيد أأن يمت تبادل أأفضل املامرسات حول هذا املوضوع وخاصة اإذا مت ذكل بصورة مشولية وهميلكة
للتوصل اإىل حلول تمتزي ابلكفاءة للتعامل مع مسائل معينة مت حتديدها .ومن النتاجئ احملمتةل لهذا العمل التوصل اإىل اإرشادات
تتعلق ابلتطبيق الوطين للمعاهدات ادلولية يف هذا الصدد .ومن املمكن أأن يكون للعمل اذلي قامت به تكل اللجنة حول
املوضوع نتاجئ هادفة اإذا اكن دلى اللجنة نفس الفهم لنقطة البداية و أأهداف هذا العمل .واكن من املهم التوصل اإىل وضوح
حول هذا اجلانب من ا ألمور.
 .269ورصح وفد طاجيكس تان ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الطاجيكية ،بأأنه يرحب ابدلراسة اليت أأعدها بروفيسور
سينغ وتطلع اإىل احلصول عىل النسخة الهنائية من ادلراسة.
 .270ورصح وفد نيجرياي بأأنه ينحاز اإىل البيان اذلي أألقته اجملموعة ا ألفريقية بشأأن هذا البند .ورحب الوفد ابلس تثناءات
والتقييدات احلالية لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث واليت وضعها بروفيسور سينغ .وسوف تقوم املعلومات الواردة يف
ادلراسة ابإثراء املناقشات يف اللجنة حول موضوع الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات البحث والتعلمي .واكن من
الواحض من خالل ادلراسة أأنه اكنت هناك ثغرات وبنود ابئسة يف الترشيعات الوطنية فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات
لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث .وقد متت الإشارة بصفة خاصة اإىل الاس تثناءات املتعلقة بتدابري امحلاية التكنولوجية
ومعلومات اإدارة احلقوق .واكنت هناك دول قليةل هبا أأحاكم وطنية تتعامل مع الفوارق الصارخة .وابملقارنة ،أأشارت ادلراسة
اإىل غلبة تطبيق ا ألحاكم من أأجل الرتارخيص الإجبارية من أأجل الاس تنساخ والرتمجة مع اإعطاء املؤلف مزااي مجموعة من
القواعد عىل املس توى العاملي من أأجل تبنهيا .ور أأى الوفد أأن وضع التقييدات والاس تثناءات املؤقتة لفائدة مؤسسات البحث
والتعلمي يف وثيقة دولية سوف يعزز اإطار تعزيز مصاحل التعلمي يف س ياق عاملي .و أأبقى الوفد يف اعتباره أأن ولايت الويبو
ا ألساس ية يف جمال وضع املعايري ادلولية قد استند اإىل رضورة حتقيق قدر أأكرب من التنس يق وتوحيد القوانني واملامرسات يف
ادلول ا ألعضاء ،مع ترك جمال للس ياسات الوطنية لدلول .ورصح الوفد بأأن وجود نص موحد يقوم ابإعداده الرئيس مع رمس
بياين لعنارص الاس تثناءات اليت جيب مناقش هتا ،مثل الرمس البياين اذلي أأعده الرئيس من أأجل املناقشات املتعلقة
ابلس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،سوف ييرس اإجراء مناقشة منظمة بني املندوبني .وميكن
جملموعات الاس تثناءات الامثنية اليت مت حتديدها يف دراسة بروفيسور سينغ أأن متثل مرشدا يف هذا الصدد .وعرب الوفد عن
تأأييده لالس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات البحث والتعلمي بوصفها أأحد املسائل اليت س تطرح أأثناء حلقات العمل
ا إلقلميية.
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 .271واحناز وفد الربازيل اإىل البيان اذلي أألقاه وفد جزر الباهاما ،ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
وعرب الوفد عن شكره لربوفيسور سينغ عىل دراس ته وتطلع اإىل اس تكاملها .واحناز الوفد اإىل ادلعوات اليت قامت هبا اجملموعة
ا ألفريقية من أأجل تقدمي عرض للوضع احلايل دلراسة النطاق حول حق املؤلف وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألرخرى .كام أأيد
الوفد أأيضا طلب صياغة رمس بياين بناء عىل املوضوعات اليت س تقدم اإرشادات أأفضل للمناقشات اليت جتري بصوص بند
جدول ا ألعامل.
 .272واحناز وفد اإكوادور اإىل البيان اذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وعرب الوفد عن شكره لربوفيسور
سينغ عىل دراس ته القمية واكن يف انتظار النسخة الهنائية لها .كام أأيد الوفد أأيضا بيان وفد نيجرياي فامي يتعلق حبلقات العمل
ا إلقلميية يف اإطار معل اللجنة.
 .273واحناز وفد أأوروغواي لبيان مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ورصح الوفد بأأنه يعترب التعلمي واملعرفة أأمورا
هممة بصفة خاصة ابلنس بة للتمنية ،وتقوم حكومته جبهود خضمة يف هذا اجملالَّ .وذكر الوفد بأأهداف التمنية املس تدامة (هدف
التمنية املس تدامة  )4ورصح بأأن اللجنة سوف تسهم يف حتقيق هذا الهدف بوصفها عضو يف ا ألمم املتحدة.
 .274واحناز وفد تونس اإىل البيان اذلي أألقته اجملموعة ا ألفريقية .وعرب الوفد عن رغبته يف أأن يؤكد عىل أأيمهية التعلمي
ابلنس بة للتمنية الاجامتعية والاقتصادية .و أأشار الوفد اإىل أأن حلقات العمل ا إلقلميية اكن لها أأيمهية كربى يف املناقشات املتعمقة
اليت جرت حول تكل املسائل ،وخاصة هبدف تبين وثيقة دولية حول الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي
والبحث واملكتبات ابلطبع.
 .275وعرب وفد ا ألرجنتني عن شكره للربوفيسور سينغ عىل دراس ته وأأشار اإىل أأهنا قد قدمت اإلهيم الكثري من املعلومات.
و أأشار الوفد اإىل أأنه بدون حتزي ،فاإن اكفة القرارات اليت اختذت داخليا عىل أأساس احلد ا ألدىن من املعايري ذو الثالث
رخطوات و" مسأأةل الاقتباسات" اكنت متثل اس تثناء وتقييد مت حتديده يف وقت معني .ورصح الوفد بأأن املامرسات التعلميية
والتكنولوجيا قد تغريت و أأن احلق يف الاقتباس قد تفوقت عليه مجموعة جديدة من قواعد التنس يق وقواعد جديدة حول
الاقتباس .واكن جيب أأن يتضمن التفاق بني اجلامعات وسلطات ادلوةل اتفاقيات جديدة لتوفري النصوص اإىل الطالب يف
تكل ادلوةل .وجيب أأن تلزتم اجلامعات ابلقواعد وجيب أأن تساعد الطالب عىل ادلراسة ابخلارج .ومل يمتكن الطالب أأو اجلامعة
من حتديد ما اإذا اكنت اإحدى املامرسات اليت تقبل يف دوةل معينة س تكون ممارسة مقبوةل يف دوةل أأرخرى .اإن املعايري املتوفرة
يف ادلوةل اليت عاش هبا الطالب جيب أأل تؤثر عىل املوقف يف ادلول ا ألرخرى اليت تقوم فهيا اجلامعات بتوفري املعلومات.
 .276ورصح الرئيس بأأنه س يعطي اللكمة ل ألمانة من أأجل الإجابة عىل الطلبات املتعلقة بوقف دراسة حتديد النطاق
اليت ذكرت يف العديد من البياانت.
 .277ورصحت ا ألمانة بأأهنا سوف تتناول لك من وضع دراسة سينغ ودراسة حتديد النطاق .وفامي يتعلق بدراسة سينغ،
رصح عدد من ادلول ا ألعضاء بأأهنم يرغبون يف املزيد من التفاعل مع اللجنة أأو تقدمي عرض للجنة حول ادلراسة .ورصحت
ا ألمانة بأأهنا حتدثت مع بروفيسور سينغ ،واذلي اكن ملزتما للغاية ابإهناء ادلراسة حبلول الاجامتع التايل للجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .ورصحت ا ألمانة بأأن بروفيسور سينغ قد ُطلب منه حتديث الرشاحئ والعرض اذلي قدمه
لإظهار بياانت من اكفة ادلول ا ألعضاء .و أأشارت ا ألمانة بأأهنا س تقوم ابإنشاء صفحة عىل الانرتنت ستتوافر علهيا نسخة من
ادلراسة سهل النفاذ اإلهيا ويسهل البحث فهيا .وفامي يتعلق بدراسة حتديد النطاق املتعلقة ابلإعاقات ،رصحت ا ألمانة بأأنه فامي
عدا ما قامت معاهدة مراكش بتغطيته ،فقد توقعت توافر نتاجئ أأو عرض لنتاجئ دراسة حتديد النطاق حبلول الاجامتع التايل
للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن دراسة حتديد النطاق مل تكن دراسة شامةل لاكفة
البنود الوطنية املوجودة .لكهنا اكنت دراسة لنطاق تفاعل قانون حقوق املؤلف ومسائل حقوق املؤلف مع موضوعات الإعاقة.
وقد غطت القوانني الوطنية ،ومن احملمتل أأن تتضمن بنود عريضة تتعلق ابلإعاقات واليت تضمنهتا بعض قوانني حقوق املؤلف
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لكهنا ميكن أأن تشري فقط ،عىل ا ألقل ،اإىل أأن بعض تكل املوضوعات اكنت متضمنة يف بعض القوانني الوطنية .لقد اكنت
دراسة حتديد النطاق بثابة حتليال للمسائل املطروحة ،مثل حاةل الإعاقة السمعية عىل سبيل املثال حيث يوجد تبعات حلق
املؤلف فامي يتعلق بس ياسة الإعاقات .ورصحت ا ألمانة بأأهنا انقشت مع فريق البحث اإماكنية القيام بدراسة للقانون الوطين،
ألن عدد من ادلول ا ألعضاء قد أأشارت اإىل اهامتهما ابلقيام بذكل .ومن املصاعب اليت تواجه ذكل كيفية احلصول عىل قوانني
اكفة ادلول ا ألعضاء ،ألن املوضوع مل يكن اس تثناء مت تعريفه بوضوح يف اكفة القوانني الوطنية أأو غالبيهتا .ومن طرق التغلب
عىل ذكل ،أأن تقوم ادلول ا ألعضاء بتعبئة اس تبيان وإارسال معلومات حول كيفية معاجلة تكل املوضوعات يف قوانيهنا الوطنية
اإىل ا ألمانة .ومن خالل خربهتا السابقة ،رصحت ا ألمانة بأأن ذكل قد ل يوفر دراسة شامةل حول املوقف ،ابلرمغ من أأهنا
س تكون بداية جيدة .ورصحت ا ألمانة بأأهنا سوف تسأأل عام اإذا اكنت ادلول ا ألعضاء راغبة يف قيام ا ألمانة بتدشني دراسة
متابعة حيث يعمل فريق عىل مجع تكل البياانت من خالل خدمة قاعدة بياانت قوانني ومعاهدات امللكية الفكرية التابعة
للويبو .وميكن أأيضا العمل مع عيادة مدرسة القانون حبيث يقوم عدد من الطالب ،طالب ماجس تري القانون من دول خمتلفة
عىل سبيل املثال ،ابملساعدة يف العثور عىل تكل ا ألحاكم واملساعدة يف جتميع ادلراسة .ورصحت ا ألمانة بأأنه فامي يتعلق
بدراسة حتديد النطاق الأكرث حمدودية واملتعلقة بعدد من املسائل ،توقعت أأن يمت تقدمي العرض املتعلق هبا يف الاجامتع املقبل
للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وسوف يمت نرش الوثيقة قبل الاجامتع بشهر عىل ا ألقل.
 .278وفتح الرئيس الباب لتقدمي التعليقات عىل ما قام بتلخيصه وعىل الاقرتاحات والتعليقات اليت تقدم هبا املنسقون
ا إلقلمييون.
 .279ورصح وفد ا ألرجنتني بأأنه من غري الواحض ما اإذا اكن بروفيسور سينغ قد اس تخدم فقط معايري ملكية فكرية معينه
أأم أأنه قام بنظر مسائل أأرخرى ،واليت قد يكون لها أأثر عىل تبادل املعلومات أأو عىل ا ألنشطة التعلميية .ورصح الوفد بأأنه ل
يوجد يف بدله قانون حول الإيداعات املؤسس ية حيث يكون عىل الباحثني تقدمي نتاجئ أأحباهثم يف صيغة الكرتونية حىت لو اكن
سيمت نرشها فامي بعد يف مطبوعات متخصصة ،ويف مطبوعات علمية .وإاذا مل يكن هناك لواحئ يف دوةل ما حول الاس تنساخ
والتوزيع ،فقد اكن ذكل ميثل وس يةل ميكن من خاللها اإاتحة احملتوى ،وقد مت التنازل عن ذكل لصاحل صناعة حق املؤلف.
واكن هناك أأيضا ما ميكن اعتباره وتعريفه عىل أأنه اس تثناء بني القواعد الوطنية والعقد املوقع بني النارش واملؤلف .و أأراد الوفد
معرفة ما اإذا اكن ا ألمر قد نظر بصفة خاصة أأم أأنه مل ينظر عىل الإطالق .و أأراد الوفد أأيضا معرفة ما اإذا اكن بروفيسور سينغ
قد اطلع عىل لواحئ أأرخرى اكن لها أأثر عىل الاس تثناءات والتقييدات.
 .280ورصح الرئيس بأأنه طاملا أأن ا ألمانة اكنت تقوم اب إلرشاف عىل معل بروفيسور سينغ ،فميكهنا الرد وإارخبار اللجنة عام
قاهل بروفيسور سينغ فامي يتعلق ابس تخدام الترشيعات أأو اللواحئ ا ألرخرى واللية اليت ميكن من خاللها النظر يف اللواحئ
التمكيلية.
 .281ورصحت ا ألمانة بأأن بروفيسور سينغ قام ابلنظر يف الترشيعات املتعلقة حبقوق املؤلف واملتاحة عىل قاعدة بياانت
قوانني ومعاهدات امللكية الفكرية التابعة للويبو وابلرمغ من ذكل ،وكام متت الإشارة يف قاعدة بياانت قوانني ومعاهدات امللكية
الفكرية التابعة للويبو  ،اكنت هناك دول أأرخرى مل تقم بتقدمي معلومات حول ترشيعاهتا وإان مل تكن ذات صةل بصفة خاصة
حبق املؤلف ،اإل أأهنا قد يكون لها أأثر عىل قانون حق املؤلف .ورصحت ا ألمانة بأأنه س يكون من املفيد للغاية أأن تقوم ادلول
ا ألعضاء بتقدمي املساعدة من أأجل النفاذ اإىل املصادر اليت تسمح للجنة بتحليل النتاجئ.
 .282ورصح وفد أأوزابكس تان بأأنه هممت بقراءة دراسة بروفيسور سينغ ،و أأنه عىل اس تعداد لتقدمي املعلومات احملدثة
الضورية من دولته لربوفيسور سينغ.
 .283ودعا الرئيس املنظامت غري احلكومية اليت دلاهيا معلومات تضيفها لإلقاء اللكمة.
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 .284ورصح ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ بأأنه جيب قرص الاس تثناءات اليت ل يمت تقدمي
تعويض فهيا عىل احلالت اليت ل تس تطيع ا ألسواق ا ألولية والثانوية الوفاء هبا ابحتياجات السوق بصورة تمتزي ابلكفاءة
والفاعلية .وفامي يتعلق ابلعمل اخلاص حبقوق املؤلف ،ل جيب أأن تعمتد أأمة عىل الرخرين من خالل الاثر املتعلقة ابملصنفات
املنشورة .وجيب متكني الإبداع احمليل ونرش املواد ،ويعترب هذا ا ألمر ذو أأيمهية خاصة ابلنس بة للمواد التعلميية .ويعترب نرش
الكتب املدرس ية من احملفزات يف قطاع النرش ،وميثل يف بعض ادلول ،مثل جنوب أأفريقيا %90 ،من اإنتاج املركز .ويتطلب
الإبداع ونرش مصنفات ذات جودة عالية عىل املس توى احمليل حامية املؤلف والنارش من التعدايت وادلعاوى والقيام باكفئهتم
عىل هجودمه .اإن حق املؤلف يُمكن املبدع من كسب قوته وميكن ا ألمة من اإنشاء صناعة نرش قابةل للحياة .وتضمنت
ا ألسواق الثانوية اس تخدامات مررخصة من خالل اإدارة حقوق جامعية عن طريق املنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ.
واكنت قادرة عىل التعامل بصورة أأفضل مع الظروف احمللية ،واحتياجات املس تخدمني ،وممارسات حق املؤلف ،والقوانني
احمللية ،ابلإضافة اإىل التعامل مع التغريات التكنولوجية ،مع توفري مزااي يف نفس الوقت لاكفة أأحصاب املصلحة يف سلسةل
القمية .و أأدت التغريات احلالية يف الترشيعات ،اليت قادت اإىل وجود تفسريات ،اإىل اإحداث أأثر سليب قوي عىل قطاع النرش
الوطين ،وخاصة ابلنس بة للمواد التعلميية .ويشكو الطالب يف كندا من أأن اإلغاء التفاقيات املوقعة مع املنظامت املعنية حبقوق
الاس تنساخ قد أأدى اإىل زايدة تلكفة املواد التعلميية بنس بة وصلت اإىل  .%300واكنت املصنفات احملمية حبق املؤلف واليت
توفرها املنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ تتضمن التحميل من خالل الانرتنت أأو رمقنة املصنفات وختزيهنا عىل ش باكت
داخلية أأو بيئات تعمل افرتاضية ابس تخدام تقنية  TPMو  .RMIومتثل املؤسسات التعلميية جزءا من النظام احليوي
للمصنفات املنشورة .ومن املهم السامح لها ابلتوصل اإىل حلول وتقدمي حلول لها فامي يتعلق ابلنفاذ القانوين للمصنفات احملمية
حبق مؤلف .و أأفضل طريقة للرتتيب ذلكل يكون من خالل اتفاقيات الرترخيص املبارش مع املؤلفني والنارشين ابلإضافة اإىل
اإدارة حقوق جامعية من خالل املنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ.
 .285ورصح ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة بأأن أأحد التحدايت اليت تواجه احلكومات تمتثل يف التعامل مع
مسأأةل الاس تثناءات با يف ذكل الاس تثناءات املتعلقة ابلتعلمي عند حتديث أأو تعديل قوانني حق املؤلف اخلاصة هبا .ويف
جمال احلقوق ،فاإن املسأأةل اكنت أأيرس بكثري .فاإذا نصت معاهدة عىل اإبرام اتفاقيات جتارية هبا رشط حق مؤلف يتضمن
العمر ابلإضافة اإىل مخسني عاما أأو العمر ابلإضافة اإىل  70عاما ،فاإن ا ألمر ل يعترب غامضا عند التعامل معه يف الصياغة .لكن
هناك احامتلت ،ول توجد توجهيات واحضة حول كيفية تطبيق اس تثناءات احلقوق يف جمال التعلمي أأو يف اجملالت ا ألرخرى،
واكن دور الويبو يف تقدمي النصح يف هذا اجملال معقدا ألنه تضمن سلسةل من ا ألحاكم الشخصية .ويف القانون المنوذيج لعام
 ،1976قانون تونس المنوذيج وحق املؤلف لدلول النامية ،واذلي مت وضعه ابلتعاون بني الويبو ومنظمة اليونسكو ،يوجد يف
القسم  7من القانون المنوذيج لعام  1976حتت عنوان الاس تخدام العادل ،سلسةل من الاس تثناءات املوىص هبا ،با
يتضمن التعلمي ،يف هذا القسم .وس يكون من املثري مقارنة ا ألحاكم املتعلقة ابلس تثناءات يف القسم  7و أأجزاء أأرخرى من
قانون تونس المنوذيج لعام  1976مع الاقرتاحات اليت تقدمت هبا اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
ورصح ممثل املؤسسة بأأن ادلول ا ألعضاء بد أأت تعمتد بصورة أأكرب عىل الرتمجة اللية للمصنفات املنشورة بلغات ليست من
مضن اللغات ا ألساس ية املنطوقة هبا .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه من املهم جتنب املواقف اليت يزمع فهيا أأن حق املؤلف سوف
يتداخل مع الرتمجة اللية أأو أأن العقود سوف متنع هذا النشاط ،وهو أأمر سوف يؤدي ابلفعل اإىل التوسع يف النفاذ اإىل
املصنفات.
 .286ورصح ممثل برانمج املعلومات والعداةل وامللكية الفكرية بأأنه يتحدث ابلنيابة عن ش بكة أأكرب تسمى ش بكة اخلرباء
العاملية حلقوق املس تخدمني ،ويه ش بكة مكونة من خرباء تعلمي .ورصح ممثل الربانمج بأأنه ابلرمغ من أأنه اكن يدرس يف
مدرسة يف الشامل ،يف واش نطن دي.يس ،فقد قىض بعض الوقت يف التدريس يف جامعة كربى يف جنوب أأفريقيا حيث اكن
النفاذ اإىل املواد التعلميية خمتلفا متاما .ورصح ممثل الربانمج بأأنه عندما اكن يقوم ابلتدريس لفصل دس توري متقدم مكون من
 70طالب ،اكن هناك مخسة أأو س تة طالب فقط قادرين عىل رشاء املواد التعلميية .واكن عىل بقية الطالب زايرة املكتبة
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وحماوةل تبادل وقراءة نسخ حمفوظة يف املكتبة .وهذا هو الواقع يف غالبية دول العامل حيث تكون أأسعار الكتب ادلراس ية
واحدة يف ادلول الغنية وادلول الفقرية .لكن بسبب الفارق يف ادلخل ،ل يس تطيع الطالب يف ادلول الفقرية رشاء الكتب
التعلميية .واكن هذا الوضع قبل ظهور الانرتنت بوقت طويل .ذلا ،اكنت معلية الاس تنساخ التصويري الطريقة الوحيدة اليت
ميكن للطالب النفاذ هبا للمواد ومن الصعب أأن جتد طالب قاموا ابلقراءة بصورة اكمةل .وقد وفر ظهور تكنولوجيا الانرتنت
والاس تنساخ الرمقي الفرصة للتغلب عىل بعض هذه العقبات ،لكن ميكن جتميعها يف نظام حق مؤلف يمتتع ابلكثري من نقاط
املرونة للتعامل مع تكل املصاحل .وقد أأظهرت دراسة بروفيسور سينغ اجملالت الواسعة العظمية والاس تخدامات اليت ختدهما
الاس تثناءات والتقييدات حول العامل .ومن خالل دراساته ،ميكننا أأن نرى أأهنا تنطبق غالبا عىل لك احلقوق ،وليس عىل
حقوق الاس تنساخ فقط ،وعىل اكفة املصنفات وليس املصنفات ا ألدبية فقط ولك أأنواع الاس تخدام با يف ذكل
الاس تخدامات الرمقية وليس الاس تخدامات املتناظرة فقط ،واكفة ا ألغراض التعلميية وليس التدريس داخل جدران الفصول
فقط .ومن احملمتل أأن يكون هذا النوع من الانفتاح عىل خمتلف الاس تخدامات واملصنفات واحلقوق وا ألغراض مفتاح تبين
ا ألساليب التكنولوجية املتقدمة اليت تتسم هبا فصول التعلمي احلديث .لكن هذا الانفتاح ل ميكن أأن جنده يف اكفة القوانني.
وقد وجد بروفيسور سينغ  16قانون أأقليات ،لكن اكن هناك اقتصار عىل نسخة واحدة فقط .واكن من الصعب مطابقة تكل
الاس تثناءات مع املواد املس تخدمة يف ادلورات احلديثة اليت توفر نفاذ ملواد تعلميية للمزيد من الناس .واكن هناك  23قانون
يف ادلوةل تتعامل مع تدابري امحلاية التكنولوجية واليت تعترب رخطرية ابلنس بة لتوفري اكفة أأنواع املواد يف الفصول .و ألن اكفة
الاس تخدامات جيب التعويض عهنا ،اكن من املفيد التذكري بداخةل الولايت املتحدة ا ألمريكية ومفادها أأن الاس تثناءات
والتقييدات قد ختدم أأغراض اجامتعية وليس أأغراض اقتصادية فقط .و أأظهرت دراسة بروفيسور سينغ أأن القليل فقط من
الاس تثناءات ،والتقييدات والاس تثناءات التعلميية يه اليت تتطلب تعويضات .وتعترب تكل نظرة ا ألقلية يف ادلوةل.
وابحلديث عن التوسع يف ادلراسة اليت اكنت قيد الإعداد ،واليت اكن الباحث يرى أأنه قد قام ابس تكاملها ،اكن من املهم معرفة
العالقة بني أأنظمة حق املؤلف اليت تعطي تصارحي أأكرث ،وا ألنظمة املنفتحة وخاصة من خالل الاس تثناءات والتقييدات
التعلميية ،وفقا دلراسة بروفيسور سينغ ،وتوافر واس تخدام مواد التدريس وا ألساليب التكنولوجية احلديثة يف التعمل .ومن
أأجل حتقيق ذكل ،س يكون من املفيد للغاية أأن تتضمن ادلراسة توارخي تبين لك الاس تثناءات اليت وردت يف ادلراسة حبيث
يمتكن الباحثون من معرفة أأثر تكل التغريات برور الوقت .هل اكن تغيري حق املؤلف يف دوةل ما من أأجل جعهل أأكرث
انفتاحا ،و أأن يؤدي اإىل ويسمح ابس تخدام أأكرب للوسائل التكنولوجية يف ادلوةل؟ وسوف يكون من املهم أأيضا وضع البياانت
اخلاصة ابلبحث يف جداول بياانت أأو أأي صيغة يسهل التعامل معها حبيث ميكن للباحثني ارختبار البياانت بقارنهتا ابلاثر
واملعلومات ا ألرخرى.
 .287ورصحت ممثةل ش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات بأأهنا تود مناقشة مسأأةل الاس تثناءات لفائدة ا ألشخاص
ذوي الإعاقات ا ألرخرى .و أأيدت الاس تثناءات والتقييدات لفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألرخرى مثل الصم .وقد مت
وصف الصمم عىل أأنه اإعاقة غري مرئية ألن املرء ل ميكنه رؤيته بنفس طريقة الشخص اذلي يعاين من اإعاقة جسدية .لكن
ذكل مل جيعل احلياة أأكرث سهوةل ابلنس بة للمصابني ابلصمم .اإن العائق الكبري اذلي يواجه الصم هو حماوةل التواصل مثل
الرخرين .وبسبب تكل الصعوبة يف التواصل ،مييل الصم اإىل الاعامتد عىل التكنولوجيا مثل الرتمجة املصاحبة للحديث
والتعليقات التوضيحية ل ألصوات للتواصل واحلصول عىل املعلومات .وقد وصفت العديد من الوفود بصورة حصيحة معاهدة
مراكش والنفاذ للمعلومات بأأهنا مسأأةل اإنسانية .ومع ذكل فاإن املسائل املتعلقة حبق املؤلف اليت تمت مواهجهتا أأثناء اإعداد نسخ
سهل النفاذ اإلهيا للصم ،مثل اإضافة الرتمجة املصاحبة للحديث والتعليقات التوضيحية ل ألصوات للمواد ،قد أأاثرت قضااي مماثةل
لتكل اليت تناولهتا معاهدة مراكش .ذلكل فقد اكنت مسأأةل تتعلق ابلتاكفوء .وجيب السامح للمكتبات ،مثل املكتبات اجلامعية
واملكتبات العامة بدمة اكفة هؤلء املس تخدمني بصورة متساوية ،وخدمة لك من يدخل اإىل املكتبة .ويف بعض ادلول مثل
دوةل قريغزيس تان عىل سبيل املثال ،توجد ماكتب خاصة خلدمة اجملموعتني .ذلا فاإن املكتبة العامة ملكفويف البرص والصم يف
بيشكيك تقدم ا ألدب ابللغة القريغزيية للمجموعتني .ورصح ممثل الش بكة بأأن أأحد طرق حتقيق نتاجئ رسيعة هو نظر اللجنة
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يف رفع توصيات أأو مبد أأ متفق عليه اإىل اجلعية العامة لتطبيق أأحاكم معاهدة مراكش عىل ا ألشخاص ذوي الإعاقات
ا ألرخرى .وهنأأ ممثل الش بكة وفد تش ييل ،اليت أأصبحت ادلوةل السابعة عرش اليت تقر معاهدة مراكش.
 .288ورصح ممثل اجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية بأأنه جيب تعديل الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابلتعلمي
لتناسب بيئة الش باكت الرمقية حبيث حتقق توازن عادل بني املصاحل املرشوعة ألحصاب احلقوق واجلهور .ولبد من أأن تكون
متسقة مع ارختبار اخلطوات الثالثة .وفامي يتعلق بؤسسات التعلمي والبحث ،جيب أأن تنطبق الاس تثناءات والتقييدات عىل
املؤسسات العامة واخلاصة عىل حد سواء فامي يتعلق اب ألنشطة غري التجارية فقط.
 .289ورصح ممثل اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب بأأن النارشين يقومون أأيضا ابلنرش يف
جمال الكتب ادلراس ية الأاكدميية حول العامل .ورصح ممثل اجملموعة بأأنه ظهر من خالل معل بروفيسور سينغ بأأنه عىل ا ألقل
عندما تعلق ا ألمر بنسخ متعددة ،فاإن هناك عدد كبري من القوانني ومن مبادئ الرترخيص الطوعي ،واملطبقة يف ادلول ،واليت
تدعو اإىل تقدمي تعويض .ذلكل ،عندما اكن يمت نسخ نفس العمل عىل نطاق واسع يف نفس الوقت ولنفس ا ألشخاص ،أأو يمت
توفريه اإلهيم من خالل الاحتياطي الالكرتوين ،بدون أأي صورة من صور التعويض املادي ،فاإن ذكل يؤدي اإىل الكثري من
اخلسائر .ويف هذا الصدد ،عرض ممثل اجملموعة قضية تتعلق جبامعة ولية جورجيا يف الولايت املتحدة ا ألمريكية .ويف
انتظار الاس تئناف ،اكنت املناقشات حول القضية تتعلق ابلحتياطي الالكرتوين ،ونتيجة للتفاعل بني النارشين واجلامعة
قررت اجلامعة أأن تقوم بتشديد س ياس هتا املتعلقة ابلحتياطي الالكرتوين وتقوم إابزاةل  6700فقرة من الاحتياطي
الالكرتوين ،حيث اكنت تدعي يف املايض أأن هناك اس تخدام عادل .ويف العديد من احلالت ،اإذا مل يقم النارشون بتقدمي
توضيحات ،فاإن ذكل سوف خيلق الكثري من ا ألرضار لصناعة النرش.
 .290أأما ممثل مؤسسة اكريزما فقد رصح يف بداية ا ألس بوع ،بأأن بعض من يقومون حبضور تكل ادلورة دلاهيم الفرصة
ملشاهدة فيمل "احتضن ا ألفعى" وهو فيمل كولوميب .ويوحض مشهد من ذكل الفيمل أأيمهية املسأأةل املعرضة للخطر :فعند البحث
عن نبات طيب ،عرثت الشخصية الرئيس ية يف الفيمل ،وهو عامل يف ا ألنرثوبولوجيا الوصفية ،عىل مجموعة من الساكن ا ألصليني
يف الغاابت .فقام بعرض بوصةل علهيم و أأرامه كيف تعمل .واكن ذكل اكفيا ليثري فضول الزعمي ،اذلي قرر الاحتفاظ ابلبوصةل
يف هناية زايرة عامل ا ألنرثوبولوجيا الوصفية ،وحاول املس تكشف اسرتجاع بوصلته لكنه اضطر اإىل أأن يتخىل عهنا .وانهتيى
املشهد بعبارة موحية للغاية مأأرخوذة من دليل عامل ا ألنرثوبولوجيا واليت نطق هبا أأحد الساكن ا ألصليني" :ل ميكنك أأن تلوهمم
ألهنم يريدون التعمل" .ورصح ممثل املؤسسة بأأن ذكل يوحض كثريا املناقشات ألن هذا هو ا ألمر اذلي يواهجه التعلمي :الرغبة
يف التعمل والنفاذ للتعلمي من أأجل التطور الشخيص واملهين ،ابلإضافة اإىل تطوير اجملمتع واحامتل تبادل املعرفة .واكنت
املؤسسات التعلميية دامئا ما تواجه مشالكت كربى جتعلها منهتكة للقانون أأو تروج ألنشطة غري قانونية ،من وهجة نظر حق
املؤلف وخاصة التعلمي املقدم من خالل الانرتنت .وقد يكون هذا السيناريو قد نشأأ يف حالت غري معتادة واكن لها تبعات
خضمة نتيجة ل ألنظمة احلالية .فاليوم يف كولومبيا عىل سبيل املثال اكنت هناك قضية دييجو جومزي ،وهو أأرخصايئ أأحياء
شاب يدرس ابجلامعة وهو من منطقة ريفية ،واكن حياول حامية التنوع احليوي وهو الن حيامك وربا يواجه قضاء  8س نوات
يف السجن وسداد غرامات ألنه تبادل رساةل ماجس تري عىل منصة رمقية بدون ترصحي .وقد عرث عىل الرساةل عىل ش بكة
تواصل اجامتعي ،لكهنا اكنت متوافرة من الناحية الرمسية فقط يف صورة مطبوعة يف اجلامعة حيث قام املؤلف ابس تكامل
رساةل املاجس تري اخلاصة به .اإن دراسة العلوم يف منطقة انئية ،بعيدا عن أأي مدينة كربى ،ميثل عائقا كبريا يف كولومبيا ألن
املكتبات ل تتوفر دلاهيا الوس يةل لسداد ألف ادلولرات املطلوبة للنفاذ اإىل الكتب املتخصصة وقواعد البياانت البيولوجية
الهامة واملتوافرة حول العامل .عالوة عىل ذكل ،فاإن املتاحف واجملموعات البيولوجية اكنت اندرة .وقد أأدى ذكل اإىل احلد من
النفاذ للتعلمي ابلنس بة للطالب والباحثني واملدرسني اذلين يعيشون يف مناطق انئية .وخالل تكل العملية ،اكنت الانرتنت
أأحد العوامل امليرسة الكربى .وقد أأدت تكل ا ألداة اإىل تقليل الفجوة بني املدن الرئيس ية واملناطق النائية .وابلرمغ من ذكل،
فاإن تبادل املعرفة عرب الانرتنت ،قد هدد املس تقبل املهين لهذا الشخص هناك .ويظهر ذكل عدم التوازن يف حق املؤلف،
وخاصة فامي يتعلق ابحلق يف التعلمي.
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 .291وعرب ممثل اجلعية ادلولية للنارشين عن رغبته يف دمع ما رصح به الك من الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق
الاس تنساخ واجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب يف هذا اجلزء من النقاش .و أأشار اإىل أأنه مابني
 80و % 90من صناعة النرش يف ادلول النامية ترتبط ابلنرش التعلميي .ولهذا السبب ،قام ممثل اجلعية بتصنيف التعلمي عىل
أأنه صناعة اسرتاتيجية ،وقد مثل النرش التعلميي أأساس تمنية النظام احليوي لدلوةل .وإاذا مل تمت صياغة الاس تثناءات
والتقييدات حبرص فاإن دلاهيا القدرة عىل رخنق صناعة النرش التعلميي ومن مث النظام احليوي ا ألمشل للنرش واذلي ميكن أأن
يمنو من خاللها .ورصح ممثل اجلعية بأأن اجلعية ادلولية للنارشين اكنت قوية للغاية يف حماوةل خلق نظام حيوي متنوع يف عامل
النرش .ورصح أأيضا بأأنه يرغب يف رؤية املزيد من الكتاب والنارشين من النظام احليوي احمليل وإانتاج مصنفات عالية اجلودة.
 .292ورصح ممثل مؤسسة اجلهبة الالكرتونية بأأنه يرغب يف الإجابة عىل مداخةل سابقة تقدمت هبا اجلعية ادلولية محلاية
امللكية الفكرية مفادها أأن تقييدات واس تثناءات حق املؤلف ختضع لرختبار الثالث رخطوات .ورصح ممثل مؤسسة اجلهبة
الالكرتونية بأأن الوضع مل يكن كذكل .و أأشار عىل اللجنة بنظر املادة  9من معاهدة برن حيث مت تأأسيس ارختبار الثالث
رخطوات حيث يسمح ابس تنساخ املصنفات يف حالت خاصة معينة رشيطة أأل يتعارض الاس تنساخ مع الاس تغالل العادي
للمصنف ول ميس املصاحل املرشوعة للمؤلف" .وابلرمغ من ذكل ،فقد تبع هذه املادة مادة  10واليت نصت بصورة أأكرث دقة
عىل أأنه "سوف يرتك ا ألمر للترشيعات يف بدلان الاحتاد ولالتفاقيات اخلاصة احلالية أأو اليت سيمت اإبراهما بيهنا للسامح
ابس تغالل املصنفات ا ألدبية أأو الفنية اليت تظهر عىل هيئة صور اإيضاحية يف املطبوعات ،واملواد اليت يمت بهثا والتسجيالت
الصوتية واملرئية ،ابلقدر املربر ،وفقا للغرض ،من أأجل التدريس برشط أأن يكون هذا الاس تغالل مامتش يا مع املامرسات
العادةل" .والن فاإن املادة  10ل ختضع للامدة  9وذلكل فاإن "الصور الإيضاحية اخلاصة ابلتدريس"ل ختضع لرختبار الثالث
رخطوات .واكن غالبا ما يمت جتاهل ذكل من قبل أأحصاب احلقوق واملمثلني.
 .293ورصح ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية بأأنه يدمع بيان ممثل مؤسسة اجلهبة الالكرتونية حول هذا
املوضوع .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه من اجلدير ابملالحظة أأنه منذ عقد مؤمتر س توكهومل ادلبلومايس يف عام  1976والفعاليات
اليت أأدت اإليه ،تمت مناقشة مسأأةل ما اإذا اكن اس تثناء معني ملعاهدة برن س يخضع لرختبار الثالثة رخطوات أأم ل .ويف تكل
املرحةل ،مت اس تنتاج أأن بعض الاس تثناءات اخلاصة يف معاهدة برن س يكون لها معايريها اخلاصة .وسوف يكون هناك معيار
خمتلف حلق الاس تنساخ .ومن مث عندما قامت منظمة التجارة العاملية ابحلمك يف القضية اليت اكنت بني الولايت املتحدة
ا ألمريكية ضد الاحتاد ا ألورويب ،فقد تقرر يف مسأأةل اخلطوات الثالثة – ومت التوصل اإىل اس تنتاج وهو أأنه اإذا اكنت
الولايت املتحدة ا ألمريكية تتبع أأحد الاس تثناءات اخلاصة اليت وردت يف معاهدة برن ،فاإن ارختبار اخلطوات الثالثة لن
ينطبق علهيا .لكن سيمت اس تخدام ارختبار اخلطوات الثالث بوجب ا ألحاكم املتعلقة بنظمة التجارة العاملية يف اتفاق اجلوانب
املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية يف اجملالت اليت ل يس تطيع املرء فهيا الاعامتد عىل اإدراك معني .و أأحاط ممثل
املؤسسة علام بأأن هناك معايري خمتلفة للتعلمي واليت اكنت أأكرث حتررا من ارختبار النقاط الثالث .ول ينطبق ارختبار اخلطوات
الثالثة عىل اكفة التقييدات اليت مت تطبيقها وفقا للتقييدات املتعلقة بأأوجه العالج الالزمة للحقوق ،وهو موضوع مل يمت تناوهل
فقط من خالل مقرتحات حقوق املؤلف يف الولايت املتحدة حول املصنفات اليتمية ،لكهنا انعكست أأيضا يف بعض مقرتحات
اجملموعة ا ألوروبية حول التعلمي يف التقارير اليت رفعهتا للجنة.
 .294ورصح وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،بأأنه اإذا اس تطاع الرئيس تقدمي رمس بياين يساعد يف
تيسري وهيلكة مناقشات اللجنة حول الاس تثناءات والتقييدات لفائدة التعلمي ومراكز التعلمي والبحث ،فاإن ذكل س يكون
مفيدا ويؤدي اإىل مزيد من الوضوح يف املناقشات اليت ميكن للجنة عقدها يف املس تقبل .ورصح الوفد بأأنه ذكر بأأن وفد
نيجرياي قد أأشار اإىل التلكفة ،كام وردت يف ادلراسة اجلارية اليت يقوم هبا بروفيسور سينغ واليت س تؤدي اإىل عقد مناقشات.
ورصح الوفد بأأنه عىل ثقة من قدرة الرئيس عىل المتيزي وتقدمي وثيقة ميكن للجنة اس تخداهما يف ادلورة التالية لهيلكة وتيسري
املناقشات .مث قام الوفد بشكر الس يد الرئيس.
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 .295ورصح وفد الربازيل بأأنه يرغب يف دمع طلب اجملموعة ا ألفريقية .ورصح الوفد بأأنه فهم أأن وجود رمس بياين ،كام
حدث ابلنس بة لالس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،ميكن أأن يوفر اإرشادات للمناقشات اليت جتراهيا
اللجنة.
 .296ورصح وفد أأوروغواي بأأنه يدمع هذا الاقرتاح ويدمع فكرة الرئيس املتعلقة ابإدراج مقدمة أأو نوع من التوضيح.
 .297ورصح وفد تش ييل بأأنه يود الاحنياز للبياانت اليت أألقهتا وفود الربازيل و أأوروغواي واجملموعة ا ألفريقية فامي يتعلق
ابإعداد رمس بياين حبيث ميكن للمناقشات امليض بصورة منظمة.
 .298وقال وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،اإنه يرى أأن اس تكامل ادلراسة سوف يؤدي اإىل التأأثري عىل
قدرة اللجنة عىل مناقشة املوضوع اذلي اكن مطروحا عىل جدول ا ألعامل .وعرب الوفد عن عدم قدرته عىل اإدراك لكيفية
مساس اإدراج العنارص ،اليت مت الرتكزي علهيا يف ادلراسة ،ابلنتاجئ .لقد اكنت بثابة دعوة لهيلكة املناقشات اليت اكنت اللجنة
تقوم بعقدها وتوفري املعلومات الالزمة لتفاعالت اللجنة يف هذا الصدد .وعربت اجملموعة ا ألفريقية عن رغبهتا يف الاس امتع
للمزيد من اجملموعة ابء حول كيف ميكن لإدراج العنارص يف ادلراسة اليت أأجراها بروفيسور سينغ من أأجل املناقشات ،بدون
املساس بأأي نتاجئ ،أأن يؤدي اإىل اإصدار حمك مس بق حول مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس.
 .299ورصح وفد الربازيل بأأنه يرغب يف الإشارة اإىل النقاط اليت طرهحا وفد اليوانن أأو ما اإذا اكن من املقبول ابلنس بة
للوفد عىل ا ألقل تقدمي اإرشادات للمناقشات اليت جتراهيا اللجنة من خالل املوضوعات اليت مت التفاق بشأأهنا حول الوثيقة
اجملمعة ،بشأأن مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألرخرى .ورصح الوفد بأأن املوضوعات ا ألحد عرش
تكل سوف تعطي اللجنة عىل ا ألقل توجه ما .و أأيد الوفد اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية.
 .300ورصح وفد اإكوادور بأأنه يؤيد اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية وبياانت وفود الربازيل و أأوروغواي وتش ييل اخلاصة ابإعداد
رمس بياين يساعد اللجنة عىل حتقيق تقدم حول هذا املوضوع املتعلق ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملرافق التعلميية.
 .301ورصح وفد مرص بأأنه يرغب يف اإضافة تعليق للتعليقات اليت قامت هبا اجملموعة ا ألفريقية و أأيدها وفد الربازيل.
ورصح الوفد بأأنه يمتتع ابملرونة حول كيفية حترك اللجنة ل ألمام يف هذا الاجتاه ،طاملا أأن اللجنة يتوافر لها اإرشادات حول
كيفية توهجها ل ألمام ،ألن تكل ادلراسة كبرية .وبدون وجود توجه ما ،ميكن للجنة أأن تسقط يف رشك قيام لك دوةل ابلتعليق
فقط عىل اجلزء اذلي يتعلق اب ألحاكم القانونية دلاهيا ،وهو ما سوف يؤدي اإىل عقد مناقشات يف س ياق وطين ل تفي هبدف
توافر أأقل قدر من معايري الاس تثناءات والتقديرات لفائدة مؤسسات التعلمي والإعاقات ا ألرخرى من أأجل وضع نص أأكرث
رحابة وعىل أأساس دويل.
 .302ورصح الرئيس بأأنه اكن عىل اس تعداد لس تخدام أأدوات بديةل .ورصح الرئيس بأأن تكل ا ألدوات ليست أأدوات
اثبتة ،لكهنا ديناميكية .ويه تتغري من أأجل استيعاب وعكس التوافق يف الراء اذلي ظهر يف تكل احلجرة.
 .303وطالب وفد اململكة املتحدة بقيام الرئيس بتوضيح هذا النوع من املقدمات اليت ينوي وضعها لبند جدول ا ألعامل.
 .304و أأجاب الرئيس بأأنه مت اس تخدام مقدمة مماثةل يف الرمس البياين املتعلق ابلس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات
ودور احملفوظات واليت اكنت كام يل " :مت تصممي هذا الرمس البياين لميثل أأداة مفيدة توفر هيالك ملناقشة جوهر لك موضوع،
وتس تفيد من العديد من املوارد املتاحة أأمام اللجنة .وسوف يسمح ذكل للجنة بأأن جتري مناقشات تقوم عىل أأساس ا ألدةل
مع احرتام الراء املتلفة ،وفهم أأن الهدف ليس توجيه املناقشات صوب نتيجة معينة أأو غري مرغوب فهيا ،ولكن الغرض هو
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التوصل اإىل فهم أأفضل للموضوعات ووجاههتا الفعلية ابلنس بة للمناقشات والنتيجة املقصودة ".ورصح الرئيس بأأن ذكل اكن
مفيدا للموضوعات السابقة واكن عىل ثقة من أأنه سوف يكون مفيدا للمناقشة املتعلقة هبذا املوضوع.
 .305ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه فامي يتعلق بأأهداف ومبادئ الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات
التعلمي والتدريس والبحث ،ميكن للجنة أأن جتد يف وثيقة  ،SCCR/27/8املبد أأ العام اذلي جيعل الاس تثناءات والتقييدات
املالمئة حلق املؤلف ابلنس بة لس تخدامات تعلميية معينة جزءا ل يتجز أأ من أأي نظام حق مؤلف متوازن .اإن الاس تثناءات
والتقييدات املالمئة اليت تامتىش مع الالزتامات ادلولية الراخسة والقابةل للتطبيق ميكن أأن تساعد عىل النفاذ اإىل املعرفة والتعمل
والبحث واملنح .ويف نفس الوقت ،فاإن السوق التجارية ابلنس بة للمواد التعلميية متثل جزءا همام من صناعة حق املؤلف يف
الولايت املتحدة ا ألمريكية .وتشري التقديرات اإىل أأن قمية أأعامل نرش املطبوعات يف السوق التعلميي ترتاوح بني  12اإىل 14
مليار دولر س نواي يف أأمرياك الشاملية .واس تجاب النارشون للحاجة املزتايدة لتحقيق املزيد من النفاذ الأكرث مرونة للمواد
التعلميية من خالل مناذج تررخيص جديدة ومبتكرة وزايدة النفاذ للمحتوى الرمقي .ور أأت الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن املزيد
من العمل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات ألغراض تعلميية جيب أأن يركز عىل التوصل اإىل أأرضية مشرتكة حول التوصل اإىل
أأهداف ومبادئ عالية املس توى ودراسة اكفة الاس تثناءات التعلميية يف لك ادلول حول العامل .ومن أأجل حتقيق تكل الغاية،
اكنت الولايت املتحدة ا ألمريكية هممتة بعرفة املزيد عن كيفية قيام ادلول ا ألرخرى بتطبيق مثل تكل الاس تثناءات والتقييدات
يف القانون ،وخاصة ا ألنشطة اليت تمت يف البيئة الرمقية وكيف قامت تكل ادلول ابلعمل عىل تيسري ودمع السوق التجاري
التعلميي واس تخدام مناذج تررخيص مبتكرة لتعظمي توافر مصنفات محمية حبقوق مؤلف عالية اجلودة.
 .306وفتح الرئيس الباب للنقاش حول البند  8من جدول ا ألعامل وهو مسايمهة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة يف تطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية

البند  8من جدول ا ألعامل :مسايمهة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف تطبيق توصيات
جدول أأعامل التمنية
 .307حتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن رسوره لتناول اللجنة مسأأةل مسايمهة اللجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .و أأبدى أأمهل يف أأن ت ُِّقدم اللجنة كعادهتا تكل املعلومات و أأن
توايف اجلعية العامة بتقرير يف هذا الشأأن .وذكَّر بأأن اعامتد توصيات جدول أأعامل التمنية يف عام  2007هو اإقرار من الويبو
بدورها يف تيسري التمنية الاجامتعية والاقتصادية لدلول ا ألعضاء فهيا ولس امي البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .ولعل تعممي
الاعتبارات الإمنائية يف لك أأنشطة الويبو ذو أأيمهية ابلغة ودلي ٌل عىل جدية املنظمة يف هذا اجملال .وتكتسب بعض
التوصيات ،ولس امي تكل الواردة يف اإطار الفئة ابء ،أأيمهية أأساس ية يف اإقامة نظام ملكية فكرية جامع ومتوازن يراعي
مس توايت التمنية املتلفة لدلول ا ألعضاء يف الويبو .وسامه نظام حق املؤلف مسايمهة جليةل ومثبتة يف التمنية الاجامتعية
والاقتصادية.ور أأى الوفد أأن للجنة حق املؤلف اترخيا جيدا يف هذا الصدد .فذكَّر بعامل التقدم احملرز منذ عام  2007ولس امي
يف معاهدة بيجني ومعادة مراكش فضال عن معاهدة حامية هيئات البث قيد املناقشة .وانشد جلنة حق املؤلف أأن ترسع
وترية املفاوضات ولس امي عىل الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث.
و أأعرب عن شواغهل البالغة إازاء اس تعداد ادلول ا ألعضاء والزتاهمم الس يايس ابلتقدم يف هذه املسأأةل مع مراعاة ادلور املهم
اذلي يؤديه التعلمي واملعرفة والنفاذ اإىل املعلومات يف حتقيق التمنية البرشية واجملمتعية .مث التفت الوفد اإىل أأهداف التمنية
املس تدامة منوها ابلهدف املصص للتعلمي وتوفري فرص ّ
للتعمل مدى احلياة .وذكَّر ابلتوصية  17من جدول أأعامل التمنية اليت
تنص عىل أأنه ينبغي أأن تأأخذ الويبو يف حس باهنا ،يف أأنشطهتا وبا فهيا وضع القواعد واملعايري ،جوانب املرونة يف اتفاقات
امللكية الفكرية ادلولية ول س امي تكل اليت هتم البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وذكَّر أأيضا ابلتوصية  22اليت تنص عىل أأنه
ينبغي أأن تكون أأنشطة الويبو بشأأن وضع القواعد واملعايري دامعة ل ألهداف الإمنائية املتفق علهيا يف منظومة ا ألمم املتحدة ،با
فهيا ا ألهداف الواردة يف اإعالن ا أللفية اليت تبعهتا أأهداف التمنية املس تدامة .فناشد ادلول ا ألعضاء الاهتداء بروح التوافق
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اليت سادت الإطار ا ألمع ملنظومة ا ألمم املتحدة .وقال الوفد اإنه ل يوجد عضو يف هذه اللجنة غري عضو يف منظومة ا ألمم
املتحدة ول عضو رفض اعامتد أأهداف التمنية املس تدامة .وذلكل ،أأبدى الوفد أأمهل يف أأن تفتح اللجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة صفحة جديدة يف حبث بند الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات
التعلمي والبحث بروح تسودها احلفاوة والتسامح والشمولية.
" .308وشكر وفد الربازيل اجملموعة ا ألفريقية عىل مداخلهتا وعىل اقرتاهحا اإدراج هذا البند يف جدول أأعامل هذه ادلورة.
وعىل غرار اجملموعة ا ألفريقية ،شدد الوفد عىل التوصيتني  17و .22وذكَّر بأأن التوصية  17تنص عىل أأنه ينبغي أأن تأأخذ
الويبو يف حس باهنا ،يف أأنشطهتا وبا فهيا وضع القواعد واملعايري ،جوانب املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية ول س امي
تكل اليت هتم البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .و أأشار اإىل املناقشات اخلاصة حبامية هيئات البث ،والاس تثناءات
والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،والاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي
اإعاقات أأرخرى فضال عن املناقشات املتصةل ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن البيئة الرمقية (الوثيقة
 )SCCR/31/4بوصفها أأمثةل جيدة لتنفيذ هذه التوصية .و أأضاف الوفد أأن التوصية  22تنص عىل أأنه ينبغي أأن تكون
أأنشطة الويبو بشأأن وضع القواعد واملعايري دامعة ل ألهداف الإمنائية املتفق علهيا يف منظومة ا ألمم املتحدة ،با فهيا ا ألهداف
الواردة يف اإعالن ا أللفية اذلي يضم أأهدافا مشرتكة لتحقيق التمنية املس تدامة .ونوه الوفد اب أليمهية اخلاصة اليت يكتس هبا الهدف
 4للتمنية املس تدامة "ضامن التعلمي اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص ّ
التعمل مدى احلياة للجميع" ابلنس بة اإىل
املناقشات اخلاصة ابلس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،الاس تثناءات والتقياميت لفائدة مؤسسات
التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأرخرى .و أأثىن عىل أأمانة الويبو لتناولها تكل التوصية .وذكَّر بأأن واثئق العمل اخلاصة
بأأنشطة وضع القواعد واملعايري وغريها من ا ألنشطة قد تضمنت مسائل ختص أأوجه املرونة احملمتةل والاس تثناءات والتقييدات
وإاماكنية اإضافة أأحاكم خاصة ابلبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا اهتداء ابلتوصية .22
 .309وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء و أأوحض أأن البند الإضايف بشأأن مسايمهة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية قد أأدرج لغرض حمدد .وشدد عىل أأن هذا البند مل يُدرج يف جداول
ا ألعامل السابقة للجنة غري أأن الويبو تضطلع بأأنشطة اإمنائية يف جمال حق املؤلف بغض النظر عن وجود هذا البند .ور أأت
اجملموعة أأنه يتعني عىل جلان الويبو ،ومهنا جلنة حق املؤلف ،أأن تركز عىل املضمون للوفاء بولايهتا .ويف اخلتام ،أأعلن الوفد
جمددا أأن الاعتبارات الإمنائية ما فتئت تندرج يف مصمي معل جلنة حق املؤلف كام يتبني من املوضوع قيد املناقشة.
" .310و أأيد وفد مرص التعليقات اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،والراء اليت أأعرب عهنا وفد
الربازيل .وشدد عىل أأنه ينبغي للجان اليت تناقش العمل املوضوعي أأن تراعي ا ألهداف الإمنائية وأأن ترسع العمل يف هذا
اجملال نظرا اإىل أأن الهدف هو تعممي جدول أأعامل التمنية اذلي يتضمن فئة عن وضع القواعد واملعايري .و أأضاف أأن جعز اللجان
عن ذكل س يخل ابلزتاماهتا ادلولية يف جمايل أأهداف التمنية املس تدامة وحقوق الإنسان اإذ اإن العديد من القضااي قيد املناقشة
مشرتكة بني اجملالني .فالتعلمي ليس هدفا للتمنية املس تدامة فقط وإامنا هو حق أأسايس .ول شك يف صةل التعلمي ابجملالت اليت
تتناولها جلنة حق املؤلف .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف ترسيع وترية التقدم يف هذا اجملال .و أأشار اإىل أأن الويبو
تضطلع بأأنشطة أأرخرى تراقهبا ادلول ا ألعضاء عن كثب وإاىل أأهنا أأنشطة متاكمةل ل متنافية".
 .311و أأشار الرئيس اإىل تطلعه للتقدم ل ألمام و أأنه يأأمل يف اسرتشاد املناقشات ببعض املساهامت املتعلقة بتطبيق
توصيات جدول أأعامل التمنية .و أأشار الرئيس اإىل أأن البياانت اليت مت التعبري عهنا أأثناء تكل ادلورة واليت مت تقدميها ل ألمانة
كتابة يف  20مايو  ،2016فامي يتعلق بسايمهة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف تطبيق توصيات جدول
أأعامل التمنية ،سوف يمت تسجيلها يف تقرير تكل ادلورة وسوف يمت رفعها اإىل اجلعية العامة للويبو يف هذا العام من خالل
تقرير اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة املقدم لها .ورصح الرئيس بأأن اللجنة مس تعدة للبند  9من جدول
ا ألعامل ،أأمور أأرخرى ،واذلي اكن متعلقا ابقرتاح وحتليل حق املؤلف بشأأن البيئة الرمقية املقدم من مجموعة بدلان أأمرياك
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الالتينية والاكرييب من خالل وثيقة  4113/31/4واقرتاح حق اإعادة البيع املقدم من قبل وفد الكونغو والس نغال الواردين
يف الوثيقة .4113/31/5

البند  9من جدول ا ألعامل :أأمور أأرخرى
 .312ورصح وفد جزر الباهاما ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بأأن املناقشات املتعلقة
ابلوثيقة  ،SCCR/31/4حتليل حق املؤلف بشأأن البيئة الرمقية ،ل جيب أأن تؤثر سلبا عىل ثالثة موضوعات عىل جدول
أأعامل اللجنة .ورصح الوفد بأأنه يويل اهامتما كبريا ابملفاوضات املتعلقة ابلبث ،والاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات
ودور احملفوظات والاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألرخرى .واكن هذا
هو سبب اإدراج الاقرتاح يف البند  9من جدول ا ألعامل ،أأمور أأرخرى ،وتوقع تبادل لاكمل وهجات النظر وا ألفاكر .واقرتحت
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مناقشة التحدايت اجلديدة الناش ئة عن اس تخدام املصنفات احملمية يف البيئة الرمقية
داخل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .ورصح الوفد بأأنه يسعى لتحليل السيناريو احلايل ،وحتديد
التحدايت واملشالكت ملناقشة احللول العامة للتعامل مع اخلدمات وا ألساليب التكنولوجية الرمقية اجلديدة اليت ظهرت منذ
تبين معاهدة الويبو حلقوق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت .ونتيجة لالبتاكرات التكنولوجية ،مل يمت
حتليل حقوق امللكية الفكرية التقليدية وحق الإاتحة للجمهور يف س ياق العمل اجلديد يف البيئة الرمقية .عالوة عىل ذكل ،فاإن
العدد املزتايد للرشاكت ،اليت تقوم بتطوير مناذج أأعامل جديدة تقوم عىل أأساس اس تخدام املصنفات احملمية حبقوق مؤلف من
خالل املنصات الرمقية  ،قد خلق حقائق جديدة عىل املس توى الوطين وادلويل ،وخاصة فامي يتعلق ابلشفافية والتعويض
املايل للمؤلفني وفناين ا ألداء عىل مس توى العامل .وتعترب الصعوبة يف حتديد وتطبيق التقييدات والاس تثناءات فامي يتعلق حبق
املؤلف يف البيئة الرمقية ،من مضن التحدايت ،واليت أأثرت عىل احلقوق ا ألساس ية مثل حرية التعبري والنفاذ للثقافة ،واملعرفة
واملعلومات ووضعت املس تخدم يف موقف جيعهل خمالف حممتل .ورصح الوفد ابن تكل احلقائق بررت اإجراء مناقشات بشأأن
املوضوع داخل الويبو حبيث يمت التوصل اإىل فهم لكيفية الترصف من أأجل تنظمي املسأأةل الرمقية بصورة أأكرث فاعلية عىل
املس توى متعدد ا ألطراف ،با ُميَّكن من اس تخدام أأكرث اإنصافا أوأكرث توازان للملكية الفكرية ،واملصنفات الفكرية والبيئة الرمقية
وتفضيل السوق الرمقية وحقوق امللكية احملمية .ويف هذا الس ياق ،اقرتحت الوثيقة ثالثة جمالت معل بشأأن حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة .أأول ،حتليل ومناقشة كيفية قيام ادلول ا ألعضاء بوضع اإطار قانوين لس تخدام املصنفات احملمية يف اخلدمات
الرمقية اجلديدة .اثنيا ،حتليل ومناقشة دور املرشوعات واملؤسسات اليت تس تخدم مصنفات محمية حبقوق مؤلف يف البيئة
الرمقية وطريقة معلها ،با يف ذكل التحقق من درجة الشفافية يف ا ألعامل والتعويض املايل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ملتلف
أأحصاب املصلحة املعنيني .اثلثا ،التوصل اإىل توافق يف الراء حول اإدارة حق املؤلف يف البيئة الرمقية من أأجل التعامل مع
املشالكت املتعلقة هبذا ا ألمر .وقد ر أأى الوفد أأن هناك أأيمهية لعقد مناظرات مفتوحة ميكن أأن تلقي الضوء عىل تكل اجملالت
بدون اإصدار أأحاكم مس بقة عىل أأي نتاجئ للمناقشات .وميكن أأن تكون املناظرات مفيدة للمناقشات حول املوضوعات
ا ألرخرى املتضمنة يف جدول أأعامل اللجنة ،مثل البث والاس تثناءات والتقييدات لفائدة التعلمي واملكتبات ودور احملفوظات.
 .313وعرب وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عن اعتقاده بأأن اللجنة تتحمل املسؤولية نظر املسائل اليت
تواهجها ادلول ا ألعضاء يف القرن الواحد والعرشين .ورصح الوفد بأأن مؤمتر سوق احملتوى الرمقي العاملي اذلي نظمته الويبو قد
قدم أأفاكرا مفيدة تتعلق حبقائق خاصة ابلسوق الرمقي اليت تواجه عامل اليوم .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اإدراك أأيمهية حامية
حق املؤلف ،مكحرك للمنو والتنوع الثقايف ،سوف ميثل أأساسا لسري العمل قدما .وجيب أأن تقوم اللجنة ابس تكشاف املزيد
من الفرص والتحدايت اليت تنشأأ عن العرص الرمقي ،لكن جيب أأن تعمتد أأية مناقشات مس تقبلية حممتةل عىل التجارب املتبادةل
من خالل حوار مفتوح وشامل .وعرب الوفد عن شكره لوفدي الس نغال ومجهورية الكونغو عىل الاقرتاح اذلي مت تقدميه يف
ا ألصل خالل ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ورصح بأأنه يدمع عقد مزيد من
املناقشات حول املسأأةل يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
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 .314ورصح وفد لتفيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،بأأن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب اكن ميثل عرضا مثريا لالهامتم ويعد اقرتاحا همام يف الس ياق احلديث .ورصح الوفد بأأنه جيب أأن تركز
اللجنة أأثناء ادلورة عىل التوصل لفهم أأفضل للنوااي الواردة يف هذا الاقرتاح.
 .315ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء بأأن مؤمتر سوق احملتوى الرمقي العاملي واذلي نظمته الويبو قد وفر
معلومات مفيدة تتعلق حبقائق السوق يف عامل اليوم .ورصح الوفد بأأن الاعرتاف بأأيمهية حامية حق املؤلف بوصفه حمراك للمنو
والتنوع الثقايف جيب أأن ميثل أأساس العمل اذلي يسري ل ألمام .وقبل مناقشة هذا املوضوع ،ميكن للجنة ارختبار املزيد من
التحدايت اليت تنشأأ عن العرص الرمقي والتوصل اإىل اتفاقية حول أأي مناقشات مس تقبلية حممتةل .وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب
ودوهل ا ألعضاء عن شكره لوفدي الس نغال ومجهورية الكونغو عىل اقرتاهحام ،واذلي طرح ألول مره يف ادلورة السابعة
والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ومت وضعه عىل جدول أأعامل ادلورة الواحدة والثالثني للجنة
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .ورصح الوفد بأأن الاحتاد ا ألورويب يويل أأيمهية خاصة حبقوق اإعادة البيع و أأيد
املناقشات املتعلقة حبقوق اإعادة البيع عىل املس توى ادلويل يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة وفامي بعد.
 .316ورصح وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،بأأنه يرحب بفرصة مناقشة الك املوضوعني .ورحب
الوفد ابلراء اليت عرب عهنا املؤيدون وعرب عن أأمهل يف أأل تكون قد أأثرت بصورة سلبية عىل معل اللجنة يف جمال
الاس تثناءات والتقييدات.
 .317وعرب وفد الصني عن شكره لوفدي مجهورية الكونغو والس نغال حول اقرتاهحام فامي يتعلق حبقوق اإعادة البيع .ووافق
الوفد عىل حفص املوضوع مع القيام بفحص الاس تثناءات والتقييدات.
 .318واحناز وفد الربازيل للبيان اذلي أألقاه وفد جزر الباهاما ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقال
الوفد أأن  34دوةل قد أأيدت اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب املتعلق ابملناقشات يف ادلورة السابقة ،ومنذ ذكل
احلني اكن هناك زايدة يف الاهامتم ابلقرتاح املتعلقة حبق املؤلف اخلاص ابلبيئة الرمقية .ورصح الوفد بأأن الوقت قد حان
ابلنس بة لدلول ا ألعضاء يك تس تخدم اللجنة ادلامئة للعناية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ملشاركة الشواغل ،وا ألفاكر واحللول
املتعلقة ابملشالكت املشرتكة اليت تواهجها ماكتب حقوق املؤلف يف النطاق الرمقي .وقد أأخذ اهامتم الربازيل هبذا املوضوع يف
احلس بان املبدعون واملؤدون وبعض الكتاب فامي يتعلق ابملدفوعات الضئيةل املزعومة من اخلدمات الرمقية .واكنت معاهدة
الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت أأول املعاهدات اليت تعرضت حلق املؤلف واحلقوق
اجملاورة فامي يتعلق ابملصنفات الفكرية املتوافرة عىل ش بكة الانرتنت .واكن املوقف يف العامل خمتلفا عن تصور معاهدات الويبو
بصوص الانرتنت .ويف عام  1996اكن التحميل ميثل املس تقبل ،ويف عام  2016اكنت خدمات البث التدفقي من خالل
الانرتنت يه اليت متثل املس تقبل وليس حفظ امللفات الرمقية .وقد ل تكون أأحاكم معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل
الصويت ومعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف اكفية فامي يتعلق بس تخد ي املصنفات احملمية .لقد تضمنت حامية حق املؤلف
والبيئة الرمقية عدد متنوع من املسائل اليت ترتاوح بني املصاعب اليت تواجه التصنيف القانوين لالس تخدامات اجلديدة و
حتديد التقييدات والاس تثناءات .واكن التحدي ا ألول يمتثل يف عدم اليقني اذلي ينشأأ من جراء الصعوابت املتعلقة ابملقارنة
بني الصيغ املادية وخدمات البيئة الرمقية .ومن خالل التحليل ا ألويل بدت املقارنة بني الصيغة املادية يف البيئة الرمقية غري
مالمئة .ويف البيئة الرمقية ،اكنت هناك سامت خاصة متنع فاعلية املبادئ ا ألساس ية املطبقة عىل النسق املادي مثل استنفاذ
احلقوق يف مبد أأ الواقع .اإن معل نسخة غري مادية عىل سبيل املثال بعد معلية البيع ا ألوىل جعل معلية استنفاذ احلقوق تاكد
تكون غري مس تحيةل يف البيئة الرمقية .وابملثل ،فاإن غياب احلدود املادية طرح أأس ئةل حول النطاق الاكمل للقانون احمليل فامي
يتعلق ببادرات ا ألعامل العاملية اليت تس تخدم مصنفات محمية حبقوق مؤلف .اإن الارختالفات بني الصيغ املادية وامللفات الرمقية
أأثر أأيضا عىل التصنيف القانوين لس تخدام املصنفات الفكرية يف البيئة الرمقية .اإن حقوق الرترخيص التقليدية مثل
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الاس تنساخ وتوزيع احلقوق اكنت تتطلب تطبيق تفسريات عىل اخلدمات الرمقية ألهنا مت وضعها يف ا ألصل من أأجل التعامل
مع الصيغ املادية .ابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن احلقوق املذكورة يف مناذج ا ألعامل الرمقية اكن بعضها يعمتد عىل بعض وهو يعين أأن
لك حق جيب أأن يكون موضع تررخيص حمدد حىت تعمل اخلدمة الرمقية بصورة قانونية .واكن عدم اليقني التايل يرتبط بنوعية
احلقوق املتعلقة بأأنواع خمتلفة من اخلدمات وخاصة خدمات البث التدفقي .وقد طرحت أأس ئةل أأيضا حول التصنيف القانوين
للبث التدفقي سواء اكن جتارة يف بضائع فكرية أأم اإجيار حمدد املدة ألصول غري ملموسة .واكنت تكل التعريفات ،سواء جتارة
أأو اإجيار ،أأساس ية ابلنس بة لتصنيف الاس تخدامات فامي يتعلق بختلف حقوق الرترخيص .واكن للتصنيف نتاجئ مبارشة عىل
القواعد املفروضة يف اتفاقيات الرترخيص ومن مث عىل نس بة التعويض املايل احملفوظ ألحصاب احلقوق .وهناك جمال أرخر
يس تحق نظر ادلول ا ألعضاء وهو أأنشطة الرشكة واملؤسسات اليت تس تخدم مصنفات محمية حبقوق مؤلف يف بيئة رمقية يف
طريقة معلها .واكنت مناذج العمل اجلديدة حمل شواغل رخطرية من جانب املؤلفني والصناعات الإبداعية بسبب غياب
الشفافية .ويف حاةل البث التدفقي ،عىل سبيل املثال ،اكن هناك نوعني من الاس تخدام .نسخة مدفوعة ا ألجر ،بناء عىل
اشرتااكت ،ونسخة جمانية ،حيث يمت احلصول عىل الإيرادات من خالل ادلعاية .وابلرمغ من ذكل ،فاإن معلية زايدة عدد
الاشرتااكت ،ابلإضافة اإىل خدمات البث التدفقي ،ل تزال ضئيةل نسبيا ابملقارنة بدمات النفاذ اجملانية .واكن هذا املوقف
يعىن حصول املؤلفني واملؤديني عىل تعويضات مالية منخفضة ويلقي بظالهل عىل الفائدة الاقتصادية لمنوذج معل الرشاكت
ا ألصغر جحام .وفامي يتعلق ابلنسخ اجملانية ،واليت يطلق علهيا أأيضا ("فرمييوم") اكنت ا ألس باب الرئيس ية للشواغل تمتثل يف
عدم وجود ضوابط تتعلق ابلتسييل النقدي لتكل اخلدمات واس تخدام مناذج صعبة الفهم يف خدمات التعويض املايل.
وبسبب عدم وجود لواحئ حمددة بشأأن تكل املسائل ،اكنت هناك تساؤلت متعلقة بتعريف املس توى املناسب للشفافية يف
وضع املناجه ويف ختصيص التعويضات املالية للحقوق .وقد أأصبح املوقف أأكرث تعقيدا يف احلالت اليت تنطوي عىل عقود
دولية لرترخيص ذخرية أأعامل فنية .واكنت النتيجة وجود العديد من املعامالت املتناهية الصغر اليت حيصل فهيا الفنانون
واملبدعون عىل أأجزاء ضئيةل من الإيرادات .وقد أأشارت دراسة روج لها معهد بريلكي لرايدة ا ألعامل الإبداعية اإىل أأن طاقة
السداد وغياب احملاس بة حيمتل أأن تصب يف مصلحة الوسطاء وتض ابلفنانني واملبدعني .واكنت أأمناط اتفاقيات الرترخيص
العاملية قد أأسهمت يف تعزيز هذه الفرضية ألن هناك معلية ملحوظة تتضمن الرتكزي والس يطرة عىل اكفة التغريات الصحيحة
اليت تقوم هبا املنصات الرمقية ورشاكت التسجيل الكربى .وتعد معلية اإنشاء قاعدة بياانت عاملية من احللول احملمتةل لهذا
املأأزق .واكن هذا هو أأحد احللول اليت طرحت يف الوثيقة .وهناك جمال اهامتم اثلث متثل يف مناقشة التفاقيات العاملية .وعادة
ما تقوم التفاقيات العاملية بفرض قانون ولية قضائية معينة عىل الولايت ا ألرخرى دون اعتبار خلصائص لك بدل با يف ذكل
خمالفة أأحاكم اتفاقية برن واتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية .ومن بني احللول احملمتةل لتكل املشالكت
اإعداد قاعدة بياانت عاملية والرتوجي للمامرسات التنافس ية .وفامي يتعلق ابلتعويض املايل العادل عن احلقوق يف غياب فهم
مشرتك حول اإدارة احلقوق يف البيئة الرمقية ،اكن البديل احملمتل هو ضامن حق التعويض املايل العادل للمؤلفني وفناين ا ألداء.
ويف حاةل فناين ا ألداء ،ميكن أأن يضمن هذا املهنج تقدمي تعويضات مالية أأفضل اإذا اعتربت القوانني احمللية التعويض املايل
العادل حقا غري قابل للترصف ول ميكن التفاوض بشأأنه يف عقد .واكن هذا أأحد اخليارات اليت جيب مناقش هتا يف اللجنة.
واكن هناك جمال اهامتم رابع للجنة ومتثل يف مناقشة الاس تثناءات والتقييدات اليت ميكن أأن تنطبق عىل البيئة الرمقية .ويف
هذا الس ياق اجلديد ،ويف ظل الوسائل التكنولوجية اجلديدة ،اكن من الصعب للغاية حتديد املس تخدمني اذلي جيب التفكري
فهيم لالس تفادة من الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبق املؤلف يف البيئة الرمقية .وغالبا ما خلقت تدابري امحلاية التقنية عائقا
أأمام املس تخدمني حىت أأن عدد من الترشيعات الوطنية قامت بدراسة وضع اس تثناءات وتقييدات حلق املؤلف ،ابلنس بة
للنسخة اخلاصة عىل سبيل املثال .كام حدت العوائق التكنولوجية أأيضا من نطاق ترصف املس تخدم يف البيئة الرمقية ولعبت
دورا رئيس يا يف حتديد الاس تخدامات العادةل واملقبوةل بوصفها اس تثناءات وتقييدات بصوص حق املؤلف .ول يبدو أأن
ارختبار الثالث رخطوات اكن اكفيا لتحديد الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابلبيئة الرمقية ألن اخلطوة الثانية فيه اكن ل جيب
أأن تتعارض مع الاس تغالل الطبيعي للمصنف ،ول تنطبق عىل النسخ اليت تعمتد عىل ا ألعامل أأو النسخ الرمقية أأو اخلدمات
الرمقية .وقد قيدت تكل العوامل معلية حتديد التقييدات والاس تثناءات اليت تنطبق عىل حق املؤلف يف البيئة الرمقية مع
احامتل وجود سلبيات ابلنس بة للمصلحة العامة مثل أأهداف حامية احلقوق ا ألساس ية مثل حرية التعبري والنفاذ للثقافة،
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واملعرفة واملعلومات .ويف س ياق عدم توفر لواحئ مؤكدة ،اكن املس تخدمون يف موقف جيعلهم خمالفون حممتلون وجيب أأن يقوم
حق املؤلف املتوازن حبامية املصاحل املرشوعة للمس تخدمني .وابإ جياز ،رصح الوفد بأأنه يعتقد أأن هناك الكثري من العمل اذلي
جيب القيام به عىل املس توى الوطين وادلويل فامي يتعلق حبق املؤلف يف البيئة الرمقية با يف ذكل املصنفات املرئية .وقد حدد
الوفد أأربعة جمالت واكن مس تعدا لتحليل اجملالت اليت مت حتديدها مع ادلول ا ألعضاء ا ألرخرى .وفهم الوفد أأن أأحاكم معاهدة
الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت مل تكن اكفية لتوفري حلول لالحتياجات املتلفة
ألحصاب احلقوق واملس تخدمني يف العامل احلقيقي .وعرب الوفد عن رغبته يف املشاركة يف املناقشات وفقا لقرتاح مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب للتوصل اإىل فهم مشرتك يف ا ألدوات الترشيعية والإدارية الاكفية اخلاصة ابإدارة حقوق املؤلف يف
البيئة الرمقية .وعرب الوفد عن رغبته يف التوصل اإىل تفامه متبادل وتفامه مشرتك بني ادلول ا ألعضاء للتعامل مع املسائل اليت
تطر أأ يف البيئة الرمقية ،من أأجل حتقيق املصلحة املتبادةل لاكفة ادلول ا ألعضاء دون احلاجة اإىل القيام بصورة مس بقة بوضع
نتاجئ ختتلف عن اس تنتاجات التفامه املتبادل.
 .319و أأيد وفد السلفادور البيان اذلي أألقاه وفد جزر الباهاما ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ورصح
الوفد بأأن حق املؤلف يف البيئة الرمقية يعترب ذو أأيمهية خاصة اليوم واكنت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
متثل املنتدى املثايل ملناقشة تكل املسأأةل .واكن عىل اللجنة ضامن أأن الترشيعات معلية و أأهنا حتافظ عىل التوازن بني مصاحل
املؤلفني واملصلحة العامة للمجمتع واملمثةل يف ادلول ا ألعضاء .ورصح الوفد بأأنه عىل اللجنة مراجعة أأنظمة امحلاية احلالية
ودراسة مناذج التدريب اجلديدة اليت مت وضعها بفضل الإنرتنت .واكن جيب التعامل مع مسائل معلية جديدة حتيط حبق
املؤلف عىل أأساس التجارب الواسعة واملتبادةل ،من أأجل مناقشة احللول القانونية املمكنة واليت ميكن أأن تنظم تكل احلقائق
اجلديدة.
 .320و أأيد وفد اإكوادور بيان وفد جزر الهباما ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ور أأى الوفد أأن الإدارة
الفعاةل للحقوق يف البيئة الرمقية تعترب أأمرا هاما يف جمالت الثقافة والتصالت.
 .321ورصح وفد اإس بانيا بأأنه يرحب ابلقرتاحات .و أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة تعترب منربا جيدا ملناقشة الاقرتاحات لكن
ربا مل يكن هناك وقت اكف فامي يتعلق ابملسائل ذات ا ألولوية يف هذا ا ألمر .ورصح الوفد بأأنه فامي يتعلق بسائل البث،
فهناك جوانب واعدة ومثرية لالهامتم ،خاصة تكل اليت تتعلق ابلبيئة الرمقية وحقوق املؤلف.
 .322و أأيد وفد ا ألرجنتني نظر الوثيقة اليت قدمهتا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ورصح الوفد بأأنه يف ظل تكل
اللواحئ ،فاإنه مل يس تطع التفكري يف شلك غري حميل من املفاوضات بدون أأخذ املفاوضات بني ادلول يف احلس بان .و أأشار الوفد
اإىل أأنه لتحقيق املصلحة العامة ،جيب التعامل مع مسأأةل ادلفاع عن املؤلفني وحقوق املؤلفني بصورة جامعية .ول ميكن أأن
يكون التوزيع عرب الانرتنت خارج القوانني اليت وضعهتا ادلول من أأجل امحلاية .وعرب الوفد عن رغبته يف أأن يمت نظر هذا
ا ألمر يف اإطار نظام متعدد ا ألطراف.
 .323وعرب وفد الس نغال عن شكره لوفد الربازيل ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل طرح تكل املسائل اليت
تتعلق ابلبيئة الرمقية .ورصح الوفد بأأن املشالكت اليت مت طرهحا قد طرحت يف الوقت املناسب ومن وهجة نظر أأفريقيا و أأن
املؤلفني والفنانني دلاهيم العديد من التساؤلت بشأأن البيئة الرمقية .ورصح الوفد بأأنه يرحب بشلك اإجيايب ،وبدون اإصدار
أأحاكم مس بقة عىل النتاجئ ،بناقشة تكل املسائل.
 .324وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل اقرتاهحا ورصح بأأنه
يعتقد أأنه اكن من املهم المتكن يف الويبو من مناقشة عدد من املسائل املوضوعية املالمئة املتعلقة حبق املؤلف .ورصح الوفد
بأأنه اقرتح يف املايض أأنه قد يكون من املفيد أأن يمت حتديد موضوعات جديدة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة دون املساس ببنود جدول ا ألعامل احلالية .واكن العائق الوحيد أأمام القيام بذكل هو الاعتقاد بأأن أأي مناقشات للجنة
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ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة سوف تقوم بصورة حمتية عىل وضع املعايري .ذلا اكن من الصعب ابلنس بة
للمندوبني أأن يكونوا راغبني بصورة أأكرب يف امليض قدما ابلنس بة للموضوعات ومنع القدرة عىل املشاركة يف تبادل وهجات
النظر واخلربات بصورة ممثرة ومس تنرية .وإاذا متكنت اللجنة من التوصل اإىل اتفاق يتعلق بأأهنا ل تشارك يف معلية تؤدي اإىل
تقدمي اقرتاحات لوضع معاهدة أأو وضع معايري أأرخرى و أأن الهدف هو تعزيز التفامه املشرتك ،س يكون من املمكن التوصل اإىل
توافق يف الراء داخل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة للخروج بوضوعات جديدة .وميكن لعدد قليل من
املسائل ،مثل تكل املسائل اليت وردت يف اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،أأن متثل أأساس مناقشات ممثرة يف
الاجامتعات املس تقبلية .وميكن أأيضا أأن يكون تناول موضوعات أأرخرى غري الواردة يف الورقة ممثرا .و أأكد الوفد ابلرمغ من
ذكل عىل أأن الرتكزي عىل املسائل املتعلقة ابلس ياسات بدل من ممارسات السوق س يكون مالمئا بصورة أأكرب ابلنس بة لتكل
اللجنة .ورصح الوفد بأأن العديد من املوضوعات الواردة يف ورقة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اكنت موضع اهامتم
كبري يف الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .325ورصح وفد تش ييل بأأن التطور التكنولويج قد أأدى اإىل ظهور حقائق جديدة .وقد أأدت البيئة الرمقية اإىل ظهور
حقائق جديدة وإاىل حتدايت جديدة تواجه املؤلفني والفنانني وا ألنشطة الإبداعية .و أأصبح دلى املس تخدمني واملبدعني وس يةل
جديدة للوصول اإىل اجلهور حول العامل .ويس تطيع املس تخدمون النفاذ اإىل ماليني احملتوايت املتلفة .ويف هذا الس ياق ،اكن
من املناسب والضوري اإجراء مناقشات حول الاثر اليت تتعلق حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة والاس تثناءات والتقييدات.
ورصح الوفد بأأن ا ألمانة ميكهنا أأيضا أأن تيرس صياغة دراسة تؤدي اإىل فهم أأفضل ملتلف ا ألطر القانونية واخلربات العملية
املتعلقة حبق املؤلف واحلقائق اجلديدة.
 .326ورصح وفد س نغافورة بأأنه أأيد اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .واكنت هناك مداولت حول الطرق
اليت قام الاقتصاد الرمقي من خاللها ابإحداث تغيري جذري وتعطيل لامنذج العمل يف السوق وهو ما أأدى اإىل تغيري املشهد
املتعلق حبق املؤلف .ومن خالل زايدة اس هتالك املضمون الإبداعي وظهور مناذج ا ألعامل اجلديدة يف جمال التكنولوجيا ،فقد
أأصبحت معلية اإدارة حق املؤلف يف البيئة الرمقية أأمرا أأكرث أأيمهية .واكن من احلمتي أأن تساير القوانني املشهد املتغري لالنرتنت.
 .327ورصح وفد أأوروغواي بأأنه ينحاز اإىل بيان مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ونتيجة للتغريات التكنولوجية
اليت حدثت يف العقود املاضية وغياب الوضوح فامي يتعلق حبق املؤلف يف البيئة الرمقية ،فقد اكن هذا املوضوع مالمئا للجنة.
 .328ورصح وفد نيجرياي أأنه يرحب ببيان مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن مناقشة
من هذا النوع ل ميكن املبالغة بشأأهنا يف الس ياق احلايل للتطور ادلينامييك ل إالبداع يف البيئة الرمقية.
 .329وعرب وفد مؤسسة الفنون الالتينية عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل اقرتاهحا ،اذلي عكس
املوقف املقلق اذلي يتعلق ابملؤلفني وفناين ا ألداء الرخرين يف البيئة الرمقية .وقد اكن ذكل ميثل وضعا غري مس تقرا بسبب
الرشوط التعاقدية اليت مت تقدميها هل واكن الفنانون اندرا ما يتلقون أأي يشء يف مقابل ذكل .ورصح ممثل املؤسسة أأنه عندما
يفقد املؤلفون والفنانون حقوقهم احلرصية ،فاإهنم يفقدون حق احامتل مشاركهتم يف املزااي الاقتصادية ملصنفاهتم والاس تفادة
مهنا .ذلا ،اكن من الضوري وضع ضامانت حلقوقهم الاقتصادية .واكن هذا هو التوجه يف اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب وعرب ممثل املؤسسة عن أأمهل يف اس مترار املناقشات يف اللجنة.
 .330ورصح وفد الربازيل بأأنه هو ووفود الولايت املتحدة ا ألمريكية وتش ييل س نغافورة وإاكوادور و أأوروغواي ونيجرياي
واكفة اجملموعات ا إلقلميية واجملموعات غري التقليدية قد أأظهروا اهامتما ابملوضوع .ورصح الوفد بأأن اقرتاح مناقشة حق املؤلف
يف البيئة الرمقية ميكن تضمينه كبند جديد عىل جدول ا ألعامل يف ادلورات التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة.
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 .331وعرب وفد جنوب أأفريقيا عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل اقرتاهحا ورصح بأأن جنوب أأفريقيا
دلاهيا سوق نش يط وإابداعي واكنت تقوم برصد اجتاهات كيفية العمل يف البيئة الرمقية .واكن الوفد يقوم بدراسة مناذج ا ألعامل
اجلديدة اليت أأدخلهتا الهندسة التكنولوجية .و أأقر الوفد بزااي هذا الاقرتاح ورصح بأأن هذا البند لن يؤثر سلبا عىل تقدم سري
العمل ابلنس بة للمسائل ا ألرخرى يف اللجنة.
 .332ورصح ممثل مؤسسة اجلهبة الالكرتونية أأنه رحب ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ورصح ممثل
املؤسسة بأأن الاقرتاح قد تناول مهنجا نظيفا جديدا جتاه التحدايت اليت متثلها معلية التحول اإىل البيئة الرمقية ابلنس بة ملاليك
حقوق املؤلف واملس تخدمني .و أأقرت الورقة ،عىل سبيل املثال ،بأأن الافرتاض ا ألصيل بأأن اس تنساخ ا ألعامل يتطلب موافقة
ماكل حق املؤلف ل يناسب الاس تنساخ يف البيئة الرمقية ،يعترب مسة روتينية وميثل جزء ل يتجز أأ من الش بكة .وعرب ممثل
املؤسسة عن اعتقاده بأأنه ميكن البدء يف تناول اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب من خالل النظر اإىل كفاية
اس تثناءات وتقييدات حق املؤلف يف البيئة الرمقية وبيئة الانرتنت ،وباصة مدى مالمئة اس تثناءات وتقييدات حق املؤلف
املفتوحة واملرنة مثل الاس تخدام العادل .وتعترب احلاجة لوجود حامية أأكرب حلقوق املس تخدمني لتجاوز ألية امحلاية التكنولوجية
للعمل والاس تخدام القانوين للمحتوى اذلي يمت احلصول عليه موضوعا حيوي يثري الشواغل .وفامي يتعلق بسأأةل حتسني
الشفافية ابلنس بة ملدفوعات الفنانني من خالل املسميات ومنصات الإنرتنت ،رصح ممثل املؤسسة بأأن هناك فائدة من وراء
تناول ذكل وحث اللجنة عىل البحث عن حلول تقنية لتكل املشلكة.
 .333ورصح وفد اململكة املتحدة بأأنه ليس دليه أأية تعليقات بشأأن تكل النقطة ،لكنه اعتقد أأن موضوعات مثل البيئة
الرمقية تعترب موضوعات هممة ابلنس بة للقرن الواحد والعرشين وينبغي أأن تظل عىل جدول أأعامل ادلورة التالية.
 .334ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء بأأن اللجنة ميكهنا حفص املزيد من التحدايت اليت فرضها العرص الرمقي.
ورصح الوفد بأأنه عىل اللجنة ،قبل اإجراء أأي مناقشات ،أأن تتوصل أأول اإىل اتفاق عىل أأساس أأي مناقشات حممتةل جتري
يف املس تقبل مع حتديد نطاق وجدول ا ألعامل املمكن للموضوعات احملمتةل واليت ميكن أأن توفر حامية أأفضل حلقوق املؤلف يف
العرص الرمقي.
 .335وطالب وفد الربازيل بقيام وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء بتوضيح ما اإذا اكن هناك أأي يشء يف اقرتاح
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يض ابلوفد ،ألن الاقرتاح يتضمن ابلفعل ثالثة عنارص تتعلق ابلتحليل والتوصل اإىل
حلول مشرتكة وحتديد املسائل .وعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن أأي من تكل ا ألهداف هممة ابلنس بة لوفد الاحتاد
ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء.
 .336ورصح ممثل الاحتاد ا ألمرييك الالتيين الايبريي لفناين ا ألداء بأأنه يوجد داخل الويبو معاهدات محلاية حق املؤلف
يف اكفة أأحناء العامل وقد خلق ذكل معايري محلاية تكل احلقوق .واكنت حقوق امللكية تكل ومعايري امحلاية هممة ابلنس بة للجنة.
ويف عام  1996عندما اكنت اللجنة تناقش مسائل حتديث معاهدة التسجيالت الصوتية مل يتصور أأحد يف هذا الوقت أأن
البيئة الرمقية سوف ختلق لك تكل املسائل املتلفة .وقد غطت املادة  ،15التواصل والبث الإذاعي لكن املادة  23أأقرت بأأنه
جيب نظر وضع تدابري فعاةل يف ترشيعات ادلول ا ألعضاء ضد أأي اإجراء ينهتك احلقوق .والن يوجد انهتااكت مس مترة تض
حبقوق الاكتب وحق املؤلف .واكن جيب أأن تقتنع ادلول ا ألعضاء بأأن تكل املسأأةل هممة ألن تكل الرثوة اكنت س تصل اإىل
وسائل الإعالم وليس مقد ي احملتوي  .واكن من املس تحيل حساب ادلخل املتحقق من خالل الإعالانت عىل منصات رمقية
مثل خدمة اليوتيوب .ورصح ممثل الاحتاد بأأن ذكل ميثل ظلام بينا يؤدي اإىل اإفقار الفنانني ول حيرتم أأيمهية الإبداع .واكنت
نظم التدوين والعقود قدمية ول جتاري التغريات الرمقية يف السوق ،وبذكل ،اكن جيب تطوير الاقرتاح اذلي طرحته مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اذلي يتناول الواقع احلايل.

SCCR/32/5 Prov.
93

 .337ورصح ممثل الاحتاد ادلويل للممثلني بأأن وثيقة  SCCR/32/4قد قدمت معلومات حول املزااي غري الاكفية لفناين
ا ألداء الصويت واملريئ .ورصح ممثل الاحتاد بأأن هناك اخلدمات اليت تقدم عند الطلب واليت تعترب مناذج معل قابةل للتطبيق
ابلنس بة للغالبية العظمى من فناين ا ألداء اذلين ل يزالون يعمتدون عىل اإيرادات الامنذج التناظرية اليت تس تخدم لس تكامل
دخل ا ألداء غري الاكيف وغري املنتظم .وقد أأعطت معاهدة بكني حقوق حرصية لفناين ا ألداء عىل أداهئم املتاح للجمهور
لالس تخدام عند الطلب .وابلرمغ من ذكل ،فاإن غالبية فناين ا ألداء السمعي والبرصي يف العامل اكنوا عىل وشك احلرمان من
هذا احلق من خالل عقود الرشاء اليت يمت جتميع اكفة احلقوق احلرصية هبا ويمت نقلها مجيعا اإىل منتج يف مقابل دفعة مالية
واحدة رمزية يف عقد املشاركة ا ألوىل .ويس تحق فنانو ا ألداء السمعي والبرصي حصة عادةل من العائدات اليت يدرها
اس تغالل أأعامهلم من خالل الانرتنت .ويف ضوء ضعف قدراهتم التفاوضية يف كثري من ا ألحيان ،عرب ممثل الاحتاد عن
اعتقاده بأأن وجود أليات تمكيلية ميكن أأن يضمن حصول الفنانني عىل تعويضات مالية مناس بة طاملا يمت اإذاعة أأعامهلم عرب
البث التدفقي أأو حتميلها أأو توفريها بأأي صورة للجمهور .وقد أأقرت معاهدة بكني يف املادة  12مهنا رصاحة بتكل الإماكنية.
و أأيد الاحتاد ادلويل للممثلني تطبيق أأحاكم معاهدة بكني بصورة جتعل تكل احلقوق مفيدة ابلنس بة لفناين ا ألداء السمعي
والبرصي ومصدر دخل كبري ابلنس بة هلم .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه من أأقوى ادلامعني للحلول اليت حترتم مناذج أأعامل الصناعة
احلالية ومعلية التفاوض اجلاعية بيامن دعا لكون الانرتنت أأكرث اإنصافا ابلنس بة لفناين ا ألداء ابلإضافة اإىل الاعرتاف العادل
ابإسهاهمم يف صناعة الإبداع.
 .338ورصح ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات ومعاهدها بأأنه يرحب هو واحتاد املكتبات بأأوروغواي ابقرتاح مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ورصح ممثل الاحتاد بأأن املكتبات متثل جزء من سلسةل القمية يف الصناعات الإبداعية.
واكنت تكل املسائل اليت متت مناقش هتا هممة أأيضا ابلنس بة لعامل املكتبات واكن عىل املكتبات أأن تقوم ابلتعامل يف الغالب مع
قوانني حق املؤلف ،واليت متيل اإىل عدم الاعرتاف ابلثورة الرمقية .وجيب أأن تمتكن املكتبات ودور احملفوظات من الاس تفادة
من ممزيات التكنولوجيا .وقد أأيد أأمناء املكتبات حمو ا ألمية وحب القراءة كام روجوا أأيضا للمؤلفني اذلين يقوم مس تخدمو
املكتبات برشاء كتهبم .وعرب ممثل الاحتاد عن رغبته يف توافر شفافية أأكرب فامي يتعلق بكيفية الاعرتاف ابلقمية وتقدمي التعويض
املايل لها يف سلسةل القمية تكل.
 .339ورصح ممثل الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات بأأن الاقرتاح قد أأرخفق يف أأن يعكس التقدم اذلي مت حتقيقه حىت
الن ،با يف ذكل ما حققته صناعة املوس يقى ،يف ضامن أأن أأحصاب احلقوق يس تفيدون من الفرص التجارية اجلديدة اليت
توفرها اخلدمات الرمقية املررخصة .وقال ممثل الاحتاد اإن الاقرتاح مل يعكس حقيقة أأن العمالء حول العامل متتعوا بنفاذ غري
مس بوق للموس يقى املررخصة من خالل اخلدمات الرمقية .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه بوصفه خشص معل يف صناعة املوس يقى،
فاإنه مل يدرك الكثري من البياانت أأو ا ألجحيات اليت تتعلق ابملامرسات املزعومة يف الصناعة واملشار اإلهيا يف الاقرتاح .ورصح
ممثل الاحتاد بأأنه يف حني قام بشكر مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل طرح تكل املسائل املهمة ،فقد عرب عن
اعتقاده بأأنه بدل من الاندفاع اإىل تقدمي مقرتحات أأو اإجراء مناقشات معيارية يف اللجنة ،فاإن هناك حاجة اإىل القيام ابملزيد
من العمل من أأجل التوصل اإىل فهم أأمشل للمسائل املتضمنة ،والسامح بتبادل البياانت واملعلومات بني اكفة أأحصاب
املصلحة.
 .340وعرب وفد فييت انم عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل الاقرتاح ورصح بأأن اإبداع واس تغالل
ا ألعامل احملمية حبق مؤلف واحلقوق اجملاورة اكنت متثل مسأأةل خضمة يف العديد من ادلول ،مثلها مثل التغريات اليت حدثت
يف البيئة الرمقية اجلديدة ،والارختالفات اليت حدثت بني النسق املادي والنسق الرمقي للملفات .ومثلت مسأأةل الاس تثناءات
والتقييدات املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف البيئة الرمقية وكيفية تطبيق ارختبار الثالث رخطوات يف البيئة الرمقية
مسأأةل هامة جيب طرهحا.
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 .341ورصح ممثل ش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات بأأنه ينحاز اإىل بيان الاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات
ومعاهدها .و أأيد ممثل الش بكة فكرة القيام بعمل حتليل معيل واسع النطاق حول كيفية قيام حق املؤلف ،أأو عدم قيامه،
بدمة لكتا اجملموعتني .واكن ممثل الش بكة همامت بصفة خاصة ابإدارة حق املؤلف والاس تثناءات والتقييدات يف البيئة الرمقية،
وأليات التطبيق ،والاستنفاذ الرمقي ،والرتارخيص ،وا إلقلميية وتفسري ارختبار الثالث رخطوات.
 .342ورصح ممثل الاحتاد ادلويل للموس يقيني بأأنه يرحب ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بوصفه أأحد أأمه
املبادرات يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف الس نوات ا ألخرية .وقد عرب الكثري والكثري من فناين ا ألداء
حول العامل عن قلقهم إازاء عدم كفاية مس توى امحلاية يف البيئة الرمقية وإازاء عدم اس تدامة مناذج ا ألعامل اليت تقوم عىل أأساس
تكل امحلاية غري الاكفية .ومن احلقيقي أأن الاهامتم بني مس توى امحلاية القانونية الرمسية قد اكتسب اهامتما أأيضا .وانتقلت
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإىل اس تكشاف ذكل بعقلية متفتحة ومت تقدمي الاقرتاح ،كام أأشار وفد جزر الهباما،
بدون احلمك عىل أأية نتاجئ حممتةل .واكن يبدو أأن املوضوعات اليت طرحت للمناقشة مناس بة بصورة جيدة جملال ا ألنشطة يف
اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وقد أأضاف املوضوع املتعلق ببيئة ا ألعامل اخلاصة ابخلدمات الرمقية عنارص
هممة قدهما خمتلف أأحصاب املصلحة واكن جيب فهمها بصورة أأفضل .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه يدمع بصورة اكمةل فكرة وضع
اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .343ورصح ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية بأأن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب هو اقرتاح همم.
وغالبا ما ركزت الويبو عىل حامية النارشين وهجات البث من توزيع أأعامهلم لكن مل يمت إاعطاء اهامتم اكيف بن قاموا بلق تكل
ا ألعامل .واكن الاقرتاح ،ابلإضافة اإىل حق الفنانني يف اإعادة البيع ،ميثل هجدا جيدا ملعرفة كيفية معل نظام حق املؤلف
ابلنس بة ل ألطراف املبدعة .ومن الاقرتاحات املطروحة اإجراء دراسة تتطرق لبعض البياانت اليت وردت يف اقرتاح مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وبعض ا ألس ئةل اليت طرحت يف اللجنة .ورصح ممثل املؤسسة بأأنه قد يكون من املناسب
أأيضا اقرتاح أأفضل املامرسات فامي يتعلق بشفافية الرترخيص وممارسات ا ألعامل.
 .344ورصح ممثل احتاد هيئات البث ا أليبريية ا ألمريكية من أأجل امللكية الفكرية بأأنه يرحب ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب .ورصح ممثل الاحتاد بأأن الإطار ادلويل حيتاج اإىل حتديث من أأسفل اإىل أأعىل .ويف عام  ،1961عندما
اكن يمت التفاوض بشأأن معاهدة روما ،مل يكن هناك بث اكبيل أأو يوتيوب أأو نيتفليكس .ومل حيمل أأحد بوجودها واكن البث
جمرد بث عرب ا ألثري .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه يؤيد بياين وفدي جنوب أأفريقيا وإاس بانيا الذلين أأشارا اإىل وجوب تضمني
الاقرتاح يف بند من بنود جدول ا ألعامل بعدما استنفذت اللجنة املناقشات حول املوضوعات اليت اكنت عىل جدول ا ألعامل
ابلفعل.
 .345ورصح الرئيس بأأنه من أأجل اإجياد وقت اكيف للموضوع الثاين يف قسم أأمور أأرخرى ،فقد عرب عن رغبته يف تلخيص
هذا املوضوع وبد أأ املناقشات حول الاقرتاح املتعلق حبق اإعادة البيع املطروح من قبل وفدي مجهورية الكونغو والس نغال.
 .346ورصح وفد الس نغال بأأنه أأثناء املناقشات حول حق اإعادة البيع أأيدت العديد من ادلول اقرتاحه بيامن اكنت هناك
دول أأرخرى ،ابلرمغ من كوهنا منتهبة ومنفتحة ،ل ترغب ابلضورة يف امليض فيه .ورصح الوفد بأأنه حىت يتثىن التوصل اإىل
مناقشات ممثرة ،فاإن اللجنة يف حاجة اإىل برانمج معل ميكهنا من التعرف عىل التدابري الوطنية املتعلقة حبق اإعادة البيع
وامليض أأيضا يف اإجراء حتليل مقارن دلراسات ا ألثر من أأجل حتديد املسائل املرتبطة هبا وحتديد احللول املناس بة اليت ميكن
تطبيقها ،وخاصة دور الويبو يف تطبيق حلول مناس بة .وعرب الوفد عن رغبته يف طرح اقرتاح لعرض أأول واذلي ميكنه تقدمي
معلية ادلراسة والتحليل ،واقرتح تقدمي ذكل العرض يف ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف
نومفرب  .2016ورصح الوفد بأأن الربوفيسور اذلي معل يف هذا املوضوع سيمتكن من تقدميه عند هذه املرحةل.
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 .347ورصح وفد فرنسا بأأنه معل عىل برانمج يتعلق ابملناقشات املفصةل حلق اإعادة البيع و أأنه أأيد اقرتاح القيام بتقدمي
عرض حول هذا ا ألمر يف ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .348وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره لوفدي الس نغال ومجهورية الكونغو عىل تقدمي هذا الاقرتاح وذكر
ابملناقشات اليت جرت يف ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة حول عدد ادلول اليت تطبق
ابلفعل احلق يف عائدات اإعادة البيع .وقال الوفد اإن ادلول ا ألرخرى ،ومن بيهنا الولايت املتحدة ل تقوم بذكل .واكن هناك
معيار عاملي يف هذا اجملال ويمتثل يف املادة  14من معاهدة برن .وعىل املس توى احمليل ،تنوع احلق يف عائدات اإعادة البيع من
دوةل ألرخرى .وقد دعا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،بدمع من الوفود ا ألرخرى ،ا ألمانة لإجراء دراسة حول قوانني احلق يف
عائدات اإعادة البيع حول العامل ومدى التشابه والارختالف بيهنا وإاىل أأي مدى يمت اس تخداهما وما هو أأثرها العميل عىل
الفنانني واملبيعات وابئعي املصنفات واملتاحف واملزادات .و أأحاط الوفد علام بدراسة بروفيسور ريكس تون واليت اكنت بثابة
حتليال مهنجيا يعمتد عىل املعلومات ل إالطار القانوين.
 .349وعرب وفد لتفيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن شكره لوفدي الس نغال ومجهورية
الكونغو .و ألنه مت الاعرتاف حبق اإعادة البيع يف معاهدة برن عىل أأنه حق ارختياري ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأنه س يكون من
املفيد تبادل خربات ادلول حول تكل املسأأةل .و أأيد الوفد اإدراج املوضوع يف العمل املس تقبيل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة كام أأيد تقدمي العرض اذلي ذكره وفد الس نغال.
 .350وعرب وفد الاحتاد الرويس عن شكره لوفد الس نغال عىل الاقرتاح ورصح أأنه من املفيد دراس ته يف العمل
املس تقبيل للجنة .ورصح الوفد بأأنه طاملا أأن هناك تفامه حول ا ألمر ،فربا يكون من غري الضوري الاس مترار فورا يف
املناقشات ،وقال اإنه ربا يكون من املالمئ دعوة رخبري للتحدث يف ادلورة التالية للجنة.
 .351وعرب وفد الياابن عن شكره لوفدي الس نغال ومجهورية الكونغو عىل اقرتاهحام ورصح بأأن الياابن ،مثل الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،تعترب اإحدى ادلول اليت ل يوجد دلاهيا حق اإعادة البيع ابلنس بة للفنانني ول يتوافر دلاهيا رخطة ملموسة
لإدخال هذا احلق .وهبذا املعىن ،فاإن املعلومات املتعلقة حبق اإعادة البيع س تكون مفيدة ابلنس بة لنظر هذا املوضوع يف
املس تقبل .و أأيد الوفد اإجراء دراسة ميكن من خاللها التعمل من ادلول اليت قامت بتطبيق حق اإعادة البيع.
 .352وعرب وفد جزر الباهاما ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الوسطى والاكرييب ،عن شكره لوفدي الس نغال
ومجهورية الكونغو عىل اقرتاهحام املثري لالهامتم وحول الاقرتاح املتعلق بتقدمي عرض يف ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة .ورصح الوفد بأأنه يشعر ابلقلق إازاء اإدراج بند يف جدول ا ألعامل ألنه اكن يرغب يف توافر وقت
اكيف لإجراء املناقشات حول البث والاس تثناءات والتقييدات ،وهو موضوع ذو أأيمهية كبرية ابلنس بة جملموعة بدلان أأمرياك
الوسطى والاكرييب.
 .353و أأشار وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل أأن اجملموعة ا ألفريقية ليس لها موقف معني ابلنس بة
للبند  9عىل جدول ا ألعامل بصفة خاصة .ورحبت اجملموعة ا ألفريقية بفرص عقد مناقشات و أأي أأنشطة للجنة متكن من
التوصل اإىل فهم لهذا املوضوع داخل اللجنة.
 .354ورصح وفد جنوب أأفريقيا بأأن تكل املادة ل توجد يف قوانينه.
 .355و أأيد وفد كندا اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املتعلق ابإجراء دراسة حول حقوق الفنان يف اإعادة البيع.
ورصح الوفد بأأن هناك الكثري اذلي ميكن تعلمه من ادلول اليت تقوم بتطبيق حق اإعادة البيع.
 .356ورصح وفد نيجرياي بأأنه أأحاط علام ابقرتاح وفدي الس نغال ومجهورية الكونغو و أأنه يقوم ابلنظر فيه بصورة مالمئة.
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 .357ورصح ممثل اجمللس ادلويل لفناين اجلرافيك والفنون التشكيلية والتصوير بأأنه ميثل أأكرث من  80دوةل حول العامل
ويه تعرتف حبق اإعادة البيع ،وهو ما يعتقد أأنه ميثل مزية كبرية ابلنس بة للمؤلفني لثالثة أأس باب رئيس ية .ا ألول هو أأن هذا
احلق ،وهو حق غري قابل للترصف ،وهو حق قانوين ،يربط بني الفنان وإانتاجه الفين .وميثل ذكل حقا أأساس يا مضن املادة
 27من اإعالن حقوق الإنسان .أأما السبب الثاين أليمهية حق اإعادة البيع ابلنس بة للفنانني فيتعلق ابلظروف الاقتصادية
للفنانني وإابداعاهتم .وإاذا متت مقارنهتم ابملبدعني الرخرين يف نفس القطاع ،قطاع الفنون التشكيلية ،فال توجد صناعة تقف
خلف هؤلء ا ألفراد ،وخلف املبدعني .فهم أأفراد يبدعون وعلهيم أأن ميولوا اإنتاج أأعامهلم بأأنفسهم .وقد قام الفنانون بمتويل
الغالبية العظمى من املصنفات اليت قاموا ابإبداعها دون أأن يعلموا أأن اإبداعهم س يكون هل قمية اقتصادية ،متكهنم من الاس مترار
يف العيش .ولهذا السبب جند أأن الفنانني يعانون من الهشاشة الاقتصادية وخاصة بسبب أأهنم ابلإضافة اإىل وجوب قياهمم
بأأنفسهم بمتويل اإبداعهم ،فاإن تكل الإبداعات تدر أأرابح اقتصادية ضئيةل فقط .فاإن اس تنساخ كتاب عىل سبيل املثال
ومشاهدته يف التليفزيون وعرضه يف مركز فنون ميكن أأن يؤدي اإىل العرض العام للحقوق ،لكن ذكل ل يُ َّمكن الفنان من
العيش من دخل هذا الإبداع .ولهذا السبب مت تطبيق حق اإعادة البيع يف فرنسا منذ أأكرث من مائة عام .واكنت هناك حاجة
اإىل اإجياد طريقة لمتكني الفنانني والفنون التشكيلية من احلصول عىل نس بة من حق اإعادة بيع أأعامهلم .وهذا يعىن أأنه داخل
سلسةل القمية املكونة من الفنانني وا ألعامل الفنية ،فاإن ا ألشخاص اذلين قاموا ابإبداع تكل ا ألعامل جيب أأن يمتكنوا من
الاس تفادة مهنا والعيش من دخلها .أأما السبب الثالث وا ألخري فهو أأن سوق الفنون قد أأصبح حاليا سوقا عاملية .وميثل ذكل
تغريا جوهراي فامي يتعلق ابلوضع يف عام  1948عند صياغة املادة  14اثلثا من معاهدة برن .واعرتفت املادة حبق اإعادة البيع
بوصفة حقا ارختياراي وفرض رشط املعامةل ابملثل يف الترشيعات الوطنية .واكن ذكل ميثل تأأثريا سلبيا عىل الفنانني .فقد متت
معاقبة الفنانني اذلين ينمتون اإىل بدلان ل تطبق حق اإعادة البيع مرتني ،فهم مل حيصلوا عىل هذا احلق عند اإعادة بيع أأعامهلم يف
دوهلم فقط ولكهنم حرموا أأيضا من هذا احلق عند اإعادة بيع أأعامهلم يف دول أأجنبيه ،حىت يف ادلول اليت يطبق فهيا حق اإعادة
البيع .واكن هذا الوضع ميثل اإحجافا للفنانني واكن وضعا غري مفهوم عىل الإطالق.
 .358ورصح ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات املؤلفني وامللحنني بأأنه يؤيد الاقرتاح وعرب عن تقديره البالغ لبياانت وفود
فرنسا ولتفيا والاحتاد الرويس واململكة املتحدة ونيجراي والصني واجملموعة ابء .اإن حق اإعادة البيع يعترب من احلقوق
ا ألساس ية ابلنس بة للفنانني .وقد مت وضعه فامي يتعلق ابإعادة بيع أأعامهلم يف املاكتب واملعارض .وهو يمتثل فقط يف مبالغ ضئيةل
يتحملها البائعون واملزادات .وابلنس بة للعديد من الفنانني البرصيني فاإن هذا التعويض املايل يعترب جزء هام من دخلهم،
وابلنس بة هلم مجيعا فاإن حق اإعادة البيع ميثل أأكرث من ذكل بكثري .اإن حق اإعادة البيع يعترب ا ألداة الوحيدة اليت تسمح
للفنانني البرصيني ابحلفاظ عىل عالقهتم اب ألعامل الفريدة اليت قاموا ابإبداعها .وهو جيرب سوق الفن عىل أأن يصبح أأكرث شفافية.
ويؤدي ذكل اإىل مساعدة الفنانني البرصيني عىل معرفة ماكن أأعامهلم ومن ميتلكها .لقد تعامل هذا احلق مع عدم التوازن اذلي
يوجد يف سوق الفنون بني املوقف الضعيف للفنانني واملوقف القوي ملن يس تغلون مصنفاهتم الفنية ،ويس تفيدون بصورة
جتارية من هذا الاس تغالل .اإن حقوق اإعادة البيع حقوق معقوةل .وعندما تزيد قمية معل فين فاإن زايدة القمية تكون بسبب
الفنان .اإن زايدة شهرة الفنان وشعبيته يه اليت تؤدي اإىل زايدة قمية معهل الفين .ذلا فاإنه من العدل والإنصاف أأن يس تفيد
الفنان و أأرسته من املصنفات .ويف جمال املوس يقى وا ألفالم ،عندما ينجح معل من ا ألعامل ،يمت بيع املزيد من النسخ ويمت
حتميلها أأو عرضها من خالل البث التدفقي أأو يمت عرضها عىل اجلهور .ويؤدي ذكل اإىل حصول املبدع عىل مزيد من العوائد.
وابلنس بة للفنون البرصية ،مل يكن الوضع كذكل .ففي جمال الفنون البرصية ،تزيد قمية املصنف ألنه ميثل النسخة الوحيدة من
هذا العمل .وقد مت تطبيق حق اإعادة البيع ألول مرة يف عام  .1920ومنذ ذكل احلني ،انترش تطبيقه عرب العامل وهو موجود
حاليا يف  80دوةل .وذكرت مداخةل الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن بعض ادلول ل تطبق هذا احلق ،لكن عدد تكل اجملموعة
من ادلول يف تناقص .لقد مت الاعرتاف هبذا احلق يف القانون ادلويل حلق املؤلف لكن بصورة غري اكفية .ومت اإدراجه يف املادة
 14اثلثا من معاهدة برن .وابلرمغ من ذكل فاإنه مل يكن حقا اإجباراي وخيضع لرشط التعامل ابملثل وفقا ملا يمت السامح به يف
ادلوةل اليت تمت املطالبة فهيا ابمحلاية .ومثلت تكل الطبيعة اخلاصة للحق يف معاهدة برن عقبة كربى أأمام الفنانني البرصيني يف
اكفة أأحناء العامل .واكن ذكل يعىن بصفة خاصة أأن الفنانني لن حيصلوا عىل هذا احلق حىت يف ادلول اليت تقوم بتطبيقه اإذا اكن
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هذا احلق غري مطبق يف دوةل الفنان .ذلكل اكن هناك ارختالف يف توافر احلق ومس توى امحلاية من دوةل ألرخرى واعمتد ذكل
عىل جنس ية العرض وماكن اإقامته .ومل تقم بعض ادلول اليت اكنت متثل أأسواق فنية كربى بتطبيق هذا احلق فأأعاقت تقدمي
التعويض املايل ابلنس بة لعدد كبري من ا ألعامل الفنية .اإن زايدة تطبيق هذا احلق قد أأثبت أأنه أأداة هامة لتبين الإبداع يف جمال
الفنون البرصية لكن اكن جيب حتقيق تقدم هام من أأجل حتقيق مواءمة فعاةل بني حق اإعادة البيع وتأأمني تطبيقه حول العامل.
وقد وافقت اللجنة عىل مناقشة هذا احلق .ودعا ممثل الاحتاد لتقدمي تعليقات من خالل حتليل سلبيات الإطار ادلويل احلايل
املتعلق هبذا احلق والتعامل مع أأي حتديثات مطلوبة لضامن اس تفادة اكفة املبدعني أأيامن اكنوا من نفس امحلاية وحصوهلم عىل
حصة عند بيع أأعامهلم من خالل املزادات أأو املعارض .ورصح ممثل الاحتاد بأأنه اس متع جيدا لقرتاح الوفود .وقد نرش
ادلراسة الشامةل اليت أأعدت مؤرخرا حول هذا احلق أأحد اخلرباء املشهورين يف جمال حق املؤلف .و أأوحضت ادلراسة أأن حق
اإعادة البيع يعترب حقا أأساس يا ابلنس بة للفنانني وميثل اإطارا للتوصل اإىل اتفاق يف املس تقبل حول حتديث هذا الإطار .ومت
عرض ادلراسة يف الويبو خالل ادلورة الثالثة عرش للجنة يف فعالية جانبية .ومنذ ذكل احلني ،فقد أأاثرت اهامتم ولفتت انتباه
املتخصصني يف جمال حق املؤلف حول العامل .ومت نرش ادلراسة أأيضا يف أأحد اجملالت القانونية املرموقة .ورصح ممثل الاحتاد
بأأن ادلراسة ميكن أأن تقود اإىل البدء يف مناقشات موضوعية داخل اللجنة.
 .359وعرب ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات ومعاهدها عن شكره لوفدي الس نغال ومجهورية الكونغو عىل اقرتاهحام
وطالب بأأل يؤدي اإدراجه كبند من بنود جدول أأعامل اإىل التأأثري بصورة سلبية عىل بنود جدول ا ألعامل ا ألرخرى.
 .360واحناز وفد الربازيل لبيان جزر الهباما ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الوسطى والاكرييب وعرب عن شكره لوفدي
الس نغال ومجهورية الكونغو عىل تقدمي اقرتاح حق اإعادة البيع .ورصح الوفد بأأنه يوجد دليه حق اإعادة البيع يف ترشيعاته و أأيد
مناقشة هذا املوضوع .وطالب الوفد ابإيضاح من الرئيس حول كيفية اإدراج املوضوعات يف ادلورات التالية.
 .361و أأيد وفد الغابون اقرتاح وفدي مجهورية الكونغو والس نغال وإادراجه يف جدول ا ألعامل املس تقبلية للجنة .ورصح
الوفد بأأن قانونه يعود اإىل س نة  1997و أأنه يريد أأن يعرف املزيد عن كيفية تطبيق الترشيع وكيف يؤثر عىل املبدعني.
 .362وطالب الرئيس ابقرتاحات حول كيفية اإدراج تكل املوضوعات يف العمل املس تقبيل للجنة.
 .363و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن معظم التعليقات اكنت تتعلق بطلب معلومات لتوضيح ا ألمر وربا يؤدي اإجراء
مشاورات غري رمسية من أأجل صياغة توصيات للجمعية العامة اإىل حل تكل املشلكة املتعلقة ابلقرتاحات املطروحة ويسمح
لدلول ا ألعضاء ابملساحة الضورية ملناقشة وتوضيح ا ألفاكر وا ألهداف والتوصل اإىل حلول قبل عقد اجلعية العامة القادمة.
 .364ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأنه ميكن خالل دورة اللجنة القادمة للجنة النظر يف تقيمي اخلرباء بدون مناقشة
اجلوهر وبدون أأن تس تغرق وقتا طويال .وإاذا ر أأت أأن ر أأي اخلبري مرغواب فيه ،ميكن للجنة أأن تدعو اإىل عقد اجامتع غري
رمسي ،ربا يف الإطار الزمين لدلورة نفسها.
 .365ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء بأأنه ابلنس بة ملسأأةل حق اإعادة البيع اخلاص ابلفنانني ،فاإن الاحتاد
ا ألورويب لن يعرتض عىل الفكرة اليت طرهحا وفد الس نغال لتقدمي عرض من قبل رخبري.
 .366ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن هناك ابلفعل جدول أأعامل مفعم ابلبنود أأمام اللجنة و أأن املوضوعني
اذلين يمت نظرهام يغطيان عددا كبريا من املسائل املتضمنة يف اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ويف هذا الصدد،
فقد قامت اللجنة ابختاذ رخطوات ملواهجة هذه اجملموعة من املسائل املهمة .ورصح الوفد بأأنه من املهم الن أأن يمت المتكن من
مناقشة عدد كبري من مسائل حقوق املؤلف املوضوعية يف تكل اللجنة با يف ذكل املوضوعات اجلديدة املتعلقة حبق املؤلف
يف البيئة الرمقية .وفامي يتعلق ابإشارة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ودول أأرخرى اإىل اإضافة الاقرتاح لدلورة الثالثة
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والثالثني للجنة ،س يقوم الوفد بعقد مزيد من املشاورات يف الشهور التالية حول تكل الفكرة كام سينظر أأيضا موضوعات
أأرخرى حممتةل من أأجل املناقشات املس تقبلية املوضوعية حول حق املؤلف يف العرص الرمقي .وفامي يتعلق ابلعرض املقرتح واذلي
س يقوم بتقدميه بروفيسور ريكتسون ،رصح الوفد بأأنه يرحب بذكل وفكر يف أأنه ينبغي ختصيص وقت ذلكل دون املساس
ابملوضوعات الهامة ا ألرخرى عىل جدول أأعامل ادلورة التالية .ورصح الوفد بأأن الإطار القانوين ادلويل ميثل عنرصا من عنارص
البحث التجرييب الضوري من أأجل اإجراء مناقشات غنية وموضوعية حول هذا املوضوع.
 .367واقرتح وفد اإس بانيا أأن حتدد اللجنة ما اذلي س تقوم بعمهل جتاه هذين الاقرتاحني وتقرر ما اإذا اكنت يف حاجة اإىل
مزيد من ادلورات .ورصح الوفد بأأن اللجنة حتتاج اإىل أأن تعرف ما اإذا اكنت حتتاج اإىل اجامتعات إاقلميية للتعامل مع
الاس تثناءات والتقييدات أأو اإذا اكنت س تحدد موعدا لس تضافة مؤمتر دبلومايس .وإاذا مل يمت التوصل اإىل حل لهذا ا ألمر يف
دورة اللجنة تكل ،جيب نقل تكل املسائل اإىل اجلعية العامة حبيث تقوم اجلعية العامة بتقدمي اإرشادات.
 .368ورصح وفد الربازيل بأأن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مل ُ َّحيمل الوفود ا ألرخرى الكثري من العمل
الإضايف .وتفهم الوفد أأن اللجنة ميكهنا اس تخدام مس توى مرتفع من احلوار حبيث توحض املواقف لتحل بعض املسائل اليت
طرهحا وفد اإس بانيا .وإاذا مل تس تطع اللجنة التوصل اإىل اتفاق يف تكل ادلورة ،ميكن نقل املناقشات بصورة مبارشة اإىل اجلعية
العامة .ولهذا السبب ،طالب الوفد بعقد مشاورات غري رمسية حبيث ميكن ألعضاء اجلنة فهم بعضهم البعض بصورة أأفضل
واذلهاب اإىل اجلعية العامة بوهجات نظر أأكرث وضوحا.
 .369و أأيد وفد ا ألرجنتني بياين وفدي الربازيل وإاس بانيا .ورصح الوفد بأأن اللجنة س تقوم بوضع جدول زمين وبرانمج
لتكل املسائل قبل انعقاد اجلعية لكن س يكون من املفيد عقد دورة خاصة حول البث يف ضوء التقدم اذلي مت اإحرازه.
 .370ورصح وفد اململكة املتحدة بأأنه عىل اللجنة جتنب مسأأةل جعل اجلعية العامة حتل املسائل اليت مل تس تطع يه حلها.
ورصح الوفد بأأنه اإذا مل يمت حتقيق تقدم واحض ل ألمام ،جيب الاحتفاظ ابملوضوع عىل جدول ا ألعامل حىت ادلورة التالية.
 .371ورصح وفد جنوب أأفريقيا بأأنه نظرا للوقت املتاح ،فاإن الفرصة املتوفرة ل تعترب فرصة جيدة ملناقشة ا ألمر .وربا
يكون من املفيد عقد دورات خاصة ،أأو اجامتعات بني ادلورات من أأجل تبس يط أأفاكر ادلول ا ألعضاء.
 .372و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء اإىل أأن املناقشات قد وصلت الن اإىل مسأأةل أأمشل تتعلق ابلعمل
املس تقبيل ،ورصح الاحتاد ا ألورويب بأأنه يدمع اإبرام معاهدة حول البث يف القرن الواحد والعرشين .و أأيد الوفد ادلعوة لعقد
مؤمتر دبلومايس أأثناء اجلعية العامة القادمة ،برشط التوصل اإىل توافق يف الر أأي حول اقرتاح أأسايس با يتضمن نطاقه
و أأهدافه وحقوقه .ورصح الوفد بأأن ادلورات املقررة للجنة توفر الوقت الالزم للقيام بزيد من التفكري واحلوار مع اكفة
أأحصاب املصلحة املعنيني والوفود من أأجل حتقيق تقدم حنو التوصل اإىل فهم مشرتك.
 .373ورصح وفد نيجرياي ،ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،بأأن اللجنة ميكهنا اإما أأن حتتفظ جبدول ا ألعامل كام اكن و أأل تقوم
بمتكني اللجنة من عقد مناقشات متعمقة أأو حرصية حول خمتلف املوضوعات ،أأو ميكهنا أأن توافق عىل املقرتحات املتعلقة
ابلجامتعات اليت تعقد بني ادلورات لتيسري املناقشات املتعلقة هبيئات البث والاس تثناءات والتقييدات .وطاملا أأن هناك
توافق يف الر أأي بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  2017أأو يف وقت يمت التفاق عليه بني ادلول ا ألعضاء حول عقد مؤمتر
دبلومايس بشأأن هيئات البث ،فاإن اجملموعة ا ألفريقية ترحب هبذا التطور ،وتشجع ادلول ا ألعضاء عىل اإظهار مرونة
واس تعداد للمشاركة سواء يف اجامتعات بني ادلورات حول هيئات البث أأو الاس تثناءات والتقييدات اليت تعترب ذات أأيمهية
كربى ابلنس بة للمجموعة ا ألفريقية.
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 .374ورصح وفد جزر الباهاما بأأنه يوافق عىل عقد اجامتع بني ادلورات حول البث ،ويف ضوء اخلطة الطموحة لالحتاد
ا ألورويب ،فاإن هذا الر أأي س يكون مالمئا .و أأيد الوفد عقد ندوات إاقلميية واجامتعات تتعلق ابلس تثناءات والتقييدات دلفع
معل تكل اللجنة قدما.
 .375ورصح وفد نيجرياي متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية بأأنه ل يرغب يف دمع أأية اقرتاحات أأو تغيريات يف برانمج
العمل املتعلق جبدول ا ألعامل واذلي ميكن أأن يؤثر سلبا عىل أأوقات العمل احملددة أأو ا ألوقات اليت قد ختصصها اللجنة
لهيئات البث والاس تثناءات والتقييدات يف أأي هجود من أأجل استيعاب الاقرتاح اجلديد اذلي رحبت به.
 .376و أأيد وفد اتيالند ،ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأس يا واحمليط الهادي ،عقد دورة بني ادلورات بصوص هيئات البث.
وعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن حتقيق التوازن بني مصلحة أأحصاب احلقوق واملصلحة العامة اكنت أأمرا هاما ابلنس بة
للنفاذ للمعرفة واملعلومات .ورصح الوفد بأأن عقد حلقة معل إاقلميية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات س متثل منتدى جيد
لتبادل اخلربات ووهجات النظر.
 .377ورصح وفد لتفيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان وسط أأورواب والبلطيق ،بأأنه اإذا اكن جيب ختصيص أأي وقت
اإضايف خارج معل اللجنة فاإن ا ألولوية جيب أأن تعطى لس تكامل معاهدة البث .ورصح الوفد بأأنه يمثن امحلاية ادلولية احملمتةل
لهيئات البث .وظلت املعاهدة قيد النقاش ملدة  18عاما وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه جيب حتديد الهدف من املعاهدة من
أأجل توضيح ا ألهداف املشرتكة .وسوف يؤدي ذكل اإىل متكني ادلول من وضع رؤية واقعية لنتاجئ قابةل للتطبيق يف اإطار
اللجنة.
 .378و أأعلن وفد أأوزابكس تان أأن تكل املسأأةل مسأأةل هممة للغاية يف ترشيعاته ،وتس تحق النظر يف اجامتعات غري رمسية،
طاملا أأهنا ل تؤثر بصورة سلبية عىل املسائل ا ألرخرى.
 .379ورصح وفد الصني بأأنه من أأجل دفع املناقشات ل ألمام ،فاإنه يؤيد عقد اجامتع بني ادلورات وعقد ندوات إاقلميية.
كام أأيد الوفد أأيضا عقد مؤمتر دبلومايس حول مسأأةل البث.
 .380ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء بأأن اجلعية العامة س متثل فرصة جيدة لالس تفادة من النقاشات حول
رخطة العمل املس تقبلية .واكنت اللجنة بعيدة لك البعد عن التوصل اإىل توافق يف الر أأي حول الاقرتاح ا ألسايس املتعلق
برشوع معاهدة بشأأن هيئات البث .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اجلدول احلايل لجامتعات اللجنة واجلعية العامة س ميثل
اجلدول الزمين املناسب لتحقيق تقدم ،اإن أأمكن ،يف اجتاه عقد مؤمتر دبلومايس.
 .381ومل ير وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،أأنه مت اإحراز التقدم املطلوب حول عقد اجامتع بني ادلورات
بشأأن البث وهو ما سوف يعترب اس تخداما ممثرا للوقت واملوارد يف تكل املرحةل .ورصح الوفد بأأن صياغة املعاهدة كام يه
عليه الن ل تمتتع ابلنضج الاكيف .وسوف يقبل الوفد بعقد اجامتع بني ادلورات حول البث يف وقت ما يف املس تقبل اإذا
حتقق تقدم اكيف يف العمل.
 .382وعرب وفد الربازيل عن رغبته يف اس مترار احلوار .و أأشار الوفد اإىل أأنه ل توجد معارضة قوية لقرتاح وفدي الس نغال
ومجهورية الكونغو ومل يكن هناك أأي موقف واحض ضد املناقشات املتعلقة حبق املؤلف يف البيئة الرمقية .ورصح الوفد بأأنه
ميكن اإجراء حوار حول تكل النقطتني من أأجل سد الثغرات قبل انعقاد اجلعية العامة التالية .وفامي يتعلق ابلس تخدام الفعال
للوقت والتأأثري يف املوضوعات ا ألرخرى ،فقد اقرتح الوفد عقد حماداثت حول كفاءة املناقشات اليت جتري داخل اللجنة .ويف
خالل اجلزء ا ألول من الاجامتع اكنت هناك حلظات مصت طويةل مل تشارك فهيا ادلول ا ألعضاء ،اإىل جانب اسرتاحات طويةل
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لتناول القهوة .ومن أأجل ختصيص وقت أأطول ملناقشة تكل املسائل اجلديدة ،من املمكن عقد مناقشات حول كيفية جعل
تكل الفعاليات أأكرث كفاءة وكيفية الاس تفادة بصورة اكمةل من اخلرباء اذلين أأتوا من العامصة خالل اجامتع اللجنة.
 .383ورصح وفد اململكة املتحدة بأأن اللجنة اكنت تناقش البند  8من جدول ا ألعامل ،أأمور أأرخرى ،وهو ما يعىن أأمور
بالف البث والاس تثناءات والتقييدات .وقال املندوب بأأنه ،مع ا ألخذ يف احلس بان أأن البندين  5و  6من جدول ا ألعامل
اكان بندين مغلقني ،فاإنه يشعر ابحلرية بشأأن سبب قيام اللجنة بتكل املناقشات يف هذا الوقت .والبند  7هو بند مفتوح واكن
الرئيس يف انتظار اإجابة من اجملموعة ابء.
 .384ورصح وفد اإس بانيا بأأنه ل يفهم سبب عدم قدرة اللجنة عىل اإجراء ذكل النقاش حول كيفية توجيه هجودها يف
املس تقبل .وفامي يتعلق ابجلعية العامة ،ألن اللجنة تواجه مصاعب يف التوصل اإىل اتفاق ،اكن من الواحض أأهنا ل ميكهنا التوصل
اإىل توافق مشرتك يف الر أأي حول جدول أأعامل اجلعية العامة .وميكن مناقشة تكل املسائل اليت ترتبط ابلعمل املس تقبيل
للجنة يف اجلعية العامة وسوف يساعد ذكل اللجنة عىل حتقيق بعض التقدم يف املس تقبل .ورصح الوفد بأأن اإس بانيا مل يكن
دلاهيا مشلكة بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  2017للتوصل اإىل معاهدة بشأأن البث ،لكن اللجنة اكنت حتتاج اإىل توافق
يف الر أأي والتوصل اإىل اتفاق حول النوايح ا ألساس ية مثل موضوع وجمال امحلاية .وبدون حل تكل العنارص ،اكن من الصعب
التنبؤ ابإماكنية حتقيق ذكل.
 .385ورصح الرئيس بأأن اللجنة اكنت متفقة حول عقد مؤمتر دبلومايس بجرد توصل اللجنة اإىل اتفاق حول نطاق
امحلاية .ورصح الرئيس بأأنه سيمت تقدمي تقرير تعده اللجنة اإىل اجلعية العامة ،ذلا جيب اإبال اجلعية العامة با مت أأثناء دورة
اللجنة .و أأراد الرئيس تبين نوع من التنس يق ،من أأجل التوصل اإىل أراء حول كيفية حل مسأأةل املوضوعات اجلديدة والتوصل
اإىل تفامه مشرتك حول كيفية امليض قدما.
 .386ورصح الرئيس بأأن نص البند  9من جدول ا ألعامل قد مت اإرساهل للمنسقني ا إلقلمييني و أأنه مت اإعداد ملخص مرشوع
الرئيس ومت توزيعه عىل الوفود .و أأعطى الرئيس اللكمة ل ألمانة لقراءة امللخص.
 .387و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن ":اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ادلورة الثانية والثالثني ،جنيف9 ،
مايو اإىل  13مايو  .2016البند  1من جدول ا ألعامل ،افتتاح ادلورة .قام ابفتتاح ادلورة الثانية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،اللجنة ،الس يد فرانسيس جاري ،املدير العام ،واذلي قام ابلرتحيب ابملشاركني .وتولت
الس يدة ميش يل وودز ،من الويبو ،هممة أأمينة اللجنة .البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول أأعامل ادلورة احلادية
والثالثني .وقامت اللجنة ابعامتد مرشوع جدول ا ألعامل ،الوثيقة  SCCR/32/1املؤقتة ،مع اإضافة بند غري خمصص حول
اإسهام اللجنة يف تطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل .ومتت اإضافة البند اجلديد ابعتباره البند  8من جدول
ا ألعامل قبل بند ا ألمور ا ألرخرى واذلي أأصبح البند  9من جدول ا ألعامل و أأصبح بند ارختتام ادلورة البند  10من جدول
ا ألعامل .و أأضافت ا ألمانة :البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد منظامت غري حكومية جديدة .ووافقت اللجنة عىل منح منظامت
غري حكومية ،صفة مراقب ِللَّجنة اإىل منظمة غري حكومية ،واليت أأشري اإلهيا يف ملحق الوثيقة  SCCR 32/2ويه املتحف
الكندي للتارخي .البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة احلادية والثالثني .واعمتدت اللجنة مرشوع تقرير
ادلورة احلادية والثالثني ،وثيقة  ، SCCR 31/6ابلصيغة املقرتحة .ومتت دعوة الوفود واملراقبني لإرسال أأية تعليقات بشأأن
بياانهتم اإىل ا ألمانة عىل بريد الكرتوين  copyright.mail @ WIPO.intيف موعد أأقصاه  15يونية  .2016البند  5من
جدول ا ألعامل :حامية هيئات البث .واكنت الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه SCCR/27/2 REV.
و SCCR/27/6و SCCR/30/5و SCCR/31/3و ،SCCR/32/3فضال عن الرسوم البيانية وورقات العمل غري
الرمسية اليت أأعدها الرئيس .ورحبت اللجنة بعرض الوثيقة  SCCR/32/3اليت أأعدها الرئيس بعنوان نص موحد ومراجع
بش أأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها ،ونظرت فهيا .والمتست بعض الوفود املزيد من التوضيح بشأأن الوثيقة
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واقرتحت وفود أأرخرى اإدخال تعديالت عىل النص .والمتست اللجنة من الرئيس أأن ينظر يف الاقرتاحات النصية
وقررت
والتوضيحات املُقدمة خالل ادلورة بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية بغرض اإدراهجا يف الوثيقة ّ .SCCR/32/3
اللجنة مواصةل املناقشات حول نسخة مراجعة من الوثيقة  SCCR 32/3س يعدها الرئيس ألغراض ادلورة القادمة للجنة.
وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثالثة والثالثني للجنة .البند  6من جدول ا ألعامل :التقييدات
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه SCCR/26/3
و SCCR/26/8و SCCR/29/3و SCCR/30/2و ،SCCR/30/3فضال عن رمس بياين غري رمسي أأعده الرئيس.
واستندت املناقشات اإىل الرمس البياين اذلي عرضه الرئيس حول "الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات" .وأ ِعد ذكل الرمس البياين ليكون أأداة مفيدة توفر هيالك ملناقشة جوهر لك موضوع ،ابلستناد اإىل املوارد
العديدة املتاحة للجنة .وس ميكّن ذكل اللجنة من اإجراء مناقشة تستند اإىل البيّنات وحترتم وهجات النظر املتلفة وتدرك أأن
الهدف املنشود ل يمتث ّل يف توجيه النقاش حنو أأية نتيجة مع ّينة أأو غري مرغوب فهيا ،بل الإفضاء اإىل فهم أأفضل للمواضيع
ووجاههتا الفعلية ابلنس بة للمناقشات والنتيجة املتوخاة .وسلّط الرئيس الضوء عىل بعض العنارص املس تقاة من الراء املعرب
عهنا يف تعليقات وإاسهامات أأعضاء اللجنة بشأأن موضوعات حفظ املصنفات ،وحق النسخ والنُسخ الاحتياطية ،والإيداع
القانوين ،والإعارة دلى املكتبات ،خالل ادلورات السابقة للجنة .وتبادل أأعضاء اللجنة أأيضا وهجات النظر بشأأن عدة
موضوعات ُمدرجة يف رمس الرئيس البياين ،أأي الاس ترياد املوازي ،و أأوجه الاس تخدام عرب احلدود ،واملصنفات اليتمية
واملصنفات املسرتجعة واملسحوبة واملصنفات غري املتاحة يف ا ألسواق .والإضافة اإىل ذكل ،أأثريت الشواغل اليت ميكن أأن
تظهر عند النظر يف التقييدات والاس تثناءات املتعلقة بتكل املوضوعات والتدابري املمكن اختاذها ملواهجة تكل الشواغل .كام
قُدمت اقرتاحات تدعو اإىل اتباع هنُ ج بديةل .وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثالثة والثالثني للجنة.
و أأضافت ا ألمانة :البند  7من جدول ا ألعامل :التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي
اإعاقات أأرخرى .الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل يه SCCR/26/4 PROV.وSCCR/27/8
و .SCCR/32/4واس متعت اللجنة اإىل العرض املُقدم من ا ألس تاذ دانييل سينغ حول مرشوع ادلراسة املتعلق ابلتقييدات
والاس تثناءات عىل حق املؤلف ألغراض ا ألنشطة التعلميية ،والوارد يف الوثيقة  .SCCR/32/4ورحبت اللجنة ابلعرض
وشاركت الوفود واجلهات املراقبة يف جلسة للأس ئةل وا ألجوبة ن ُظمت مع ا ألس تاذ سينغ .و أأعلن ا ألس تاذ سينغ أأنه يعزتم
اس تكامل ادلراسة فامي خيص لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو لتكون جاهزة حبلول ادلورة الثالثة والثالثني للجنة ،والمتس
مساعدة أأعضاء اللجنة للحصول عىل معلومات اإضافية عن القوانني الوطنية .والمتست اللجنة حتديث املعلومات الواردة يف
عرض ا ألس تاذ سينغ ألغراض دورهتا القادمة ووافق كثري من ا ألعضاء عىل اإرسال معلومات عن قوانيهنا الوطنية يك
تُس تخدم لس تكامل ادلراسة .ومتت دعوة الوفود لإرسال التعديالت والتوضيحات اإىل ا ألمانة عىل بريد الكرتوين
( )copyright.mail@wipo.intيف موعد أأقصاه  15يونيو  .2016ومن املتوقّع أأن تُقدم ،يف ادلورة الثالثة والثالثني
للجنة ،دراسة نطاق بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة ا ألشخاص ذوي اإعاقات غري الإعاقات يف قراءة املطبوعات.
وسيمت اإعداد دراسة اس تقصائية عن القوانني الوطنية املتعلقة هبذا املوضوع ألغراض ادلورة الرابعة والثالثني للجنة .و أأعلنت
أأهنا س تلمتس معلومات من ادلول ا ألعضاء بغرض توفري بياانت لتكل ادلراسة الاس تقصائية .و أأجرت اللجنة مناقشات حول
موضوع التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وعالقهتا ابدلور ا ألسايس اذلي يؤديه التعلمي
يف اجملمتع ،مع ا إلشارة اإىل الواثئق املوجودة ،با يف ذكل مرشوع ادلراسة اذلي أأعده ا ألس تاذ سينغ .والمتس بعض ا ألعضاء أأن
يعد الرئيس رسام بيانيا عىل غرار الرمس البياين اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات يك
ي ُس تخدم أكداة تسهم يف تركزي املناقشات عىل هذا املوضوع .ووافق الرئيس عىل اإعداد ذكل الرمس البياين ابلستناد ،كنقطة
بداية ،اإىل الفئات املُحدّدة يف مرشوع ادلراسة اذلي أأعده ا ألس تاذ سينغ .وس ميكّن الرمس البياين اللجنة من اإجراء مناقشة
تستند اإىل البيّنات وحترتم وهجات النظر املتلفة وتدرك أأن الهدف املنشود ل يمتث ّل يف توجيه النقاش حنو أأية نتيجة مع ّينة أأو
غري مرغوب فهيا ،بل الإفضاء اإىل فهم أأفضل للمواضيع املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل ووجاههتا الفعلية ابلنس بة
للمناقشات والنتيجة املتوخاة .وس يظل هذا البند مدرجا يف جدول أأعامل ادلورة الثالثة والثالثني للجنة.
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 .388ورصح وفد اليوانن متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء بأأنه مل يتذكر أأن اللجنة قد قامت بعقد مناقشات يف اجللسة
العامة أأو قامت ابختاذ قرار بشأأن القيام ابإعداد دراسة حول القوانني املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابلإعاقات من
أأجل ادلورة الرابعة والثالثني للجنة.
 .389وطالب الرئيس من ا ألمانة توضيح تكل النقطة.
 .390ورصحت ا ألمانة أأنه فامي يتعلق بدراسة النطاق املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات ،متت مطالبة ا ألمانة بتقدمي مزيد
من الإيضاحات حول هذا العمل ،ألن بعض ادلول ا ألعضاء اكنت ل تدري با مت اإدراجه يف الاقرتاح .و أأشارت ا ألمانة اإىل
أأن دراسة النطاق سوف توفر دراسة للمسائل القانونية اليت تعاملت معها القوانني الوطنية عند تاليق حق املؤلف
والإعاقات ،وس تكون جاهزة وسيمت طرهحا يف ادلورة التالية للجنة .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الفريق اذلي يعمل عىل اإعداد
تكل ادلراسة قال اإن ادلراسة الاس تقصائية س متثل بصورة طبيعية دراسة أأرخرى تنبع من دراسة النطاق ،و أأن أأحد الطرق
للحصول عىل البياانت لها ،س تكون من خالل مطالبة ادلول ا ألعضاء بتقدمي تكل املعلومات .و أأوحضت ا ألمانة أأن تكل
العملية سوف تكون يف يد ادلول ا ألعضاء بصورة اكمةل وس يكون عىل ادلول ا ألعضاء بصفة أأساس ية أأن تقر اختاذ اخلطوة
التالية أأم ل.
 .391ورصح وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،بأأنه قدم اقرتاحا بشأأن الفقرة  ،20العبارة الثانية ،من
أأجل تضمني عبارة تشري اإىل العنارص املتضمنة يف الوثيقة  .SCCR/26/4/provواكن الهدف من وراء ذكل هو أأن
يس تطيع الرئيس أأن يعد رمس بياين يعمتد عىل وثيقة العمل  .SCCR/26/4وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن هذا العمل وا ألحاكم
املتضمنة يف تكل الوثيقة جيب أأن تظهر يف الرمس البياين ،للمساعدة عىل هيلكة مناقشات اللجنة .وجيب أأل يغيب عن نظر
اللجنة املناقشات اليت جرت أأثناء الس نوات الثالثة املاضية .وجيب اس تخدام وثيقة واحدة والرتكزي فقط عىل الفئات اليت
حددهتا ادلراسة .وطالب الوفد بتعقيبات من اجملموعات ا إلقلميية ،ورصح بأأنه يأأمل يف أأن تدمع ادلول ا ألعضاء اإدراج ذكل يف
ملخص الرئيس.
 .392و أأيد وفد الربازيل ،اس تجابة لطلب من اجملموعة ا ألفريقية ،الاقرتاح ورصح بأأنه طالب بأأن تكون الوثيقة
 SCCR/26/4/provيه أأساس النقاش .وشعر الوفد ابلرسور البالغ ألن دراسة النطاق س تكون جزء من سلسةل من
ا ألعامل .و أأيد الوفد النص الوارد يف الفقرة .18
 .393ومل يكن دلى وفد جزر الباهاما ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،أأي اعرتاضات عىل
اإضافة لكامت اإىل عنارص الوثيقة  SCCR 26/4/provيف الفقرة  20وفقا لقرتاح اجملموعة ا ألفريقية.
 .394ورصح وفد اليوانن بأأنه فامي يتعلق با متت مناقش ته ،وما قامت ا ألمانة بتوضيحه ،فاإنه يقرتح اإدخال بعض اللكامت.
وقد وصفت ا ألمانة العملية اليت يمت من خاللها اإعداد دراسة اس تقصائية للقوانني الوطنية ،حبيث تعكس النقاشات اليت
جرت يف اجللسة العامة .وفامي يتعلق ابلفقرة  ،20واملطالبة ابإدراج عنارص متضمنة يف الوثيقة  ، SCCR/26/4/provأأشار
الوفد اإىل أأنه يفضل بقاء الفقرة  20كام يه.
 .395وعرب وفد نيجرياي عن شعوره ابلفضول ملعرفة سبب عدم وجود تأأييد لإدراج وثيقة أأساس قامت اللجنة ابس تخداهما
يف مناقشة الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث لعدة س نوات ،ومن انحية أأرخرى اكنت هناك رغبة يف
دمع القيام بدراسة جارية واليت مل تكن قد اكمتلت بعد ،وقبول الفئات الواردة يف ادلراسة .وطلب الوفد توضيحا من اجملموعة
ابء حول أأس باب عدم متكن اللجنة من دمع اإدراج الرئيس لوثيقة قامت اللجنة ابس تخداهما لعدة س نوات ،ابلرمغ من أأهنا
قامت بدمع عنارص حمددة يف ادلراسة اجلارية واليت مل تكمتل بعد.
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 .396واحناز وفد جنوب أأفريقيا لبيان وفد نيجرياي .ورصح الوفد بأأن اللجنة جيب أأل يغيب عن نظرها أأن
وثيقة  SCCR/26/4/provل تزال الوثيقة اليت تقوم عىل أأساسها املناقشات .و أأيد الوفد اإدراج الوثيقة والإشارة اإلهيا.
 .397ورصح وفد مرص بأأنه يرص عىل الإشارة اإىل وثيقة ا ألساس واليت اس تغرقت مناقش هتا الكثري من الوقت يف اللجنة.
أأما ادلراسة ،ابلرمغ من أأهنا س تكون جيدة ،من حيث املضمون ومن حيث القيام هبا بصورة علمية ،فال زالت حتت النظر،
ول ميكن اس تخداهما أكساس وحيد للعمل املس تقبيل عىل بند جدول ا ألعامل املتعلق بتكل املسأأةل .ورصح الوفد بأأنه يف
غياب الرغبة يف تقدمي توضيح ،فاإنه يقرتح الاس مترار يف الإشارة اإىل الوثيقة.
 .398ورصح وفد اليوانن بأأن املناقشات اكنت تتعلق بفقرة تطالب بقيام الرئيس بتقدمي رمس بياين حول هذا ا ألمر .ومل
يكن الوفد واثقا من أأن هناك اتفاق يف اجللسة العامة يف هذا الوقت عىل اإعداد الرمس البياين .وابلرمغ من ذكل ،فاإنه ل
يعرتض عىل الفقرة  20كام يه .ورصح الوفد بأأن اجملموعة ابء قد أأعلنت عن موافقهتا علهيا لكهنا مل توافق عىل اإضافة أأي
عنرص للبند.
 .399ورصح وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،بأأنه ليس دليه فهم ،بناء عىل اس تجابة اجملموعة ابء،
ألس باب الرتحيب الشديد ابدلراسة ،وهو أأمر مل حيدث جتاه الوثيقة اليت معلت اللجنة علهيا لأكرث من ثالثة س نوات.
 .400وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن اعتقاده بأأن الفئات الامثنية اليت مت اإقرارها اكنت تبدو و أكهنا متثل اإطارا
متسقا لفهم هذا املوضوع .ومل يكن التفامه يتعلق ابإقرار أأي رمس بياين ،وس يكون منفصال عن أأي حمتوى قامت تكل اللجنة
ابإعداده يف املايض .وابلنس بة للفقرة  20قام الوفد بداخةل تتعلق بوثيقة برانمج أأهداف ومبادئ الولايت املتحدة ا ألمريكية
وعرب عن تقديره ل إالشارة اإىل وثيقة " أأهداف ومبادئ اس تثناءات وتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث"،
وثيقة .SCCR/27/8
 .401ورصح وفد جنوب أأفريقيا بأأنه يؤيد اإدراج الوثيقة .SCCR/26/4
 .402ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء بأأن الرئيس قد قام يف الفقرة  20ابس تخدام عبارة يف املقدمة حول
الرسوم البيانية اخلاصة ابملكتبات ودور احملفوظات وقام إابس تنسارخها .ورصح الوفد بأأنه س يكون من املفيد اإذا متت ا إلشارة
بوضوح اإىل أأن العبارة سوف يمت اإدراهجا يف مقدمة الفصل نفسه ،لتجنب أأي سوء فهم ،وللترصحي بوضوح بأأن ذكل سوف
يكون يف اإطار املبادئ .ورصح الوفد بأأنه فامي يتعلق ابلرمس البياين اخلاص هبذا املوضوع ،وإاذا مت حذف بند جدول ا ألعامل
املتعلق ابس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألرخرى ،فس يكون ا ألمر أأكرث وضوحا اإذا
ذكروا املوضوع اذلي يشريون اإليه يف الفقرة اجلديدة.
 .403وذكَّر وفد الربازيل اللجنة بأأنه حىت بروفيسور سينغ قد ذكر خالل املناقشات أأنه بد أأ بمسة تصنيفات ،مث اكن
عليه زايدهتا اإىل مثانية ،وإاذا اكن دليه أأس بوع اإضايف فقط ،فس يخرج ابملزيد من التعريفات .ورصح الوفد بأأن الرئيس اكن
ميكنه اس تخدام ذكل ،مث أأيد أأيضا اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .404ورصح وفد اململكة املتحدة بأأنه فامي يتعلق ابملقدمة ،فاإنه يود تأأييد التعليق اذلي قدمه وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل
ا ألعضاء .ورصح الوفد بأأنه المتس من الرئيس تقدمي توضيح لتكل النقطة أأثناء املناقشات اليت جرت حتت هذا البند .وفامي
يتعلق بسأأةل اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ،فاإن الوفد ل يعرتض عىل أأي اإشارة يف هذا اجلزء ،برشط أأن يعكس بصورة واقعية
ما متت مناقش ته حتت البند  7من جدول ا ألعامل .ورصح الوفد بأأنه وفقا ملا يذكره من املناقشات فاإن ذرك يشري اإىل دراسة
بروفيسور سينج.
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 .405ورصح الرئيس بأأنه انهتيى من اس تقبال مساهامت ادلول ا ألعضاء حول البند  7و أأنه سوف ينتقل اإىل البنود  8و9
و.10
 .406و أأشارت ا ألمانة اإىل ":البند  8من جدول ا ألعامل :مسايمهة اللجنة يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل
التمنية .أأدلت عدة وفود ببياانت حول هذا البند ،اذلي أأضيف اإىل جدول ا ألعامل كبند خمصص دون أأن ّ
يشلك سابقة .وقال
الرئيس اإن لك البياانت ،با يف ذكل تكل املُقدمة اإىل ا ألمانة كتابيا يف موعد أأقصاه  20مايو  2016بصوص مسايمهة اللجنة
دون يف تقرير ادلورة الثانية والثالثني للجنة وتُرفع اإىل اجلعية العامة
يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل التمنية س ُت ّ
للويبو لعام  2016يف تقرير اللجنة اإىل تكل الهيئة ،طبقا للقرار اذلي اختذته اجلعية العامة املذكورة بشأأن ألية تنس يق جدول
أأعامل التمنية".
 .407ورصح وفد اليوانن بأأنه يف الفقرة  ،23البند  8من جدول ا ألعامل ،فاإنه يود أأن تنهتيي العبارة بعد لكامت اجلعية
العامة للويبو لعام  2016يف تقرير اللجنة املقدم لتكل اجلهة.
 .408ورصح وفد الربازيل بأأنه حيتاج اإىل توضيح لسبب طلب اليوانن.
 .409وطرح وفد نيجرياي عىل وفد اليوانن نفس السؤال اذلي طرحه وفد الربازيل.
 .410ورصح وفد اليوانن بأأن حذف اجلزء ا ألخري من العبارة يعكس املناقشات اليت جرت يف اجللسة العامة .ووفقا ملا
ذكره ،فقد رصح الرئيس بأأن تقرير ادلورة  32سيمت اإرساهل اإىل اجلعية العامة للويبو  ،2016لكنه ل يذكر وجود أأي اإشارة اإىل
ألية التنس يق.
 .411ورصح وفد مرص بأأن الرئيس قد ذكر أأن البياانت املقدمة بصورة كتابية سيمت اإدراهجا يف التقرير ،مث حصح ما قاهل
ورصح بأأن البياانت اليت مت التعبري عهنا يف احلجرة سيمت تضميهنا أأيضا وفقا للية التنس يق بوجب تفويض اجلعية العامة
للويبو.
 .412وطالب وفد اململكة املتحدة من الرئيس التكرم ابلرجوع اإىل حمض املناقشات.
 .413وطالب الرئيس ا ألمانة بقراءة ملخص الرئيس فامي يتعلق ابلبند  9من جدول ا ألعامل.
 .414و أأشارت ا ألمانة اإىل " :البند  9من جدول ا ألعامل :مسائل أأرخرى .الوثيقتان املتعلقتان هبذا البند من جدول
ا ألعامل هام  SCCR/31/4و .SCCR/31/5وانقشت اللجنة اقرتاح لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية ،الوارد يف
الوثيقة  SCCR/31/4واملُقدم من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأ ّقر أأعضاء اللجنة واملراقبون بأأيمهية املوضوع
وقدموا تعليقات وتعقيبات عىل الاقرتاح .ور ّحب كثري من ا ألعضاء بفكرة النظر ،يف املس تقبل ،يف املواضيع املطروحة يف
الاقرتاح وتقدموا ابقرتاحات خمتلفة حول كيفية امليض قدما هبا .وقُدم اقرتاح دعا اإىل اإضافة املوضوع اإىل جدول أأعامل اللجنة
ليكون بندا دامئا عىل جدول ا ألعامل .وانقشت اللجنة اقرتاح من الس نغال والكونغو ابإدراج حق التتبع يف جدول أأعامل العمل
املقبل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ،الوارد يف
الوثيقة  .SCCR/31/5و أأ ّقر أأعضاء اللجنة واملراقبون بأأيمهية املوضوع وقدموا تعليقات وتعقيبات عىل الاقرتاح .ور ّحب كثري
من ا ألعضاء بفكرة النظر ،يف املس تقبل ،يف املواضيع املطروحة يف الاقرتاح وتقدموا ابقرتاحات خمتلفة حول كيفية امليض قدما
هبا .وحظي اقرتاح دعا اإىل أأن يُقدم ،يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة ،عرض دلراسة خارجية من اإعداد ا ألس تاذ ريكيتسون
بدمع من بعض ا ألعضاء .وس تقوم ا ألمانة بتنظمي العرض يف ادلورة الثالثة والثالثني أأو ادلورة الرابعة والثالثني للجنة .واقرتح
بعض ا ألعضاء التلكيف ابإجراء دراسة من دراسات اللجنة حول املوضوع .وس يظل هذان املوضوعان مدرجني يف جدول
أأعامل ادلورة الثالثة والثالثني للجنة .وقدمت اللجنة وانقشت اقرتاحات خمتلفة تتعلق ابإدراج بنود جدول ا ألعامل املقرتحة
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واحلاجة اإىل النظر يف مواضيع أأرخرى يف املس تقبل ألغراض معل اللجنة .وستُنظم مشاورات أأرخرى حول مسأأةل اإدراج
املواضيع املقرتحة وحول اإماكنية اإضافة مواضيع جديدة .وابلنس بة للفقرة  ،29عربت بعض ادلول ا ألعضاء عن تأأييدها لقرتاح
الرئيس بعقد دورة اس تثنائية للجنة بشأأن حامية هيئات البث .و أأيدت بعض اجملموعات ا إلقلميية الاقرتاح .ور أأى البعض
الرخر أأنه ينبغي عقد دورة اس تثنائية بشأأن حامية هيئات البث عقب التفاق بشأأن نطاق و أأهداف وموضوع امحلاية اليت
تكفلها املعاهدة املقرتحة .واعترب البعض أأن عقد تكل ادلورة ابلإضافة اإىل ادلورة العادية أأمر غري لزم أأو سابق ألوانه .و أأبدت
بعض اجملموعات ا إلقلميية تأأييدها لقرتاح الرئيس املتعلق بعقد اجامتعات إاقلميية حول موضوع التقييدات والاس تثناءات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات .و أأبدت اإحدى تكل اجملموعات تفضيلها لش امتل الاجامتعات ا إلقلميية املذكورة موضوع التقييدات
والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأرخرى".
 .415ورصح وفد جزر الباهاما ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بأأنه يرغب يف التقدم بتعليق
حول الفقرة  ،20حول تنظمي عرض يف ادلورة الثالثة والثالثني أأو الرابعة والثالثني للجنة .و أأشار الوفد اإىل أأنه قام أأثناء
اجللسة العامة ،عندما عرب عن شكره لوفدي الس نغال ومجهورية الكونغو عىل اقرتاهحام ،ابلتعبري عن قلقه إازاء ا ألثر السليب
لإدراج بند أرخر من بنود جدول ا ألعامل حول اللجنة عىل اجلدول الزمين الالزم لإجراء مناقشات اكفية فامي يتعلق ابلبث
والاس تثناءات والتقييدات .ورصح الوفد بأأنه ل يتذكر التوصل اإىل اتفاق بشأأن حدوث ذكل ،وحىت لو مل تمت معارضته،
لكنه جيب أأن يفهم.
 .416واقرتح وفد لتفيا دمج العبارتني ا ألوليني يف الفقرة .29
 .417ورصح وفد اليوانن بأأنه يريد توضيحا فامي يتعلق ابلفقرة  .28ورصح بأأنه غري متأأكد من أأن الطريقة اليت صيغت هبا
الفقرة تعكس الواقع.
 .418ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء بأأنه فامي يتعلق ابلفقرة  ،29جيب أأن يمت اإدراج املؤمتر الناحج للغاية
للويبو اذلي عقد حول السوق الرمقية العاملية .ومل تقم العديد من املداخالت ابلإشارة اإىل ذكل احلدث اخلاص .ويف هناية
العبارة ،ميكن حذف بعض اللكامت ،من أأجل جعلها عامة بصورة أأكرب ،وتغطي اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
واملسائل اليت أأثريت حول املؤمتر العاملي بشان السوق الرمقي العاملي .وابلنس بة للفقرة  ،29رصح الوفد بأأن العبارة الرابعة
والعبارة اخلامسة ميكن دجمهام .ورصح الوفد بأأنه من ا ألفضل فصل اجلزء ا ألخري من الفقرة  29وإاعطاهئا رمق منفصل ،لتكون
الفقرة  ،30حيث تبد أأ الفقرة بتعبري بعض اجملموعات ا إلقلميية عن دمعها لقرتاح الرئيس بعقد اجامتعات إاقلميية حول موضوع
الاس تثناءات والتقييدات.
 .419ورصح وفد الربازيل بأأنه يود أأن يرى ظهور مداخةل الاحتاد ادلويل للموس يقيني يف ملخص الرئيس .ورصح الوفد
بأأن الفقرة  25جيب أأن تصور ادلمع الكبري ومناقشات حقوق املؤلف يف البيئة الرمقية .وطالب الوفد بتوضيح حول الفقرة .26
 .420ومل يفهم وفد اململكة املتحدة الفقرة  ،28العبارة ا ألوىل ،أأو عىل ا ألقل اجلزء ا ألول من العبارة ،ألن اللجنة انقشت
خمتلف الاقرتاحات املتعلقة ابستيعاب اكفة بنود جدول ا ألعامل املقرتحة .ويف الفقرة  ،30طالب الوفد الرئيس بتوضيح ما اإذا
اكن هناك نوع من الاس تنتاجات.
 .421وطالب الرئيس بأأن تقوم ا ألمانة بقراءة اجلزء التايل املتبقي من ملخص الرئيس.
 .422وقر أأت ا ألمانة "" :أأحاطت اللجنة علام بضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس .و أأوحض الرئيس أأن هذا امللخص
يبلور أراء الرئيس بشأأن نتاجئ ادلورة الثانية والثالثني للجنة و أأنه ل خيضع ابلتايل ملوافقة اللجنة .البند  10من جدول ا ألعامل:
ارختتام ادلورة .س تعقد اللجنة دورهتا القادمة يف الفرتة من  14اإىل 18نومفرب ".2016
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 .423وعرب الرئيس عن شكره للوفود عىل اكفة مساهامهتا اليت اكنت مفيدة يف أأن تعكس لك ما قيل .واكنت الفقرات اليت
قر أأهتا ا ألمانة عبارة عن ملخص الرئيس واليت عكست وهجات نظر الرئيس ونتاجئ تكل ادلورة .ورصح الرئيس بأأنه أأحاط
علام باكفة التوصيات وسوف حيرص عىل أأن تظهر يف امللخص الهنايئ للرئيس .و أأوحض الرئيس أأن ملخص الرئيس تضمن
وهجات نظره ونتاجئ ادلورة الثانية والثالثني للجنة و أأهنا ل ختضع ملوافقة اللجنة .وفامي يتعلق ابلبند  6من جدول ا ألعامل ،قال
الرئيس أأن هناك موضوعان يتعلقان ابدلراسة الاس تقصائية .ا ألول اكن قد مت التعبري عنه بصورة فاعةل من قبل الرئيس يف
تقرير ا ألمانة .وفامي يتعلق بتحديد همةل أأو مناس بة حمددة ،وهو أأمر تعلن عنه ا ألمانة ويمت اإدراجه يف جدول ا ألعامل ،فهو أأمر
يعمتد عىل التنس يق بني املنسقني ا إلقلمييني .وقد وصفت ا ألمانة بفاعلية العملية والليات اليت ميكن أأن تقوم من خاللها بعمل
دراسة اس تقصائية ابلنس بة للعمل املس تقبيل بشاركة ادلول ا ألعضاء وبعد احلصول عىل معلومات مهنم .وفامي يتعلق ابلشواغل
اخلاصة با اإذا اكن ذكر دورة معينة للجنة يعىن تغيري جدول ا ألعامل ،رصح الرئيس بأأنه مل يمت اختاذ قرار يف هذا الشأأن بعد،
و أأكد عىل رضورة اإجراء مشاورات حول كيفية التعامل مع العمل املس تقبيل اخلاص جبدول ا ألعامل .وفامي يتعلق ابلقرتاحات
اخلاصة ابلفقرة  ،20اكن هناك نقاش حول ما اإذا اكن الرمس البياين يعترب بصورة رمسية أأداة جيدة تس تخدم لإجراء املزيد من
املناقشات أأم ل .ورصح الرئيس بأأنه سوف يأأخذ املعايري والطريقة اليت مت النظر يف املعلومات هبا ابس تخدام املداخةل ا ألخرية
لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف احلس بان .وتقبل الرئيس اقرتاحا بتوضيح اجلةل ا ألخرية ،وهو ما سوف يؤدي اإىل التوصل
اإىل مزيد من الفهم للموضوعات .وفامي يتعلق بوضوع الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث واحلاجة اإىل
توضيح اس تخدام اللغة الواردة يف مقدمة الرمس البياين السابق ،اكنت العبارة ا ألخرية مفرسة ل إالطار اذلي س تقوم من خالهل
اللجنة ابإجراء املناقشات .وفامي يتعلق ابلبند  8من جدول ا ألعامل ،اكن هناك تساؤل حول ما اإذا اكن الرئيس قد أأظهر أأن
املداخالت املكتوبة مل تكن اكفية .ورصح الرئيس بأأن هذا التعليق اكن حصيحا ولهذا مت تغيريه للقول بأأن اكفة البياانت سوف
تظهر با يف ذكل البياانت اليت مت رفعها اإىل ا ألمانة كتابة .وفامي يتعلق ابقرتاح حذف اجلزء ا ألخري من العبارة ،با يامتىش مع
القرار اذلي اختذته اجلعية العامة للويبو بصوص ألية تنس يق جدول أأعامل التمنية ،رصح الرئيس بأأنه سيمت الاحتفاظ هبا كام
يه يف السجالت .وفامي يتعلق ابلبند  9من جدول ا ألعامل ،أأمور أأرخرى ،والاقرتاح بأأن بعض الوفود قد أألقت الضوء عىل
أأيمهية ووجاهة مؤمتر البيئة الرمقية ،رصح الرئيس بأأنه طاملا مت تدوين ذكل يف جسالت ادلورة ،فسيمت تضمينه أأيضا يف التقرير.
وفامي يتعلق ابلإشارة اإىل أأن ا ألمانة سوف تقوم بتنظمي العرض يف ادلورة الثالثة والثالثية أأو ادلورة الرابعة والثالثني ،رصح
الرئيس بأأنه س يكون من الضوري القيام ابملزيد من اخلطوات يف هذا الصدد .وفامي يتعلق ابلفقرة  28حول استيعاب اكفة
بنود جدول ا ألعامل املقرتحة ،رصح الرئيس بأأنه سوف حياول أأن يكون أأكرث دقة .وسيمت عقد مزيد من املشاورات بشأأن
التوضيح املطلوب حول املوضوعات الواردة يف هناية الفقرة .ورصح الرئيس بأأن املوضوعات املس تقبلية يه تكل املوضوعات
اليت تقرر ادلول ا ألعضاء مناقش هتا يف املس تقبل .وفامي يتعلق ابلقرتاح اخلاص بدمج العبارة ا ألوىل والثانية من الفقرة ،29
رصح الرئيس بأأن دمج العبارتني س يعكس املناقشات بصورة مالمئة ذلا سيمت دجمهام .وفامي يتعلق بعملية الفصل ،ألس باب
تتعلق ابلتوضيح ،بني معاجلة موضوع البث وموضوع الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،رصح
الرئيس بأأنه ل يرى أأي مشلكة إازاء القيام هبذا الفصل .ورصح الرئيس بأأنه س يحيط علام بقرتحات ادلول ا ألعضاء ،ابلطريقة
اليت مت وصفها به ،وذكَّر اللجنة بأأن امللخص قد عكس وهجات نظر الرئيس حول تكل املسائل.
 .424ورصح وفد الربازيل بأأنه فامي يتعلق ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ر أأى أأنه لن يمت اإدراج ما مت ذكره
يف مؤمتر احملتوى الرمقي .و ألن الوثيقة قد مت تقدميها حتت مسؤولية الرئيس ،رصح الوفد بأأنه سوف يتبع رخطى الرئيس.
ورصح الوفد بأأنه يتوقع نوع خمتلف من املناجه اليت تتعلق بناقشة ا ألمور ا ألرخرى.
 .425ورصح وفد نيجرياي متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية بأأنه مل يفهم متاما تفسري الرئيس للفقرة  20يف البند  7من
جدول ا ألعامل .وطلب الوفد من الرئيس تقدمي توضيحات أأو تقدمي بعض املعلومات ا ألرخرى.
 .426وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عن شكره للرئيس عىل معهل ادلؤوب ابلنس بة لالقرتاحات اليت س يقوم
ابإدراهجا يف الوثيقة.
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 .427ورصح الرئيس بأأنه فامي يتعلق بتوضيح الفقرة  ،20فاإنه سوف يتبع املهنج اذلي رشحه وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،واذلي أأشار اإىل أأن ا ألمر ل يتعلق بكيفية معل اللجنة ،لكهنا طريقة لس تخدام عرض بروفيسور سينغ أكداة بدون
التأأثري عىل الفئات اليت مت ذكرها يف الواثئق السابقة .وفامي يتعلق ابقرتاح ذكر املؤمتر الرمقي ،رصح الرئيس بأأنه قد ظهر بصورة
اإجيابية يف السجل اذلي ذكره يف س ياق مناقشات بند جدول ا ألعامل.
 .428ورصح وفد نيجرياي متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية بأأنه عند ا ألخذ يف احلس بان أأن امللخص اكن حتت سلطة
الرئيس ،فالبد أأن يعمتد امللخص أأيضا عىل حقائق ويعكس أأيضا الشواغل اليت أأاثرهتا ادلول ا ألعضاء .ورصح الرئيس بأأنه
شعر ابدلهشة ألن امللخص تناول تفاصيل حول تضمني اإشارات لوثيقة اكنت اللجنة تعمل علهيا لعدة س نوات واكنت
رضورية ابلنس بة للمناقشات.

البند  10من جدول ا ألعامل :ارختتام ادلورة
 .429عرب وفد جزر الباهاما عن شكره ،ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،للرئيس وانئبه ول ألمانة
واملرتمجني الرائعني عىل معلهم ادلؤوب .ورصح الوفد بأأنه اكنت هناك مناقشات مفحمة ابحليوية يف اللجنة وحىت اإذا مل
تتوصل اللجنة اإىل اتفاق ،فاإنه يتطلع اإىل اإجراء املزيد من املناقشات .و أأكد الوفد عىل دمعه لالقرتاحات املتعلقة بعقد دورة
غري اعتيادية وعقد ندوات إاقلميية تتعلق ابدلورة غري الاعتيادية حول البث واملسائل ا إلقلميية والاس تثناءات.
 .430وعرب وفد لتفيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن شكره للرئيس وانئب الرئيس
عىل اإرشاداهتام املفعمة ابملهارة .ورصح الوفد بأأنه يمثن اإبرام معاهدة حممتةل حول حامية هيئات البث اليت تأأخذ يف احلس بان
التطورات الرمقية والاحتياجات احلالية.
 .431وعرب وفد الصني عن شكره للرئيس وانئب الرئيس وا ألمانة عىل معلها ادلؤوب .ورصح الوفد بأأن اجليع لعبوا دورا
فاعال يف هذا الاجامتع ابلرمغ من ارختالف وهجات النظر حول الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث.
 .432وعرب وفد اتيالند ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادي ،عن شكره للرئيس وانئب الرئيس
وا ألمانة واملرتمجني عىل معلهم ادلؤوب .ورصح الوفد بأأن مسائل الاس تثناءات والتقييدات وحامية معاهدة البث اكنت
مسائل هممة ابلنس بة للوفد.
 .433وعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن شكره للرئيس وانئب الرئيس عىل هجودمه ادلؤوبة
واليت تمتتع ابملهارة والزتاهمام بدفع معل اللجنة ل ألمام .وعرب الوفد عن شكره ل ألمانة واملرتمجني عىل معلهم ادلؤوب وللمنظامت
غري احلكومية عىل مساهامهتا .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تقوم ادلول ا ألعضاء ابس تغالل الوقت املتاح حىت موعد عقد
الاجامتع التايل للجنة للتفكري بعمق يف طبيعة الزتام اللجنة اب ألهداف املتفق علهيا عىل مس توى العامل.
 .434وعرب وفد مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية عن شكره للرئيس وا ألمانة عىل تنظمي الاجامتع
وللمرتمجني عىل معلهم.
 .435وعرب وفد اليوانن عن شكره للرئيس وانئب الرئيس وا ألمانة واملرتمجني عىل معلهم ادلؤوب.
 .436وعرب الرئيس عن شكره للوفود عىل الزتاهما ومعلها ادلؤوب وعىل أأفاكرها وعىل ادلفاع بقوة وبشغف وبشدة عن
مواقفها .وعرب الرئيس عن شكره ل ألمانة وانئب الرئيس واملرتمجني.
 .437وعربت ا ألمانة عن شكرها ملن اكنوا يعملون خلف الكواليس.
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 .438وارختمت الرئيس ادلورة الثانية والثالثني للجنة.
]ييل ذكل املرفق[
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LISTE DES PARTICIPANTS/LISTOF PARTICIPANTS

I.

MEMBRES/MEMBERS

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
Kadi David PETJE, Senior Manager, Creative Industries, Copyright Office, Pretoria
Sithembile Nokwazi MTSHALI (Ms.), Assistant Director, Economic Relations and Trade,
Department of International Relations and Cooperation, Pretoria

ALGÉRIE/ALGERIA
Sami BENCHEIKH EL HOCINE, directeur général, Office national des droits d’auteur et droits
voisins (ONDA), Ministère de la culture, Alger
Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente Genève

ALLEMAGNE/GERMANY
Katharina ANTON (Ms.), Staff Counsel, Copyright and Publishing Law, Federal Ministry of
Justice and Consumer Protection, Berlin
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ARGENTINE/ARGENTINA
Gustavo SCHÖTZ, Director, Dirección Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Buenos Aires
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

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

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Jo FELDMAN (Ms.), Assistant Director, Department of Foreign Affairs and Trade, Permanent
Mission, Geneva
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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

BARBADE/BARBADOS
Suzette Ruth Anne CUMBERBATCH (Ms.), Corporate Affairs Officer, Corporate Affairs and
Intellectual Property Office (CAIPO), Ministry of International Business and International
Transport, St Michael

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

BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA
Josip MERDŽO, Acting Director, Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina,
Mostar
Jovan ŠARAC, Deputy Director, Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina,
Mostar

BRÉSIL/BRAZIL
Marcos ALVES DE SOUZA, Director, Management of Intellectual Rights, Ministry of Culture of
Brazil, Brasília
Gustavo PACHECO, Director, Department of International Relations, Ministry of Culture,
Brasília
Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission, World Trade Organization,
Geneva
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CAMBODGE/CAMBODIA
Sim SATTA, Deputy Director, Copyright and Related Rights, Ministry of Culture and Arts,
Phnom Penh

CANADA
Samuel GENEROUX, Policy Advisor, Copyright and International Trade Policy Branch,
Canadian Heritage, Gatineau
Heather ANDERSON (Ms.), Senior Project Leader, Copyright and Trademark Directorate,
Industry Canada, Ottawa

Frédérique DELAPRÉE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

CHILI/CHILE
Karen Alejandra SOTO (Sra.), Abogada, Gabinete Ministro, Santiago de Chile
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
CHONG Lai Kuen (Ms.), Assistant Director, Copyright, Intellectual Property Department Hong
Kong Government, Hong Kong
SUN Lei (Ms.), Officer, Legal Affairs Office of Policy and Law Department, National Copyright
Administration of China (NCAC), Beijing
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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
Juan Camilo SARETZKI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

CUBA
Madelyn RODRIGUEZ LARA (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra

DANEMARK/DENMARK
Daniel MONTIGNY, Head, Copyright Section, Ministry of Culture, Copenhagen

ÉGYPTE/EGYPT
Heidy SERRY (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva
Heba MOSTAFA (Ms.), First Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Cairo

ÉQUATEUR/ECUADOR
Santiago CEVALLOS MENA, Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos,
Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual (IEPI), Quito

EL SALVADOR
Diana HASBUN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Shira PERLMUTTER (Ms.), Chief Policy Officer and Director for International Affairs, United
States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
Theodore ALLEGRA, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative,
Permanent Mission, Geneva
Michael SHAPIRO, Senior Counsel, Copyright, United States Patent and Trademark Office
(USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
Molly Torsen STECH (Ms.), Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs, United
States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria
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Stephen RUWE, Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria
Kevin AMER, Senior Counsel, Office of Policy and International Affairs, United States Copyright
Office, Washington, D.C.
Charles RANDOLPH, Deputy Director, Office of Intellectual Property Enforcement, Department
of State, Washington, D.C.
Nancy WEISS (Ms.), General Counsel, United States Institute of Museum and Library Services
(IMLS), Washington, D.C.
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Ivan BLIZNETS, Rector, Russian State Academy for Intellectual Property (RGAIS), Moscow

FINLANDE/FINLAND
Jukka LIEDES, Chairman, Finnish Copyright Society, Helsinki

FRANCE
Ludovic JULIÉ, chargé de mission, Bureau de la propriété intellectuelle, Ministère de la culture
et de la communication, Paris

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

GÉORGIE/GEORGIA
Ana GOBECHIA (Ms.), Head, International Relations and Project Management Division,
National Intellectual Property Center of Georgia (SAKPATENTI), Mtskheta

GRÈCE/GREECE
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
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GUINÉE/GUINEA
Abass BANGOURA, directeur général, Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA), Ministère de
la culture des sports et du patrimoine historique, Conakry

HONDURAS
Giampaolo RIZZO-ALVARADO, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión
Permanente, Ginebra
Gilliam Noemi GÓMEZ GUIFARRO (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
Gerson RUIZ GUILTY, Intern, Ginebra

HONGRIE/HUNGARY
Adrienn TIMAR (Ms.), Legal Officer, Copyright Department, Hungarian Intellectual Property
Office, Budapest
Flóra Márta SZIGETI (Ms.), Head of Unit, Ministry of Justice, Budapest

INDE/INDIA
Sumit SETH, First Secretary, Permanent Mission of India, Geneva
Pushpender DUCHANIA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Michael TENE, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Denny ABDI, Counsellor, Permanent Mission, World Trade Organization (WTO), Geneva
Erik MANGAJAYA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Rina SETYAWATI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Ladan HEYDARI (Ms.), Director General, Legal Office and Intellectual Property Affairs, Ministry
of Culture and Islamic Guidance, Tehran
Hamid RAHBARIFAR, Director, Legal Department, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB),
Tehran
Farzaneh JEDARI FOROUGHI (Ms.), Expert, Legal Department, Ministry for Foreign Affairs,
Tehran
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Rahele MIR MOHAMMAD-ALI ROODAKI (Ms.), Expert, Ministry of Culture and Islamic
Guidance, Tehran
Hamed MOEINI, Legal Advisor, Iranian National Broadcasting Organization, Tehran

IRAQ
Jaber AL-JABERI, Senior Undersecretary of Ministry of Culture, Undersecretary Office,
Baghdad

IRLANDE/IRELAND
Patricia O’BRIEN (Ms.), Ambassador, Permanent Mission, Geneva
John NEWHAM, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Brian WALSH, Executive Officer, Department of Jobs, Enterprise and Innovation, Intellectual
Property Unit, Dublin
Mary KILLEEN (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY
Vittorio RAGONESI, Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Rome
Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Francesca MARIANO NARNI (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN
Katsuhisa SAGISAKA, Director, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs, Tokyo
Yoshihito KOBAYASHI, Deputy Director, International Affairs Division, Agency for Cultural
Affairs, Tokyo
Hirohisa OHSE, Deputy Director, International Property Affairs Division, Economic Affairs
Bureau, Tokyo
Yoshiaki ISHIDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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KENYA
Stephen Ndung’u KARAU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Catherine BUNYASSI KAHURIA (Ms.), Senior Principal State Counsel, International Law
Division, Office of Attorney General and Department of Justice, Nairobi
Paul Kiarie KAINDO, Legal Counsel, Kenya Copyright Board, Nairobi
Peter MBUGUA KAMAU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN
Denis GRECHANNYI, Attaché, Permanent Mission, Geneva

KOWEÏT/KUWAIT
Abdulaziz TAQI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

MAROC/MOROCCO
Dalal Mhamdi ALAOUI (Mme), chef, Département juridique, Ministère de la communication,
Rabat

MEXIQUE/MEXICO
Jorge LOMÓNACO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra,
Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Ginebra
Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra
Julián TORRES FLORES, Especialista en Propiedad Indistrial, Mexico, D.F.

MONACO
Gilles REALINI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

MONGOLIE/MONGOLIA
Chinbat NAMJIL, Director General, Intellectual Property Office, Ulaanbaatar
Sarnai GANBAYAR (Ms.), Head, Administration and Management Division, Intellectual Property
Office, Ulaanbaatar

SCCR/32/5 Prov.
Annex
9

NÉPAL/NEPAL
Surendra Prasad SAPKOTA, Under Secretary Section Chief, Industrial Promotion Division,
Industrial Property Section, Ministry of Industry, Kathmandu
Lakshuman KHANAL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

NIGÉRIA/NIGERIA
Osondu Bartholomew Collins NWEKE, Assistant Director, Nigerian Copyright Commission
(NCC), Abuja
Michael Okon AKPAN, Head, Regulatory Department, Copyright Commission, Federal
Secretariat, Abuja
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

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

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN
Elyor SATTAROV, Head Lawyer, Legal Affairs and International Relations, Agency on
Intellectual Property of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

PANAMA
Janice CIGARRUISTA CHACÓN (Sra.), Directora General de Derecho de Autor, Dirección
General de Derecho de Autor, Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá
Danis Mireya MONTEMAYOR (Sra.), Asesora Legal, Viceministerio de Comercio Interior e
Industrias, Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá
Krizia MATTHEWS (Sra.), Asesora Legal, Misión Permanente, Ginebra

PAYS-BAS/NETHERLANDS
Anne Marie TERHORST (Ms.), Legislative Department, Ministry of Security and Justice, The
Hague
Cyril Bastiaan VAN DER NET, Legal Adviser, Ministry of Justice, The Hague
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PÉROU/PERU
Martín MOSCOSO, Experto, Lima
Luis MAYAUTE VARGAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

PHILIPPINES
Edwin Danilo DATING, Officer in Charge, Bureau of Copyright and Other Related Rights,
Intellectual Property Office, Taguig City
Cecilia PICACHE (Ms.), Unit Head, Cultural Heritage Unit, National Commission for Culture and
the Arts, Manila
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
Arnel TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND
Kinga SZELENBAUM (Ms.), Specialist, Department of Intellectual Property and Media, Ministry
of Culture and National Heritage, Warsaw
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

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

QATAR
Saleh AL-MANA, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
KIM Sungyeol, Deputy Director, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Sejong
KIM Kwangnam, Judge, Suwon District Court, Suwon
JUNG Dae-Soon, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Lilia VERMEIUC (Ms.), Head of Division, Copyright Department, State Agency on Intellectual
Property (AGEIP), Chisinau
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Melvin ANTONIO PEÑA OLAVERRIA, Asesor Juridico, Oficina Nacional de Derecho de Autor,
Ministerio de Cultura, Santo Domingo

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

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

ROUMANIE/ROMANIA
Cristian Nicolae FLORESCU, Legal Adviser, Copyright Office, Bucharest
Livia PUSCARAGIU (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
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
Faizul AZMAN, Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office, London

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE
Ivan JURKOVIC, Apostolic Nuncio, Permanent Observer, Permanent Mission, Geneva
Carlo Maria MARENGHI, Attaché, Permanent Mission, Geneva

SÉNÉGAL/SENEGAL
Abdoul Aziz DIENG, conseiller technique, Ministère de la culture et de la communication, Dakar
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

SERBIE/SERBIA
Branka TOTIĆ (Ms.), Legal Advisor, Intellectual Property Office, Belgrade
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SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Jana VESELSKA (Ms.), Head, Media Audiovisual and Copyright Department, Copyright Unit,
Ministry of Culture, Bratislava
Jakub SLOVAK, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SRI LANKA
Ravinatha P. ARYASINHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN
Henry OLSSON, Special Government Adviser, Division for Intellectual Property and Transport
Law, Ministry of Justice, Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND
Sabrina KONRAD (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Lena LEUENBERGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

THAÏLANDE/THAILAND
Vipatboon KLAOSOONTORN (Ms.), Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property,
Copyright Office, Ministry of Commerce, Bangkok
Navarat TANKAMALAS, Minister Counsellor, Permanent Mission of Thailand to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
Sudkhet BORIBOONSRI, Counsellor, Permanent Mission of Thailand to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

TUNISIE/TUNISIA
Youssef BENBRAHIM, chef de cabinet, Ministère de la culture, Tunis
Raja YOUSFI (Mme), Conseillère, Mission permanente, Genève
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TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN
Ata ANNANIYAZOV, Deputy Chairman, State Service on Intellectual Property, Ministry of
Economy and Development, Ashgabat

TURQUIE/TURKEY
Yasemin ÖNEN (Ms.), Assistant Expert, Director General of Copyright, Ministry of Culture and
Tourism, Ankara
Burcu SENTURK (Ms.), Expert, Directorate General for Copyright, Ministry of Culture and
Tourism, Ankara
Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva

UKRAINE
Sergii ZAIANCHUKOVSKYI, Chief Expert, Regulatory Support in the Sphere of Industrial
Property Department, State Enterprise, Ukrainian Intellectual Property, Kyiv
Yurii KUCHYNSKYI, Head, Public Relations and Protocol Events Department, Ministry of
Economic Development and Trade, State Intellectual Property Service, Kyiv

URUGUAY
Juan José BARBOZA CABRERA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), Ginebra
Silvia PEREZ DIAZ (Ms.), Presidenta Consejera de Derecho de Autor, Montevideo

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

YÉMEN/YEMEN
Hussein AL-ASHWAL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

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

OBSERVATEURS/OBSERVERS

PALESTINE
Ibrahim MUSA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

III.

DÉLÉGATIONS MEMBRES SPÉCIALES/SPECIAL MEMBER DELEGATIONS

UNION EUROPÉENNE (UE)*/EUROPEAN UNION (EU)*
Thomas EWERT, Legal and Policy Officer, Digital Economy and Coordination, European
Commission, Brussels
Sabina TSAKOVA (Ms.), Legal and Policy Officer, Digital Economy and Coordination, European
Commission, Brussels
Agata Anna GERBA (Ms.), Policy Officer, Copyright Unit, Directorate General Connect,
European Commission, Brussels
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva
Barna POSTA, Intern, United Nations Office, Geneva
Andrea TANG (Ms.), Intern, United Nations Office, Geneva

IV.

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

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

COMMUNAUTÉ DES ÉTATS INDÉPENDANTS (CEI)/COMMONWEALTH OF INDEPENDENT
STATES (CIS)
Ulan DJUSUPOV, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Denis GRECHANNYI, Attaché, Permanent Mission, Geneva

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

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)
Maureen FONDO (Ms.), Copyright Officer, Copyright Directorate, Harare

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
Georges-Rémi NAMEKONG, ministre conseiller, Délégation permanente, Genève

V.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Archives et Records Association (ARA)/Archives and Records Association (ARA)
Susan CORRIGAL (Ms.), Chief Executive, Taunton
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
Armando MARTÍNEZ, Delegado, México, D.F.
Associación Argentina de Intérpretes (AADI)
Nelson AVILA, Gerente, Departamento Legal, Buenos Aires
Association de gestion internationale collective des œuvres audiovisuelles
(AGICOA)/Association for the International Collective Management of Audiovisual
Works (AGICOA)
Vera CASTANHEIRA (Ms.), Head, Legal and Licensing, Geneva
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Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO-ARTIS)/Association of
European Perfomers' Organizations (AEPO-ARTIS)
Xavier BLANC, General Secretary, Brussels
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)
Claudia GESTIN-VILION (Ms.), Head of Delegation, Brussels
Enrico CESTARI, Delegate, Brussels
Alexandra GAITO (Ms.), Delegate, Brussels
Gwennaëlle GERARD (Ms.), Delegate, Brussels
Anthi KARAKOSTA (Ms.), Delegate, Brussels
Julia WILDGANS (Ms.), Head of Delegation, Brussels
Anais TESTON (Ms.), Delegate, Brussels
Enrico CESTARI, Delegate, Brussels
Katalin MEDVEGY (Ms.), Delegate, Brussels
Maria Rosaria MISERENDINO (Ms.), Delegate, Brussels
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)
Shiri KASHER-HITIN (Ms.), Observer, Zurich
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
Ania JEDRUSIK (Ms.), Expert, Geneva
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)/International Literary and Artistic
Association (ALAI)
Victor NABHAN, Past President, Paris
Association mondiale des journaux (AMJ)/World Association of Newspapers (WAN)
Holger ROSENDAL, Head of Legal Department, Copenhagen
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Canadian Copyright Institute (CCI)
William HARNUM, Treasurer, Toronto
Canadian Library Associaion (CLA)
Victoria OWEN (Ms.), Copyright Advisory Committee member, Canadian Library
Association (CLA), Ottawa
Canadian Museum of History
Tanya ANDERSON (Mrs.), Advisor, Intellectual Property, Business Partnerships and
Information Management, Quebec
Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA)
Mihály FICSOR, Chairman, Budapest
Centre de recherche et d'information sur le droit d'auteur (CRIC)/Copyright Research and
Information Center (CRIC)
Shinichi UEHARA, Visiting Professor, Graduate School of Kokushikan University, Tokyo
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
Pedro ROFFE, Senior Associate, Geneva
Jimena SOTELO (Ms.), Junior Programme Officer, Geneva
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF)
Elena KOLOKOLOVA (Ms.), Representative, Geneva
Civil Society Coalition (CSC)
José CASTELLÓ, CSC Fellow, Zaragoza
Club for People with Special Needs Region of Preveza (CPSNRP)
Vasileios ANTONIADIS, Member, Athens
Confédération internationale des éditeurs de musique (CIEM)/International Confederation of
Music Publishers (ICMP)
Ger HATTON (Ms.), Director General, Brussels
Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)/International
Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)
Leonardo DE TERLIZZI, Legal Counsel, Neuilly sur Seine
Marie Anne FERRY-FALL (Ms.), Paris
Conseil international des archives (CIA)/International Council on Archives (ICA)
Tim PADFIELD, Representative, Devizes
Conseil national pour la promotion de la musique traditionnelle du Congo (CNPMTC)
Joe MONDONGA MOYAMA, président, Kinshsasa
Daisy Consortium (DAISY)
Olaf MITTELSTAEDT, Implementer, Chêne-Bourg
Electronic Frontier Foundation (EFF)
Jeremy MALCOLM, Senior Global Policy Analyst, San Francisco
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Electronic Information for Libraries (eIFL.net)
Teresa HACKETT (Ms.), Programme Manager, Vilnius
European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)
Vincent BONNET, Director, The Hague
European Publishers Council
Jens BAMMEL, Observer, Geneva
European Visual Artists (EVA)
Carola STREUL (Ms.), Secretary General, 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)
Yoshio KARIBE, Manager of Contracting, Tokyo
Eva LEHNERT-MORO (Ms.), Senior Legal Adviser, Licensing and Legal Policy, London
Lauri RECHARDT, Director of Licensing and Legal Policy, Licensing and Legal Policy, London
Rena MIURA (Ms.), Assistant Manager, Copyright and Contract Department, Tokyo
Rena OSAKABE (Ms.), Chief, Copyright and Contract Department, Tokyo
Fédération internationale des acteurs (FIA)/International Federation of Actors (FIA)
Dominick LUQUER, General Secretary, Brussels
Anna-Katrine OLSEN (Ms.), 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, Sheridan Dean of University Libraries, Johns Hopkins University,
Baltimore, MD
Stuart HAMILTON, Deputy Secretary-General, The Hague
Stephen WYBER, Policy and Research Officer, The Hague
Gary SHAFFER, Chief Executive Officer, Tulsa City-County Library, Tulsa
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)
Alejandro BERNAL, Member, Bruxelles
Cristina GALLEGO (Ms.), Member, Bruxelles
Norman MBABAZI, Member, Bruxelles
Bertrand MOULLIER, Senior Expert, Bruxelles
Uloma ONUMA (Ms.), Member, Bruxelles

SCCR/32/5 Prov.
Annex
19

Fédération internationale des musiciens (FIM)/International Federation of Musicians (FIM)
PÁL TOMORI, Budapest
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)/
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)
Rainer JUST, President, Brussels
Pierre-Olivier LESBURGUERES, Policy Advisor, Brussels
Olav STOKKMO, Chief Executive and Secretary General, Brussels
Samantha HOLMAN (Ms.), Board Member, Brussels
German Library Association
Harald MÜLLER, Dr. jur., Lorsch
International Authors Forum (IAF)
Maureen DUFFY (Ms.), Writer, London
Katie WEBB (Ms.), Executive Administrator, London
International Council of Museums (ICOM)
Rina Elster PANTALONY (Ms.), Chair, Legal Affairs Committee; Director, Copyright Advisory
Office, Columbia University, New York
John MCAVITY, Director General of the Canadian Museums Association, Ottawa
Karisma Foundation
Amalia TOLEDO-HERNÁNDEZ (Ms.), Project Coordinator, Bogota
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva
James LOVE, Executive Director, Washington DC
Manon RESS (Ms.), Director, Information Society Projects, Washington DC
Latín Artis
José María MONTES, Asesor, Madrid
Abel MARTIN VILLAREJO, General Secretary, Madrid
Max-Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (MPI)
Silke VON LEWINSKI (Ms.), Professor, Munich
Motion Picture Association (MPA)
Christopher MARCICH, International President, Brussels
Katharina HIERSEMENZEL (Ms.), Senior Copyright Counsel, Brussels
North American Broadcasters Association (NABA)
Erica REDLER (Ms.), Head of Delegation, Ottawa
Bradley SILVER, Assistant General Counsel, Intellectual Property, New York
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
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Society of American Archivists (SAA)
William MAHER, Professor, Illinois
The Japan Commercial Broadcasters Association (JBA)
Hiroyuki NISHIWAKI, Senior Manager, Contract and copyright department, TV Asahi
Corporation, Tokyo
Kyoko WADA (Ms.), Member, Legal and Business Affairs, General Affairs Division, Tokyo
Broadcasting System Television, Inc., Tokyo
Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (URAP)/Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU)
Haruyuki ICHINOHASHI, Copyright and Contracts Division, Tokyo
Shaayan SHAHID AMINATH (Ms.), Deputy Managing Director, Intellectual Property and Legal
Committee, Executive Bureau, Public Service Media, Male
Mohammad Nawaz DOOKHEE, Manager, Legal Department, Legal Department, Kuala Lumpur
Suranga B. M. JAYALATH, Group Director, Colombo
Bo YAN, Beijing
Zhi ZHENG, Beijing
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)
José BORGHINO, Secretary General, Geneva
Carlo SCOLLO LAVIZZARI, Lawyer, Geneva
Ben STEWARD, Director Communications and Freedom to Publish, Geneva
Union Network International - Media and Entertainment (UNI-MEI)
Hanna HARVIMA (Ms.), Policy Officer, Nyon
Johannes STUDINGER, Head, Brussels

SCCR/32/5 Prov.
Annex
21

VI.

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)

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.), juriste 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
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