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لهيا فامي ييل اختصارا "اللجنة" أأو "جلنة حق"  اجملاورة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق عقدت .1 )املشار اإ
ىل  13املؤلف"( دورهتا اخلامسة والثالثني يف جنيف يف الفرتة من   .2017نومفرب  17اإ

 وُمثلت ادلول التالية الأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( و/أأو الأعضاء يف احتاد برن محلاية املصنفات .2
 بواتن، بنن، بيالروس، برابدوس،جزر الهباما، المنسا، الأرجنتني، أأرمينيا، أأسرتاليا، اجلزائر، الأدبية والفنية يف الاجامتع: 

 كرواتيا، كوت ديفوار، كوس تارياك، كولومبيا، الصني، ش ييل، كندا، الاكمريون، بوروندي، بوركينا فاسو، الربازيل، بوتسواان،
كوادور، جيبويت، ادلامنرك، كية،امجلهورية التش ي  قربص، س تونيا، مرص، اإ  غاان، أأملانيا، جورجيا، غابون، فرنسا، فنلندا، اإ

ندونيس يا، الهند، هنغاراي، هندوراس، الكريس الرسويل، هاييت، غواتاميل، اليوانن، يران )مجهورية  اإ الإسالمية(،  -اإ
رسائيل، أ يرلندا، العراق، يطاليا، اإ  لتفيا، مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، الكويت، كينيا، دن،الأر  الياابن، جاماياك، اإ

 نيجرياي، نيوزيلندا، هولندا، نيبال، ميامنار، موانكو، املكس يك، موريتانيا، املغرب، مايل، مالزياي، مالوي، ليتوانيا، لبنان،
اململكة العربية  الاحتاد الرويس، ا،مجهورية مودلوف مجهورية كوراي، الربتغال، بولندا، الفلبني، بامن، ابكس تان، عامن،

س بانيا، جنوب أأفريقيا، سلوفاكيا، س نغافورة، سيش يل، الس نغال، السعودية،  تونس،و، ترينيداد وتوابغ اتيلند، سويرسا، اإ
 غواي،أأورو  الولايت املتحدة الأمريكية، اململكة املتحدة، الإمارات العربية املتحدة، أأوكرانيا، أأوغندا، تركامنس تان، تركيا،

 (.101) زمبابوي، ، فييت انم(البوليفارية –فزنويال )مجهورية  أأوزبكس تان،

 ( يف الاجامتع بصفة عضو.EUوشارك الاحتاد الأورويب ) .3

قلميية الأفريقية للملكية الفكريةوشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب:  .4  املنظمة الإ
(ARIPO) ، الاحتاد الأفر( يقيAU) ،جامعة ادلول العربية (LAS) ،املنظمة ادلولية للفرنكفونية (OIF)،  منظمة التعاون

 WTO) )(7.)منظمة التجارة العاملية ، (SCمركز اجلنوب )، (OIC) الإساليم

ائر ملنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: الرابطات واملؤسسات الأفريقية للمكتبات ودو وشاركت ا .5
 (، احتاد هيئات البث الأيبريية الأمريكية من أأجل امللكية الفكريةAPPواكةل الفرنس ية محلاية الربامج )، ال(AfLIA) الإعالم

(ARIPI ،) امجلعية الأمريكية للمحامنيABA)،) ( مجعية احملفوظات والسجالتARA)،  رابطة املرتمجني الفوريني
فناين (، رابطة منظامت AGICOAاعية ادلولية للمصنفات السمعية البرصية )(، مجعية الإدارة امجلAADIابلأرجنتني )

الرابطة الأوروبية لطالب القانون  (،ACTمجعية التلفزة التجارية يف أأورواب )(، AEPO- ARTISأأورواب )الأداء يف 
(ELSA) ، للبثادلولية امجلعية (IAB) ،لوجياوالتكنو  العلوم جمال يف للنارشين ادلولية اجملموعة ( والطبSTM،)  امجلعية

امجلعية ادلولية الأدبية والفنية  (،ADALPIامجلعية ادلولية لتمنية امللكية الفكرية ) (،AIPPIادلولية محلاية امللكية الفكرية )
(ALAI،)  لعاملية للصحف عية اامجلWAN)،)  امل( عهد الكندي حلق املؤلفCCI،) ( مجعية املتاحف الكنديةCMA)، 

مركز  (،CRICحق املؤلف )مركز البحث والإعالم يف جمال  (،CEECAواب الوسطى والرشقية حلق املؤلف )رابطة أأور
املركز ادلويل للتمنية والتجارة املس تدامة  (،CISمركز الانرتنت واجملمتع ) ،(CEIPI) ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية

(ICTSD،) ( غرفة التجارة والصناعة يف الاحتاد الرويسCCIRF( ائتالف اجملمتع املدين ،)CSC،)  فناينمثلني و جلنة امل 
 (،CISACالاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ) (،ICMPالاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى ) (،CSAI) الأداء

مؤسسة  (،ICAاجمللس ادلويل للمحفوظات ) ،(EPC، اجمللس الأورويب للنارشين )(BCC) املؤلف قالربيطاين حللس اجمل
البث التلفزيوين الرمقي  (،DAISYالنظام الرمقي للمعلومات املتاحة )، ةالتمنيامللكية الفكرية يف سبيل  أأمرياك الالتينية لأحباث

(DVB،) ( مؤسسة احلدود الإلكرتونيةEFF،) ( ش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتباتeIFL.net،)  املكتب الأورويب
الاحتاد الأورويب مجلعيات  ،(EVAلفنانني التشلكيني الأوروبيني )ا (،EBLIDAالم والتوثيق )مجلعيات املكتبات والإع

(، الاحتاد الأمرييك الالتيين الأيبريي لفناين الأداء EUROCOPYAالإدارة املشرتكة للنسخ السمعي البرصي الشخيص )
(FILAIE( الاحتاد ادلويل للفيديو ،)IVFالاحتاد ادلويل لصناعة الف ،)( ونوغراماتIFPI الاحتاد ادلويل للممثلني ،)
(FIA( الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ،)IFLA( الاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي الأفالم ،)FIAPF الاحتاد ،)
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(، الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ FIM(، الاحتاد ادلويل للموس يقيني )IFJادلويل للصحفيني )
(IFRRO( مجعية املكتبات الأملانية، التحالف املس تقل للسيامن والتلفزيون ،)I.F.T.A( املنتدى ادلويل للمؤلف ،)AIF ،)

يكولوجيا املعرفية )ICOMاجمللس ادلويل للمتاحف ) (، مجعية الفنانني KEI(، مؤسسة اكريسام، املؤسسة ادلولية لالإ
(، MPI(، معهد ماكس بالنك لقانون امللكية الفكرية واملنافسة )LCA)الالتينيني، حتالف املكتبات بشأأن حق املؤلف 

(، PIJIP(، برانمج العداةل املعلوماتية وامللكية الفكرية )CMH(، املتحف الكندي للتارخي )MPAمجعية الصور املتحركة )
ية أأمناء احملفوظات (، مجع SCA(، اجمللس الاسكتلندي للمحفوظات )NABAمجعية أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعة )

(، الاحتاد الأورويب TWNالثالث ) العاملش بكة  (،JBA(، امجلعية الياابنية لهيئات البث التجارية )SAAالأمريكية )
ذاعة ) ذاعات أ س يا واحمليط الهادئ IPA(، الرابطة ادلولية للنارشين )EBUلالإ (، الاحتاد العاملي للمكفوفني ABU)(، احتاد اإ

(WBUامجلعية ادل ،) الإعالم والرتفيه  -ولية للش باكتUNI-MEI)) (75). 

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 
ىل تقدمي  اخلامسةرحب الرئيس ابلوفود املشاركة يف ادلورة  .6 والثالثني للجنة ادلامئة ودعا املدير العام اإ

 .ةالافتتاحي لكمته

دلورة، وأأدىل مبالحظات موجزة بشأأن بعض البنود اليت هذه ال  ممتلئاملدير العام أأن اللجنة دلهيا جدول أأعامل أأشار و  .7
ىل أأن ل أأنه موضوع صعب من الناحية الرمزية، ه عىل الرمغ من أأنه سيمت مناقش هتا. وابتداًء من البث، أأشار اإ من املهم للغاية اإ

 مم املتحدة أأن تعددية بشأأن هذا البند من جدول الأعامل. وقد لوحظ يف مجيع أأحناء منظومة الأ تقدما اللجنة حترز أأن 
رك يف اجملال املعياري يف أأي من املنظامت املتعددة حتمن الصعب للغاية احلصول عىل و الأطراف تثري درجة من الهتديد. 

يتعاونوا ميكن للجنة مناقشة خمتلف القوى ادلافعة وراء ذكل لساعات. ومع ذكل، من الرضوري ابلنس بة هلم أأن و الأطراف. 
وذكر أأن هذا التقدم ممكنا عىل جدول أأعامل معياري متعدد الأطراف. يدركوا أأن و  اتقدمحيرزوا ميكهنم أأن  معا وأأن يروا كيف

منظمة تعمل وتعد الويبو مبثابة عند حدود تطوير التكنولوجيات. واقع يف املقدمة ال اذلي يعترب جملبث هو احلال ابلنس بة ل 
ثبات و كية الفكرية الفعال واملتوازن. عىل تعزيز الابتاكر والإبداع من خالل نظام املل   أأهنامن املهم أأن تمتكن اللجنة من اإ

اكنت تنظر يف بند جدول الأعامل بشأأن البث. حبيث التعامل مع تكل الأحداث يف العرشين عاما أأو ما يقارهبا اس تطاعت 
دراك بوجود ابلطبع، اكن و د أأحدثت تكل التغيريات تطورات . وقبثيف القاعدة التكنولوجية لل غري عادية تغيريات هناك اإ

جيابية يف احملتوى املتاح من خالل البث.  ىل هذه التغيريات أأدت يف ذكل الوقت، واإ الكثري من الابتاكرات يف جمال اإ
يف جمال القرصنة، الكثري من حدثت تكل اليت لس امي عىل دراية هبا. وهتدد تكل التطورات، ت اللجنة القرصنة، واليت اكن

ىل نقطة هممة يف ت جمالوذكر أأنه . بث حتققت من خالل تطوير مناذ  أأعامل مبتكرة لل الفوائد اليت وصلت فيه اللجنة اإ
 ، للجنة وليةامجليع حول تكل املناقشة. وكام يعمل ةكون شلكيتل ادلول الأعضاء أأ  ه يتعني عىلأأكد املدير العام أأنو مناقشاهتا. 

ن الولية خاصة هبا تكل وقد انقىض من معر . أأن يكون لها وليةن رغبات ادلول الأعضاء يف تعبري عيه . ومع ذكل، فاإ
س نوات. وملا اكن هناك حترك يف القاعدة التكنولوجية للبث، وملا اكن هناك حترك يف تكنولوجيات  10الولية حوايل 

نه القرصنة،  نفس يه كون تقد و . يف الولية وقررت ما هو الأنسبنظرت ميكن للمرء أأن يتوقع أأن تكون اللجنة قد فاإ
مل يكن هذا سؤالا وولية خمتلفة، ولكن ينبغي للجنة أأن تقرر ما يه الطريقة املناس بة للميض قدما. قد تكون أأو الولية 

عن أأمهل املدير العام أأعرب معل معني. و  جملالقدمته أأي دوةل عضو الأحدث اذلي تعبري ولية اكنت ببساطة ال رمسيا لأن ال
 مرة أأخرىقضية التقييدات والاس تثناءات، اليت عىل اللجنة أأن توحض هناك كام أأن هذا املوضوع الهام.  ق تقدم يفيق حت يف 

طار كيفية امليض قدما يف احللول.  عدد من ادلراسات الهامة وهناك املناقشة لفرتة طويةل. وذكر أأن تكل البنود ظلت يف اإ
ذا أأمهية قصوى. ذكل اجملال أأمرا البحث عن نتاجئ ملموسة يف ل، يعد ابملثاللجنة. ووستناقشها للغاية اليت انقش هتا رثية وال

ن انحية، هناك مبادرة طرحهتا ومجوعة مفهناك قضااي جديدة، انش ئة، مت اقرتاهحا من قبل خمتلف ادلول الأعضاء. وذكر أأن 
. كلك ة للغاية وجمال معل للعاملمبادرة همم ، ويه(، فامي يتعلق ابلبيئة الرمقيةGRULACدول أأمرياك الالتينية والاكرييب )

عادة الفنانني يف الس نغال والكونغو معا، وهو حيمي حق قدمته وهناك أأيضا الاقرتاح اذلي  لقرتاح الرمسي اببيع. وابملقارنة ال اإ
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ىل حد معقول، ولكهنا قضية ال  تعترباذلي س بق ذكره،  ذ  العمل، أأاي اكن منو و هناية اليوم، يف  ههممة للغاية لأنرمغ ذكل ضيقة اإ
ومجوعة هممة للغاية من القضااي املعروضة أأماهما اللجنة ذكر أأن و . يُنظر يف حاميتهنان أأو مبتكر جيب أأن ساس ف يف الأ هناك 

  ظل القيادة القديرة للغاية للرئيس.مبداولت جيدة يفدلول الأعضاء أأمنياته لعلهيا. وأأعرب املدير العام عن 

 والثالثني امسةد جدول أأعامل ادلورة اخلمن جدول الأعامل: اعامت 2البند 

حبقوق املؤلف هلم صةل فرصة للتأأثري عىل العديد من مواطنهيم، اذلين متنحهم أأن معل اللجنة ووليهتا ذكر الرئيس ب .8
 ا متنحهموأأفاد أأن معل اللجنة ووليهت. يلعبوا هباو يعيشوا عملوا و فامي يتعلق ابلطريقة اليت يواحلقوق اجملاورة عىل أأساس يويم، 

مجلعيات املرتبطة ابالعديد من الصناعات وهناك فرصة للتأأثري عىل العديد من الصناعات اليت تتأأثر مناذ  أأعاملها ابلتكنولوجيا. 
ملعرفة كيفية حتركها بطريقة تدمع دورها وتأأثريها يف  ابفرصة املشاركة معهترحب اللجنة وأأفاد أأن أأو اجملموعات من تلقاء نفسها. 

الإجراءات بصفهتا معلية مدفوعة من الأعضاء بطريقة مفتوحة وشفافة، ئبية الرئيس واناختذ مبساعدة الأمانة، أأفاد أأنه و  اجملمتع.
انئبيه وأأعرب عن حرصه وعىل هذا النحو لفرتة طويةل. معلت اللجنة وذكر أأن هبدف حتريك القضااي بفعالية حنو توافق ال راء. 

جراء مناقشات ممتازة و ، خالل ن أأمهل يف أأن تقوم اللجنةأأعرب عو عىل مواصةل هذه العملية.  توفري الأايم امخلسة املقبةل، ابإ
ىل مناقشات ممثرة وبناءة يف الأايم املقبةل.  هتطلعكام أأعرب عن البعض. م لمشاركة والعمل مع بعضهلأعضاهئا ل فرص  اإ

ىل البند الثاين من جدول الأعامل، وهو اعامتد جدول الأعام ىل أأنه يف وقت سابقلوابلنتقال اإ ، قامت الأمانة بتعممي ، أأشار اإ
عامل، فامي يتعلق بنطاق معل اللجنة هذا الأس بوع. واقرتح أأن تواصل اللجنة العمل بشأأن مجيع مواد الأ جدول مرشوع 

ىل مجيع واثئق العمل اليت نظرت فهيا اللجنة خالل دورذكر أأن املناقشات مرشوع جدول الأعامل. و  الرابعة  اهتسوف تستند اإ
، ومجيع الواثئق واملقرتحات الأخرى املقدمة لتكل املناقشات. أأما فامي يتعلق بعمل 2017والثالثني اليت عقدت يف مايو 

املسائل الإجرائية يف املساء التايل، مناقشة اللجنة، فقد اكن الاقرتاح هو مناقشة حامية هيئات البث يف ذكل الصباح، و 
ىل التقييدا معمت الأمانة أأفاد أأن ت والاس تثناءات اليت ستمت مناقش هتا صباح الأربعاء حىت هناية املساء. و قبل الانتقال اإ

ستناقش اللجنة كام وسيمت مناقشة تكل يوم الاربعاء.  بشأأهنا، مدخالتحصلت عىل عددا من مشاريع خطط العمل اليت 
عاد ة بيع حق امللكية يف صباح يوم امجلعة، مع بعد ذكل ادلراسة الاس تطالعية حول حق املؤلف يف البيئة الرمقية واإ

 جدولأأرسلت أأفاد أأن الامانة الأمور الأخرى بعد ظهر يوم امجلعة قبل مراجعة ملخص الرئيس. و يف مناقشة س مترار الا
ىل منسقي اجملموعات. ا وذكر بأأنه طلب الرئيس أأن تس تعرض الأمانة هذا اجلدول يف ضوء التعديالت املقرتحة. و لأس بوع اإ

ع مع منسقي اجملموعات الإقلميية خالل اسرتاحة الغداء. واقرتح أأن يناقشوا أأي مسأأةل تتعلق بتخصيص الوقت لبنود س يجمت
 اجلدول الزمين.تتلو أأن الأمانة من جدول الأعامل يف ذكل الاجامتع. وطلب 

ىل أأن الأمانة وأأشارت  .9 جامتع السابق. ختصيص الوقت يف الاجاء بعد  ختصيص الوقت املقرتح لالجامتع عن كثباإ
اليت تديل هبا دول الأعامل والبياانت الافتتاحية الإدارية جلبنود ال كل الصباح هو افتتاح ادلورة، و ذلقرتاح أأفادت بأأن الاو 

بياانت من ادلول الأعضاء مث تلهيا مبارشة املناقشات بشأأن حامية هيئات البث، ، مث اجملموعات الإقلميية يف الاجامتع كلك
ذا اكن هناك وقت. واملنظامت غ لسات س يكون الاقرتاح عندئذ هو مواصةل هذه اجل و ري احلكومية يتبعها اجامتع غري رمسي اإ
شات يف مع مناق  مرة أأخرى هو حامية هيئات البثس يكون املوضوع ف الثالاثء، أأما يوم يف فرتة ما بعد الظهر. غري الرمسية 

 اختتاهما.يف اجللسة العامة و املراجعة غري الرمسية، و اجللسات 

ذا اكنت هناك تعليقات عىل مرشوع جدولو  .10 أأي تعليقات أأو ونظرا لعدم وجود . الأعامل اس تفرس الرئيس عام اإ
ضافية،   اللجنة مرشوع جدول الأعامل.اعمتدت اعرتاضات اإ

 نظامت غري حكومية جديدةم من جدول الأعامل: اعامتد  3البند 

وأأفاد أأن الأمانة تلقت عديد  نظامت غري حكومية جديدة.م امتد اعهو من جدول الأعامل، و  3افتتح الرئيس البند  .11
لهيام .SCCR/35/2Revالطلبات الواردة يف الوثيقة ىل املوافقة عىل اعامتد املنظمتني غري احلكوميتني، املشار اإ . ودعا اللجنة اإ
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 (.CMAملتاحف الكندية )(، ومجعية اCIPRمركز حبوث الس ياسات الإعالمية )يف الوثيقة املذكورة يف دوراهتا، وهام 
 .تنيغري احلكومي  ني، وافقت اللجنة عىل اعامتد املنظمتادلول الأعضاءونظرا لعدم وجود اعرتاضات أأو تعليقات من 

 والثالثني للجنة الرابعةمن جدول الأعامل: اعامتد تقرير ادلورة  4البند 

ىل ودعا  والثالثني للجنة. الرابعة تقرير ادلورة اعامتدهو من جدول الأعامل، و  4افتتح الرئيس البند  .12 الرئيس الوفود اإ
رسال  ىل الأمانة عرب الربيد الإلكرتوينتعليقات خطية أأو تصويباتأأية اإ لكرتونيا، اإ   ، عىل النسخة الإنلكزيية املتاحة اإ

copyright.mail@wipo.intرسال التعليقات يف اتحة التقرير قبل انعقاد ادلورة املقبةل. . وينبغي اإ  الوقت املناسب بغية اإ
ىل اعامتد مرشوع التقرير، الوثيقة  . واعمتدت اللجنة التقرير. ودعا SCCR/34/7 PROVوُدعيت جلنة حق املؤلف اإ

عالانت أأ  بالغ املندوبني ابلأحداث اجلانبية املربجمة ذلكل الأس بوع والقيام ابإ ىل اإ  خرى.الرئيس الأمانة اإ

ليوم التايل، س يكون ل وقت الغداء في ف وأأبلغت الأمانة اللجنة أأن هناك ثالثة أأحداث جانبية خالل ذكل الأس بوع. .13
يف واش نطن قوق وفد الربازيل ولكية احلبرعاية ، فاملؤلهناك حلقة نقاش حول التقييدات والاس تثناءات الرمقية حلق 

أأول وس تكون (. FIAهناك حداثن جانبيان ينظمهام الاحتاد ادلويل للممثلني )س يكون ف يوم الأربعاء، أأما ابلولايت املتحدة. 
نتاجات أأفالم املؤلف  يف وقت الغداء حول أ اثر حق نقاشحلقة  يف املساء س يكون هناك حفل اس تقبال و. نوليوودعىل اإ

نتا  رشكة من ، (CEO)بعد الاجامتع مبارشة، يليه عرض فيمل الرئيس التنفيذي  جلسة أأس ئةل  عرضيتبع الس  و . نوليووداإ
 يوم الأربعاء.خالل سيمت توفري املزيد من التفاصيل حول الأحداث يف اليوم التايل و و وأأجوبة مع املدير. 

 البياانت الافتتاحية
 

ىل الإدلء ببياانهتم الافتتاحية. .14  دعا الرئيس املنسقني الإقلمييني اإ

ندونيس يا ابمس ومجوعة أ س يا واحمليط الهادئ .15 اذلي وأأكد دمعه جلدول الأعامل وبرانمج معل ادلورة،  وحتدث وفد اإ
ن اللجنة هممة ابلنس بة للويبو يف التعامل مع حامية هيئات وذكر أأ أأكرث توازان مجليع القضااي اليت تواجه اللجنة. جلة يعكس معا

ملؤسسات التعلميية دة فائملكتبات ودور احملفوظات والتقييدات والاس تثناءات لفائدة االبث والتقييدات والاس تثناءات ل
تكل القضااي الثالث ذات أأمهية كبرية جملموعة أ س يا واحمليط أأفاد أأن لأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. و فائدة اوالبحثية ول

هنم يواهجون بأأ الهادئ. فبعد املناقشات اليت دارت يف اللجنة منذ ادلورة السابعة والعرشين، لن يكون من اخلطأأ القول 
ىل اتفاق بشأأن مواصةل العمل بشأأن لك  صعوبة يف التوصل تعزيز معلهم، جيب وذكر أأنه ل من جدول الأعامل. البنود الثالثة اإ

ىل توجهيرجعوا أأن ي ومجوعة أ س يا وأأقر وفد خطة العمل بشأأن تكل القضااي الثالث  حوللجنة ل  2012امجلعية العامة لعام  اتاإ
يف البيئة الرمقية. وشكر الأمانة عىل ادلراسة الاس تطالعية املؤلف حق واحمليط الهادئ بظهور قضااي جديدة وهممة أأيضا مثل 

ىل معرفة املزيد عن ادلراسة الاس تطالعية  هتطلعأأعرب عن . و 2016و  2000بشأأن البيئة الرمقية بني عايم  لأطر الوطنية اباإ
ىل عرض  هتطلعأأعرب عن يف الس نوات العرش املاضية. كام  عادة قوق املتعلق حب العرضوكذكل  س تطالعيةراسة الاادلاإ اإ

طار بند س يدلون مبداخالهتم أأعضاء اجملموعة أأفاد أأن . و البيع وسيشاركوا بشلك  ،ذكلجدول الأعامل بصفهتم الوطنية يف اإ
قضية تتطلب موازنة دقيقة. يه احلقوق عىل البث نطبق ت معاهدة البث وكيف وأأفاد أأن استبايق يف مناقشة هذا املوضوع. 

الانهتاء من وضع معاهدة متوازنة بشأأن حامية هيئات البث عىل يف أأعضاء ومجوعة أ س يا واحمليط الهادئ وأأعرب عن رغبة 
الاس تثناءات والتقييدات  تعدابلنس بة للوفد، و، واليت يمت تناولها ابملعىن التقليدي. 2007أأساس ولية امجلعية العامة لعام 

فراد وللتمنية امجلاعية للمجمت من أأجل تطوير وتعزيز الثقافة والعلوم والتعلمي، من الرضوري وجود و عات. ذات أأمهية حامسة للأ
ىل املنفعة العامة ي يأأخذ املصاحل التجارية لأحصاب احلقوق بعني الاعتبار حفسب، بل  لنظام متوازن حلق املؤلف  نظر أأيضا اإ

ىل امل  ىل كام يعد وصول امجليع . صنفاتالأكرب، من خالل تعزيز وصول امجلهور اإ ا هاما وكثريا ما اكن يعوقه ر املعرفة والرتفيه أأماإ
ىل املواد التعلميية والبحثية ذات الصةل. ومجوعة أ س يا واحمليط الهادئ أأولئك اذلين يقدمون العروض وفد وشكر  عدم الوصول اإ

mailto:copyright.mail@wipo.int
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ىل  ىل ادلراسة الاس تطالعية بشأأن الوصول اإ كام ي الإعاقة. لأشخاص ذو فائدة امية مبوجب حق املؤلف لاحمل عامل الأ وتطلع اإ
ىل مجيع العروض. وأأحاط علام ابلتقدم امللحوظ اذلي حتقق يف املناقشات بشأأن مجيع املواضيع املتعلقة  هتطلعأأعرب عن  اإ

يف الرمس البياين غري الرمسي تنعكس نتاجئ املناقشات وذكر أأن املكتبات ودور احملفوظات. لفائدة ابلس تثناءات والتقييدات 
. ورحب ابدلراسة احملدثة SCCR/34/5احملفوظات، الوثيقة دور ملكتبات و فائدة ادات والاس تثناءات لبشأأن التقيييس للرئ 

ىل جانب علمييوالتحليل الإضايف لدلراسة املتعلقة ابلنشاط الت  يس الرمس البياين غري الرمسي للرئ ، ورأأى أأن نفس ادلراسة، اإ
، قدمت وهجات نظر ذات SCCR/34/6قة الأخرى، الوثيقة لأشخاص ذوي الإعافائدة ابشأأن التقييدات والاس تثناءات ل

مانة لإعدادها مرشوع خطط العمل ل ملكتبات ودور احملفوظات فائدة اصةل هبذه املوضوعات. وأأعرب عن تقديره للأ
ملزيد من البحث يف اللجنة،  دجي أأساسهو مرشوع خطط العمل ذكر أأن واملتاحف والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. و 

ومجوعة أ س يا واحمليط الهادئ الزتامه مبواصةل املشاركة البناءة  وفد حراز تقدم بشأأن تكل القضااي البالغة الأمهية. وأأكداإ هبدف 
يف مناقشة مرشوع خطط العمل. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تشارك مجيع ادلول الأعضاء بشلك بناء خالل ادلورة يف مسأأةل 

حراز تقدم الاس تثناءات والتقييدات عىل أأساس املناقشا ت السابقة واملدخالت اجلديدة، حىت يمتكنوا من الاس مترار يف اإ
أأبرمت بشأأن هذه املسأأةل. وذكّر الرئيس بأأن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يه اللجنة ذاهتا اليت 

حراز مزيد من التقدم ابإ  تفاؤهلعرب عن وأأ ابملعاهدات اليت مت حتقيقها من خالل املشاركة البناءة مجليع ادلول الأعضاء. 
ىل نتاجئ ذات معىن من خالل   .ءةروح البناالنفس احلفاظ عىل والوصول اإ

وذكر أأمهية للتفاوض عىل معاهدة محلاية هيئات البث.  لزال يبدينه أأفاد بأأ وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء و  .16
ذا اكن لهذه املعاهدة أأن حتافظ عىل أأمهيهتا، فأأنه  نه اإ مسؤولية مراعاة أأصوات العامل احلقيقي والاس تجابة م قع عىل عاتقهياإ

تقع مضن القمية الاقتصادية الهامة للبث وامحلاية املناس بة لهذه القمية أأفاد أأن للتطورات التكنولوجية يف خمتلف اجملالت. و 
ىل حل يتالءم مع البيئة من  تعملأأن  الاعتبارات الهامة للمنظمة. ويف هذا الصدد، ينبغي لدلول الأعضاء أأجل التوصل اإ

ولية امجلعية العامة للويبو الالزتام ب. وشدد يف نفس الوقت عىل أأمهية يكون لها تأأثريقبل أأن تتقادم لول ترك احلدون احلالية 
ل عندما  عقد مؤمتر دبلومايسأأل يمت  تشرتطا، اليت 2007لعام  ىل اتفاق بشأأن أأهداف وموضو اإ محلاية ع اتتوصل اللجنة اإ

أأمهية ادلول الأعضاء يه اليت ميكن أأن تتفق عىل حلول معلية وذات مغزى، وحتافظ عىل وذكر أأن ونطاق حمدد للمعاهدة. 
اللجنة واملنظمة. وأأحاط علام مع التقدير ابجلهود املبذوةل لتكييف النص املوحد املعدل بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية 

مقبوًل  ساأأساميثل اجلزء أألف من تكل الوثيقة أأفاد أأن . و SCCR/34/4لأخرى، الوثيقة واحلقوق املزمع منحها والقضااي ا
ذكر التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق، فضاًل عن القضااي الأخرى. ومع ذكل، ويه ملزيد من املناقشة حول القضااي املتبقية 

وفد . وأأعرب لنجاح املعاهدةلتحقيق أأقىص قدر من الفرص يف مجيع اجملالت هناك املزيد من العمل اذلي يتعني القيام به أأنه 
رئاسة املقتدرة للرئيس، ومن خالل املساهامت القمية من البشلك أأكرب حتت تتبلور اجملموعة ابء عن ثقته يف أأن املناقشات س  

ىل التقييدات والاس تثناءات، أأعرب  جياد يمتعن أأمهل يف أأن الوفد مجيع املشاركني يف اللجنة. وابلنتقال اإ أأساس توافقي  اإ
ىل فهم أأفضل للمواضيع، فامي  مالهدف من مناقشاهتيكون ملزيد من العمل يف اللجنة. وأأعرب عن تقديره لأن  هو التوصل اإ

البيانية غري  لرسومعىل ا ن، اليت حتتوايSCCR/34/6و SCCR/34/5يتعلق بأأساليب العمل. وأأحاط علام ابلوثيقتني 
ملواصةل املناقشات من الاجامتعات السابقة لس تكشاف أأرضية مشرتكة ميكن  هس تعداداأأعرب عن ، و يسالرمسية للرئ 

 SCCR/26/8علهيا. وشدد عىل أأنه ينبغي للجنة أأن تنظر جبدية يف الأهداف واملبادئ كام هو مقرتح يف الوثيقتني الوقوف 
ىل  ان، اليت توفر SCCR/27/8و أأحاط و توافق يف ال راء داخل اللجنة. أأساسًا للأرضية املشرتكة، يف حاةل عدم التوصل اإ

ل يف الأس بوع السابق.  رسالها اإ علام مبقرتح الأمانة بشأأن مرشوع خطط العمل املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات، اليت مل يمت اإ
ىل بعض الوقت للنظر يف احملتوى والشلك. وميكن للرئيس أأن ي س  وأأفاد بأأنه  س متر لزتام اجملموعة ابء امل يطمنئ لحتا  اإ

 ابملشاركة البناءة يف معل اللجنة.

موقفه الراخس  وأأكد جمددا عىل( CEBSوحتدث وفد جورجيا ابمس ومجوعة دول أأورواب الوسطى ودول البلطيق ) .17
ىل ابلعمل من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن اعامتد معاهدة محلاية هيئات البث، واليت من شأأهنا أأن تابلزتامه  نتيجة ؤدي اإ
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اليت تطورت من خالل بث لهنج املتبع يف وضع معاهدة تأأخذ يف احلس بان خمتلف أأنواع ال أأعرب عن تفضيهل لو ذات مغزى. 
، يتعني دمج العنارص الرضورية لإنشاء بثمن أأجل ضامن امحلاية الفعاةل لهيئات ال ذكر أأنه تكنولوجيات رسيعة التطور. و 

ىل التقدم احملأأعرب الوفد عن تطلعه أأحاكم مس تقبلية. و  الهنج اذلي حيمي بنفس  هليفض عن ت رز يف وضع صك قانوين فعال و اإ
رسالت لهيئات ال  كام س بق ذكره يف ادلورات السابقة للجنة، أأقرت ومجوعة بدلان أأفاد أأنه . و ةلأأي وس يبث عرب القدر أأي اإ

ملؤسسات فائدة ا لملكتبات ودور احملفوظات، وكذكلفائدة اأأورواب الوسطى والبلطيق بأأمهية التقييدات والاس تثناءات ل
ليس يف وضع ميكنه من تقدمي دمعه للعمل عىل صك قانوين ذكر أأنه التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. و 

، ، مبا يف ذكل رشح أأفضل املامرساتج اتخمتلفة اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاءميكن للهنُ  ذكر أأنه دويل يف هذا اجملال. ومع ذكل،
ىل اللجنة خالل ادلورات السابقة، توجيه معل اللجنة فامي يتعلق ابلتوجهيات بشأأن التنفيذ الوطين وادلراسات ا ملقدمة اإ

ىل تبادل أأفضل املامرسات تخمتلف الهنج الوطنية.  هتطلعأأعرب الوفد عن للمعاهدات ادلولية. و  أأحاط علام مبرشوع خطط و اإ
ىل مزيد من الوقت لتحليلأأفاد بأأنه حي ومع ذكل،  الأمانة. هالعمل للتقييدات والاس تثناءات اليت أأعدت . تكل اخلطط تا  اإ

ىل ذكلواب ناقشات حول الاقرتاح اذلي تقدم به وفدا الس نغال امل للمشاركة يف  هاس تعدادعن اجملموعة أأعرب وفد ، لإضافة اإ
عادة البيع املدرجة يف جدول الأعامل. وأأخريًا، طمأأن   أأورواب الوسطى ودول البلطيق ومجوعة دولوفد والكونغو بشأأن حقوق اإ

 .ورةادلاملشاركة البناءة يف مجيع املناقشات خالل بشأأن الرئيس 

وشدد عىل أأمهية نرش مجيع ( GRULAC)وحتدث وفد كوس تارياك ابمس ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  .18
ابلنس بة جملموعة وأأفاد أأنه ىت يتس ىن تقيميها. س تحق، حامل س بق امل شعار ابلإ يف الوقت املناسب، و دورةالواثئق الرمسية للك 

ىل وضع برانمج معل متوازن  ودعيذكر أأنه معل اللجنة ادلامئة ذا أأمهية قصوى. و يعد بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،  دامئًا اإ
س تثناءات ملكتبات ودور احملفوظات والتقييدات والافائدة االتقييدات والاس تثناءات لحول حول حامية هيئات البث و 

لأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى، فضاًل عن اقرتاح ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية امؤسسات التعلمي والبحث و فائدة ل
من خالل املناقشات قضااي لبيئة الرمقية. وأأعرب عن أأمهل يف معاجلة لك هذه الاملتعلق ابوالاكرييب بشأأن حق املؤلف 

كام أأن املمنطقة الاس تثناءات والتقييدات من أأمه النتاجئ،  ذكر أأنمجيع ادلول الأعضاء. و  املتوازنة، واحرتام مصاحل وأأولوايت
ىل تنفيذ تكل املعاهدة. عززت  ىل مجيع الأعامل الرامية اإ ومجوعة وأأكد وفد دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ، وظلت متنهبة اإ

ملناقشات بشأأن حامية هيئات البث من أأجل حتديث حاميهتا، رغبته يف مواصةل اجمددا عىل بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب 
، الناجتة عن SCCR/34/4ابتباع الهنج القامئ عىل الإشارة. وأأعرب عن أأمهل يف مواصةل املناقشات حول الوثيقة وذكل 

د من جدول خذ يف احلس بان الواثئق الأخرى املتعلقة هبذا البنالأ عىل أأي حال، جيب وذكر أأنه ادلورة السابقة للجنة. 
الأعامل، مبا يف ذكل مناقشة الاقرتاح املقدم يف ادلورات السابقة من الأرجنتني وكولومبيا واملكس يك والوارد يف الوثيقة 

SCCR/33/5 .عن تقديره للنسخ احملدثة لدلراسات والعروض اليت الوفد لتقييدات والاس تثناءات، أأعرب وفامي يتعلق اب
ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مناقشة مفتوحة ورصحية حول وفد أأيد و ا املوضوع. قدم يف هذا الأس بوع حول هذس تُ 

ىل حل الاخالل ب ملكتبات ودور احملفوظات، دون فائدة االتقييدات والاس تثناءات ل طبيعة نتاجئ املناقشة، من أأجل التوصل اإ
اهامتمه مبواصةل املناقشات بشأأن الوفد  أأكدحناء العامل. و فعال للمشالك اليت تؤثر عىل املكتبات ودور احملفوظات يف مجيع أأ 

. SCCR/33/4، فضاًل عن اقرتاح الأرجنتني، الوثيقة SCCR/29/4املقرتحات املقدمة من اجملموعة الأفريقية، الوثيقة 
واصةل مبأأعرب عن اهامتمه مناقشة خطة العمل اليت صدرت يوم امجلعة بشأأن هذا املوضوع. كام أأعرب عن رغبته يف و 

ادلول الأعضاء أأفاد بأأن يف البيئة الرمقية. و املؤلف  املناقشات حول اقرتاح ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب لتحليل حق
ناكرها ابلنس بة وأأفاد بأأن ابلأمهية الكربى ذلكل الاقرتاح. أأقرت  التحدايت اليت قدهما العمل يف البيئة الرمقية ل ميكن اإ

مانة عىل ادلراسة املتعلقة بترشيع حق املؤلف منذ عام الوفد ية. وأأعرب احملم مصنفات لل  ، واليت من 2006عن امتنانه للأ
ىل مناقشات بناءة ومس تنرية. و   حولرغبته يف العمل بشلك بناء أأعرب جمددا عن شأأهنا أأن تثبت أأهنا أأداة قمية وتؤدي اإ

 موضوعات جدول أأعامل الاجامتع.
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ىل أأنه مع مرور الوقت، وأأعرب وفد الصني عن تأأييد .19 نواجه س  ه جلدول الأعامل والرتتيبات اخلاصة ابلجامتع. وأأشار اإ
 دلوراتيف اذكر أأنه و موقفه املرن فامي يتعلق بأأي اقرتاح بناء. عىل نفس التحدايت والتغريات يف العامل. وأأكد من جديد 

وأأفاد أأنه مرات عديدة.  هومقرتحات هعرب عن وهجات نظر أأ ، اكن قد تقنيةابملبادئ والأهداف والقضااي ال وفامي يتعلق  السابقة
ضافية. وأأعرب عن أأمهل يف أأن ياحلالية، س  ورة يف ادل حراز قدم تعليقات اإ بعضها يف ظل يف البنود أأو يف  تقدم كبرييمت اإ

 القيادة القديرة للرئيس وبفضل العمل الشاق اذلي تقوم به مجيع الوفود.

أأمهية كبرية للبنود اليت جتري مناقش هتا يف ذكر أأنه يويل ابس مترار البدلان الأفريقية و وحتدث وفد الس نغال ابمس ومجوعة  .20
ىل حامية هيئات ال  عادة البيع وحق املبثاللجنة. وأأشار عىل وجه اخلصوص اإ ؤلف ، والاس تثناءات والتقييدات، وحقوق اإ

ملكتبات ودور فائدة الالتقييدات والاس تثناءات أأولوايته يف جدول الأعامل يه ذكر أأن املتعلق ابلبيئة الرمقية. ومع ذكل، 
اجملموعة الأفريقية علام وفد لأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وأأحاط امؤسسات التعلمي والبحث و ولفائدة احملفوظات 

خطط  خلرباء ابرزين، وصياغةالتلكيف هبا ابلتطورات الأخرية يف أأعامل اللجنة، مبا يف ذكل الانهتاء من ادلراسات اليت مت 
املطروحة ، والربانمج غري الرمسي بشأأن الاس تثناءات والتقييدات وغريها من الواثئق اتمعل بشأأن الاس تثناءات والتقييد

، SCCR/34/4اجملموعة الأفريقية الرئيس عىل الوثيقة وفد  اللجنة. وفامي يتعلق مبسأأةل حامية هيئات البث، شكرعىل 
ناقشة، واذلي يعكس املقرتحات املقدمة خالل املناقشة. وأأعرب عن أأمهل يف أأن وكذكل العرض املوجز للموضوعات قيد امل 

حراز تقدم رسيع حنو اعامتد مرشوع معاهدة بشأأن هذا املوضوع. م متكّهن لوثيقة مبثابة أأساس للمناقشة وأأنتكون تكل ا من اإ
الرمسية املقدمة من الرئيس غري يانية أأعرب عن سعادته لظهور الرسوم الب وفامي يتعلق مبوضوع الاس تثناءات والتقييدات، 

 الربوفيسورو ريداند  ربوفيسوريف هذا املوضوع. وأأعرب عن امتنانه لل SCCR/35/6و SCCR/35/4السابق يف الوثيقة 
ىل املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف للأشخاص ذوي الإعاقة. و  امنكويب عن دراس هت أأفاد الاس تطالعية بشأأن الوصول اإ

ىل الردود عىل الاس تبيان من استندت سات تكل ادلراأأن  عىل سينغ ربوفيسور دوةل عضو. كام أأعرب عن امتنانه لل 23اإ
، وفقا SCCR/35/5 REVملؤسسات التعلميية والبحثية، الوثيقة فائدة احتديثه دلراسة حول التقييدات والاس تثناءات ل

اجملموعة الأفريقية عن امتنانه لدلكتور كروز عىل وفد أأعرب  املمنوح هل خالل ادلورة الثالثة والثالثني للجنة. كامتلكيف لل 
وأأفاد بأأنه . SCCR/35/6احملفوظات، الوثيقة دور ملكتبات و فائدة احتديثه وتنقيحه لدلراسة حول التقييدات والاس تثناءات ل

بشأأن الاس تثناءات والتقييدات، موارد ومواد اكفية دلهيا اللجنة ذكر أأن نتظر ابهامتم العروض التقدميية حول هذه الواثئق. و ي 
جراء بشأأهنا. وبعبارة أأخرى، قد حان الوقت أأن و  يكون أأكرث مالءمة س   صياغة صك قانوين مناسبذكر أأن لختاذ اللجنة اإ

اللمسات الأخرية وضع ، ميكن أأن تكون العروض مفيدة من أأجل SCCR/35/9كأداة قانونية ملزمة. وكام ورد يف الوثيقة 
طار  تعمتدج اُ . وأأعرب عن أأمهل يف أأن تكون أأي مبادرة أأو هنُ عىل ولية اللجنة يف تكل املرحةل من املفاوضات يف اإ

وتيسري املناقشات القامئة عىل النصوص. وينبغي أأن ينعكس ذكل بوضوح يف البنود بصياغة متعلقة الاس تثناءات والتقييدات 
الاس تثناءات والتقييدات يف وقت لحق. حول تدة س يقدم املزيد من التعليقات املم أأفاد أأنه مرشوع خطة العمل. و 

ىل ذكل، أأحاط و عادة املؤلف  اجملموعة الأفريقية علام بتحليل حقوفد ابلإضافة اإ املتعلق ابلبيئة الرمقية والاقرتاح املتعلق حبق اإ
ة الإضافية ملديري املرسح موضوع جديد يتعلق ابمحلايبشأأن ادرا  البيع. كام أأحاط علام ابلقرتاح املقدم من الاحتاد الرويس 

 حول مجيع البنود املدرجة عىل جدول الأعامل.البناءة ناقشات وأأفاد بأأن ومجوعته تلزتم ابمل عىل املس توى ادلويل. 

بأأن  ،(CACEECبدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية )ومجوعة ابمس  ، متحداثس تانخ زااكورصح وفد  .21
، أأثبتت نفسها مكنرب تفاويض همم يف جمال حق املؤلف. وقد أأنتجت معاهدات ختدم بو املهمةحدى جلان الوي اللجنة ادلامئة اكإ 

حرازه، هناك قضااي معلقة اكنت موضع نقاش لفرتة  مصاحل مجيع ادلول الأعضاء. ومع ذكل، فعىل الرمغ من التقدم اذلي مت اإ
ىل مرحةل جديدة  طويةل. وتعلق اللجنة أأمهية كربى عىل القضااي املدرجة يف جدول أأعامل الاجامتع. وقد حان الوقت لالنتقال اإ

أأخذ يف الاعتبار التطورات التكنولوجية والتحدايت يف البيئة املتغرية. يأأن يود الوفد ، بثفامي يتعلق ابل و معل اللجنة.  حفزيلت
برام املعاهدة العاملية محلاية هيئات البث من القرصنة. يونتيجة ذلكل،  ىل مناقشات ممثرة ذكر أأ و درك احلاجة امللحة لإ نه يتطلع اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس.واليت يف هذا الشأأن،  الوفد فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات، أأقر و  ميكن أأن تؤدي نتاجئها اإ
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ىل املعرفة واملعلومات لفائدة مجيع أأحصاب املصلحة، خاصة وعامة. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يمتخض معل  بأأمهية الوصول اإ
نظام امللكية الفكرية أأفضل، مع مراعاة احتياجات وأأولوايت من أأجل ة عن حل، وعن مبادئ الشمولية والرباغامتية اللجن

قلميية، دعحظي الاقرتاح املقدم من الاحتاد الرويس ذكر أأن امجليع. و  ىل دمع  ابدمع جامعي. ونيابة عن اجملموعة الإ وفود الويبو اإ
واحلقوق ذات  املؤلف حقوانفاذ مسأأةل حامية وأأفاد أأن رسح عىل املس توى ادلويل. مبادرة تعزيز حامية حقوق مديري امل 

خماطر سزتداد يف غياب اللواحئ ذات الصةل، والصةل ملديري الأداء هممة ابلنس بة جملموعة واسعة من مؤيدي فنون املرسح. 
نتا  اجليد للأداء امل  ساءة اس تخدام حقوق املديرين.  رسيحالإ بتعزيز تبادل اخلربات يف هذا اجملال، مه عن اهامت وأأعربواإ

نفاذ حق املؤلف واحلقوق ذات الصةل ملديري الأداء يف العمل املرسيح. وأأعرب  واس تكشاف الس بل املمكنة لتعزيز حامية واإ
ية بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشق وذكر أأن عن أأمهل يف احلصول عىل دمع ادلول الأعضاء بشأأن تكل املبادرة. 

الاعامتد عىل مشاركته البناءة هبدف بأأنه ميكنه لرئيس أأكد ل. و أأمام اللجنةمس تعدة لإجراء مفاوضات حول القضااي املتبقية 
 الانهتاء بنجاح من أأعامل ادلورة.

تكل وأأفاد أأن شارك بنشاط يف املناقشات املتعلقة مبعاهدة حامية هيئات البث. سي الاحتاد الأورويب أأنه  وفدوذكر  .22
كام ذكر أأنه . تقنيةمبواصةل العمل بشلك بناء للهنوض ابملناقشات املعقدة وال ، وأأعرب عن الزتامه اقشات ذات أأمهية كبريةاملن

عكس التطورات اليت حدثت يف القرن تن، وأأن بثلالحتياجات واملصاحل احلالية واملس تقبلية لهيئات ال الاس تجابة من املهم 
ىل مزيد من مشاركة اللجنة حىت يتس ىن  هتطلععرب الوفد عن أأ احلادي والعرشين. ويف هذا الس ياق،  امليض قدما يف لها اإ

مناقشات متعمقة بشأأن النص املوحد املنقح بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها والقضااي الأخرى اليت مت 
عدادها لدلورة السابقة يف الوثيقة  ىل توافق واسع يف  كر يف مناس باتذُ أأفاد أأنه . و SCCR/34/3اإ سابقة أأن هناك حاجة اإ

، يف البيئات هيئات البثال راء بشأأن نطاق امحلاية املزمع منحها، حبيث ميكن للمعاهدة أأن توفر حامية جيدة وفعاةل ل 
توافق خالل ادلورات السابقة من أأجل بناء قد بُذلت كبرية  اهجودكام أأفاد أأن التكنولوجية احلالية واملس تقبلية عىل السواء. 

يف ال راء بشأأن العنارص الرئيس ية للمعاهدة. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتيح ادلورة احلالية للجنة التفاق عىل هذه العنارص يف 
ضوء وجود نص ذي معىن يعكس الواقع والتطورات التكنولوجية يف القرن احلادي والعرشين. ومع أأخذ ذكل يف الاعتبار، 

برام معاهدة جديرة ابلهامتم. كام الزتامه ابلتقدم أأكد الوفد عىل  أأن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ملزتمون أأفاد حنو اإ
ىل و بشأأن الاس تثناءات والتقييدات. بشلك بناء ملناقشات امبواصةل  ذا اكنت املناقشات هتدف اإ س يكون من املفيد للغاية اإ

أأعرب عن لإطار احلايل للمعاهدات ادلولية. ويف هذا الصدد، تعميق فهم ادلوةل، ومراعاة احللول املمكنة واملرونة يف ظل ا
الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بأأن الإطار ادلويل احلايل حلق املؤلف قد مكّن ادلول الأعضاء يف الويبو ابلفعل اقتناع 

دخال التقييدات والاس تثناءات يف ترشيعاهتا الوطنية واحملافظة علهيا وحتديهثا. وهبذ ادلول س تجيب ت ه الطريقة، ميكن أأن من اإ
بداع. ونتيجة ذلكل، ل هو جائزة حق املؤلف أأن عىل ضامن تعمل احمللية بيامن  اوتقاليده ابشلك معقول لحتياجاهتالأعضاء  لالإ

ىل أأي صكوك جديدة وملزمة قانواًن يف هذا اجملال. ومع أأخذ ذكل يف احلس بان،  أأعرب الوفد عن يبدو أأن هناك حاجة اإ
رشادات بشأأن الطريقة اليت رار اقتناعه اس مت املعاهدات ادلولية يف  يذتنف يمت هبا بأأنه ميكن تنفيذ معل مفيد يف اللجنة لتقدمي اإ

ل الوفد أأحاط و القوانني الوطنية.  رسالها اإ علام مبقرتح الأمانة ملرشوع خطة معل بشأأن التقييدات والاس تثناءات، اليت مل يمت اإ
احملتوى. وكام قيل يف من حيث الشلك و هنم مجيعا حباجة اىل الوقت للنظر يف هذا الاقرتاح د أأ وأأفايف الأس بوع السابق. 

فامي و املايض، ميكن أأن يكون تبادل أأفضل املامرسات بطريقة شامةل لصاحل مجيع أأعضاء الويبو مبثابة أأداة مفيدة يف هذا الصدد. 
طار بند الاحتاد الأورويب أأعرب وفد "مسائل أأخرى"، بعنوان  جدول الأعامل يتعلق ابملواضيع اليت جتري مناقش هتا حاليًا يف اإ

عادة البيع يف جدول الأعامل. عن وادلول الأعضاء فيه  درا  حق اإ درا  كام تأأييد اقرتاح وفد الس نغال والكونغو ابإ أأيد اإ
 بند جديد يف جدول الأعامل ادلامئ للجنة.ك املوضوع 

 لبثمن جدول الأعامل: حامية هيئات ا 5البند 
من جدول الأعامل بشأأن حامية هيئات البث. وذكر أأن هذه املسأأةل قد نوقشت عىل نطاق  5افتتح الرئيس البند  .23

. وفامي يتعلق ابلعمل اذلي بدأأوه لبعض امجيعهلم واسع يف املايض واس مترت يف كوهنا قضية ذات أأمهية أأساس ية ابلنس بة 



SCCR/35/11 Prov. 
10 
 

للجنة بأأن دلهيم النص املوحد املنقح بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية اأأعضاء معل ادلورة السابقة، ذكّر لس امي الوقت، 
ىل تكل الوثيقة يف وفود أأشارت من الا عددأأفاد بأأن . و SCCR/34/4واحلقوق املزمع منحها والقضااي الأخرى، الوثيقة  اإ

ىل ذكل، ذكّر الافتتاحية. وقد ُعرضت تكل الوثيقة عىل اللجنة خالل ادلورة السابقة يك ينظر فهيا بياانهت ا امجليع. وابلإضافة اإ
، اليت SCCR/33/5اللجنة أأيضًا بأأن هناك مالحظة هممة بشأأن مرشوع معاهدة حامية هيئات البث، الوثيقة أأعضاء 

املناقشات حول هيئات البث جارية لفرتة طويةل من الزمن. وذكر أأن ا وفود الأرجنتني وكولومبيا واملكس يك للنظر فهيا. هتقدم
جراهئات املناقشات، واس متر وقد أأجري جرااإ . ومع أأخذ ذكل يف تقنيةا عىل مس توى يتضمن بعض اجلوانب ال هئ، وينبغي اإ

بعض اجللسات واملناقشات حنو جلسات غري رمسية برسعة. وفتح الباب ملنسقي اجملموعات لالإدلء ستتحرك الاعتبار، 
بياانهتا ملدة دقيقتني الادلء ب مية. وطلب من املنظامت غري احلكومية املنظامت غري احلكو  ا الوفود الوطنية وممثيلهي، تلاببياانهت

ىل حنو الأمام حسب املامرسة املعتادة من أأجل نقل العمليات  ىل جانب الوصول اإ  يف الوقت املناسب.اجللسات غري الرمسية اإ

ويل للحامية الفعاةل لهيئات البث، وأأكد وفد سويرسا، متحداًث ابمس اجملموعة ابء، عىل أأمهية حتديث الإطار القانوين ادل .24
ولية امجلعية بجملموعة ابء أأعرب عن اس مترار الزتام ايف العامل احلديث. و  تواهجهوالواقع اذلي تقنية معاجلة القضااي ال هبدف 

ىل اتفاق بشأأن أأهداف املعاهدة ونطاق بتوصل عقد مؤمتر دبلومايس  اشرتطت، اليت 2007العامة لعام  ها احملدد اللجنة ادلامئة اإ
ذا ما أأفاد أأن وموضوع امحلاية. و  ىل مرحةل ميكن للجنة أأن تقرتح عىل ُأريد هناك عنارص تتطلب مزيدا من املناقشات اإ التقدم اإ

لهيا دلهيا ادلول الأعضاء ذكر أأن امجلعيات العامة عقد مؤمتر دبلومايس بشأأهنا. و  فهم خمتلف للمبادئ الأساس ية اليت استند اإ
العنارص من أأجل حماوةل فهم هذه املبادئ تكل ناقش يتعني عىل ادلول الأعضاء أأن ت علهيا. ونتيجة ذلكل،  نص الرئيس واعمتد

ابملناقشات وتعزيز فهمها التقين من أأجل حتديد أأعرب الوفد عن اس مترار الزتامه بشلك أأفضل. ومع أأخذ ذكل يف الاعتبار، 
لنص. ولهذا الغرض، وفري النضج ل بتم ل اليت من شأأهنا أأن تسمح هلبشلك متباد واملقبوةلالأحاكم الأكرث مالءمة وفعالية 

امحلاية واحلقوق املزمع منحها والقضااي الأخرى،  موضوعحب مبناقشة الصيغة اجلديدة للنص املوحد املنقح بشأأن التعاريف و ر 
 يغيب عن الأذهان أأن ينبغي أألذكر أأنه ، كأساس معقول ملزيد من املناقشة. و SCCR/34/4يف اجلزء أألف من الوثيقة 

تكل قضااي اليت تواجه هيئات البث يف العامل، من أأجل حتديد أأفضل الطرق ملعاجلة ابلالعنرص احلامس هو الفهم التقين واملعرفة 
يالء الاعتبار الواجب لهذه احلقيقة يف أأي  ادلورات احلالية ممارسة خالل القضااي من خالل نص معاهدة مفيد. وينبغي اإ

من أأجل تيسري معلية التفاوض  تقنيةال امرسات من املهم الاس تفادة القصوى من املكام أأفاد لأنه ملقبةل للجنة. وادلورات ا
ىل نتيجة ذات معىن ختدم مجيع ادلول الأعضاء وأأحصاب أأعرب عن الزتامه اخلاصة ابملعاهدة. و  مبواصةل املسامهة يف التوصل اإ

 املصلحة عىل أأفضل وجه.

الأمهية الكبرية اليت تعلقها وأأكد جمددا عىل  ومجوعة دول أأورواب الوسطى ودول البلطيق وحتدث وفد جورجيا ابمس .25
برام املعاهدة بشأأن حامية هيئات البث. كام شدد عىل التشجيع عىل امليض قدمًا بعمل اللجنة يف حتقيق التقدم  ومجوعته عىل اإ

ن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها ، النص املوحد املنقح بشأأ SCCR/34/4بشأأن اجلزء أألف من الوثيقة 
ىل بناء املناقشات بشأأن النص والهنوض ابلعمل حنو وضع صك قانوين مالمئ وفعال ل  هتطلعأأعرب عن والقضااي الأخرى. و  اإ

عمل حنو عقد التطور. وأأكد الزتامه ابلرسيعة حيمي هيئات البث ابملعىن التقليدي حفسب، بل يأأخذ يف الاعتبار بيئة رمقية 
ادلول الأعضاء أأفاد بأأن سفر عن نتيجة ذات مغزى. و ي من شأأنه أأن ، الأمر اذلي مؤمتر دبلومايس بشأأن اعامتد املعاهدة

املذكورة أأعاله، من أأجل وضع الصيغة الهنائية  لبنودبشلك بناء يف جلسات ومناقشات غري رمسية حول الوثيقة واستشارك 
 رتة طويةل.مناقش هتا لف جرتللمعاهدة اليت 

ندونيس يا، متحداًث ابمس ومجوعة أ س يا واحمليط الهادئ، أأن كيفية تطبيق املعاهدة يه مسأأةل تتطلب  .26 وازن. توأأكد وفد اإ
ىل ولية امجلعية العامة لعام أأعرب عن رغبته و  يف وضع الصيغة الهنائية ملعاهدة متوازنة بشأأن حامية هيئات البث استنادًا اإ

أأعرب الكبيل ابملعىن التقليدي. ومع ذكل، والبث ملؤسسات البث  ةالهنج القامئ عىل الإشار أأساس  ، لتوفري امحلاية عىل2007
ذا مت الوفاء ابلولية. عن دمعه  ومجوعة بدلان عن الزتام الوفد أأعرب و عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن حامية هيئات البث فقط اإ
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ىل النص املأ س يا واحمليط الهادئ ابملشاركة بشلك بنّاء يف مناقشة حام يف الوثيقة  وحدية هيئات البث، استنادًا اإ
SCCR/34/4 . جياد أأعرب عن أأمهل يف أأن كام  فهم التقين واملشرتك لهذه املسأأةل.ال حل من خالل تعزيز يمت اإ

هناك رأأى أأن فامي يتعلق ابلأس ئةل اليت ل تزال موضع نزاع، و ديد. اجلالنص املوحد الصني أأنه اطلع عىل  وفد أأفادو  .27
ىل مزيد من املناقشة. وأأعرب عن أأمهل يف حتقيق تقدم جيد، وتعهد بتقدمي تعاونه لإجراء مناقشة اكمةل للنص. حا وأأعرب جة اإ

جياد ابلتعاون مع مجيع الأطراف عن ثقته أأنه   حل جيد لتحقيق التقدم وامليض قدما يف هذه القضية.سيمت اإ

أأعرب . و الاحتاد دلول الأعضاء يفلأأولوية ابلنس بة  متثلبث وأأكد وفد الاحتاد الأورويب أأن معاهدة حامية هيئات ال  .28
نه يتطلع لك بعن الزتامه  قوة بتطوير العمل بشأأن القضااي اتخمتلفة اليت مت حتديدها خالل دورات اللجنة السابقة. وذلكل، فاإ

ىل تعزيز مشاركة مجيع الوفود من أأجل مناقشة خمتلف القضااي هبدف حتقيق توافق يف ال راء بش أأن العنارص الرئيس ية اإ
حراز مزيد من التقدم عىل أأساس النص املوحد املنقح بشأأن التعاريف وموضوع  للمعاهدة املقبةل احملمتةل. وأأعرب عن أأمهل يف اإ

عداده لدلورة السابقة، واذلي يشلك أأساسًا جيدًا للمناقشات.  كام امحلاية واحلقوق املزمع منحها والقضااي الأخرى، اذلي مت اإ
التقنية واملوضوعية مع اللجنة مالحظاته تقامس عدد من وكذكل اس تعداده ل عمقة، تلإجراء مناقشات م ن اس تعداده أأعرب ع

نه ذكر أأنه النص. و بشأأن  ىل معاهدة ذات مغزى يأأن معل اللجنة ينبغي أأن يرى كام قيل يف مناس بات عديدة، فاإ ؤدي اإ
رسالت هيئات أأفاد أأن و تعكس التطورات التكنولوجية يف القرن احلادي والعرشين.  التقليدية عىل ش باكت البث اإ

ذكر أأعامل القرصنة. كام ضد امحلاية ادلولية  ضمن، تالالحق رسالالإ و  ، مثل الإرسال املزتامنعىل وجه اخلصوص ،احلاسوب
لقرصنة، سواء وقعت أأعامل اضد  بثعلق أأمهية كبرية عىل الفهرسة املالمئة للحقوق، مما يتيح امحلاية الالزمة لهيئات ال بأأنه ي

ملناقشة القضااي الأخرى اليت مت  هاس تعدادعن أأيضا كام أأعرب الإرسالت احملمية أأو بعد حدوث الإرسال. ابلزتامن مع 
ينبغي أأن تكون الأمثةل اليت حددهتا املعاهدات الأخرية يف أأفاد أأنه . ويف هذا الس ياق، مبزيد من التفصيل حتديدها يف النص

ىل توافق واسع يف ال راء بشأأن نطاق امحلاية املزمع منحها، هذا اجملال مبثاب ة توجيه لأعامل اللجنة. وبصورة أأمع، هناك حاجة اإ
امية اكفية وفعاةل. وأأعرب حب تتطور يف عامل تكنولويج يزداد تعقيدا البث اليتهيئات زود حبيث ميكن ملعاهدة مس تقبلية أأن ت

جياد حل بشأأن العنارص الرئيس ية للمعاهدة عن أأمهل يف أأن تسمح اجلهود الكبرية اليت بُ  ذلت خالل ادلورات السابقة ابإ
ىل نتيجة انحجة.  والوصول هبا اإ

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابمس ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. و أأيد و  .29 أأفاد أأن وفد الأرجنتني اإ
اليت شاركت يف رعايته.  SCCR33/5للأرجنتني، كام ورد يف الوثيقة ة ابلنس بأأمهية كبرية اكن هل حتديث حامية هيئات البث 

يف الوقت احلارض. ومن شأأن حولها توافق يف ال راء هناك  ليسمن الرضوري حل عدد من القضااي املركزية اليت وذكر أأنه 
ىل  كر قامئ عىل الإشارة، كام ذُ ال هنجالذكل أأن يتيح هلم احلصول عىل اقرتاح أأسايس لصك بشأأن حامية هيئات البث، استنادًا اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس يف س يؤدي ذكل افاد أأن . و 2007يف ولية عام  كام ذكر املدير العام، كام أأفاد أأنه . العام القادماإ
ميع الربامج. اخلاصة جب شارات الإ ب أأن يشمل هذا التفسري وجيولية امجلعية عددا من التفسريات مبرور الوقت. تتطلب 

شارة هممة. تعد أ خر،  مبعىنو  ىل احلقوق ذات الصةل و يشري قاش ند ال يالصك ق ذكر أأن و الطبيعة اتخمتلفة لالإ احلامةل شارة الإ اإ
اتحة للجمهور. ومن هذا املنظور، من الرضوري مراعاة التغيريات التكنولوجية اليت حدثت القضية يه الإ أأفاد أأن و  لربامج.ل

ىلوصول مس هتليك وتأأيت طريقة التقليدية أأنشطهتا. بث ا هيئات ال مؤخرًا وأأثرت عىل الطريقة اليت تنفذ هب  هذا احملتوى اإ
من أأنه ذكر هيئات البث حامية فعاةل لإرسالهتا. كام ل عاهدة أأن توفر ملفقط وميكن عىل نفس القدر من الأمهية.  احملتوى

قضااي أأخرى مثل التصالت السلكية بنتباه الرضوري الرتكزي عىل القضااي املتعلقة ابملعاهدة املس تقبلية دون تش تيت الا
عن أأمهل يف رؤية معل الوفد لك دوةل أأن تنظمه. وأأعرب ميكن لأأو ادلفاع عن الإرسال، الأمر اذلي ها قواعد وأأ والالسلكية 

حراز تقدم بشأأن بعض القضااي التقنية املعلقة. كيأأكرث دينامي  ىل اإ شأأن ذكل أأن  منوأأفاد أأنه ة يف ادلورة احلالية، مما س يؤدي اإ
ىل اتفاق بشأأن  ابلعمل حنو عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن اعامتد أأعرب عن الزتامه امحلاية ونطاقها. و أأهداف يسهل التوصل اإ

 معاهدة بشأأن حامية هيئات البث.
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، بالدهل وذكر بأأن املوضوع ذو أأمهية قصوى ابلنس بة  ،حامية هيئات البثحول وحتدث وفد الس نغال بصفته الوطنية  .30
حراز تقدم. وأأعر  فيه بدل ، كام هو يقوم املناقشات جتري يف الوقت اذلي كام أأفاد أأن ب عن أأمهل يف أأن تتيح ادلورة احلالية اإ

ىل رمقي. ونتيجة ذلكل، أأصبحت حامية الإشارة بتغيري احلال يف العديد من البدلان الأفريقية،  أأفاد مهية. و مزتايدة الأ لك يشء اإ
ىلأأدى  تطور التكنولويجأأن ال   ظهور أأشاكل جديدة من القرصنة. ومن أأبرز الأمثةل عىل ذكل انتشار اجملالت الإلكرتونية اإ
يدرك متاما تكل املشالك. وقبل بضعة أأسابيع وذكر بأأنه . بثمع بني عنارص غري مرخصة للنص والصور من هيئات ال جتاليت 

علقها عىل اعامتد ي ماهتا. وهذا يوحض الأمهية اليت مدونة للصحافة، حيث اكنت تكل املسائل يف مصمي اهامتبالده فقط، اعمتدت 
. كام سلط الضوء بثيف الوقت الراهن تعريف حمايد لل تؤيد الس نغال بالده أأن الوفد  نص دويل بشأأن هيئات البث. وذكر

كنة أأصبحت الاس تخدامات اجلديدة مم و الاقتصادية. ا مناذهجتدرك التغيري اذلي جيري عىل  هيئات البثعىل حقيقة أأن 
 عن أأمهل يف أأن تؤخذ هذه املواضيع بعني الاعتبار يف س ياق مناقشة اللجنة.الوفد بفضل التقنيات اجلديدة. وأأعرب 

ندونيس يا ابمس ومجوعة أ س يا واحمليط الهادئ. وفامي يتعلق  .31 يران الإسالمية البيان اذلي أأدىل به وفد اإ وأأيد وفد مجهورية اإ
علام ابلنص املوحد املنقح بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها الوفد مبسأأةل حامية هيئات البث، أأحاط 

تشلك ها الوفد عىل مجيع املقرتحات النصية املتعلقة ابلقضااي املعلقة، اعترب حتتوي والقضااي الأخرى. وملا اكنت هذه الوثيقة 
أأفاد أأن سهل حتقيق أأهداف املناقشة. و ت أأن  اشأأهنمن ورأأى أأن الوثيقة أأساسًا مناس بًا ملداولت اللجنة خالل الأس بوع. 

ذا اكنت حقوق امللكية الفكرية ينبغي أأن ت  منائية. و يعترب طبق فامي يتعلق هبيئات البث ن حتديد كيفية وما اإ وضع ذكر أأن قضية اإ
أأمهية  تذاهو مسأأةل الكبيل ابملعىن التقليدي، والبث لهيئات البث معاهدة لتوفري امحلاية عىل الهنج القامئ عىل الإشارات 

قصوى ابلنس بة مجليع ادلول الأعضاء ويتطلب موازنة دقيقة تعكس املصاحل املرشوعة مجليع الأطراف وأأحصاب املصلحة يف 
شارة ن نطاق املعاهدة، كأحد العنارص الرئيس ية، س يؤثر ابلفعل عىل أأحاكم املعاهدة برمهتا. ووأأفاد أأ اجملمتع.  ىل ولية يف اإ اإ

ن نطاق املعاهدة يقترص عىل حامية أأفاد الوفد أأ ، ومع مراعاة البيئة الرمقية املتطورة والتطورات التكنولوجية، امجلعية العامة
هيئات البث والبث الكبيل ابملعىن التقليدي. وينبغي صياغة هذا النطاق والتعاريف الواردة يف الوثيقة بطريقة تقلل من 

ال هناك أ راء متباينة عىل مس توى الس ياسات، لس امي فامي يتعلق مبسأأةل معليات الغموض وتضمن اليقني القانوين. وبيامن ل تز 
ىل املناقشات اليت ستسامه بقوة يف  هتطلعأأعرب الوفد عن الإرسال املؤجل،  مجيع  االفجوة احلالية يف املواقف. ودع سداإ

ىل نتيجة م ىل املشاركة البناءة يف املناقشات من أأجل التوصل اإ  لموسة يف هناية الأس بوع.ادلول الأعضاء اإ

من مواصةل هذا اللجنة متكن ت معل اللجنة، وأأن يجني يف أأن توجه روح مراكش وب عن أأمهل وفد املكس يك أأعرب و  .32
عىل جناح ادلول عاما بعد انقضاء عرشين أأفاد أأنه . و ابلنس بة لبالدة موضوع حامية هيئات البث همم للغايةوذكر أأن الزمخ. 

حان الوقت ملضاعفة هجودها لإحراز تقدم حنو اختتام املسأأةل وحتقيق الولية اليت ُمنحت للجنة  فقدالأعضاء يف التفاوض، 
ىل جانب الأرجنتني وكولومبيا، ذكر أأن بالده و  منذ عدة س نوات. تناول هذا املوضوع ل عىل اختاذ موقف جشعت املكس يك، اإ

متام املفاوضات ابقرتاح أأسايس محلاية عن املواضيع الأخرى اليت تناولهتا اللجنة بسبب نضج املنابعيدا  قشات. ومن الرضوري اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس من أأجل التنفيذ الاكمل لولية اللجنة. و  ميكهنم الاس مترار يف الولية أأفاد أأنه هيئات البث وادلعوة اإ

النظر الوفد ا السبب، اقرتح مي هيئات البث. ولهذابرام صك حيالتطورات التكنولوجية حىت يمتكنوا من ودجمها مع الأصلية 
ذكر أأن صياغهتا. و جرت ، اليت تتناول اخليارات اليت SCCR/34/4يف اخليارات اليت ُأدرجت يف اجلزء أألف من الوثيقة 

املزمع لحقوق لقضية رئيس ية. وينبغي وذكر أأهنا سمح هلم بوضع نص مفتوح لأي تطورات تكنولوجية يف املس تقبل. ت س الوثيقة 
شاراهتا ات هيئ منحها أأن متنح رسال اإ ىل "أأي أأفاد أأن أأي وس يةل ممكنة. و عرب البث احلق احلرصي يف الترصحي ابإ الإشارة اإ

ىل النظر يف هذا الاحامتل.تتضمن وس يةل"   تغطية واسعة للغاية. ودعا بلك احرتام ادلول الأعضاء اإ

للجنة أأفاد أأنه رمغ أأن دلى اة والاكرييب. و وفد الربازيل بيان كوس تارياك نيابة عن ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينيأأيد و  .33
ل أأنه جدول أأعامل مزدمح،  حراز تقدم جوهري يف مجيع القضااي قيد املناقشة، مبا يف ذكل ال اإ والإجراءات بث، من املهم اإ

عادة البيع، فضاًل عن  أأفاد أأنه ية. و ق املؤلف يف البيئة الرمق احلامسة حلقضية ال اتخمتلفة بشأأن التقييدات والاس تثناءات، وحق اإ
ضافية حول لك قضية مع بدء املناقشات اخلاصة هبا. وفامي يتعلق ابلبند يس   من جدول الأعامل، حامية هيئات  5قدم تعليقات اإ
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فامي و ملواصةل مشاركته البناءة بشأأن املوضوعات الواردة يف مرشوع النص املنقح للرئيس.  هاس تعدادأأعرب الوفد عن البث، 
ىل التسعينات. يعود املناقشات وأأصل قضية ال ذكّر اللجنة بأأن ، بثالإشارات اليت حتمل برامج ال  يتعلق هبدف منع رسقة اإ

ىل الفقرة الأوىل من  ىل النظر اإ ، اليت ذكرت .SCCR/13/3 Corrected، الوثيقة 2005املقدم عام اقرتاح الربازيل ودعا اإ
ن الربازيل بصفهتا عضوا يف اتفاقية روما وبو  هنا تشارك ابلاكمل يف هدف منع املشلكة يئات بث هامة، فها موطنا له ص "اإ فاإ

تسبب يف خسائر اقتصادية كبرية ت ، لأن رسقة الإشارة بثمحل برامج ال يف رسقة الإشارات، اليت تس تخدم اخلطرية املمتثةل يف 
عاة ال اثر املرتتبة عىل رسقة عىل أأنه من املناسب حتديث احلقوق اليت منحهتا اتفاقية روما ملرا يل. وتوافق الرباز بثلهيئات ال 

يف الوقت احلارض كام اكنت يف تظل سارية املفعول هذه اللكامت أأفاد أأن و ". لتطورات التكنولوجية احلديثةابلنس بة ل الإشارة 
 حامية هيئات البث حامية اكمةل مع كنيف الوقت احلارض، كام اكن دامئا، أأنه من املمأأعرب عن اس مترار اقتناعه ذكل الوقت. و 

يالء الاهامتم الواجب للمصاحل العامة وحقوق أأحصاب احلقوق ال خرين مبوجب نظام حق املؤلف. و  املناقشات يف ذكر أأن اإ
جراء مناقشات بناءة حول النص  هتطلعأأعرب عن بفهم أأفضل ملواقفه بشأأن تكل املسائل. و مسحت ادلورتني السابقتني  ىل اإ اإ

 .2007ية ، مضن رشوط ولSCCR/34/4الوارد يف الوثيقة 

ىل النص املوحد وأُ  ورةيف ادلمناقشة اللجنة وذكر وفد الياابن أأن  .34 حرز تقدم حنو فهم مشرتك السابقة استندت اإ
. ومبوجب نظام حق املؤلف املؤلف يف نرش املصنفات احملمية حبق حموراي ادورتلعب هيئات البث كام ذكر أأن للقضااي. 

البث لفرتة طويةل يف العامل الرمقي. وهبذا املعىن، ينبغي حتديث امحلاية  لهيئاتولية اية ادلمت التخيل عن امحلادلويل احلايل، 
. وبعد أأن ذكر ذكل، أأقر الوفد بأأن هناك حاجة ملزيد من املناقشة لتعميق التفامه بني بشلك عاجل بثادلولية لهيئات ال 

حراز مزيد من التقدم خالل ا ن أأجل عقد مؤمتر دبلومايس لتكييف املعاهدة يف م دلورةادلول الأعضاء. وأأعرب عن أأمهل يف اإ
 للمشاركة يف العمل بطريقة بناءة. هاس تعدادوأأعرب عن أأقرب فرصة ممكنة. 

ىل فريقيا اوفد جنوب  أأشارو  .35 ىل حامية هيئات البث هو أأمر حمتي ابلنس بة لصناعة البث. اإ ويعد ذكل أأمرا أأن السعي اإ
، أأي أأنه ينبغي أأن 2007عام ولية ن يقترص نص مرشوع معاهدة البث عىل ينبغي أأ و للتمنية. ابلنس بة مركزاي بشلك خاص 

ىل الإشارة ويركز عىل هيئات البث ابملعىن التقليدي. ولمتكني  شمل ذكل بث أأي ي من الناحية التكنولوجية،  املعاهدةيستند اإ
يف هناية الأمر التغلب عىل  مسعى صعب التحقيق، ولكن من الرضوريهو حامية هيئات البث أأفاد أأن منصة تكنولوجية. و 

، اكبري  اتقدمأأحرزوا يف الاجامتعات الأخرية، أأفاد أأهنم هذه املشلكة من أأجل توفري امحلاية من قرصنة الإشارات وتأأثريها. و 
ىل العمل من أأجل  واقرتبوا من فهم مشرتك بشأأن نطاق املعاهدة وهدفها. بعض ل حل اجياد ومع ذكل، مازالوا حباجة اإ

ىل اتفاق. مت ساس ية اليت التحدايت الأ  مفهوم الإرسال. حول عىل وجه اخلصوص، هناك اختالف مزتايد و نعهم من التوصل اإ
ىل توس يع نطاق امحلاية،  خار  ولية عام اذلي يعترب وهناك قلق دلى بعض الوفود من أأن تطبيقه ل ينبغي أأن يسعى اإ

جراء مناقشات بشأأن هذه املسأأةل  هتطلعأأعرب عن . و 2007 ىل اإ ىل اإ واملسائل الأخرى ذات الصةل، واليت ينبغي أأن تؤدي اإ
 من قرصنة الإشارات، متش يا مع ولية الهنج القامئ عىل الإشارات.بث محلاية هيئات ال دبلومايس عقد مؤمتر 

 ز هجودمهيعز وذكر ان تفرس أأس باب ذكل ابلفعل. ، وأأفاد بأأنه وفد الاحتاد الرويس أأمهية كربى عىل املناقشاتعلق و  .36
طالقا. أأمر هو  من الرضوري للغاية عقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب وقت ممكن. وكام أأظهرت املناقشات يف و ل غىن عنه اإ

ن غالبية ادلول الأعضاء مس تعدة ذلكل، وعىل اس تعداد للعمل عىل أأساس نيص. وذكّر ابلتقدم الهام اذلي مت  ذكل اليوم، فاإ
حرازه يف فهم أأحاكم نص الرئيس.  ينتقل النص من اقرتاح وذكر أأنه قد الوقت احلارض، جيب علهيم جتاوز ذكل.  يفوأأفاد أأنه اإ

ىل اقرتاح من اللجنة. من  ذا مل يدخروا هجداو الرئيس اإ يف الوقت أأفاد أأنه ، فس يكون مبقدورمه القيام بذكل والتحرك برسعة. و اإ
ىل مراعاة التكنولوجيات اجلديدوفود احلايل، حتدث عدد كبري من ال للتعامل مع  هاس تعدادوأأعرب الوفد عن ة. عن احلاجة اإ

كام هو مذكور مرارًا وتكرارا، لبد من اعامتد أأحاكم جديدة ملراعاة مصاحل هيئات البث مع أأفاد أأنه القضااي مبرونة كبرية. و 
معينًا من  . وذكّر اللجنة بأأن عدداً هنا رضورة مطلقة ذات أأمهية قصوى ابلنس بة هلوأأفاد بأأ مراعاة التقدم يف التكنولوجيا. 

قد مت ابلفعل اختاذ عدد كبري من أأفاد أأنه الس نغال ابلفعل. و وفد ، كام ذكر يقع حتت ترصفهمالأحاكم يف الترشيع الوطين 
 15 ـيف الس نوات التنفيذه يف الاعتبار العمل اذلي مت يتعني علهيم أأن يأأخذوا القرارات بناء عىل التكنولوجيا اجلديدة. كام 
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يف الواقع، ميكن رؤية ذكل يف نص و. ادد كبري من القرارات، واس تلهمت اللجنة مهنا ومل تنساهنه مت اختاذ عأأفاد بأأ املاضية. و 
ىل الأمام والعمل بفعالية، مع  معن امتنانه ذلكل النص، اذلي مسح هلالوفد الرئيس. وأأعرب  التكنولوجيا مراعاة ابلتقدم اإ

ىل وثيقة حمددة تسمح هلم التوصل  متعني علهيي وأأفاد بأأنه متعات املعنية. هيئات البث واملس متعني ومجيع اجمل ومصلحة اجلديدة  اإ
 بعقد مؤمتر دبلومايس.

ىل توافق يف  .37 وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة خالل ادلورة اخلامسة والثالثني من التوصل اإ
ملموسة للمناقشة بشأأن حامية هيئات البث، من الرضوري نتاجئ حتقيق من أأجل وأأفاد أأنه ال راء بشأأن حامية هيئات البث. 

منحها. زمع ريف وموضوع امحلاية واحلقوق املامبا يف ذكل التع ،النظر يف الفرق بني بيئات البث وقوانني لك بدل بشأأن القضااي
ىل املشاركة يف املناقشات مع ادلول الأعضاء الأخرى بشأأن هذا املوضوع بطريقة اإ  هتطلعأأعرب عن و   جيابية وبناءة.اإ

حرازه خالل ادلورة ال .38 ىل أأنه عىل الرمغ من التقدم التقين اذلي مت اإ رابعة وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
والثالثني للجنة، لتزال هناك اختالفات كبرية بني ادلول الأعضاء بشأأن القضااي الأساس ية املتعلقة ابملعاهدة، مبا يف ذكل 

اجللسات غري الرمسية يف هذا  خاللوالغرض. ونتيجة ذلكل، بدًل من الرتكزي حرصاًي املوضوع و منحها زمع نطاق احلقوق امل
للتحدث يف اجللسة العامة عن بعض املبادئ الأساس ية مناسب الوقت يكون والنصية، قد  تقنيةالأس بوع عىل الأعامل ال 

ىل تكل املناقشة.ه لعتطأأعرب عن كل الطلب للنظر فيه و م الوفد ذومقاصد املعاهدة. وقد  اإ

أأفاد مجيع الأس ئةل اليت مل تمت الإجابة علهيا بعد. و من الاجابة عىل الاجامتع متكن العراق عن أأمهل يف أأن ي وأأعرب وفد  .39
فامي يتعلق حبامية هيئات البث، ، لس امي عمل بطريقة بناءة لتحقيق النتاجئ املتوقعة فامي يتعلق ببنود جدول الأعامليس  أأنه 

أأن أأعرب عن ثقته يف لأشخاص ذوي الإعاقة. و فائدة املكتبات ودور احملفوظات وكذكل لفائدة اات والاس تثناءات لالتقييدو 
فامي يتعلق ابملواضيع الثالثة اليت نحت هلم مُ تكل الولية أأفاد بأأن . و 2012اللجنة س تحافظ عىل ولية امجلعية العامة لعام 

ةل الأخرى وحامية الأعامل الأخرى. وينبغي مراعاة التقدم التقين اذلي ظل مس مترًا لجهات الفاعل أأمهية خاصة وهناك تتناولها. 
لمعاهدة اليت حتمي هيئات البث أأن تأأخذ ذكل يف ينبغي لو ، لأن ذكل س يكون هل تأأثري عىل مفهوم البث. 2007منذ عام 

لعبت دورا رئيس يا اليت  ناءات والتقييداتالس تث خياطبونه ابلنس بة لبعني الاعتبار امجلهور اذلي كام جيب الأخذ الاعتبار. 
جاابت عىل الأس ئةل ه ميكن أأنؤهل بفاأأعرب عن تيف اكتساب املعرفة، لس امي يف البدلان النامية. و  للجنة احلصول عىل اإ

 املطروحة.

 عن الأعضاء الـ ن هذه يه املرة الأوىل اليت يشارك فهيا يف اللجنة ادلامئة نيابةأأ ممثل الاحتاد الإفريقي للمذيعني أأفاد و  .40
ن ذكل ل الأوىل يف اللجنة، يه مشاركته تعد بيامن و املمثلني.  58 يعين أأهنا املرة الأوىل اليت يسمع فهيا عن املواضيع فاإ

ىل جانب رمبا مل يكن عىل مقربة من النقاش، لكنه يركز بشلك كبري عىل جوهره، وذكر أأنه عروضة. امل العديد من املنظامت اإ
معلهم. وأأعرب عن دمعه مجليع يعترب جوهر ذكل البث الإذاعي، اذلي ويشمل تكل املواضيع.  شأأنب اليت معل معها 

احتاد ملنظامت البث، وأأكد عىل رغبته يف اس تكامل وذكر أأهنم عبارة عن املوضوعات اليت جتري مناقش هتا يف اللجنة. 
يجب أأن يأأخذوا ف وضوع، لس امي يف س ياق أأفريقيا، لأهنم يناقشون هذا املنظرا املناقشات حول معاهدة حامية هيئات البث. و 

مشلكة اثبتة تقريبا عرب أأحضت القرصنة وأأفاد أأن الإنرتنت والأرضار اليت حلقت هبيئات البث. معدل بعني الاعتبار ارتفاع 
وذكر أأن  ؤلف.حبق املقوانني ول حقوق فامي يتعلق بال أأن الإنرتنت أأصبح ماكان بول القيف الواقع، ميكن والإنرتنت يف أأفريقيا. 

فريقيا ومجيع أأعضاء احتادمه البالغ و دمعوا موقفها. يالس نغال عضو يف احتادمه و بالده  جيب أأن هيمتوا هبذه القضية نظرا لأن لك اإ
ىل التقنيات الرمقية.  58عددمه  طار وملزتمون ابلتحول العام اإ س يكون دلهيم اجامتع كبري و يراجعون هذه القضية. الاحتاد، يف اإ

احملفوظات يف س ياق الرمقنة، دور وضوع. كام أأرص عىل أأمهية أأكد الوفد جمددا عىل أأمهية امل الأسابيع القليةل املقبةل. و يف
ماكنية وصول وكذكل أأمهية  ىل احملفوظات. اإ هذه يه احلاةل يف أأعرب عن تأأكيده بأأن اخلتام، ، يف والأشخاص ذوي الإعاقة اإ

ىل "عندما يدخل أأحد ا كام قالوا يف أأفريقيالوقت احلارض،  ن لرجال والنساء احلكامء، ميلء ابمزنل اإ يه الوحيدة ته رغب فاإ
 لبقاء هناك لفرتة طويةل".ا
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يكولوجيا املعرفيةأأبلغ ممثل و  .41 اللجنة أأنه اس تعدادا لالجامتع، وبناء عىل طلب بعض ( KEI) املؤسسة ادلولية لالإ
يكولوجيا امل، أأعدت الوفود عدادها عىل  عرفيةاملنظمة ادلولية لالإ جدول زمنيا للمفاوضات املرتبطة مبختلف الواثئق اليت مت اإ

ذا اكنت الوفود ترغب يف احلصول عىل رابط لهذا اجلدول الزمين، وأأفاد أأنه املوضوع. بشأأن مدار العرشين عاما املاضية  اإ
ىل  لكرتوين اإ رسال بريد اإ يكولوجيا املعرفيةاملؤس فميكهنا اإ الشاغل الكبري وأأفاد أأن دها بنسخة. وسيمت تزوي ،سة ادلولية لالإ

ىل أأي مدى قامئة مصطلح امحلاية الابلفعل والقضية اجلوهرية اليت جيب حلها يف املفاوضات يه ماذا يعين  ىل الإشارة، واإ  تدمت اإ
ذا اكن ذكر أأنه و ؟ هذه امحلاية  من خالل أأيلتوزيع خشص ما فيمل أأو بث فيديو أأو اكن قد جسل موس يقى، مث قام ابدلى اإ

نه ل وسائ ىل امليكون قد أأخرى، فاإ العام أأو قد يكون كام لو اكن يف كل قد يبدأأ يف املو العام بعد فرتة زمنية معينة. كل دخل اإ
ذا اكن الأمر قد و . حلق املؤلفالعام، عىل سبيل املثال، من خالل ترخيص مشرتك مبتكر، أأو من خالل اس تثناء  كلامل اإ

ذاعية أأو حمطة تلفزي ما من طبقات احلقوق اليت وسعت امحلاية لفرتة  نوع السؤال هو هل التقطفاإن ونية، حدث عىل حمطة اإ
ضافيا ل ، مما أأوجد طويةل من الزمن س نة. وهذا يعين  50هناك فرتة  ،SCCR/34/4يف الوثيقة و؟ لأجهل حقوقه تصفيةطرفا اإ

حدى عاما أأن يتعقب الشخص أأو  50 ملدةو عىل املرء أأنه  مل وس نوات  7عاما أأو  27عاما أأو  35 قبلاكنت الرشاكت اليت اإ
 تصفيةاول يف الهناية تعقهبم ومعرفة كيفية حيأأن عىل املرء جيب و مرة منذ ذكل احلني.  17تعد موجودة، أأو رمبا مت دجمها 

منذ ما رمقي من بث التسجيل ال مت تسجيل وابلتايل يف الأصل، الشخص أأو الرشكة  قد يعرف املرء أأنه مت تسجيلو احلقوق. 
ذا اكن جمرد حق  سؤال بشأأنهناك أأيضا أأن  ؤسسةأأفاد ممثل امل، ابلس تثناءات والتقييداترتة طويةل. وفامي يتعلق ف ما اإ

ما اقرتحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية. هو مؤقت للتعامل مع القرصنة، الأمر اذلي س يكون عىل ما يرام، واذلي يبدو أأنه 
فشال ذا الوضع، دون طريقة لطيفة للخرو  من هوذكر أأهنا  شلكة كبرية، ولكن وأأفاد أأهنا ليست مب ش بكة الإنرتنت بأأمكلها. اإ

لزاميا.  دلهيم معايري وذكر أأن خرب اليوم. ذكل هو اكن و حقوق ما بعد التثبيت واتفاقية برن جعلت حقوق الاقتباس اس تثناء اإ
، SCCR/34/4يف مرشوع النص، الوثيقة وذكر أأنه منفصةل غري مرتبطة ابختبار اخلطوات الثالث للتعلمي والشؤون العامة. 

مل يكن من الرضوري وجود أأي اس تثناءات عىل الإطالق، وفوق لك ذكل، مت التخلص ومجيع الاس تثناءات طوعية. تعترب 
نه ل ينطبق عىل أأي خشص فشلكة. يه امل هذه و من اخلطوة الثالثة يف لك يشء أ خر.  نشاء حق خاص للمذيعني، فاإ ذا مت اإ اإ

يقاف ذكل ابلإ لن يكون و . املؤلف حقفوق س يكون هلم حق خاص و  أ خر. لك لقد اكن  .فامي يتعلق هبيئات البثماكن اإ
ىل حمتوى نشأأ عىل الإنرتنت.  نظام و  5ا مدى الاس تدامة اليت س يكون علهيا وجود نظام واحد يطبق القناة مفيشء ينتقل اإ

هو ما وسأأل قائال أأن يكون هناك بعض التاكفؤ يف مرحةل ما.  جيبوذكر ممثل املنظمة أأنه طبق عىل أأي خشص أ خر؟ ن أ خر ي 
ذا و ؟ سلكهالاجتاه اذلي سي  ن حق انتقل اإ ىل درجة أأن لك خشص دليه طبقة حامية، فاإ  كون أأمرا اثنواييس  جفأأة املؤلف اإ

لشخص، جيب عىل املرء أأن خيرهجا من هذا او ، لأنه س يكون من الرضوري معرفة من مت نسخ احملتوى منه. بشلك معيل
هناك العديد من الأش ياء اليت عارضهتا . وأأفاد أأن شالتامل قد يكون هذا أأقل و معروف. املؤلف  ماكل حق حىت لو اكن

يكولوجيا امل  احلايل.رشوع يف امل  عرفيةاملنظمة ادلولية لالإ

قة حبقوق الإنسان يف تنظر يف القضااي املتعلو يف كولومبيا مقرها ام أأهنا مؤسسة جممتع مدين سوذكرت ممثةل مؤسسة اكري  .42
ىل اللجنة ادلامئة أأفاد أأنه اجملال الرمقي. و  ظهر اتخماطر اليت ميكن أأن تؤثر علهيا املناقشات ت بعض الأمثةل اليت للمشاركة ب حرض اإ

 45ادلقيقة ويف . تكل املباراة لعببالده ي اكن فريقحيث ، جرت يوم الأحدخالل مباراة كرة قدم منوذجية وذكر أأنه احلالية. 
عندئذ ، و ةالرمقياملنصة  تاهنار و اكن هناك هدف واكن امجليع متحمًسا. و من الشوط الثاين، اكنت تكل اللحظة الأخرية للفوز. 

غالق احلساابت نظرا لقيام أأصبح من املمكن  لقد اجلزاء والأهداف. رضابت بتحميل مقاطع الفيديو والصور و املتفرجنياإ
التلفزيون، عىل ما يبدو ضد احلقوق عىل أأنفسهم، سواء يف الاس تاد أأو ب هاسجيل اليت قام الناس بت ط وسائالاكنت مجيع 

اكن بعض هؤلء ، بل مل يكن مشجعو كرة القدم مه وحدمه اذلين رأأوا أأن صورمه ختتفيوكرة القدم.  مباراةاحلرصية لنقل 
ى تو احمل أأن لقد رأأوا لكتابة عن الرايضة. ينبغي أأن يكون هلم احلق يف التقاط الصور واو الأشخاص يف الواقع حصفيني حمرتفني، 

زالته من املنصات الرمقية عىل أأساس حق املؤلف املفرتض، أأو حق املؤلف ل اخلاص هبم  البث. وقد أأظهرت تكل هيئة يمت اإ
خامد احلالت بعض اتخماوف فامي يتعلق حبامية حق هيئات البث. وجيري  ىل املعلومات واحلقوق اإ حرية التعبري والوصول اإ

ىل حامية حقوق البث.الا  جامتعية والس ياس ية يف اجلهود الرامية اإ
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ذاع .43 يف منطقة أ س يا  ابدل 69بث يف هيئة  270أأنه ميثل أأكرث من ( ABU)أ س يا واحمليط الهادئ  اتوذكر ممثل احتاد اإ
نظرياهتا من ا اس تخدمت هيئات البث يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ التكنولوجيا نفسها اليت تس تخدهمو واحمليط الهادئ. 

ل أأهنا تلقى عىل الرمغ من تنوع املقياس، و والنامية.  قدمةالبدلان املت الوقت ل وأأفاد أأن نفس املصري عىل أأيدي القراصنة. اإ
س تخدم خدمات ت املزيد واملزيد من املذيعني يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ وذكر ان أأحد، وكذكل التكنولوجيا. ينتظر 

شارات عرب يكون ذا السبب، من املتوقع أأن يكون املس تقبل حيث اللحاق ابلركب. وله رسالت خمتلفة واإ دلى هيئات البث اإ
دلهيم ال ن نص انجض، ينبغي أأن توافق عليه ادلول الأعضاء يف الويبو عىل نطاق واسع وعىل وجه وأأفاد بأأن الإنرتنت محمّية. 

 .رسعةال 

قد ذكروا ابلفعل أأهنم يناقشون املعاهدة بشأأن  وفود( أأن الJBA)ارية امجلعية الياابنية لهيئات البث التجأأشار ممثل و  .44
طار اثبت وقوي ملاكحفة قرصنة الإشارات.  20هيئات البث ملدة  بشلك كبري تطور نظام الإنرتنت وذكر أأن عامًا، لتوفري اإ

ن انحية أأخرى، وقعت الكثري من وأأصبح الناس يف مجيع أأحناء العامل يمتتعون ال ن ابلإنرتنت بطرق عديدة كأداة مالمئة. وم
شارات  رسال اإ عادة اإ التقليدية.  بثلربانمج، اليت ترسلها منظامت ال ل مةلااحلأأعامل القرصنة املتفش ية يومًا بعد يوم، مثل اإ

شارات البث عىل الإنرتنت،  ىل هناك حاجة وملواهجة قرصنة اإ ابلإضافة وقضية رئيس ية يف معاهدة البث. وأأفاد بأأهنا قوق. احلاإ
ىل ذكل،  ل أأن يف حني جرت مناقشات بشأأن العديد من بنود جدول الأعامل يف اللجنة، أأفاد أأنه اإ الوقت اتخمصص للمناقشة اإ

اكنوا يناقشون النص واكن هناك العديد من اخليارات ذكر ممثل امجلعية أأهنم فامي يتعلق مبعاهدة البث، و احلالية حمدود للغاية. 
جيب ونطاقها،  موضوعهاهذه اخليارات ووضع اللمسات الأخرية عىل هدف امحلاية و نطاق ق عىل الطاوةل. ولتضيياملطروحة 

ضافية للمناقشات تأأ امجلعية الياابنية لهيئات البث التجارية وأأفاد أأن املزيد من الوقت للمناقشات.  توفري مل يف عقد جلسة اإ
نشاء معاهدة ملاكحفة القرصنة يف أأقرب هناذكر ممثل امجلعية أأن ، هيئات البثابلنس بة ل والبث. معاهدة حول  ىل اإ ك حاجة اإ

 وقت ممكن.

ىل أأهنCRIC)حق املؤلف مركز البحث والإعالم يف جمال أأشار ممثل و  .45 عامًا لتأأسيس  20 ارعىل مد م بذلوا هجودا( اإ
ىل النص املوحد املن لرئيس، لقح حامية هيئات البث. وخالل هذه ادلورة، سيناقشون ابلتفصيل قضااي جوهرية استنادًا اإ

ىل مؤمتر دبلومايس، حىت لو اكناملركز . وأأكد ممثل SCCR 34/4الوثيقة  هناك أأقواس  تأأنه س يكون بوسعهم اذلهاب اإ
عاهدة مراكش. ومع ذكل، وفقًا لولية امجلعية العامة كام اكن احلال ابلنس بة ملوبدائل ونقاط مناقشة يف الاقرتاح الأسايس، 

 قد مؤمتر دبلومايس، يتعني علهيم الانهتاء من الأهداف والنطاق احملدد للحامية وموضوعها.، وقبل الرشوع يف ع2007لعام 
موضوع امحلاية هو الأكرث أأمهية ويصعب الانهتاء منه. وفامي يتعلق حبامية الإرسال عرب ش باكت يعد ومن بني تكل القضااي، 

ىل بذل هجد لر وهناك وهجات نظر خمتلفة بشأأن حامية البث الكبيل. وا احلاسوب، فقد طور الرأأي. أأب الصدع يف حاجة اإ
امةل شارات احلالإ ، يف ضوء طبيعة تلفة اليت أأاثرهتا ادلول الأعضاءاتخم سائل امل جاوزا فامي يتعلق ابلنطاق احملدد، جيب أأن يتو 

ىل هذه ال راء والنظر فهيا بعناية والرشوع يف مناقشاهتم، لوضع الل أأفاد أأن . و للبث مسات الأخرية عىل النقاط علهيم الاس امتع اإ
ىل وضع خارطة ذكر ممثل املركز أأهنم حباجة . وأأخريًا وليس أ خرًا، 2007الثالث املطلوبة مبوجب ولية امجلعية العامة لعام  اإ

ماكنية عقد جلسة خاصة ملناقشة القضااي بشلك مكثف.دبلومايسمؤمتر عقد طريق لطلب   ، مبا يف ذكل اإ

 ةوكبري  ةومتوسط ةصغري هيئة بث  17000منظمة متثل  امجلعية عبارة عنأأن  (AIB) للبث ادلوليةامجلعية وقال ممثل  .46
املفاوضات يف الويبو بشأأن الرتوجي ملعاهدة محلاية حقوق وا س نوات عديدة، اتبعار عىل مدو . يةبدلان الأمريك ال يف احلجم 

راء بني ، بدا أأن هناك توافق يف ال  2017 خالل الاجامتع السابق للجنة ادلامئة يف مارسو بشلك فعال.  هيئات البث
ىل معاهدة جديدة تتجاوز املناقشات ذات الطبيعة التكنولوجية بشلك خاص. وطلب ممثل  اجملموعات الإقلميية حول احلاجة اإ

ثيقة التفاق الالزم بشأأن نص الرئيس، اذلي مت حتديده ابعتباره اجلزء أألف من الو توفري من مجيع الوفود احلارضة امجلعية 
SCCR/34/4 .وأأعرب ، من أأجل توحيد الوثيقة، مما س ميكن اللجنة من التوصية بعقد مؤمتر دبلومايس يف الاجامتع التايل

ىل عن تطلع هيئات البث يف  ديدة والتغيريات يف املنصات اجلديدة، واكنوا يس تخدموهنا. ومع ذكل، اجلتقنيات ال الأمريكتني اإ
املعاهدة اليت حتمي البث، مبا يف يكون دلهيم البيئة الرمقية اجلديدة، من املهم للغاية أأن من أأجل الاس مترار يف التطوير يف 
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ليه وذكر أأن ممثيل مبا يف ذكل عرب الإنرتنت.  ،يف أأي وقت يرغب فيه ذكل البث املتأأخر، حىت يمتكن امجلهور من الوصول اإ
 خالل الاجامتع.من جانب الوفد اؤلت يف أأمرياك الالتينية متاحني للرد عىل أأي شكوك أأو تسهيئات البث 

لكرتونية للمكتبات ذكر ممثل و  .47 ىل ما بعد حقوق ( eIFL.net)ش بكة املعلومات الإ أأنه عندما ميتد حق البث اجلديد اإ
نه التثبيت،  حاطة يتعني فاإ عرض املكتبات الأفالم؟ يف تملاذا قائال، سؤاهل وطرح املكتبات لأس باب اجامتعية وتعلميية وعامة. اإ

لس نغال، عرضت بعض اجلامعات أأفالما لالحتفال ابملناس بات مثل يوم البيئة العاملي، ملساعدة الطالب عىل فهم القضااي ا
ىل احملتوى اليت طبقة جديدة من احلقوق وذكر أأن املهمة.  ىل املعرفة. يه تؤثر عىل الوصول اإ ضايف أأمام الوصول اإ مبثابة حاجز اإ

ضافية من أأحصاب احلقوق ل سيتعني عىل املكتبات التعامل مع و  ضافية  توضيحومجوعة اإ حقوق الوصول، وخلق تاكليف اإ
ىل مشلكة ت س   ااحلقوق. ومن املؤكد أأهن وضيحوتعقيد يف معلية ت خضمة ابلفعل، حيث تعترب اليت  املصنفات اليتميةضيف اإ

جياد حلول ترشيعية. حياول  ي أأي صك جديد عىل ومجوعة قوية ذلكل، جيب أأن حيتو وصانعو الس ياسات يف مجيع أأحناء العامل اإ
لتغريات يف التكنولوجيا وميكن استبعادها برشوط العقد أأو تدابري ضد ايف املس تقبل  صيهنامت حت يمن الاس تثناءات اليت 

ويف  SCCR/34/4(. وابلتايل، ينبغي تعزيز التقييدات والاس تثناءات الواردة يف الوثيقة TPMsامحلاية التكنولوجية )
يف أأنه ينبغي عىل الأطراف املتعاقدة أأن تدر  التقييدات والاس تثناءات الأول ينبغي أأن حيدد اجلزء و رى. خالأ قضااي ال

الاس تخدام اخلاص للأحداث اجلارية، تقارير الترشيع. كام جيب أأن حيتوي عىل قامئة من الاس تخدامات احملددة مثل 
والأشخاص ذوي الإعاقة. اثنيًا، يف اجلزء الثاين، يبدو أأن س تخدام يف التعلمي والأحباث واملكتبات ودور احملفوظات الاو

اختبار اخلطوات الثالث يتجاوز معيار اتفاقية برن ابلنس بة لالقتباسات واس تخدام اليوم. كام أأنه مل يكن جزًءا من اتفاقية 
ىل اخلطوة الثالث أأو استبداله ما حذف الإشارات اإ ا ببيان يفيد برضورة أأن روما. ولتجنب العواقب غري املقصودة، ينبغي اإ

من تطبيق التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق تفاقية ل تنقص احلقوق املمنوحة يف الأأن البدلان  ؤكدت
ىل احملتوى املوجود يف املعىل د يتأأك وهذا مبثابة اجملاورة يف القانون الوطين.  العام، أأو احملتوى  كلأأن احلقوق اجلديدة ل متتد اإ

ذه وهبقصد أأبدا أأن خيضع لرشوط امحلاية الطويةل هذه. ي مت ترخيصه مبوجب ترخيص حمتوى مفتوح، أأو احملتوى اذلي مل يُ اذل
 .وثيقةالتغيريات، سيمت حتسني ال

ذاعية وتلفزيونية يف كندا واملكس يك هيئات بأأنه ميثل ( NABA)مجعية أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعة ورصح ممثل  .48 اإ
يف اجامتعات الويبو بشأأن مسأأةل هيئات البث  مجعية أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعةت شاركو تحدة الأمريكية. والولايت امل 

نعكس أأفضل ت س نوات عديدة من املناقشات. ومت تقدمي العديد من اخليارات والعديد من البدائل. و راقبت منذ البداية. وقد 
جراء اد ممثل امجلعية أأن وأأف. SCCR/34/4الهنج يف اجلزء أألف من الوثيقة  اجملال الوحيد اذلي قد يكون من الرضوري اإ

ىل املس تقبل ديدة اجلعاهدة املمن الرضوري أأن تكون و املزيد من النقاش فيه يتعلق بأأنشطة البث عىل الإنرتنت.  متطلعة اإ
اليت  نياملعاهدتأأفاد أأن . و البثلهيئات  للتكنولوجيات الرمقيةس تقبلية اليت ل مفر مهنا تغطي الاس تخدامات احلالية وامل و 

 ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت (WCTوهام معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف )، 1996ديسمرب أأبرمتا يف 
(WPPT)  مل تكن أأمهية والبيئة التكنولوجية. يجني بوضوح عىل الإنرتنت والتكنولوجيات الرمقية. كام تناولت معاهدة ب ركزات

س تكون جزءا مزتايد لهئات البث احلقيقة أأن الأنشطة عرب الإنرتنت و . هيئات البثرها خمتلفة ابلنس بة ل لوجيا الرمقية وأأاثالتكنو 
ن مل يكن تكل الأنشطةأأن توفر امحلاية لبعض لبد الأمهية من مس تقبلهم. وليك تكون املعاهدة مفيدة،  . وابملثل، هايع مجل ، اإ

أأدوات اكفية للتصدي لأشاكل هيئات البث مس توى القرصنة املزتايد عرب الإنرتنت وتوفر ل ينبغي أأن تعرتف املعاهدة بواقع 
ينبغي أأن يكون هدف املعاهدة حامية أأنشطة هيئات البث، بغض النظر عن التكنولوجيا املس تخدمة. و جديدة من القرصنة. 

. وقدم مسترشفة للمس تقبلاهدة قابةل للتكيف و ن مثل هذا الهنج التكنولويج هو أأفضل وس يةل لتوفري معوأأفاد ممثل امجلعية أأ 
أأول، جيب أأل حيتوي تعريف البث عىل استبعاد واسع لكي : ثالث نقاط قصرية بشأأن املقرتحات احلالية للنصامجلعية ممثل 

نيا، من البث. اث ومزتايد متنام جانبيه معليات الإرسال عرب الإنرتنت وذكر أأن . اسوبلعمليات الإرسال عرب ش باكت احل
ماكنية حامية البث غري اخلطي الطلب جزءا حسب دمات وتعد اخل. عىل أأساس اختياري جيب أأن يسمح موضوع امحلاية ابإ

هيئات جيب أأن متكّن احلقوق املمنوحة  ا،هور املس متعني واملشاهدين. اثلثمن قبل امجل مطلوبة من البث لأهنا ذات صةل و 
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رمبا  ن اقرتاح النص احلايلوأأفاد أأ ملرصح هبا، مبا يف ذكل تكل عرب الإنرتنت. من التحمك يف مجيع الاس تخدامات غري ا البث
 مبا يكفي ملتابعة مجيع أأشاكل الانهتاك يف الس ياق الرمقي.أأنه يتسع طاملا يكون مناس با 

ذاعة و  .49 مة همهو مبثابة عاما  20بعد  يشء أأمرأأن مطالبة هؤلء الأعضاء بقول ( EBU)ذكر ممثل الاحتاد الأورويب لالإ
ذكل؟ لأن يقول بأأن الرئيس بدأأ حياته املهنية يف امجلعية. ملاذا عرب عن سعادته صعبة. واقرتح أأنه رمبا ينبغي عليه ببساطة أأن ي

ىل الزتامن  20الرئيس س يفهم أأنه عندما رصح أأنه بعد  نه لأ عاما جيب أأن ينتقلوا اإ ينبغي يعين أأنه جل التطبيع يف الغرفة، فاإ
يف مرحةل التكنولوجيا وذكر أأهنم حاليا جات عىل املالحظات بشلك خمتلف عام قاموا به حىت ال ن. لهال علهيم أأن يضعوا 

ىل ذكل. وبطبيعة احلال، ملنفذةا يةرسالت اخلط الإ وأأصبح من الصعب أأكرث فأأكرث تعريف البث، وش بكة احلاسوب، و  ، وما اإ
هناك وأأفاد أأن عاما.  20أأو  10معليا خالل س يكون ذكل أأكرث صعوبة يف غضون مخس س نوات ورمبا يكون مس تحياًل 

يف الوقت احلايل ما زالوا يدركون متامًا ما يه تكل الاختالفات ذكر أأهنم و التفاقية. ال ن فرصة لوضع اللمسات الأخرية عىل 
يعين أأنه يف التالية. وهذا ورة نحهم الفرصة لتحقيق تقدم يف الاجامتع احلايل ووضع الصيغة الهنائية للنص يف ادلهذا مي و 

نه ميع الأحاكم اليت ينبغي أأن تتضمهنا املعاهدة. ذلا، جب يودون أأن يروا معاهدة س  الاجامتع التايل  يف س ياق املناقشة، جيب فاإ
ذا اكنت و عىل املرء أأن يقول أأنه ل يوجد سبب وجيه مفاده أأن التعريفات جيب أأل تكون حمايدة من الناحية التكنولوجية.  اإ

نه لإطار التنظمييهناك صعوابت يف ا بأأل ينبغي  سبب وجيههناك أأي ل يوجد صياغة. كام ال يف مسأأةل  اميكن التعامل معه، فاإ
ن عرب الإنرتنت جزءا من امحلاية.  هيئات البثمن قبل أأن تكون الارسالت  اتحة بث هو لأ فعهل هيئة ال تلك ما اإ جل اإ

تالك هيئات البث وسائل انتصاف فعاةل ملاكحفة القرصنة عرب لوجوب عدم ام  وجيه سببل يوجد مج للجمهور. اثلثًا، االرب 
لزاميا من املا ون جزءالإنرتنت. وهذا يعين أأن احلق املتاح جيب أأن يك نه ببسعاهدةاإ ل فاإ اطة ل معىن هل. وفامي يتعلق ، واإ

املعاهدات القامئة بشأأن  كام س بق أأن ذكرت الوفود، ينبغي مواءمة املعاهدة معأأفاد ممثل الاحتاد أأنه الأخرى، قضااي ابل
ابلنس بة لكثري من الأحاكم الأخرى، قدمت معاهدة ذكر أأنه خالف ذكل ببساطة لن تنجح. و ، و التقييدات والاس تثناءات

 بيجني ابلفعل الكثري من التوجيه.

دلوليني احتاد جتاري ميثل مصاحل س تة من كبار املنتجني ا امجلعية يه ( أأنMPA)مجعية الصور املتحركة وذكر ممثل  .50
. عاما 20ملدة بث اس مترت ال معاهدة هيئات املناقشات بشأأن أأفاد أأن للأفالم وبرامج الرتفيه املزنيل والربامج التلفزيونية. و 

امجلعية ممثل وأأكد لدلفع قدما ابملناقشات الصعبة.  ورحب جبهود الأمانة، وكذكل اجلهود اليت بذلها الرؤساء السابقون للرئيس
للهنوض ابلعمل املتعلق مبعاهدة هيئة البث، عىل النحو املعرب عنه يف البيان اذلي  مجعية الصور املتحركةدمع من جديد عىل 

هو أأمر عاهدة امل، املعاهدة من أأجل أأولبقوهل:  قدمته أأثناء ادلورة السابقة للجنة. وكرر بعض النقاط الرئيس ية يف ذكل البيان
حدى املزااي كام ذات صةل وحديثة. يف هناية املطاف أأي معاهدة جيب أأن تكون ، حيث أأن منطقيغري  جيب أأن تكون اإ

وتثبيط الاس تخدامات غري املرصح هبا. رصح هبا س تخدامات املتعزيز الاالرئيس ية لأي معاهدة يف الهناية يه املساعدة يف 
جيب أأل يسمحوا بتضليل و . لبدلان املتقدمةل ابلنس بة هو يه ذات صةل ذات الصةل لالقتصادايت النامية كام  وجيب أأن تكون

 مجعية الصور املتحركةعتربها ت . وقدم كذكل بعض النقاط الهامة اليت اذلين دلهيم أأجنداتاملناقشات من قبل ال خرين 
قوق لبد من احرتام نصوص معاهدات الويبو فامي يتعلق ابحلوذكر أأنه خطوط محراء يف أأي مفاوضات حول هذا املوضوع. 

ضافة ذكر أأن . و تدابري امحلاية التكنولوجيةو ختبار اخلطوات الثالث، الاس تثناءات والتقييدات، الكبرية املتعلقة اب حماولت اإ
راء اليت حتتا  امحلطوط يه اخلتكل وأأفاد أأن صالحية املعاهدة. لا ستشلك هتديًدا خطري  اتأأو توس يع الاس تثناءات والتقييد

ىل تأأكيد  ىل ذكل، مؤمتر دبلومايس يف هناية املطاقبل عقد اإ القرار بشأأن عقد مؤمتر أأفاد ممثل امجلعية بأأن ف. وابلإضافة اإ
عىل أأساس التقارب وأأن يكون قامئ تخذ عىل أأساس مصلحته اخلاصة، دبلومايس حممتل ملعاهدة هيئات البث جيب أأن يُ 

ذا اكن سيمت يف هناية الأمر التعامل مع املوضوعات الأخر  ى املدرجة يف جدول الاكيف يف الاس تخدام ودون مساس مبا اإ
 .وكيفية التعامل معها الأعامل

ىل أأنه ل ( ARIPI) احتاد هيئات البث الأيبريية الأمريكية من أأجل امللكية الفكريةوأأشار ممثل  .51 تعامل ابلفعل مع ي اإ
ىل الإشارة، و اجملاورة تشري احلقوق وأأفاد أأن مت اس تعراضه.  جماورحق املؤلف، ولكن مع حق  يطلبون ايل أأهنم يف الوقت احلاإ
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والاس تثناءات عىل حق يدات قي ت ال وذكر بأأن الإشارة. حامية حمتوى يطلبوا حامية حمتوى الربانمج بل ، ول حامية الإشارة
لهيا تدور املناقشات احلالية وأأفاد أأن كام طلبت بعض املنظامت غري احلكومية.  ظلت سلمية املؤلف حول الإشارة، وينظرون اإ

اكنت املناقشات وذكر أأن مل يكن هذا ما اكنوا يناقشونه. وجديدة.  احقوقنح مل تكن يف الواقع مت ورة. من منظور قامئ عىل الإشا
 توطلب ةالتقليديهيئات البث  ت، عندما اجمتع2007يف عام  مهل ةاملمنوح وليةالذكل هو اكن و حول حتديث اتفاقية روما. 

ىل ذكل. وقد مت منح هذه  لحصول عىل حامية جديدة فامي يتعلقل حتديث اتفاقية روما ابلبيئة الرمقية واملنصات الرمقية وما اإ
ىل املسأأةل الشامةل املتعلقة بتحديث الاحتاد د مثل ك. وأأ ملناقشاتجراء الإ  ةالتقليديهيئات البث الولية من قبل  أأنه ل يشري اإ

ذاعة الامن قبل  كرمحلاية يف البيئة الرمقية، لأن ذكل قد ذُ فائدة الهيئات البث حقوق  مجعية أأمرياك و حتاد الأورويب لالإ
احتاد هيئات ثلها اليت مي . وأأعرب عن رغبته يف تناول املوضوع اذلي خضع ملناقشات طويةل يف املنطقة الشاملية لهيئات الإذاعة

. وينبغي أأن عنرصا همامميثل " بثال هيئة وجود تعريف واحض لـ "وأأفاد أأن . البث الأيبريية الأمريكية من أأجل امللكية الفكرية
نشاء الإشارة وتوفري الإشارة. ي  ضافية عن اإ هيئات ه تما فعل هو وهذا هيئات البث ه تما فعل  وهذاشمل حتمل مسؤولية اإ

يقومون و  كبيلم بث دلهياذلين الأعامل  رواديف منطقته، هناك ومجوعات كبرية من وأأفاد أأنه . الكبيلالبث من خالل  البث
عادة  رسالابإ عادة بعض مهنم ك وهنا. الاشارات اإ رسال الإشارات من يقومون ابإ مل يس تفدوا وذكر أأهنم . الكبيلخالل البث اإ

اكنوا لقد عن برجمة الإشارة الأصلية وبهثا. هتم مس ئوليبل اكنت ، امن امحلاية التقليدية لأهنم مل يكونوا مه اذلين أأنشأأوا برانجم
عادة قامئني عىل جمرد  ل وأأفاد أأنه . الكبيلالبث الأريض و  بثد ذكر ملعيار مزدو  بني ال رسال. وعالوة عىل ذكل، مل ير الإ اإ

 ل معىن هل، لأنه ينبغي أأن يكون هناك فرق بني الثنني

، اليت ل يزال يتعني مناقش هتا يف مناقشات غري رمسية. وطلب تقنيةبأأهنم سيشهدون املناقشات ال  لوفودوأأبلغ الرئيس ا .52
 املناقشات.من الأمانة تقدمي معلومات بشأأن تكل 

لطابق الأريض يف أأكرب غرفة حتتوي عىل أأكرب اب غري الرمسية س تجري يف املبىن اجلديد اجللسات وذكرت الأمانة أأن .53
لهيم عىل الطاوةل. وديد لب من املنسقني الإقلمييني حت. وطُ طاوةل ادلول مت الرتحيب حبضور ممثيل س تة أأشخاص ينضمون اإ

يف املايض اكنوا قد أأاتحوا الفرصة أأيضا ملمثلني وذكرت الأمانة أأنه . ويةلغرمجة وفري تسيمت توأأفادت بأأنه . الأخرىالأعضاء 
ميكهنم أأيضا مشاهدة تسجيل و لمراقبني لسامع املناقشات من الغرفة الأخرى ابس تخدام سامعات الرأأس. لأ خرين من الوفود و 

لن يمت نقلها خار  الإجراءات. وهذا املنقوةل لومات قد مت ذكل عىل أأساس أأن مجيع املعأأفادت بأأنه الإجراءات عىل الشاشة. و 
أأي شلك من أأشاكل وسائل التواصل الاجامتعي أأو أأي شلك  من خالليعين أأنه مل يكن هناك أأي تواصل حول املعلومات 

نه و . الوريقالتوزيع من أأشاكل  ذا اختار خشص ما البقاء يف الغرفة، فاإ ذا وهبات. نرش املعلوميتعني عليه املوافقة عىل عدم اإ
 لبعض ال خر لالس امتع.ل الفهم، س تكون الغرفة متاحة للمراقبني و 

لسات فهم من املناقشات اليت جرت الأس بوع املايض فامي يتعلق ابجل ت  هوحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وذكر أأن .54
ىل س بعةكون هناك غري الرمسية هو أأنه س ي وطلب من من الوفود.  أأشخاص اجامتع سيشمل املنسقني الإقلمييني ابلإضافة اإ

 س بعة أأشخاص ليكونوا عىل الطاوةل مع الرئيس.ابء حددت اجملموعة وذكر أأن  لتوضيح.االرئيس 

قام بتأأجيل و أأشخاص.  6بدل من  7لستيعاب قاعد مزيد من املوضع أأجاب الرئيس أأنه س يكون من املمكن و  .55
 جلسة غري رمسية.لبدء الاجامتع لتناول الغداء و 

للمناقشة اليت  صاوقدم ملخ ،، حامية هيئات البثمن جدول الأعامل 5بند ئيس مناقشاته املتعلقة ابل واصل الر و  .56
وأأفاد أأهنا جرت أأثناء اجللسات غري الرمسية. وذكر أأن املناقشات مفيدة لأن املواضيع احمليطة مبعاهدة البث ذات طبيعة تقنية. 

ماموس يةل مفيدة للتعامل مع القضااي ونقلها هو رمسي الري شلك غوذكر أأن ال الكثري من النقاش والتفاعل. ت تطلب وقد  .للأ
هناك مناقشة جيدة حول مسأأةل "ما قبل اكنت همة. أأول، امل ت مناقشة جيدة حول بعض القضااي التقنية الهامة جدا و يأأجر 

ىل أأي مدى ينبغي أأو ل ينبغي أأن حتمي املعاهدة ما قبل البث.  ن قبل الزمالء من سويرسا يف مت تقدمي اقرتاح موالبث"، واإ
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يف ذكل اليوم اكنت هناك مناقشات أأخرى حول هذا واليوم السابق، واذلي متت مناقش ته فامي بعد بني خمتلف الأطراف. 
ملا اعتقدوا أأنه  اواحض ، اكتس بوا فهامالاحتاد الأورويب وسويرسا. ونتيجة لتكل املناقشاتوفدي  ينقلهاالاقرتاح، واليت س 

انئب الرئيس والروح العميقة جدًا للتعاون بني خمتلف الأطراف املعنية، متكنوا وبفضل يح ملسأأةل ما قبل البث. النطاق الصح 
جياد طريقة للميض قدمًا فامي يتعلق ابملسأأةل التقنية لتعريف البث. وكام تذكر ادلول الأعضاء، ظل منذ بعض الوقت وا أأيضًا من اإ

يف تعريف واحد  اكنوا يأأملون يف أأن يكونوا قادرين عىل دجمهامو البث والبث الكبيل.  مع الانقسام يف التعريف بني ونيتعامل
طار ال  اكنت املناقشات ممثرة ويبدو أأن بعض و ، واذلي سيشمل لك من الإرسال عرب الوسائل السلكية والالسلكية. بثيف اإ

اكنت مرة أأخرى شهادة عىل الروح البناءة  . لقدةغري الرمسيطاوةل قد اكتسبت قدرًا كبرياً من اجلاذبية حول النصوص ال 
القضااي الأخرى ئية أأجريت فهيا املناقشات. كام مت ختصيص قدر معقول من الوقت يف الاطالع عىل جز  اليت

يف احلديث عن التقييدات والاس تثناءات، وكذكل ا عىل وجه اخلصوص، اكنوا قد قضوا وقتو . SCCR/34/4 لوثيقةل
تدابري امحلاية و . كام انقشوا مدة امحلاية فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات ري امحلاية التكنولوجيةتدابالالزتامات املتعلقة 

مناقشة بعض  واصةلمت مكام مت طرح بعض القضااي اجلديدة، و ،اكنت هناك بعض وهجات النظر املثرية لالهامتمو . التكنولوجية
ىل مناقش تكل يه القضااي الوأأفاد أأن املقرتحات املطروحة.  وذكر تقدم املناقشات. أأثناء  مبزيد من التفصيلهتا يت حيتاجون اإ

مسأأةل مدة امحلاية، وتناول اجلزء الأخري من تكل املناقشات نطاق معليات الإرسال املؤجل. وفامي يتعلق مبدة أأيضا انقشوا أأهنم 
ىل اتفاق بشأأهنا. و ة، مسأأةل رئيس ية للغايظلت املؤجل الإرسال مسأأةل مدى حامية أأفاد أأن امحلاية،  اكن ل بد من التوصل اإ

ىل اتفاق،  ل أأن ويف حني أأنه ل ميكن القول بأأهنم توصلوا ابلفعل اإ حقيقة أأهنم متكنوا من ادلخول يف مناقشات تفصيلية اكنت اإ
مناطق خمتلفة  التطورات التكنولوجية احلديثة وتطورات مناذ  الأعامل يفلتعرف عىل اكنت فرصة ل وذكر أأهنا مفيدة للغاية. 

نه س يعد وثيقة خالل من  من العامل  مت ذكل أأيضا خاللوقد . ه اخلاصةوهجة نظر تعرب عن صناعة البث. وبصفته الرئيس، فاإ
زء ابء، اذلي اجل، و زء أألف اذلي سيس تخدم النص املوحد املنقح للرئيساجلالوثيقة تضمن ت . وس SCCR/34/4 الوثيقة

ىل بعض املقرتحات املتبقية. سيسجل بعض املقرتحات اليت مت اقرت  وتعد اهحا خالل اجلوةل احلالية من املناقشات، ابلإضافة اإ
تس تحق املزيد من النقاش، ولكن رمبا مل تقرتب متاما من الاجتاه اليت ثرية لالهامتم و امل من القضااي  ءيف اجلزء ابالواردة الأش ياء 

يف الوقت رشوع الوثيقة س يقوم بتوزيع م و . أألفيت مت تضميهنا يف اجلزء هذا هو املعيار للأش ياء الوأأفاد أأن حنو توافق ال راء. 
تعليقات ادلول الأعضاء قبل أأن يوجه ادلعوة الهنائية فامي يتعلق مبا سيمت تضمينه يف اجلزء أألف واجلزء لحصول عىل املناسب ل

ىل هبا " حساسة للغاية لدلفع الهنايئ ءبعض الأش ياء يف اجلزء "ابكام أأفاد أأن ابء.  وذكر قضية ما قبل البث. مثل ، اجلزء أألفاإ
ىل بأأن  بتلقي تعليقات ومقرتحات جديدة، مع احلفاظ عىل بعض الانضباط فامي يتعلق مبا مت ابء قد مسح هلم وأألف التقس مي اإ

ىل اجلزء أألف غالق بند جدول الأعامل، دعاانتقاهل اإ ىل هناية بند جدول الأعامل تقريبا. وقبل اإ ادلول الأعضاء  . وذكر أأنه وصل اإ
بداء التعليقات الأخرية  ىل اإ  .حرضت لالس امتعالتعليقات الأخرية لبعض املنظامت غري احلكومية اليت تلهيا اإ

يكولوجيا املعرفية ذكر ممثل و  .57 يف ت درجقد أُ  هيئات البثمن حقيقة أأن  اندهشأأنه ( KEI)املؤسسة ادلولية لالإ
هيئات البث يس تطيع أأن يفهم السبب اذلي جيعل وأأفاد أأنه .  الأس ئةلعىل غري الرمسية، لقرتاح نص والإجابةاجللسات 

ذا اكن الرئيس قد ت  بعض ين ل منتقدتواجد مثر فكر يف أأنه قد يكون من امل س متتع بفرصة القيام بذكل. ومع ذكل، تساءل عام اإ
ذكر أأن للجنة ادلامئة. و قادمة ادلورة التكل الفرصة خالل لإاتحة بعض احلقوق اليت تطلهبا هيئات البث، ل املقرتحات، أأو 

الضوء عىل جمالت القلق اليت عرب عهنا  واومل يسلط هيئات البثمن قبل املتفائةل عاجلة املنوعا من أأعطيت بعض القضااي 
ذا مل يناقشوا املعاهدة مع النقاد ابلطريقة نفسها اليت متوذكر أأهنم أ خرون.  ىل ، ومل يس متعوا اإ هيئات البثهبا مع ت مناقش هتا اإ

لهيم  ، فسوف يفاجأأون فامي بعد من  معىل أأهنم خيلقون مشالك، واكنوا مس تعدين للحديث عهنابلفعل أأشخاص اكن يُنظر اإ
نشاء دلهيم معرفة ب ابلفعل عن التكنولوجيا، ودلهيم معرفة قبل الرأأي العام خار  الغرفة من قبل أأشخاص  عاما من  50تأأثري اإ

غري الرمسية، لسات من الأفضل أأن نسمع ذكل يف اجل وأأفاد أأنه حمتوى.  اأأو ينتجو  ايؤدو احلقوق للأشخاص اذلين مل يؤلفوا أأو 
 .ااقرتاحاهت هيئات البثهبا  تالتالية، ابلطريقة نفسها اليت قدمادلورة يف 
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يكولوجيا املعرفيةسأأل الرئيس ممثل و  .58 ذا عام  املؤسسة ادلولية لالإ  جرتلمناقشات غري الرمسية عندما ل ع متس  اكن قد ااإ
ذا اكن ممثل أأفاد أأنه . و هيئات البثع م ىل املناقشات، لاكن قد لحظ أأنه مل تكن هناك مناقشات عىل املؤسسة اإ قد اس متع اإ

اكن وس يةل لفهم التطورات التكنولوجية هيئات البث الإطالق بشأأن مرشوع النص. واكن من الواحض جدًا أأن التبادل مع 
يشء ل وف القطاعات. وقد أأوحض طوال املناقشات أأنه ل يشء مما قيل يتعلق ابلنص. احلديثة ومناذ  الأعامل احلديثة يف خمتل

مل يكن هناك نقاش ومل يكن من الرضوري أأن تكون املنظامت غري احلكومية موجودة. و عالقة بأأي من املقرتحات.اكن هل 
ىل امل قد امجليع يف الغرفة وذكر أأن رسي عن أأي مقرتحات يف تكل القاعة.  اكن من الواحض جدًا أأن و  .ناقشاتاس متع اإ

املناقشات مل تطرح أأبدًا عىل مرشوع النص أأو مشاريع املقرتحات اليت اقرتهحا أأي من أأحصاب املصلحة يف الاجامتع. وظلت 
لإبداء فرص المنحهم لك مت يف بداية بند جدول الأعامل، و. هلموهجات نظر املنظامت غري احلكومية ذات أأمهية ابلغة ابلنس بة 

سوف يس مترون يف القيام بذكل يف مجيع بنود جدول الأعامل الأخرى. وأأشار و الطيف. جوانب راهئم من أأي جانب من أ  
ىل أأن الطريقة اليت وصف هبا ممثل  يكولوجيا املعرفيةالرئيس اإ املناقشات داخل الغرفة مل تكن مشاهبة  املؤسسة ادلولية لالإ

رون يف املشاركة مع مجيع أأحصاب املصلحة يف الصناعة، مبا يف ذكل املنظامت غري سيس متأأفاد بأأهنم للطريقة اليت شاهدها هبا. و 
لهيا دلفع مجيع املناقشات. وأأعرب عن تقديره لأن التعليقات قد ن تاجواكنوا حي يه الروح اليت  تكلوذكر أأن احلكومية.  اإ

أأفاد بأأهنم . ونتيجة ذلكل، ملؤلفا من أأجل احلصول عىل نظام جيد حلقمشاركة امجليع جاءت من ماكن يعرتف بأأمهية 
 س يواصلون الاخنراط بلك طريقة ممكنة مع مجيع أأحصاب املصلحة اتخمتلفني.

ينوفارت مؤسسة ورصح ممثل .59 ىل اجل يرى أأنه  اإ يمت اس تحساهنا غري الرمسية س لسات أأن دعوة املنظامت غري احلكومية اإ
ظهار أأن هنا تلفة يف اتخم نظر ات ال ك معامةل متساوية، فامي يتعلق بوهجمن قبل منظامت اجملمتع املدين الأخرى عن طريق اإ

ىل مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات اليت جتري مناقش هتا يف اجل اجللسات غري الرمسية الرمسية، أأبرز لسات غري . وابلإشارة اإ
ىل الاس تثناءات،  وفريأأن اتفاقية روما مل تقدم فقط قامئة ابحلالت اليت ميكن فهيا تاملؤسسة ممثل  دون اللجوء عىل الأقل اإ

ماكنية 14.6أأيضا يف اتفاق تريبس يف املادة ذكل موجود الاختبار. واكن  مقدمة عن الاس تثناءات، توفري ، عىل الرمغ من اإ
ىل الاختبار اذلي أأشار  ليه يف اتفاقية روما. وا استنادا اإ اكن هناك ما يكفي من املامرسات ادلولية للنظر يف قامئة و اإ

طار الصك اجلديد.الاس تثناءات  دراهجا يف اإ  اليت ينبغي اإ

اتحة الفرصة هلم مجيعًا عىل قدم املساواة. ؤيد ت اام أأهنسمؤسسة اكري  ممثةل توذكر  .60 أأيضًا املوقف القائل بأأنه ينبغي اإ
منظامت أأخرى، حيث أأن اجللسات غري الرمسية أأن تضم يف  هيئات البثا هتاكن ينبغي للمناقشات اليت أأجر أأنه  توأأفاد
تطورات تكنولوجية وأأس ئةل أأيضا عن نص التفاوض، لس امي فامي مت طرح ذكرت أأنه أأمر ابلغ الأمهية للمعاهدة أأيضا. و  ذكل

لقاء نظرة انتقادية عىل نمن املثري للقلق أأن أأفادت أأنه و يتعلق مبدة حامية الإشارة.  كون قد مسعنا ذكل دون أأن نمتكن من اإ
 هذه النقطة.

نتاجية مجليع املراقبني أأن تتاح هلم الفرصة من الأ أأنه من املفيد للغاية و ( CIS)ت واجملمتع مركز الإنرتن ممثةل تذكر و  .61 كرث اإ
ينوفارت. ويف هذا الصدد، أأيدت البياانت اليت أأدىل هبا ممثلو أأتيحت لهيئات البثللتحدث كام   مؤسسة اكريسامو  مؤسسة اإ

يكولوجيا املعرفيةو  املركز ممثل ت ق ابملناقشات حول التقييدات والاس تثناءات، سلط. اثنيا، فامي يتعلاملؤسسة ادلولية لالإ
طار، هناك حق تعامل عادل،  دلهيم يشء يسمىالضوء عىل الإطار الوطين يف الهند، حيث  عادة البث". ويف هذا الإ "حق اإ

جراء أأي تسجيل صويت أأو تسجيل مريئ لالس تخدام اخلاص للشخص اذلي يقوم ابلتسجيينص عىل وكذكل يشء  ل، "اإ
ىل هذا احلمك.احلارضين لفت انتباه أأعربت ممثل املركز عن رغبهتا يف وكذكل لأغراض التدريس أأو البحث". و   اإ

ون املناقشات ؤ من جدول الأعامل بشأأن حامية هيئات البث. وذكر أأنه يف اليوم التايل سيبد 5وأأغلق الرئيس البند  .62
قبل أأن أأفاد أأنه ملكتبات ودور احملفوظات. ومع ذكل، فائدة ال من جدول الأعامل، التقييدات والاس تثناءات 6حول البند 

من خالل بعض الأفاكر واملفاهمي الاكمنة متريرها الأمانة تقدمي خطط العمل و س يطلب من يبدأأ هذا البند من جدول الأعامل، 
ىل البند مبجرد الانهتاء من ذكلذكر أأنه طط العمل. و خمرشوع وراء   ل الأعامل.من جدو  6، سيمت الانتقال اإ
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 من جدول الأعامل: التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات 6البند 

متت يف قبل احملاداثت اليت وأأفاد أأنه افتتح الرئيس بند جدول الأعامل املتعلق مبوضوع الاس تثناءات والتقييدات.  .63
املواضيع. وطلب من الأمانة بشأأن يت س يعملون هبا خلص الطريقة الو اكن قد تشاورت مع املنسقني الإقلمييني. الصباح، 

 .SCCR/35/9عىل وجه اخلصوص، تقدمي حملة عامة عن خطط العمل املتاحة يف الوثيقة  انئب املدير العامو

ن خاللها اتباع هنج جديد للعمل خالل الأشهر القليةل املقبةل بشأأن وا ماملدير العام الروح اليت حاول ةانئب تأأحضو  .64
اكنوا يدركون أأهنا مسأأةل حساسة وأأن لك  ،لعدة س نواتأأنه  تذكر تثناءات والتقييدات البالغة احلساس ية. و الاس  قضية 

ىل ت القضية متثل نوعا ما نقطة ساخنة تنتقل من سوء تفامه. ذلكل، اكن حداثهل القدرة عىل اإ  أأدرجوه فهياعنرص  واحد اإ
ىل مجيع ا هكذا اكنت ابلنس بة تاجئ، لأهنال خر. وهكذا، اكنوا حياولون بذل قصارى هجدمه لتحقيق ن  للمدير العام. وابلنس بة اإ

جراءات ملموسة حمددة ميكن فقد الأنشطة اليت قاموا هبا،  دخالها اكن الهدف هو حتقيق نتاجئ واختاذ اإ طار اللجنة. اإ يف اإ
هنا تدرك أأن بعض ال ذكرتو  ىل وجود مخس خطط معل، بدًل من اثنتني، وفود اإ لب الرئيس. ومع طحس امب سيشريون اإ

ىل مخسةأأة ابلنس بة كن مفاجتمل  اأأكد أأهناذلي ذكل، فقد حتدثوا مع الرئيس بني اجللسات  . خطط معل هل أأهنم قد توصلوا اإ
نه مل تكن هناك مخس خطط معل حفسب، بل اكن هناك أأيضا عدد من الأنشطة، كام ميكن رؤيهتا عىل الشاشة. و عرض اإ

ىل أأفادت أأ الأايم القليةل املاضية. و  خالل بةملا حاولوا رشحه كتا مريئ هنا ستتحدث معهم حول هذا الهنج، وس يعودون اإ
وا من الواقع، مع حتليل موضوعي للحاةل. ؤ أأرادوا أأن يبدا، حيث حتليلياكن الهنج وذكرت أأن املناقشات بعد ظهر اليوم التايل. 

جياد احللول و  ليه هو اإ من شأأن ذكل أأن ميكّهنم من و مقبوةل.  حلولتكون وابلتايل قبوةل للجميع امل اكن الهدف اذلي يمت السعي اإ
رأأوا كام أأرادوا أأن يكونوا قادرين عىل متابعة ورؤية النتيجة. و كام والطويل. قياس نتاجئ الهنج عىل املدى القصري واملتوسط 

ن نظام الاس تثناءاخالل  ىل حد ما ش ئي يعترب قييدات ت والت اليوم السابق يف احلدث اجلانيب اذلي قدمه وفد الربازيل، فاإ اإ
منا ما ُطلب عىل الصعيد ادلويل، من حيث املعاهدة، وأأفادت أأن خمتلف، يف بدلان خمتلفة.  جاء من البدلان اليت دلهيا أأقل اإ

يف  اكنت البدلان اليت دلهيا اس تثناءات وتقييداتو الأحاكم يف ترشيعاهتا الوطنية احلالية فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات. 
بعد ذكل، سوف و أأنه من الأفضل البدء ابملامرسة اجليدة ووضع املعايري. قد اقرتحت ترشيعات حق املؤلف اخلاصة هبا، 

يقاعها اخلاص لوضع الاس تثناءات والتقييدات عىل أأساس احتياجاهتا، بدءًا من التغطية حسب تتحرك لك دوةل  اإ
الثالث،  اتاختبار اخلطو من خالل اكفية، وقياسها  يداتقي ت  اس تثناءات و ابلترشيعات واملعاهدات التارخيية القامئة، مع توفري

لوح مثل اكنت الأمانة وأأفادت أأن املواهجة بني اجلانبني. يه اكنت تكل وهكذا . املؤلف لقبول يف جمال أأوسع من حقبغرض ا
موجودة ابلفعل يف العديد من يه ر ما مت تقامسها بقدي اتديقي ت لتأأكد من أأن تكل الاس تثناءات وال حتاول اباتشينكو، لعبة ال 

، تقييداتوجود هذه الاس تثناءات وال عىل كد تؤالتفسريات، اليت طلعون عىل عىل مدار اليومني التاليني، اكنوا س يو البدلان. 
 ؤلفامل قحلتطورًا ترشيعات ال البدلان اليت دلهيا أأكرث وذكرت أأن . همن خالل هذا التحليل الأويل واحلقائق اليت خرجت من

دلهيا أأكرث الاس تثناءات والتقييدات تطورًا. فالبدلان اليت اكنت قد بدأأت للتو يف وضع ترشيعاهتا، من أأجل حتقيق فعاليهتا 
ن احلاةل اليت وجدوا أأنفسهم فهيا يه  .تقييداتعىل املس توى ادلويل، مل تكن دلهيا بعد هذه الاس تثناءات وال  ونتيجة ذلكل، فاإ

 بدا هلم أأنو . يمت التعامل معها ضية مت التعامل معها ملدة عرش س نوات، مع ومجوعات خمتلفة من املواضيعاحلاةل اليت اكنت فهيا ق 
ىل مزيد شلك مواصةل ادلراسات يف ا نتيجة ذلكل، حاولو و للهنج الرباغاميت. ا مالمئ دمل يعالأمر  قطاعات، واليت ل تزال حباجة اإ

، اذلي حتدث ابس تفاضة عن زالربوفسور كرووذكرت أأن دلراسات احلالية. ايف ابلاكمل يمت تغطيهتا من البحث، لأنه مل 
املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف، ميكن أأن يتحدث عن جمال املكتبات ودور احملفوظات. ونتيجة ذلكل، اكنوا هممتني 

طالق العمل  اكف يف املايض من خالل  شلكب ودور احملفوظات  تغطية املكتباته مل يمت اجملالني يف أ ن واحد، لأنبشأأن ابإ
ىل ذكل، هناك رغبة يف تغطية املتاحف بناء عىل طلب اللجنة. وذكرت أأنه هتم. ادراس ذلكل اكن هناك جمال اثلث وابلإضافة اإ

هنوأأفادت أأنه حيث أأرادوا احلصول عىل مزيد من ادلراسة.  ذا رغبت اللجنة يف ذكل، فاإ لأشخاص ذوي م س يعاجلون قضية ااإ
املكتبات، يف حول هناك دراسات واسعة ابلفعل وذكرت بأأن هذا القرار يف أأيدهيم. يعترب ومع ذكل،  الإعاقات الأخرى.

جللوس حول طاوةل مع عدد قليل من اخلرباء يف مجيع أأحناء سلسةل معل يريدون ايف الوقت احلارض  مقطاع التعلمي، ولكهن
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ىل كتةلو املكتبات واملؤسسات التعلميية والبحثية.  ىل طلعون عىل م املواد اليت قدهما البحث ويسوف ينظرون اإ ا حيتا  اإ
أأوسع قلياًل من ادلراسة، ولكنه  ءيعين يش، اذلي ممارسة العصف اذلهينطلقون عىل ذكل اكنوا يوذكر أأهنم اهامتهمم اخلاص. 

فائدة ل اواحدو بات، ملكت فائدة ال ااكنوا يتوقعون واحدوذكرت أأهنم قلياًل من مؤمتر، يف مواضيع حمددة جدا.  اأأكرث تقييد
يبدو أأن املرحةل الوس يطة، مع متارين و الإعاقات الأخرى.  لفائدة،  2019هناية عام بملتاحف، وحق أ خر يف هناية العملية ا

من أأفادت أأنه اكن أأمهية ابلنس بة هلم. و صةل و يف احلقيقة ذات يه العصف اذلهين، س متكهنم من الرتكزي عىل املوضوعات اليت 
ىل دعوة دوائر أأكرب من الأشخاص، وهذا هو السبب يف أأهنم حاولوا الاس تجابة للطلب هل االواحض جد م أأهنم س يحتاجون اإ

قلميية. و ابإ اذلي قدمه عدد من البدلان لبعض الوقت،  التوقعات، وكذكل كيفية ندوات س تحدد تكل ال ذكرت أأن قامة ندوات اإ
قلميية، واكن الاس تجابة لها يف الواقع عىل املس توى الإقلميي. وقد ُطلبت ا يف جمال املكتبات ويف جمال وهنقرتحوا ياملوضوعات الإ

الكثري من التداخل فامي يتعلق هبام  رومه كقطاعنيييف جمالني خمتلفني، لكهنم ها التعلمي أأيضا. يف الوقت احلايل، يمت التعامل مع 
لهيم هبانظروي ابلأهداف اليت يأأملون يف حتقيقها، والطريقة اليت  قت لحق، س يكون دلهيم مرحةل املؤمترات، يف و و. ن اإ

اقرتحوا عقد ثالثة مؤمترات، واحد وذكرت بأأهنم عامني. ار عىل مدرين للتحقق من الهنج اليت مت حتديدها من قبل تكل الامت
 ن معاجلة املوضوعات.مهذه املؤمترات وس متكهنم حول املكتبات، وواحد حول املتاحف، وواحد يف جمال التعلمي والبحث. 

ىل جتمع أأوسع، يتجاوز العدد التقليدي للأشخاص، مبا يف ذكل مجيع أأحصاب املصلحة احملمتلني.  اتاملؤمتر تنقل وس  املوضوع اإ
ن و . وفودابلاكمل يف أأيدي الوأأفادت أأن الأمر  ميكهنم رفض املامرسة بأأمكلها، أأو ميكهنم أأخذ بعض العنارص. ومع ذكل، فاإ

. وهذا من شأأنه 2019احلالية حىت هناية عام ثنائية فرتة س نتني، مبا يف ذكل فرتة ال ار داملنطق هو أأن الأنشطة ستتقدم عىل م
ىل الأمامال  عددا من العنارص، مما جيعل مأأن مينحه عىل تبادل الأمر . وسوف ينطوي يةأأسهل وأأكرث منطقية وسلم  تقدم اإ

ىل ادلمع التقين يف  عايري جديدة قد تكون رضورية، ومعايري تقنية لتوفري موضع رمقية، و البيئة ال للمامرسات اجليدة، والنظر اإ
نظمة ماكنية التبادل العاملي. وابلنظر ام أأفادت أأهنم عاملي. كاللتبادل ول  قابلية التشغيل البيين للأ منظمة عاملية، أأرادوا ضامن اإ
ىل الهنج املمكنة، مل يرغبوا يف قدموا الاقرتاح بروح من استباق القرار بشأأن احللول بأأي شلك من الأشاكل، ولكهنم  اإ

خمتلف املراحل اتخمتلفة خلطة يعرض اجلدول املقدم وأأفادت أأن الانفتاح واحلوار والتعاون، لتوفري هنج جديد ليوم جديد. 
تفاصيل حتليلية عن العنارص توفري اولوا وذكرت أأهنم حميكن أأن يطلق عليه خطة معل واحدة بدًل من مخسة. و العمل. 

ن هذه اجلسور لن جتمع تربط يعين أأنه ل ميكن أأن يكون دلهيم جسور  ل اتخمتلفة، لكن هذا بني موضوع وأ خر. ومع ذكل، فاإ
نظامت امل ميكن أأن يكون هناك رابط بني املكتبات و و . عىل سبيل املثال ملكتبات واملتاحف ودور احملفوظاتاكالأش ياء معا، 

مرحي، حيث ميكهنم العمل من خالل ومجوعات  هنجأأرادوا رت بأأهنم وذكأأو بني املتاحف ودور احملفوظات. التعلميية البحثية 
 الوفود لفحص التقدم.من خالل العمل و 

ملكتبات ودور احملفوظات. واكن فائدة امن جدول الأعامل، بشأأن التقييدات والاس تثناءات ل 6افتتح الرئيس البند و  .65
ليه أأن يشارك كجزء من بنأأفاد أأنه حارضا يف الاجامتع. و  زادلكتور كينيث كرو ولكن  نتاجئ معهل.ب د جدول الأعامل، س ُيطلب اإ

الباب ملنسقي اجملموعات وادلول الأعضاء واملنظامت غري احلكومية للحديث عن بند جدول الأعامل، الرئيس قبل ذكل، فتح 
اثرة ديدة و اجلهنم بذلوا قصارى هجدمه ملعاجلة املوضوعات وأأفاد بأأ كام هو احلال يف املامرسة املعتادة.  ديدة. اجلوهجات النظر اإ

ىل عرض  كام طلب من املنظامت غري احلكومية تقييد بياانهتا يف غضون فرتة زمنية حمدودة، حىت يمتكنوا من الانتقال اإ
 ادلكتور كروز.

وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، وأأعرب عن تأأييده الاكمل للرأأي القائل بأأن املكتبات ودور احملفوظات تؤدي  .66
ن العديد من دور ا هاما يف التمنية الثقافية والاجامتعية. وكام أأوحضت ادلراسات اليت قدمت خالل ادلورات السابقة، فاإ

ملكتبات ودور احملفوظات، واليت معلت بشلك جيد، فائدة االبدلان قد وضعت ابلفعل اس تثناءاهتا وتقييداهتا اخلاصة ل
دلويل احلايل. وينبغي أأن يتشلك معل اللجنة بطريقة تعكس ذكل الواقع وتثين واحرتمت النظام القانوين احمليل، مضن الإطار ا

ىل فهم أأفضل باجملموعة ب عن تقديره وفد أأعرب و عىل الإطار احلايل اجليد الأداء.  أأن الهدف من املناقشة هو الوصول اإ
الرمس البياين غري الرمسي للرئيس، ، اليت تضمنت SCCR/34/5للمواضيع. وفامي يتعلق بأأساليب العمل، أأحاط علام ابلوثيقة 
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ملواصةل املناقشات من أأجل اس تكشاف أأرضية مشرتكة ميكن للجميع  هاس تعدادأأعرب عن املس تخدم يف ادلورات السابقة. و 
احلقيقة يه أأنه ل يوجد حاليا توافق يف ال راء داخل اللجنة بشأأن العمل، وينبغي أأخذ ذكل يف ذكر أأن الوقوف علهيا. و 

، بشأأن موضوع SCCR/26/8عىل النحو الواجب. وسلط الضوء عىل الأهداف واملبادئ املقرتحة يف الوثيقة الاعتبار 
ملكتبات ودور احملفوظات. ميكن للأهداف واملبادئ الواردة يف تكل الوثيقة أأن تمكل العمل فائدة االتقييدات والاس تثناءات ل

ىل العروض التقدميية  هتطلعأأعرب مع ور احملفوظات. و ملكتبات ودفائدة ااملتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات ل ىل الاس امتع اإ اإ
فائدة ، والبياانت احملدثة املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات لزبشأأن لك من ادلراسة احملدثة اليت أأعدها الربوفيسور كرو

ملكتبات ودور احملفوظات، مبا فائدة ااملشاركة يف مناقشة التقييدات والاس تثناءات لس تواصل اجملموعة ابء ذكر أأن ملتاحف. و ا
 بطريقة بناءة وأأمينة. ،يف ذكل مرشوع خطة العمل اليت اقرتحهتا الأمانة

وحتدث وفد جورجيا ابمس ومجوعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأقر ابدلور الأسايس اذلي تقوم به املكتبات  .67
جناز همام املصلحة ستساعدمه املناقشات اليت جتري يف اللجنة أأن ذكر ودور احملفوظات يف التمنية الاجامتعية والثقافية. و  عىل اإ

لصك دويل ملزم  ةكن مؤيدتمل  ومجوعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقيف حني أأن وأأفاد أأنه العامة للمكتبات واملتاحف. 
ل أأن ملكتبات ودور احملفوظات، فائدة اقانوان بشأأن التقييدات والاس تثناءات ل اجئ احملمتةل للمناقشات يف اللجنة هو أأحد النتاإ

ج البديةل اليت تعمتدها ادلول الأعضاء، والتبادل الرثي لأفضل التنفيذ الوطين للمعاهدات ادلولية. وذلكل، أأكد أأن الهنُ 
تكون مثاًل وميكن أأن  ،يف الأطر القانونية الوطنية اليت تدمج الاحتياجات احمللية بناء علهيااملامرسات يه أأرضية صلبة ميكن ال 

فائدة لدلول الأعضاء الأخرى. وشكر الرئيس عىل معهل عىل الرمس البياين غري الرمسي بشأأن التقييدات والاس تثناءات ل
ىل العروض التقدميية عن ادلراسة احملدثة اليت أأعدها  هتطلعأأعرب عن ملكتبات ودور احملفوظات. كام ا ىل الاس امتع اإ اإ

عداد مرشوع فائدة ادثة املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات ل، واملعلومات احملزالربوفيسور كرو ملتاحف. وشكر الأمانة عىل اإ
ىل مزيد من أأن رب عن اعتقاده بعلام ابلواثئق واعالوفد خطط العمل بشأأن التقييدات والاس تثناءات. وأأحاط  هناك حاجة اإ

 من أأجل حتليلها بكفاءة.الوقت 

أأنه خالل خمتلف دورات اللجنة، نظرت اجملموعة الأفريقية وأأفاد يقية، ر ان الأفوحتدث وفد الس نغال ابمس ومجوعة البدل .68
والأشخاص ذوي البحثية املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية و فائدة يف مسأأةل التقييدات والاس تثناءات ل

قامة توازن بني أأحصاب احلقوق وبني يف دراسة أأنظمة حق املؤلف، سامهت الاس تثناءات والتقييدات يف اإ وأأفاد أأنه الإعاقة. 
حماوةل ضامن التوازن الاكيف يف نظام امللكية الفكرية، لعبت وخالل واخلدمات العامة. ادلولية قلميية القطاعات الا

ىل التكنولوجيا. وهبذه الطريقة حفز  نه وذكر أأ الابتاكر والإبداع.  تالاس تثناءات والتقييدات دورًا حمفزًا فامي يتعلق ابلوصول اإ
ىل روح ولية  ن (، SDGsوأأهداف التمنية املس تدامة ) 2012ابلنظر اإ ىل امجليع، يف جمال فاإ الهدف هو ضامن الوصول اإ

قامة جممتع شامل واملشاركة امجلاعية يف هجود التمنية، لس امي فامي كام أأفاد أأن احلياة. مدى التعلمي وتوفري قاعدة متساوية للتعمل  اإ
ضافيةهل أأ  يتعلق حبقوق الإنسان ل أأ هناك توصيات وخطة معل أأخرى ذات صةل يف الويبو، أأن . ويف حني مهية اإ ن ولية اإ

اجملموعة الأفريقية أأعرب الوفد عن اهامتم دمع أأهداف التمنية املس تدامة، اليت تأأسست يف منظومة الأ مم املتحدة. و ت 2012
عاقات أأخرى، ذوي ابلأشخاص  للغاية ابملعلومات الواردة يف دراسة الربوفيسور كروز، فامي يتعلق تعلميية، ال  والأنشطةاإ

يه يس املعلومات الواردة يف الواثئق اتخمتلفة املرتبطة ابلرمس البياين غري الرمسي للرئ ذكر أأن و  فوظات.احملكتبات ودور امل و 
ىل النص. ورحب وضع خطط العمل اليت  اجملموعة الأفريقية ابلهنج املتبع يفوفد  املوارد املناس بة لإجراء مفاوضات تستند اإ

حراز تقدم بشأأن مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات فامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل. وشكر الرئيس عىل م عن رغبهتتعرب  يف اإ
عداد الوثيقة  خضام. كام رحب خبطة العمل اخلاصة بتنظمي اكن العمل التحضريي لتكل الوثيقة وذكر أأن . SCCR 35/9اإ

قلميية. ومع ذندوات ال  زاء عدم وجود احامتل لوضع مشاريع املواد، وهو الإجراء الأكرث أأفاد بأأنه كل، الإ ل يزال القلق يساوره اإ
ىل القيام بأأعامهل طار السعي اإ حلاحًا اذلي يتعني اختاذه يف اإ وأأفاد . 2012املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات، يف ظل ولية م اإ

، وطلب من الأمانة صياغة مشاريع 2017اللجنة ابقرتاهحا املقدم يف عام لصاحل صك ملزم قانون. وذكّر أأن هذا الأمر هو 
مانة أأن جتد أأساسا لهذا العمل من وذكر أأنه املواد، والقيام بذكل قريبا.  موجود يف هذا الشأأن، مبا هو لك ما خالل ميكن للأ
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اجملموعة الأفريقية لصياغة صك ، اليت حتتوي عىل أأحاكم .SCR 26/4 PROVيف ذكل ادلراسات والواثئق ووثيقة العمل 
عاقات أأخرى. ذوي املكتبات ودور احملفوظات والأشخاص فائدة قانوين ل اليت  SCCR 29/4أأيضا حفص الوثيقة  اميكهنكام اإ

كوادور وأأوروغواي. و  أأعرب عن أأمهل يف أأن ، كام ممثرةدورة عقد ل هتوقعأأعرب عن أأعدهتا اجملموعة الأفريقية والربازيل واإ
م اجملموعة الأفريقية ابلعمل جبد عىل االزت وأأعرب أأبضا عن ن وضع خطة معل مفاهميية لالس تثناءات والتقييدات. يمتكنوا م

 املوضوع. هذا

وحتدث وفد كوس تارياك ابمس ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشدد عىل أأن الاس تثناءات والتقييدات ذات  .69
عب دورا هاما يف احلصول عىل املعرفة، واليت وذكر أأهنا تلمجلاعية للمجمتعات احلديثة. وللتمنية ا شعوبلل ابلنس بة أأمهية حامسة 

ميكن للويبو أأن تسهم يف توفري الاتساق يف كيفية معاجلة الاس تثناءات والتقييدات عىل و ميكن أأن يعوقها نقص املعلومات. 
نتا  امل أأكرث الأمر أأصبح ذكل أأفاد أأن عارف ونرشها. و املس توى ادلويل، وذكل من خالل املساعدة عىل سد الفجوة بني اإ

اللجنة ادلامئة يف الاعتبار. وقد أأظهرت تكل ادلراسات أأن ادلول الأعضاء داخل ها و أأمهية بعد أأخذ ادلراسات اليت انقش
عاليم لصياغة الس ياسات، من أأجل اعامتد الاس تثناءات والتقييدات واحرتام الاختالفات يف النظم  ىل مرجع اإ حباجة اإ

ينبغي معاجلة نتاجئ ادلراسات بطريقة ميكن أأن تكون مبثابة مرجع لأولئك املسؤولني عن صياغة الس ياسات. وميكن و القانونية. 
قلميية بني ادلول الأعضاء أأن ي يف اس تكامل ادلراسات، مما يسمح للجنة بتحقيق مكرجع أأيضًا عمل لتبادل اخلربات الوطنية والإ

عة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مناقشة مفتوحة ورصحية بشأأن التقييدات والاس تثناءات ومجو وفد أأيد و نتاجئ ملموسة. 
ملكتبات ودور احملفوظات، دون احلمك مس بقا عىل طبيعة نتاجئ املناقشات، من أأجل معاجلة املشالك اليت تؤثر عىل فائدة ال

س يواصل العمل بشلك بناء ذكر أأنه اجلوانب العابرة للحدود. و  املكتبات ودور احملفوظات يف مجيع أأحناء العامل، مع الرتكزي عىل
عمتد يف هناية ادلورة احلالية خطة معل وفقا لتعزيز املناقشات ادلولية حول هذه القضية. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تُ 

 .اللجنة ةلولي

ندونيس يا ابمس ومجوعة أ س يا واحمليط الهادي، و  .70 ملكتبات ودور فائدة اقييدات لالاس تثناءات والت أأفاد بأأن وحتدث وفد اإ
فراد وللتمنية امجلاعية للمجمتعات.  ،احملفوظات من أأجل و كام س بق أأن أأوحض يف بيانه الافتتايح العام، تتسم بأأمهية حامسة للأ

نه  ق املؤلف ؤمن بنظام متوازن حلق املؤلف ل يأأخذ يف الاعتبار املصاحل التجارية حليتطوير وتعزيز الثقافة والعلوم والتعلمي، فاإ
ىل هذه امل أأحصاب و  ىل املنفعة العامة الأكرب، من خالل تعزيز الوصول اإ . وشكر صنفاتاحلقوق حفسب، بل ينظر أأيضا اإ

ىل ادلراسة احملدثة واملنقحة عن اس تثناءات وتقييدات حق ملكتبات ودور فائدة ال املؤلف ادلكتور كروز عىل دراس ته وتطلع اإ
الرمس البياين يف قد انعكست نتاجئ املناقشات أأفاد أأن مللحوظ يف البنود الإحدى عرشة. و احملفوظات. وأأحاط علام ابلتحسن ا

مانة عىل تقدميها مرشوع خطة العمل SCCR/34/5لرئيس للمكتبات ودور احملفوظات يف الوثيقة ل . وأأعرب عن تقديره للأ
تيسري التقدم هبدف اللجنة، داخل للنظر فهيا مبثابة أأساس جيد يه مجيع هذه الواثئق ذكر أأن للمكتبات ودور احملفوظات. و 

الزتامه مبواصةل املشاركة البناءة يف مشاريع اخلطط املس تقبلية بشأأن التقييدات عىل بشأأن هذه املسأأةل. وأأكد من جديد 
هذه  ملكتبات ودور احملفوظات. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تشارك مجيع ادلول الأعضاء بصورة بناءة يففائدة اوالاس تثناءات ل

حراز تقدم.االقضية، بناء عىل املناقشات السابقة واملد  خالت اجلديدة، حىت تكون قادرة عىل اإ

خالل املناقشات السابقة، وذكر أأنه وشكر وفد الصني الأمانة عىل العرض التقدميي بشأأن التقييدات والاس تثناءات.  .71
ىل درجة عالية من توافق ال راء حول هذه القضية. وذلكل،  موازنة املناقشات حول هذه القضية، ولإحراز ولأجل توصلوا اإ

قدم ابلفعل مالحظاته أأفاد أأنه ملعلومات ذات الصةل من الصني. و لمشاركة ابل  هالوفد الصيين عىل اس تعدادأأعرب تقدم كبري، 
ىل العرض التقدميي اذلي قدمه ادلكتور كرووذكر أأنه بناء عىل طلب الأمانة.  ز، وسيشارك يف ال ن عىل اس تعداد لالس امتع اإ

 نشط وبناء.شلك املناقشات ب 

ميانه ابوفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأعرب و  .72 يف لوظيفة احليوية للمكتبات ودور احملفوظات، جمددا عن اإ
طار دويل متوازنأأعرب عن مواصلته نرش املعرفة واملعلومات والثقافة واحلفاظ عىل التارخي. ومن مث،   النظر يف مناقشة اإ
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ملواصةل املشاركة  اس تعدادهكام أأعرب عن حلق املؤلف من شأأنه متكني هذه املؤسسات من الوفاء مبهمهتا للمصلحة العامة. 
ىل مرشوع خطط العمل اذلي اس متعوا الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأفاد أأن البناءة يف تكل املناقشات. و  ابهامتم اإ

عىل أأن هنجه املفضل ل يزال الهنج اذلي يركز فيه العمل يف اللجنة عىل الطريقة جمددا  أأكدأأعدته الأمانة. ويف هذا الصدد، 
طار املعاهدات ادلولية القامئة، وتتحمل ادلول الأعضاء يف  اليت ميكن أأن تعمل هبا الاس تثناءات والتقييدات بكفاءة، يف اإ

عند الرضورة. مبساعدة الأمانة و  للخربات وأأفضل املامرسات، القانونية. وأأيد تبادًل شامالً  الوطنيةأأطرها الويبو املسؤولية عن 
عىل هذا الأساس، شارك يف مناقشات خمتلفة حول بند جدول الأعامل، كام هو مبني يف الرمس البياين غري الرمسي ذكر أأنه و 

ىل الأمام أأفاد أأن للرئيس. و  اليت تواهجها املكتبات هو الرتكزي عىل فهم شامل ومهنجي للتحدايت ميكن أأن يكون السبيل اإ
يالء الاعتبار الاكمل لالبتاكر والأسواق ذات الصةل واحللول املقدمة، مبا يف ذكل تكل املتاحة يف  ودور احملفوظات، مع اإ

طار البند احلايل من جدول الأعامل يف شلك  الإطار ادلويل احلايل. وميكن أأن تأأيت نتيجة حممتةل للمناقشات يف اللجنة يف اإ
عن عدم متكنه من دمع العمل صوب صكوك ملزمة قانواًن عىل جمددا ن التنفيذ الوطين للمعاهدات ادلولية. وأأعرب توجيه بشأأ 

 املس توى ادلويل.

أأفاد أأن بالده وأأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابمس ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. و  .73
ية للمؤلفني يف تقدم املعرفة والتعلمي، من خالل الكتب اليت تفيد اجملمتع. وهذا هو السبب يف بشدة الإسهامات الأساس  تقدر 

أأخذ يف الاعتبار املصاحل املرشوعة لأحصاب احلقوق وكذكل املصلحة العامة اذلي يتوازن و امل تفضيل نظام حق املؤلف 
ذا مل تكن ه ذكر أأنوالتقدم واملنافسة يف اجملال العلمي والثقايف والاجامتعي. و  ىل املعرفة، اإ مل يكن من املنطقي تشجيع الوصول اإ

نتا  املعرفة.  ذا اكنت املعرفة اليت و هناك حوافز خللق واإ نشاؤها بعيدة عن يمن املنطقي جدا توفري مثل هذه احلوافز اإ مت اإ
احلق يف التعلمي وفري ام يف تلالس تثناءات والتقييدات دور هأأفاد أأن متناول الغالبية العظمى من الساكن. ويف هذا الإطار، 

ىل املعرفة. و  مبسؤولية هممة لتوفري الاتساق يف كيفية تضطلعان الويبو واللجنة ادلامئة عىل وجه اخلصوص ذكر أأن والوصول اإ
تناول الاس تثناءات والتقييدات عىل املس توى ادلويل. وقد قدمت ادلراسات اليت أأجريت بناء عىل طلب اللجنة معلومات 

وأأفاد مبناقشة املسأأةل بطريقة موضوعية، مع مراعاة مصاحل ادلول الأعضاء وقيودها عىل النحو الواجب.  محت هلأأساس ية مس
الربازيل، بعد أأن استمثرت س نوات طويةل يف مناقشة الاس تثناءات والتقييدات للمكتبات ودور بالده من وهجة نظر أأنه 

ىل تعاريف واس تثناءات واحضة، لتوضيح  اللجنة ادلامئة ابلفعل قريبة جداً أأصبحت احملفوظات،  من الفهم املشرتك للحاجة اإ
ىل حل دويل. وا ىل الأمام من أأجل التوصل اإ ببعض العنارص املشرتكة يف أأهداف املكتبات ودور احملفوظات قر الطريق اإ

عنوان قد حيتاجه املس تخدم،  لكدلهيا ل توجد مكتبة يف العامل، همام اكن جحمها وذكر أأنه لرتاث الثقايف. لواملتاحف مكؤسسات 
ىل املعلومات. أأن تتاملكتبات وعىل  أأو املقاةل أأو التقرير ن دلى املكتبة ويك عندما لو عاون دلمع ش بكة عاملية من الوصول اإ

ىل قاعدة بياانت دولية لتي اذلي من الكتاب الفصل  ، دلهيا طلب املس تخدممكتبة حديد طلبه املس تخدم، ميكن أأن تذهب اإ
وقد  ،تكن متوفرة يف السوق هذه الكتب قمية جتارية ولليس ل  ،يف الغالبوتطلب نسخة لالس تخدام الفردي.  وميكن أأن

عىل ة جدا رضوريوالتقييدات الاس تثناءات وأأفاد أأن تكون ذات قمية كبرية للباحث ابعتبارها لبنات بناء لعمل علمي جديد. 
ىل عن تطلعه الوفد أأعرب تؤثر بأأي حال عىل مصاحل أأحصاب احلقوق. و  ولاملس توى ادلويل للسامح هبذا النوع من التعاون.  اإ

، للحوار معهم، وكذكل مع ا، كام اكن دامئكام أأعرب عن انفتاحهمواصةل العمل البناء واملناقشات مع مجيع ادلول الأعضاء. 
 ومجيع الأطراف املعنية.أأحصاب املصلحة ال خرين 

كوادور البيان اذلي أأدىل به .74 وفد كوس تارياك ابمس ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ومتش يا مع ما قيل،  وأأيد وفد اإ
جراء مناقشات مفتوحة وبناءة بشأأن التقييدات والاس تثناءات. وأأعرب عن ثقته يف قدرة اللجنة عىل حتقيق  أأكد عىل أأمهية اإ

 يتعلق ابحلصول عىل التعلمي واملعلومات ، فاميشعوبنتاجئ ملموسة حمددة، من شأأهنا أأن تساعد يف تلبية احتياجات ال 
ىل حتقيق أأهداف مجيع البدلان. ذكر أأن أ ليات أأساس ية للتمنية الشامةل. و  والثقافة، ابعتبارمه كام أأفاد أأن هذا بدوره س يؤدي اإ

دى ذكل أأن التقييدات والاس تثناءات خمتلفة للغاية يف ترشيعات لك بدل. وقد أأ  أأظهرتاليت أأجريت  املناقشاتو ادلراسات 
ىل صعوابت يف الاهامتم ابلقضية بشلك فعال من جانب ادلول الأعضاء. وعىل طول هذه اخلطوط، من الرضوري وضع حد  اإ
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كوادور،  ذلت هجود بُ ذكر الوفد أأنه أأدىن لالتفاق، حبيث يكون دلهيم التطبيق السلمي لالس تثناءات والتقييدات. ويف حاةل اإ
طار ترشيعي مناسب للتقي  احملفوظات واملكتبات واملتاحف، وكذكل فائدة دور يدات والاس تثناءات لعديدة لوضع اإ

أأيضا القيام بأأنشطة من جانب أأحصاب احلقوق  تللأغراض التعلميية والبحثية. وهذه القواعد، اليت مل تكن مطلوبة، توخ
شعوب وف ابمس رمز ال املعر  اجلسم العضوي للمعرفة والابتاكر عاقات. وقد ثبت ذكل يفذوي الإ للتعامل مع الأشخاص 

كوادور. وانهت ة الأصلي نه شهر لويبو يف به ا. كام أأبلغ الوفد 2016يف ديسمرب من عام ىى يف اإ مارس، عىل الرمغ مما قيل للتو، فاإ
أأداة مناس بة هناك احلد الأدىن، طاملا مل يكن يه سابقا، س تكون تكل اليت ذكرت يدرك أأن مجيع املبادرات الوطنية، مثل 

فائدة يف وقت اس تخدام التقييدات والاس تثناءات يف اجملال ادلويل. وفامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات ل توفر اليقني
يف ذكر أأنه كينيث كروز. و ربوفيسور ابلنسخة احملدثة واملنقحة لدلراسة اليت أأجراها الالوفد ملكتبات ودور احملفوظات، رحب ا

كوادور، اس تخدم هذا العمل قانون املل  . مكصدر هل احلايلة الأصليشعوب كية الفكرية اذلي اكن مس متدا من قانون ال حاةل اإ
عىل مسؤوليات اس تثنائية للمكتبات ودور احملفوظات وموظفهيا املدنيني عن الأعامل اليت قد يقوم هبا املس تخدمون.  تونص

أأعامل الاس تنساخ والتكيف  ملكتبات ودور احملفوظاتفائدة االتقييدات والاس تثناءات ل توعىل وجه اخلصوص، تناول
يف رؤية هذه املعلومات املدرجة بشلك حصيح يف وأأعرب الوفد عن امهل والرتمجة والتحويل والرتتيب والتصال والتوزيع. 

تقدم معل جل ملناقش هتا بطريقة ممثرة لأ  هاس تعدادأأعرب عن حت. و قرتُ ادلراسة. وأأخريا، شكر الأمانة عىل خطة العمل اليت اُ 
 اللجنة.

يران الإسالمية  فادأأ و  .75 ىل وفد مجهورية اإ ىل أأنه عىل الرمغ من أأنه قد اإ الإسهامات الفعاةل لنظام التقييدات أأشار اإ
ىل معرفة و مما يعزز من والاس تثناءات يف التوازن بني احلقوق اخلاصة واملصلحة العامة،  ل أأن أأكرب، دراية الوصول اإ اإ

مبا فيه الكفاية للتغريات التكنولوجية والثقافية املؤلف مل تس تجب  احلالية حلقوالاس تثناءات يف املعاهدات ادلولية يدات قي ت ال 
ىل اللجنة، ومع مراعاة التقدم امللحوظ احملرز يف مناقشة مجيع  ىل الولية اليت أأس ندهتا امجلعية العامة اإ الناش ئة. واستنادا اإ

نشاء صك قانوين للتقييدات والاس تثناءات لالوفد  املواضيع، أأيد ذكر ملكتبات ودور احملفوظات واملسائل الأخرى. و دة افائاإ
ىل تفامه مشرتك بني ادلول الأعضاء. وبدل من ذكل، لُكفت اللجنة بوضع ليس اللجنة يف هذا الشأأن أأن معل  جمرد التوصل اإ

طار قانوين لالس تثناءات والتقييدات. و  ماكنية أأفاد أأناإ قيام ادلول الأعضاء  وضع القواعد املعيارية هو السبيل الوحيد لضامن اإ
ذكر أأن يف الويبو بتوفري مس توى أأسايس من التقييدات والاس تثناءات املنسقة لهذه املؤسسات وغريها من املوضوعات. و 

ىل احلصول عىل تعلمي أأتيحت لها الللجنة ا فرصة لتشكيل النظام ادلويل واملؤسيس لصاحل ماليني الناس اذلين حيتاجون اإ
ىل املعرفة وادلوأأحباث وأأنشطة أأخرى بشلك للجميع. وأأكد الوفد أأن راية  أأفضل. وس ميكّن ذكل البدلان من ضامن الوصول اإ

ىل دراسة لقرتاح نيص ملعاهدة أأو شلك أ خر من الصك، ؤساءغري الرمسية للر رسوم البيانية ال ، واليت استندت اإ
للمناقشات املس تقبلية حول هذه القضية  يف أأيدهيماليت من خمتلف الوفود، اكنت مفيدة للأدوات  ةاملقدم اتوالاقرتاح

ىل تقدمي مجيع العروض حول هذا عن تطلعه الوفد أأعرب ينبغي أأن تصبح واثئق معل للجنة. و وأأفاد أأنه بطريقة معيارية.  اإ
س يتناول اللكمة مرة أأخرى فامي يتعلق مبرشوع خطط العمل يف مرحةل لحقة عند فتح مناقشات حول هذه أأنه املوضوع و 

 .املسأأةل

ندونيس يا ابمس ومجوعة أ س يا واحمليط الهادئ.  .76 يدات قي ت ال وذكر أأن وأأيد وفد الهند البيان الافتتايح اذلي أأدىل به وفد اإ
ملكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى ذات فائدة اوالاس تثناءات ل

حامية حقوق امللكية الفكرية رضورية لأحصاب احلقوق. ويف الوقت نفسه، اعترب ن كام أأفاد أأ . ابلنس بة لبالدهأأمهية كبرية 
ىل املعرفة يف مجيع أأحناء العامل.   الرتوجي لنظام متوازن حلقتؤيد الهند ذكر أأن و حقوق امللكية الفكرية مبثابة حمراكت للوصول اإ

لجميع، برصف النظر عن ميكن ل  هم، مع ضامن أأنسمح ملنش يئ احملتوى ابحلصول عىل أأجر عادل مقابل معلهاذلي ي  املؤلف
تقييدات من الرضوري أأن تس تفيد لك ادلول الأعضاء من ال ذكر أأنه مواردمه أأو خلفيهتم، التعمل والإبداع والابتاكر. و 

سك ل ميكن المت أأفاد أأنه ملكتبات ودور احملفوظات من أأجل حتسني معلياهتا. و فائدة اق املؤلف لاخلاصة حبوالاس تثناءات 
عامل احلق  بتكل الأحاكم بشلك أأسايس برشوط العقد أأو من خالل اس تخدام تدابري امحلاية التكنولوجية. وينبغي أأن يكون اإ
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ىل املعرفة  من الرضوري كام أأفاد أأنه مبادئ توجهيية لعمل اللجنة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات. مبثابة يف التعلمي والوصول اإ
الرمس وذكر أأن ر احملفوظات عىل املس توى العاملي، لصاحل البحوث ادلولية والرتاث الثقايف. أأيضا تسهيل معل املكتبات ودو 

فائدة ملكتبات ودور احملفوظات، وكذكل لفائدة االبياين غري الرمسي اذلي أأعدته اللجنة بشأأن التقييدات والاس تثناءات ل
وشكر الوفد الربوفيسور كروز وريد ونكويب عىل  دراسة متأأنية من جانب ادلول الأعضاء.يتطلب ملؤسسات التعلميية، ا

ملكتبات ودور احملفوظات، فضاًل عن فائدة اادلراسة احملدثة واملنقحة بشأأن التقييدات والاس تثناءات اخلاصة حبق املؤلف ل
 هتطلعأأعرب عن ادلراسة الاس تطالعية حول حصول الأشخاص ذوي الإعاقة عىل الأعامل احملمية مبوجب حق املؤلف. و 

ىل العرض اذلي قدمه الس يد مولر بشأأن الاس تثناءات والتقييدات ل يف اذلي ُأحرز ملتاحف. واعرتف ابلتقدم فائدة ااإ
نتاجئ املناقشات ذكر أأن ملكتبات ودور احملفوظات. و فائدة ااملناقشات حول املوضوعات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات ل

حول التقييدات والاس تثناءات. ورحب بدراسة س نغ احملدثة والتحليل الإضايف يف الرمس البياين اخلاص ابلرئيس انعكست 
ىل جنب مع الرمس البياين وأأفاد أأن عىل حق املؤلف يف الأنشطة التعلميية. تقييدات لدلراسة املتعلقة ابل  هذه ادلراسات، جنبا اإ

دمت حملة عامة ذات صةل ابملوضوع. لأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى قفائدة االاس تثناءات والتقييدات لحول للرئيس 
عداد مرشوع خطة العمل يف الوثيقة  ادلول الأعضاء خالل ادلورة من لب ، كام طُ SCCR/35/9وشكر الأمانة عىل اإ

ن وجدتشارك بصورة بناءة يف تكل املناقشات وطلب الاحتفاظ مبالحظاته ي س ذكر أأنه السابقة للجنة. و  أأعرب عن . و اإ
ىل تعمل املزيد م هتطلع  ارن ادلراسة الاس تطالعية بشأأن تأأثري التطورات الرمقية عىل تطور الأطر القانونية الوطنية عىل مداإ

سيس متر يف لعب دور أأفاد أأنه روس تاما عىل حتضري دراس هتا الاس تطالعية. و ربوفيسور الس نوات العرش املاضية. كام شكر ال

ىل نتيجة معلية بشأأن مجيع تكل القضااي الهامة. استبايق وبناء عىل أأمل أأن تمتكن اللجنة ادلامئة من التوصل  اإ

ندونيس يا بصفته الوطنية و  .77 ىل احلفاظ عىل التوازن يف حق املؤلف، أأعرب عن اتفاقه بوحتدث وفد اإ أأن هناك حاجة اإ
ىل املعلومات، عىل النحو املنصوص عليه يف املادة  من أأجل املصلحة العامة الأكرب، لس امي يف جمال التعلمي والبحث والوصول اإ

جامع عىل القيام بعمل معياري. ومع ذكل، فقد مت تأأسيس وأأفاد أأنه ت من اتفاق تريبس.  7 فهم وأأدرك متاًما أأنه مل يكن هناك اإ
من قبل امجلعية العامة قد مت. ونتيجة ذلكل، ينبغي للجنة أأن تناقش بشلك موضوعي به تفويض ال اللجنة للتأأكد من أأن ما مت 

تثناءات والتقييدات لإجياد أأرضية مشرتكة للعمل املعياري بشأأن صك قانوين دويل فعال، لتيسري املسائل املتعلقة ابلس  
املامرسة القانونية لالس تثناءات والتقييدات. ولهذا الغرض، ينبغي للجنة اس تخدام مجيع املدخالت املتاحة دلهيا، مبا يف ذكل 

، SCCR/29/4ملكتبات ودور احملفوظات، الوثيقة فائدة اات لالرمس البياين اخلاص ابلرئيس بشأأن الاس تثناءات والتقييد
حراز تقدم يف هذه القضية.  ومرشوع خطط العمل، كأساس ملزيد من املناقشات، حىت ميكهنم اإ

فامي يتعلق مبسأأةل الاس تثناءات و وأأيد وفد مالوي البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس ومجوعة البدلان الأفريقية.  .78
ىل املعرفة. ومع ذكل، أأفاد أأن يوالتقييدات،  أأعرب درك أأن الاس تثناءات اليت تس تخدهما املكتبات رضورية لتوفري الوصول اإ

أأيد بقوة اتباع ، قد تؤثر سلبا عىل أأحصاب احلقوق واملؤلفني. وذلكل املفتوحةوالاس تثناءات تقييدات بقوة أأن ال عن اعتقاده 
ذا السبب رحب الوفد خبطة العمل اليت قدمهتا الأمانة ومت تقدميها يف ذكل هنج متوازن من شأأنه أأن يفيد الك الطرفني. وله

درا   قلميية حول هذه القضية. و ندوات اليوم. ورحب بشلك خاص ابإ ، س يكون مبقدورمه الندواتمن خالل هذه ذكر أأنه اإ
متام املناقشات. عوشكر الأمانة عىل  حتديد احللول واخلرو  هبا، وحتسني فهمهم للقضااي واإ  مرشوع خطة العمل. داداإ

ىل أأن تطوير تكنولوجيات جديدة يتطلب  .79 جديدة لتنظمي حق املؤلف وحفص مسأأةل هنج وأأشار وفد الاحتاد الرويس اإ
جيب أأن يتذكروا دامئا أأن أأمه يشء هو توازن وأأفاد أأهنم منذ س نوات عديدة. معلوا بشأأهنا التقييدات والاس تثناءات اليت 

ذا متكنوا من هناك ، ومن انحية أأخرى من انحيةمتع هناك مصاحل اجمل ، حيث املصاحل مصاحل املؤلفني وأأحصاب احلقوق. واإ
جياد هذا التوازن، مفن الأمهية مباكن أأن يكون دلهيم وثيقة تلق ادلمع الاكمل من مجيع الوفود. وشدد الوفد مرة أأخرى عىل  ىاإ

فامي يتعلق ابلتعلمي وتبادل لس امي لعمليات الاجامتعية، لعب دورًا هامًا للغاية يف تطوير اتأأن الاس تثناءات والتقييدات 
ماكنية أأن يصبح الطالب يف خمتلف البدلان عىل دراية ابلت  يمت وذكر أأنه لن وطرق العمل اجلديدة. كنولوجيات املعلومات واإ

ل من خالل الاس تثناءات والتقييدات.  يعات املناس بة. وقد ابلفعل الترش ، هناك دهيف بالوأأفاد أأن توفري هذا الاحامتل اإ
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من حتد  يف الوقت نفسه، لولمجمتع واملس تخدمني الأفراد. ابلنس بة ل أأظهرت املامرسة أأن تكل الاس تثناءات والتقييدات فعاةل 
هناك وذكر أأن ن مع الهنج املقرتح مؤخرا دلراسة القضية بطريقة عاملية وشامةل. ومتفقوأأفاد أأهنم حقوق ومصاحل املؤلفني. 

لهيا يف الهناية. هل س تكون معاهدة أأم نوع أ خر من التفاق؟ سؤال يتعلق  ليس هذا وأأفاد أأن بنوع الوثيقة اليت سيتوصلون اإ
ىل حتديد الاجتاهات والطريقة اليت سيمت هبا وضع الاس تثناءات والتقييدات. واليشء يف الواقع أأمه يشء.  املهم هو أأهنم حباجة اإ

ابلنس بة هلم للنظر يف الاس تثناءات قد حان الوقت وذكر أأن  تدرسان حاليا. مل ير فرقا خاصا بني الكتلتني اللتنيفهو 
هذه وافاد أأن ملؤسسات التعلميية والبحثية. فائدة املكتبات ودور احملفوظات، والاس تثناءات والتقييدات لفائدة اوالتقييدات ل

ذا ما اختذوا . وس متكهنم من حت تنيالكتل  لاليدات يه ذاهتا بشمل مطلق قي ت الاس تثناءات وال  ىل الأمام اإ قيق قفزة كبرية اإ
عن للعمل يف أأي شلك من أأشاكل املناقشات و  هاس تعدادوأأعرب عن لك مهنام. بشأأن توي عىل وثيقة موحدة هنجا حي ابلفعل 

نشاء مثل هذه الوثيقة.  هاس تعداد  ل يطالب بأأي هنج خاص أأو شلك معني.وأأفاد أأنه للمشاركة بنشاط يف اإ

والاس تثناءات دات قيت ال وذكر أأن ان البيان اذلي أأدىل به الس نغال ابمس ومجوعة البدلان الأفريقية. وأأيد وفد بوتسوا .80
املتوازن. وأأعرب الوفد عن تقديره لدلراسات املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات اليت مت املؤلف  رضورية لنظام حق

دلول الأعضاء فامي يتعلق ابلترشيعات الوطنية منحت لالاعتبارات اليت الاضطالع هبا حىت ال ن، ولالطالع الاكمل عىل 
ىل نتيجة متوازنة ارك من املهم أأن تنظر اللجنة يف هذه القضية وأأن تشذكر أأنه اخلاصة هبا. و  عىل نطاق واسع يف التوصل اإ

أأعرب  قدمًا. عىل حتديد طريقة واحضة للميضم لصاحل امجليع. وشكر الوفد الأمانة عىل خطط العمل اليت من شأأهنا مساعدهت
ىل املشاركة البناءة مع ادلول الأعضاء الأخرى بشأأن خطط العمل من أأجل امليض قدما. هطلععن ت  اإ

ن مسأأةل الاس تثناءات وأأفاد أأ الس نغال ابمس ومجوعة البدلان الأفريقية. دىل به وفد اذلي أأ  بيانوأأيد وفد كوت ديفوار ال  .81
ىل هنج أأكرث حمكة وواقعية، مع مراعاة ما مت حتقيقه ابلفعل. مأأهنوالتقييدات، يف س ياق حتديث التكنولوجيا، تعين   حباجة اإ

 ي يؤيدهاجملموعة الأفريقية ابلفعل واذلأأدىل به وفد تناول ما مداخلته ليس ن الهدف من أأ وفد الاكمريون  ذكرو  .82
نفيذ امللكية الفكرية حلقوق ابلاكمل. وأأعرب عن رغبته يف معاجلة أأمهية الاس تثناءات والتقييدات، ابعتبارها أأساس ية يف ت 

، ويه 2005دلى الاكمريون يف ترشيعاهتا الوطنية اس تثناءات وتقييدات يف قانوهنا لعام أأفاد أأن الفنية. و املكتبات واحلقوق 
هبا بشأأن طالع عىل مجيع الأعامل اليت مت الا زتعمل حاليًا عىل تعزيز هذا الإطار القانوين. وشكر الربوفسور كرو

ىل ال ع امتس أأعرب عن انفتاحه لالشكر الأمانة عىل مساهامهتا. و ، كام ت والتقييداتالاس تثناءا خرى، مما الأ وطنية التجارب اإ
 يف هذا الشأأن.بالده  س ميكنه من حتسني ترشيعات

ش بكة املعلومات الإلكرتونية تحدث ابمس ي ( أأنه IFLA)الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ممثل رصح و .83
ممثل (. أأوًل، أأعرب ICOM( واجمللس ادلويل للمتاحف )ICAواجمللس ادلويل للمحفوظات )( eiFl.net) للمكتبات

عن امتنانه الشديد لدلول الأعضاء اليت الزتمت لس نوات عديدة ابلعمل بشأأن التقييدات والاس تثناءات، كجزء ل الاحتاد 
ادلراسات الثالث ويه ،  مأأجرهتا الويبو، لس امي ابلنس بة هل ادلراسات اليتأأفاد أأن يتجزأأ من قانون حق املؤلف املتوازن. و 

ما هو ممكن  حتديديف ليس ل تقدر بمثن يه دراسات والاس تثناءات من قبل الربوفيسور كروز،  اتاملتعلقة ابلتقييد
ن مل يكن الثغرات اليت جعلت تبادل املعلومات عرب احلدود يف العرص الرمقي أأمرا صعبا للغاحتديد أأيضا حفسب، بل  ية، اإ

مانة لرتكزيها عىل العمل وعىل النتاجئ، حيث أأن التقدم يف  التقييدات مسأأةل مس تحيال. اثنيا، أأعرب عن امتنانه للأ
قلميية املقرتحة، لتشمل مجيع ندوات ل أأعرب عن تأأييده ل مطلوب وتأأخر كثريا. ولهذه الغاية، هو أأمر والاس تثناءات  الإ

ىل املناقشات املكثفة بشأأن  اعن أأمهل يف أأن توافق ادلول الأعضاء، مشري ممثل الاحتاد  أأحصاب املصلحة. ومع ذكل، أأعرب اإ
أأفاد أأن العقد املايض، عىل دمج خطط العمل وتبس يطها والتعجيل هبا. ونتيجة ذلكل، ار التقييدات والاس تثناءات عىل مد

لك ومضمون صك قانوين مناسب فامي يتعلق ، لتحديد شمس تعدة للوفاء بولية اللجنةس تكون ادلول الأعضاء يف اللجنة 
 للجنة.قبل انعقاد ادلورة السابعة والثالثني حملفوظات واملكتبات واملتاحف، فائدة دور اابلتقييدات والاس تثناءات ل
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أأدار أأعضاؤها و أأكرب منظمة همنية يف أأمرياك الشاملية. ا ( أأهنSAA) مجعية أأمناء احملفوظات الأمريكيةذكر ممثل و  .84
املؤلف  معلت بشلك وثيق مع املؤلفني واحرتمت حقوقهم، لكن حدود حقو املصادر الأولية من مجيع أأحناء العامل.  مليارات

ىل مساعدة الويبو لأن معلهم أأمناء احملفوظات مل يكن وأأحدثت حتدايت هائةل.  معنيني ابملايض بل ابملس تقبل. ومه حباجة اإ
ماكنية الوصول اإ  وأأفاد أأنه . غري املتداوةل بشلك مشرتك املوجودة يف الواثئق اليومية ىل املعرفةالأسايس هو تزويد املس تقبل ابإ

اتحهتا للمس تخدمني يف أأي ماكن يف العامل. لبد هلم من اكن  عىل فاس تخدام التكنولوجيا احلالية للحفاظ عىل هذه املعرفة واإ
حدى اجلامعات الياابنية ب للحصول عىل نسخ من الواثئق الفريدة اليت  اتدور احملفوظسبيل املثال، اتصل طالب صيين يف اإ

لكن القوانني يه ابلفعل كذكل، ؟ نعم بنود عاديةهل يه ف النقاابت العاملية يف السويد ما بعد احلرب العاملية الثانية. أألفهتا 
ىل منع الصناوراء أأدى مبنارصي مل يفهموا السبب وذكر أأهنم . املؤلف الوطنية احلالية حددهتا كأعامل محمية حبق هجود عة اإ

سهام التجاري يف املقام الأول. بنود مل يمت ابتاكر ال حيامث ، التأأكيد عىل التوازن ادلويل حلق املؤلف وذكر أأن دور احملفوظات لالإ
مل يرتك هلم أأي خيار الأمر هذا و . ماليوم ضد ادعاءات اكحسة عن احلقوق احلرصية اليت ل عالقة لها بواقعهتناضل كتبات وامل 

منا وجدت احملفوظات وأأفاد أأن دور الترصف. سوى  . االعامة تتطلب مهنم معل نسخ ملس تخدمهيهتم همم، وأأن لس تخداهمااإ
عالن و متأأكدين من ذكل. وأأفاد أأهنم ليسوا جيب علهيم جتاهل القانون للقيام بعملهم؟ وتساءل، هل  هذا من شأأنه أأن يكون اإ

هذا من تغري أأن ل ميكن لأي قدر من ادلراسات وأأفاد أأنه من حقبة ماضية. أأن حق املؤلف قطعة أأثرية غري ذات صةل بللعامل 
املتخصصون يف جمال دور  لرئيس السابق. وقد حددالرمس البياين لادلول الأعضاء عىل عمل ابلقضااي بفضل وذكر أأن الواقع. 

لهيا لالتحرك اليت احملفوظات واملكتبات واملتاحف مساحة  ال ن لوقف قد حان الوقت وأأفاد أأن  هممهتم.ستيفاء حيتاجون اإ
 التأأخري وبدء العمل النيص، لضامن حيوية حق املؤلف يف املس تقبل.

اعتقاده بأأن وجود صك دويل ملزم يغطي عىل (، ابلتفاق مع ال خرين، CISوأأكد ممثل مركز الإنرتنت واجملمتع ) .85
يف العديد من البدلان، مل ختدم وذكر أأنه لغ الأمهية. احملفوظات واملكتبات هو أأمر ابلفائدة دور الاس تثناءات والتقييدات 

لهند مثل العديد من البدلان وأأفاد أأن ومجوعة التقييدات والاس تثناءات مجيع املس تفيدين املس هتدفني بطريقة متساوية. 
احلقوق  تصفيةيد و تضمن حتدي القيام بأأي أأنشطة مع مجيع املواد السمعية البرصية، وذكر أأن . ثريالأخرى دلهيا تراث ثقايف 

مجيع هذه  تصفيةور احملفوظات يف ختيل املهمة املرهقة دلوميكن اليتمية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. صنفات املرتبطة ابمل 
ضافية من املؤلفني وفناين الأداء.  ا يف أأحباهثم، اكتشفو وذكر أأنه احلقوق فامي يتعلق ابلواكلت املناس بة، وابلطبع تصفية تصارحي اإ

وأأفاد مواد قمية يف غرف التخزين لعقود. كومي فشاًل ذريعًا يف هذه اجلهبة، مما تسبب يف تيف الهند احملفوظات دور أأن معظم 
ىل تكل الرثوة الوطنية للمعرفة يف أأن  ماكنية الوصول اإ تدمع أأيضا هممة املكتبات واملتاحف شك  دور احملفوظات بالاإ

، من خالل صك ملزم، عرب عن اعتقاده القوي بأأن حتديث نظام حق املؤلف ادلويلواملؤسسات التعلميية والباحثني. وأأ 
أأوجه القصور فامي يتعلق ابملكتبات ودور احملفوظات رأأب امجليع من أأن ميكن س يخدم العديد من البدلان. ومن شأأن ذكل 

 واملؤسسات التعلميية والبحثية واملتاحف والأشخاص ذوي الإعاقة.

يكولوجيا املعرفية املؤسس ممثةل توشكر  .86 انئب املدير العام عىل خطة العمل التفصيلية ( KEI)ة ادلولية لالإ
الاس تثناءات من خالل العديد من القضااي  قوموا بتسويةأأنه من املس تحسن ابلنس بة هلم أأن ي ت. وذكر سترشافيةوالا

وأأفادت أأن املؤسسة، دات والاس تثناءات.  التقدم يف جمال التقييرييسفس تقوم بتوضيح ت عند البدء يف العمل، و والتقييدات. 
العديد من الوفود الأخرى، اعتربت أأن و ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وومجوعة أ س يا واحمليط الهادئ مثل  هامثل 

ة سعوا لسد الفجو ذكرت أأهنم يف الوقت اذلي التقييدات والاس تثناءات قضية حرجة ابلنس بة للفرد وكذكل للمجمتع كلك. و 
 املؤلف نظام حقوذكرت أأن ملزم وغري ملزم. صك عىل حل ممكن، مبا يف ذكل أأداة مكوا مس بقا من أأجل نرش املعرفة، مل حي

ىل املعرفة. وذلكل، ينبغي أأن تواصل اللجنة ، بل أأيضامحلاية واملاكفأأة للمؤلفني ولأعامهلم حفسبل يوفر املتوازن  ا الوصول اإ
املمثل  تأأدلو واحلقوق ذات الصةل.  املؤلف حقيق تنس يق دويل للتقييدات والاس تثناءات حلقاملشاركة يف الهُنج املمكنة لت 

ماكن اللجنة املشاركة يف صياغة قوانني منوذجية ربت عن اعتقادها خبمس نقاط. أأوًل، فامي يتعلق ابلأعامل املمكنة، اع أأن ابإ
اص ذوي الإعاقة. اثنيًا، فامي يتعلق حتديدًا ابلإعاقات للمكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية والأشخ
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، اليت من شأأهنا أأن SCCR/18/5، الفقرة ب من الوثيقة 15أأن تنظر اللجنة ادلامئة مرة أأخرى يف املادة  تالأخرى، اقرتح
عاقهتم تشمل اتوسع من فوائد معاهدة مراكش ل  ىل صيحيتاجون لأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى اذلين بسبب اإ من غة اإ

لهيا، مما يسمح هلم ابلوصول البياانت  عاقة. اثلثوصول نفس درجة ب ميكن الوصول اإ أأن  عربت عن اعتقادها، ااالشخص دون اإ
مفيدة أأيضا ملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف س تكون فائدة اس تثناءات والتقييدات للالقابةل للبحث حمدثة قاعدة بياانت 
مع ال خرين عىل أأن حتليل القضااي املتعلقة ابلس ياق العابر للحدود، مبا يف ذكل ا اعربت عن اتفاقهللغاية. رابعا، 

ذا اكن  طلبتأأن أأعربت عهنا رغبهتا يف . وأأخريًا، يف الوقت الراهنالاس تخدامات الرمقية، همم جداً  من الأمانة تقيمي ما اإ
ذا مل يكن كذكل، فلامذا؟ ،فيداً للبدلان النامية اكن هجدًا انحجًا وصاكً م  1971برن لعام اتفاق تذييل   واإ

الأمانة عىل معلها يف وضع خطة العمل املقرتحة. وأأعرب عن اعتقاده بأأن بعض هذه  مؤسسة اينوفارتوشكر ممثل  .87
وا هذه بعدي الإجراءات س يكون ممكال، وسيساعد معل اللجنة. ومع ذكل، ل ينبغي هلم بأأي حال من الأحوال أأن 

احملفوظات واملكتبات دور ، فامي يتعلق بالأخريةيف الس نوات اللجنة  داخلحرز قدم اذلي أُ عن العمل وعن التالاجراءات 
ىل ذكل. وقد انعكس هذا العمل يف الرمس البياين للرئيس، واملقرتحات املقدمة من أأوروغواي، والربازيل، والولايت  وما اإ

عكست حماولت كام أأهنا الأعضاء الأخرى يف اللجنة. مشلت مدخالت ادلول كام املتحدة الأمريكية، واجملموعة الأفريقية، 
جياد توافق يف ال راء بشأأن العمل ادلويل  معاهدة ذكر أأن حق املؤلف والاس تثناءات والتقييدات داخل اللجنة. و  حولاإ

ذا أأاتحت مبثابة جناحًا وس يكون حققت مراكش  ىل الثقافة، وأأعطت رشعية حلقاملعاهدة جناح كبري للجنة اإ املؤلف  الوصول اإ
 لصاحل املؤلفني واجملمتعات كلك.

قلميية واملتخصصة. وتتأألف IPAوذكر ممثل الرابطة ادلولية للنارشين ) .88 ( أأنه احتاد لفائدة رابطات النارشين الوطنية والإ
وهجة ىل أأكد جمددا عدوةل يف أأفريقيا وأ س يا وأأسرتاليا وأأورواب والأمريكتني. و  60منظمة من  70عضويهتا املتنامية ال ن من 

مع تقاليدها  نظره بأأن الإطار القانوين ادلويل احلايل يوفر مرونة كبرية لدلول الأعضاء لسن الاس تثناءات والتقييدات، مبا يتفق
 ن الاس تثناءات والتقييدات، اليت متثل دفوعًا قانونية ملا يشلك انهتااكً حلقأأ غين عن القول كام ذكر أأنه القانونية اخلاصة. 

يوفر اختبار اخلطوات الثالث كام أأفاد أأن تأأثري معيق عىل مجيع أأحصاب احلقوق وغريمه من أأحصاب املصلحة. ، لها املؤلف
فامي يتعلق و هذا هو السبب يف تطبيقها عىل املس توى ادلويل والوطين من قبل املرشعني واحملامك. و وس يةل لقياس هذا التأأثري. 

ىل مزيد من التوضيح، يف حني أأن بعض التأأفاد أأنه مبرشوع خطة العمل،  ل أأ فاصيل قد حتتا  اإ ن الواثئق قدمت أأساسا اإ
ادلول  مفيدا لعدد من الأنشطة اليت ميكن أأن تدمع تبادل املعلومات وبناء القدرات اليت ميكن أأن ختدم البدلان، مبا يف ذكل

يامتىش مع الإطار القانوين ادلويل.  مباو الوطنية املتوازنة، املؤلف  لضامن قوانني حقا هجودهيف ، عىل وجه اخلصوصالنامية 
 خرباء قانونيني وجتاريني للمساعدة.وفري قف عىل أأهبة الاس تعداد للمشاركة يف املؤمترات وتتالرابطة ادلولية للنارشين وذكر أأن 

 ، ويه(CIGP) يس أ ي يج يب( بأأن تدخهل مت ابلتعاون مع EVA)لفنانني التشلكيني الأوروبيني اورصح ممثل  .89
دارة جامعية  70ادلولية املكونة من الش بكة  (. CISACمضن الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ) تشكيليةمنظمة اإ

عامل ال   يةتوضيح رسوم ال ، واليت مشلت الفنون امجليةل والتصوير الفوتوغرايف والتشكيليةوقد مثلوا املنظامت امجلاعية للأ
من املبدعني  100.000أأدار أأعضاؤها حقوق ملا يقرب من و . تشكيليةعامل ال والتصممي والهندسة املعامرية وغريها من الأ 

تعمل عىل تسهيل اس تخدام الأعامل التشكيلية اكنت حلول الرتخيص اليت توفرها منظامت الإدارة امجلاعية و . تشكيلينيال 
، من خالل اخلربة الواسعةو أأساس يويم.  حف يف البيئة التناظرية والرمقية عىلايف ومجوعات املت املؤلف احملمية حبقتشكيلية ال 

للمتاحف حلول مصممة خصيصا وحلول ترخيص فعاةل، واليت ختضع معوما  تشكيليةقدمت منظامت الإدارة امجلاعية ال 
ىل بعض أأمه الرشاكء كو لتفاقيات بني ممثل هيئة املتحف الوطين ومنظمة الإدارة امجلاعية.  حاصلني عىل تنمتي املتاحف اإ

دارة احلقوق امجلاعية ال نمل يص رخ ت واملؤسسات الثقافية الأخرى. ومن  ، اليت أأبرمت مئات العقود مع املتاحفتشكيليةظامت اإ
داري ممكن. وقد أأصبح  خالل حلول الرتخيص هذه، متكنت املتاحف من احلصول عىل يقني قانوين اكمل، مع أأدىن عبء اإ

، اليت اكنت قادرة عىل تقدمي حلول تشكيليةدارة امجلاعية ال ذكل ممكنا من خالل اس تخدام الش بكة ادلولية ملنظامت الإ 
الرتاخيص اليت وذكر أأن من مجيع أأحناء العامل.  الفنانني التشكيلينيعامل ابلنس بة لأ  التشكييلمتاكمةل لرتاخيص أأعامل الفن 
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ىل اتوازي احتياجات املت التشكيليةتقدهما منظامت الإدارة امجلاعية   تشكييلأأعامل الفن ال حف املرشوعة للوصول اإ
ىل واس تخداهما من أأجل حتقيق رسالهتا، ومن انحية أأخرى،  حقوق الإنسان الأساس ية للفنانني محلاية مصاحلهم الوصول اإ

يف العديد من البدلان حول العامل، اس تفادت املتاحف أأيضا من مناذ  كام أأفاد أأنه الفنية. منتجاهتم املعنوية واملادية الناجتة عن 
مثل هذه وذكر أأن لرتخيص امجلاعي، واليت متكن من الرمقنة امجلاعية واجملموعات الرمقية للمتاحف املفتوحة للجمهور. خمتلفة ل

ىل ويعد الامنذ  متنح تراخيص ل لف أأو ماليني الأعامل يف بعض الأحيان، مبوجب ترخيص واحد.  الوصول السهل اإ
ىل الفن ال الوصالأمر اذلي يتيح الرتخيص أأداة ابلغة الأمهية،  كفل حامية احلقوق املعنوية ت. ويف الوقت نفسه، تشكييلول اإ

دمع اس تطاعوا اذلين تشكيليني دمع ذكل املبدعني ال ييف املقابل، وحامية اكفية.  تشكيلينيوالاقتصادية الأساس ية للمبدعني ال 
ادلخل املتودّل للمبدعني يوفر كل، أأثرى ثقافة امجليع. وعالوة عىل ذالأمر اذلي س بل عيشهم من خالل معلهم الإبداعي، 

نشاء أأعامل جديدة للفن ال هلم من خالل الرتخيص حوافز  تشكيلينيال  ينبغي اعتباره استامثر يف اذلي ، و تشكييلملواصةل اإ
نتا  الفن والثقافة.  اإ

، يف الشامل بدلا يف مجيع أأحناء العامل 140حصفي يف  600.000( أأنه ميثل IFJوذكر ممثل الاحتاد ادلويل للصحفيني ) .90
اعرتف الاحتاد ادلويل للصحفيني و أأنه يعمل حصفيًا من لندن، اليت تعترب حاليًا بدلًا متقدمًا. الاحتاد ذكر ممثل كام واجلنوب. 

ىل احتياجات البيئات الرمقية اجلديدة. و  ىل عدد الوفود اليت تشري اإ من ذكر أأنه بأأمهية املكتبات ودور احملفوظات. كام أأشار اإ
ويعد عل ممتلاكهتا متاحة خار  املوقع. جيمبثابة انرش، مما تعمل ، العامةل ت هذه البيئات أأن املكتبات ودور احملفوظاتبني مزيا

نه يتطلب اختاذ تدابري مناس بة للتعامل معها. واعرتف أأيضا مبسأأةل نفقة ادلورايت العلمية يف  جيابيا. ومع ذكل، فاإ ذكل تطورا اإ
لقد مماثةل لسعر الرصف ولكن هناك مفارقة معيقة هناك. مل تكن قوة تعادل الرشاء وذكر أأن . البدلان الأقل منوا يف اجلنوب

غراق أأسواق يتعني اكنت بعض البدلان اليت  ىل اإ ، وتوزيعها ها بعمهلعىل مواطنهيا دفع أأسعار أأعىل من الناحية احمللية، تسعى اإ
حلاق رضر أأكرب ابملؤلف من الرضر ثقافهتم ولغهتم اخلاصة، أأكرث ب ني اذلين يعملون دون دفع مقابل هل. وقد تسبب ذكل يف اإ

صبح أأعامهلم متاحة ت يعين املاكفأأة العادةل للمؤلفني عندما هذا رضوري، و ر دمع تنوع التأأليف أأموأأفاد أأن هل.  هسبباذلي 
عامل التقليدية للمكتبات مع الاحتاد الأورويب عىل أأن القضية اخلاصة ابلأ اتفق الاحتاد ادلويل للصحفيني وذكر أأن للجمهور. 

 ودور احملفوظات يف املوقع يه التطبيق الفعال للقوانني القامئة.

الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات لبياانت اليت أأدىل هبا عن تأأييده ل ( ICAاجمللس ادلويل للمحفوظات ) ممثةل وأأعربت .91
هنا تود فقط أأن تضيف أأن التقييدات والاس تثناءاتومعاهدها بند يه  معاملكتبات ودور احملفوظات فائدة ال . وقالت اإ

بشلك فعال مع  اجمللس ادلويل للمحفوظات. وخالل ذكل الوقت، تعاون 2011منفصل يف جدول أأعامل اللجنة منذ نومفرب 
ادلويل  . ويف ال ونة الأخرية، اعرتفوا مبشاركة اجمللسالاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدهااحتادات املكتبات، بقيادة 

ىل العديد من املواضيع ذات الفائدة املتساوية لقطاع املتاحف. وقد حددت تكل اللجنة، مبشاركة من  للمتاحف ابلنظر اإ
احملفوظات واملكتبات دور الشقيقة، قامئة ابملوضوعات املشرتكة بني  التذاكرية هومؤسساتاجمللس ادلويل للمحفوظات 

توفري التذاكرية ب جميع املؤسسات ن لل وسمحوأأفادت بأأهنم سي ثناءات الرمسية. واملتاحف اليت تتطلب ومجوعة من الاس ت 
ىل ومجوعاهت املؤسسات يروا حاجة لوضع خطط معل منفصةل للك نوع من أأنواع كام أأفادت أأهنم ل يف عامل عاملي.  مالوصول اإ

 لرئيس السابق.البياين لرمس اليف شلك  اللجنة عىل البناء عىل التقدم الكبري اذلي أأحرز ابلفعل، لس امي ت. وحثالتذاكرية

وأأفاد أأن التقاطع بني احلقوق والتكنولوجيا. منطقة منظمة جممتع مدين تعمل يف  اام أأهنسوذكر ممثل مؤسسة اكري  .92
ؤيد دمج املصلحة العامة يف الترشيعات كام توفر تمنية متوازنة حلقوق امللكية الفكرية. تاليت الس ياسات عزز تدمع و املؤسسة ت

خدمة عامة مكنهتا من ممارسة قدمت املكتبات ودور احملفوظات وذكر أأن دلولية حول موضوع املكتبات ودور احملفوظات. ا
يف املناطق وأأفاد أأنه وحيث لعبت اللجنة دورا هاما.  ،اهامتما أأكرب ويلتأأن  املؤسسة حقوق الإنسان الأساس ية. واكن عىل

املكتبات ودور احملفوظات بدور أأسايس يف احلد من الفجوات الاجامتعية  قامتية، الفقرية، كام هو احلال يف أأمرياك الالتين 
غري أأن تكل املؤسسات واهجت وضعًا قانونيًا غري مس تقر، وهو ما حال دون متكني اجملمتع من  رمقية.الفجوات ذكل الومشل 

ىل الثقافة واملعرفة. و  ومكنت من المتتع ابحلق يف حرية التعبري ا،عادةل اجامتعيالاس تخدام املصنفات  قد ذكر أأهنم والوصول اإ
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حبيث أأنه أأن يقوموا عىل املس توى الوطين بتشجيع هذه التغيريات وتعزيزها. واعرتف بأأن معل اللجنة أأمر حيوي، بيأأملون 
ىل دايرمه، ميكهنم حقا أأن حيدثوا فرقا يف هذا الاجتاه. وأأعرب ة أأبدت رغبة عن تقديره لأن اللجن ممثل املؤسسة بعد عودهتم اإ

حراز تقدم بشأأن هذه املسأأةل، مع تقدمي خطة العمل. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يمت تنفيذ تكل اخلطة من خالل معلية  يف اإ
 ضع أ لية ملزمة ونظام أأكرث توازان لصاحل املكتبات ودور احملفوظات يف املس تقبل.تتشاركية مفتوحة وشامةل، 

دور املؤلفني، عن اذلين حتدثوا عن حلول متوازنة و  وفود( عن امتناهنا للIAFاملنتدى ادلويل للمؤلفني ) وأأعربت ممثةل .93
تأألف وي . تشكيليةلنصوص للشاشة وقطاعات الفنون ال امؤلفي ميثل املنتدى وذكرت أأن وروس يا وكوت ديفوار.  مالوي اميس ل

الوصول عىل أأوسع يريدون  نيملؤلفاوأأفادت أأن مؤلف يف مجيع أأحناء العامل.  600.000أأكرث من متثل منظمة،  59أأعضاؤه من 
قامة توازن  ونققلتشجيع الوصول للجميع. وبيامن حي ملؤسسات احليويةاب واعرتفيممكن لعملهم و قانوين نطاق  ذكل، اكن لبد من اإ

كن احللول الرباغامتية لهذا الوضع الصعب للغاية، ولت أأيدو للسامح للمؤلف ابلأجر املناسب، حىت يمتكن من مواصةل معهل. 
رموا من حيُ عندما يف أأي بدل املؤلفون قادرين عىل العمل والإبداع لن يكون وأأفادت أأنه ليس الوضع غري القابل للحل. 

 نياملؤلفوأأعرب عن اعتقاد أأمر رضوري. وتشجيعه التنوع عىل ظ افوذكرت أأن احلحيصلوا عىل أأموال اكفية. ل املاكفأ ت أأو 
دلى  معظم البدلان، مبا يف ذكل حقوق الرتخيص والإقراض العام، مع مرونة اكفية أأن ومجوعة قوية من الأحاكم موجودة يفب
 احملفوظات.دور ملكتبات و فائدة البدلان للعمل حنو حلول لا

 الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها( أأن زمالهئا يف ICOMرصحت ممثةل اجمللس ادلويل للمتاحف )و .94
ضافة موجزة خبصوص اجملموعة املوسعة وهدف مشرتك، نيابة عن منظامهتم. بشأأن ا حتدثو  اجمللس ادلويل للمحفوظاتو  دلهيا اإ

يف ظروف معينة، ومع قد تفيد حلول الرتخيص وأأفادت بأأن مثل الأعامل الفنية والتصوير الفوتوغرايف.  تشكيليةمن الأعامل ال 
حتتوي حف اوعات املتوأأفادت بأأن ومجومجوعاهتا.  مضنية حتتفظ املتاحف ببساطة ابلأعامل الفنية والأعامل الفوتوغراف ل ذكل، 

أأكرث من ذكل بكثري، مثل التقياميت العلمية ودراسات تنظمي املعارض وومجوعات ادلراسة والأعامل السمعية / البرصية عىل 
ىل ذكل، ابلإ وواملكتبات اتخمصصة للموضوع. دور احملفوظات نشورة مثل امل أأو غري املنشورة ومواد البحث الأولية  ضافة اإ

الرتخيص فيد قد ي و تنفيذ هممهتا. عاجزة عن . واكنت النتيجة أأن املتاحف بقيت ملصنفات اليتميةتفظ املتاحف أأيضا ابحت 
ل يسهل ابلرضورة الوصول عرب قد امجلاعي الواسع النطاق، لكن فقط يف ظروف معينة ويف بعض الولايت القضائية، و 

زاء تكل القضااي.اجمللس ممثل  ت. وحثلوازن هو احلالهنج املتوأأفادت بأأن احلدود.  ىل هنج متوازن اإ  اللجنة عىل التوصل اإ

يطاليو  .95 يطايل. و  25.000( أأنه ميثل أأكرث من FUIS)اذكر ممثل احتاد كتاب اإ حضور اللجنة ذكر أأن الهدف من اكتب اإ
املكتبات وذكر أأن . مصنفاهتماس تخدام تعزيز معل املؤلفني الإيطاليني وضامن حامية حقوقهم، من أأجل كسب عيشهم من هو 

متاحة عىل نطاق واسع ولضامن احلفاظ مصنفاهتم ودور احملفوظات هممة للغاية للمجمتع الإيطايل ولأحصاهبا، من أأجل جعل 
فراد لأ احلقوق املصممة محلاية مصنفات املؤلفني اتعد من املهم احلفاظ عىل اللغة الإيطالية، و و عىل اللغة والرتاث الإيطاليني. 

كسب من ي هذه احلقوق قدمت الأساس اذلي وذكر أأن عن أأنفسهم ابللغة الإيطالية ذات أأمهية حيوية ذلكل. اذلين يعربون 
يطاليا. ه دلهيوأأفاد أأن الاحتاد خالهل املؤلفون لقمة العيش.  املكتبات متكن معلوا معهم لضامن و عالقة جيدة مع املكتبات يف اإ

أأكرب عدد ممكن من املؤلفني مصنفات للمجمتع من خالل أأعامل املؤلفني، وضامن توفري رثية ملعلومات الالقيام بوظائفها يف توفري ا
وتريد املزيد من املؤلف  شعر املكتبات بأأهنا مقيدة حبقت أأنه يف العديد من البدلان، وأأعرب عن تفهمه للمكتبات. 

ة بناءة ملسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة . ورحب مبرشوع خطة العمل كطريقة ملناقشيداتقي ت الاس تثناءات وال 
احلايل يش متل نظام حق املؤلف ادلويل ذكر أأن ومع ذكل،  املكتبات ودور احملفوظات، مضن الإطار ادلويل القامئ حلق املؤلف.

حني يمت والاس تثناءات الاكفية لستيعاب احتياجات املكتبات، من خالل حلول معلية مثل الرتخيص، يف يدات قي ت ال عىل 
من أأجل ضامن أأن املكتبات ودور و . صنفاهتمشلك عادل مقابل أأي اس تخدام مل يث يمت تعويضها موازنة احتياجات املؤلفني حب 

احملفوظات يف مجيع أأحناء العامل، لس امي يف البدلان النامية، ميكن أأن تعمل كام ينبغي، وملساعدهتا عىل القيام بذكل، ينبغي دامئا 
املؤلفني يمت دمع عىل وجه اخلصوص، ينبغي أأن و مس تخدمة لفائدهتا أأن تفرس حقوق املؤلفني. يدات قي ت لأي اس تثناءات و 
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نشاء وتزويد املكتبات ابملواد مصنفاهتممقابل اس تخدام للحصول عىل املال احملليني  ، حىت يمتكنوا من الاس مترار يف اإ
 الرضورية لوجودها.

موضوع التقييدات والاس تثناءات اخلاصة حبق  ةسادر مكث عىل اذلي وأأعطى الرئيس اللكمة لدلكتور كينيث كروز،  .96
خالل ما يقرب من عرش س نوات. وقد بذكل  اضطلعاكن قد و ملكتبات ودور احملفوظات لس نوات عديدة. فائدة ااملؤلف ل

 ، وُطلب منه تزويدمه بتحديث دلراس ته.حارضا خالل ادلورة السابقة للجنة زاكن ادلكتور كرو

دور ملكتبات و فائدة اتقريًرا عن "دراسة حول التقييدات والاس تثناءات اخلاصة حبق املؤلف ل زيسور كروقدم الربوف و  .97
صدار عام ة نقحثة م دحم: احملفوظات نومفرب  15عىل الفيديو اخلاص هبذا العرض )الأربعاء الاطالع ميكن و (". 2017)اإ
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عىل عرضه وذكر أأنه اس تحوذ عىل نظرة شامةل ملا يقرب من عرش س نوات من العمل.  زوشكر الرئيس ادلكتور كرو .98
 لأس ئةل.طرح افتح اللكمة لو 

ثراء  زكرو ن عرض ادلكتورأأ وفد الولايت املتحدة الأمريكية ذكر و  .99 مفيد للغاية. وأأعرب عن ثقته يف أأنه سيساعد عىل اإ
من املس تحيل اس تخالص ثراء دراس ته وعرضه يف بضع  هانام أأفاد مناقشاته بشأأن هذا املوضوع للعديد من دورات اللجنة. ك

ىل حلظات التقارب يف الاس تثناءات والتقييدات ل اندهشوانقاط، لكهنم  ور احملفوظات. وأأحاط ملكتبات ودفائدة اأأنه أأشار اإ
ملكتبات ودور فائدة االوفد علامً حبقيقة أأن هناك حتراكً حنو الاعرتاف عىل مس توى العامل ابلس تثناءات والتقييدات ل

كام أأحاط علام  ابلفعل. رائعالأمر هذا  وأأفاد أأندلهيا مثل هذه الاس تثناءات. يس دوةل فقط ل  28وذكر أأن هناك احملفوظات. 
ىل حلظات التنوع يف مجيع أأحناء العامل. وملزيد من الاس تثناءات والتقييدات احملددة. ابلجتاه حنو ا يف الوقت نفسه، أأشار اإ

وفود أأخرى، نظرًا لأن الإطار ادلويل احلايل مسح للبدلان بتعديل احلقوق، والهنوض  ولرمبا مل يكن ذكل مفاجئًا هلوذكر أأنه 
ىل أأن ابلس ياسات املعلوماتية احملددة، فضاًل عن  الس ياسات الاقتصادية والاجامتعية والثقافية الوطنية. وأأخريا، أأشار اإ

ملكتبات فائدة اادلراسة س تكون ممكال هاما ملناقشة اقرتاحه بشأأن الأهداف واملبادئ املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات ل
ع املمكةل دلراس ته، مبا يف ذكل اعامتد غطت ومجوعة واسعة من املواضيأأفاد أأهنا . و SCCR/26/8ودور احملفوظات، الوثيقة 

والاس تثناءات والتقييدات يف العرص  ،الوطنية، وقضااي احلفظ، ودمع البحث والتمنية البرشيةيدات قي ت الاس تثناءات وال 
ىل اس تخدام دراس ته أأثناء مواصةل مناقشة هذه الوثيقة وتطويرها.وأأعرب عن تطلعه الرمقي.   اإ

اجمللس ادلويل للمحفوظات مجعية ( بياان مشرتاك ابلنيابة عن لك من ICAلمحفوظات )اجمللس ادلويل ل ممثةل توأألق .100
مانة لقياهما بتحديث التقرير وشكرت أأمناء احملفوظات الأمريكية عداده  الربوفيسور. وأأعربت عن تقديرها للأ كروز عىل اإ

لكمة وذكرت أأن العمل معها. ودور احملفوظات املكتبات أأمناء متاهة اخللط املربكة للقوانني اليت يتعني عىل  وحضتدلراسة 
بشلك متكرر يف ادلراسة، لكن امجلهور بشلك عام مل يفهم يف الغالب ما يعنيه تنظمي مواد وردت " دور احملفوظات"

ماكهنم أأرش يفية. و   ، لكن يبدو من املعقول أأن أأولئكتاحملفوظادور أأن يقبلوا حقيقة أأن عامة الساكن ل يفهمون أأفادت أأن ابإ
يف الأساس حول تراث البرشية غري املنشور. ولكن يه احملفوظات دور جيب أأن يفهموا أأن املؤلف  اذلين صاغوا قوانني حق

ىل احملفوظات بشلك خطري. وعىل الرمغ من دور مت جتاهل س نجد أأنه يف أأحدث دراسة، الواردة دوةل  191 الـ عند النظر اإ
ل أأنه التحسن اذلي طرأأ عىل املكتبات،  % 65ومن  ،حلفظفائدة امن الاس تثناءات ل% 33احملفوظات من دور استبعاد  متاإ

. مطروحني عىل الربوفيسور كروزأأاثر ذكل سؤالني  ، أأفادت أأن هذا الأمرذلكلونسخ الأحباث. فائدة من الاس تثناءات ل
دور س تثناءات املكتبات و عىل الرمغ من أأن خمططاته وبياانته املدهشة للغاية قد قدمت تقيميًا مشرتاك لوذكرت أأنه 

يعنيه ؟ اثنيا، ما اذلي أأقلمعومية أأن هناك يبدو قارن أأي اس تثناء معني، يقرأأ املرء عن كثب و ي، فلامذا عندما احملفوظات
ذا اكن دلهيم ابلفعل نظام دويل، أأو جمرد ومجوعة من القوانني الوطنية اليت من املفرتض أأهنا تعاجل نفس القضااي ذكل  حول ما اإ
 ل تتحدث يف الواقع بنفس اللغة؟ ولكن
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ىل أأنه يواصل. املمتاز وفهمها أأس ئلهتا عىل املمثةل ربوفيسور كروزوشكر ال .101 أأهنم و  ومن ال خرين، مهنا التعمل وأأشار اإ
ن ابلقول بعض أأس ئلهتا عىل وأأجاب. املعلومات يف وهممة خمتلفة أأش ياء يرون مجيعا  قرارات مبفردها تتخذ بدلان اليوم دلهيم اإ

 يف كثريا ما يتعرف علهيا املرشعون مناذ  هناك أأن الواحض مفن، لقانوهنم التغطية ونطاق قوانيهنم بطبيعة يتعلق وفامي. ديةفر 
لهيا بعض أأبرمهتا اليت الأخرى الرتتيبات وبعض التفاقات بعض أأن أأيضا الواحض ومن. هبا ويتأأثرون بدلاهنم ، ادلول وانضمت اإ

ىل نتج عهنا قد لزامية لأحاكما بعض ما حد اإ ن أأي. الإ قلميية اتفاقية تشلك البدلان من ومجوعة وهبذا فاإ  بعض يكون دلهيا اإ
لزامية وتُعد تكل. الصةل ذات الأحاكم  والبدلان الأورويب الاحتاد أأيضا وهناك. علهيا وقّعت دوةل بلك يتعلق فامي الأحاكم اإ

 الأورويب لالحتاد التجارية التفاقيات بسبب التجمعات بعض وهناك. الأورويب الاحتاد قوانني ابتباع الامثنية والعرشون امللَزمة
ىل وما ىل بسهوةل ذكل يؤدى، وال ن. ذكل اإ اخلاصة  ابلنقطة يتعلق فامي، البدلان بعض ببساطة أأن ذكل ويعين. التنوع اإ

دراس تقوم ، للممثةل  مصنفات البدلان بعض دِر وتُ . ذكل تفعل لن وهناك بدلان أأخرى. اس تثناءاهتا يف دور احملفوظات  ابإ
 وزمالؤها املمثةل ذكّرهتا ما وكثريا - اختالفات هناك أأن حني ويف. أأخرى بدلان تدرهجا ل بيامن، أأحاكهما يف منشورة غري

ن - احملفوظات ودور املكتبات بني املهمة ابلختالفات تفوق  احملمتل أأن ومن. نفسها من الأش ياء بعضا س تقول املتاحف فاإ
 يف تشرتك املؤسسات هذه من العديد ولأن. يف درجة الوضوح الاختالف كثريا واملكتبات أأوجه املتاحف ه بنيالش ب أأوجه

ن، املؤلف للمصنفات املشموةل حبق نفسها الاس تخدامات أأنواع من العديد ويف، نفسها الأنشطة من العديد  الكثري دلهيا فاإ
نه ميكن، ابلضبط السؤال عىل جييب ل هذا أأن حني ويف. الأحاكم من وغريها اليتمية املصنفات بشأأن نفسها اتخماوف من  فاإ
 لوضع معا هبا تعمل أأن ميكن اليت الكيفية يف تفكر لأن هذه املؤسسات، اجتاه ما يف يساعد ورمبا الأمل من ابرقة يرسل أأن

 .معليات الترشيع من القادم اجليل يف أأفضل قوانني

ن ش ييل وفد وقال .102 ذا عام وسأأل. للغاية مفيد الربوفيسور كروز عرض اإ ماكهنم اكن اإ ذا ما حول أ راهئم مشاركة ابإ  اكن اإ
جراء ينبغي ، منفصل بشلك معاجلهتا ينبغي أأو، الويبو داخل املتاحف ورمبا احملفوظات ودور املكتبات معا بشأأن حتليالهتم اإ

ىل ابلنظر  من فوائد هناك س تكون أأنه وفيسورالرب  يعتقد سأأل قائال: هل، عام أأكرث وبشلك. والأهداف الوظائف اختالف اإ
 القضية؟ هذه حول ادلويل التنس يق حتقيق

 املندوب واكن. الويبو يف القضااي من العديد معاجلة يف رائدة منطقهتا يف أأخرى وبدلان ش ييل الربوفيسور كروز وشكر .103
 عن الإجابة يف، ابلطبع، متثل الصعوبةوت . الويبو يف والهنج التحليل بني ابمجلع الأول يتعلق. للغاية معقدين سؤالني طرح قد

ىل يعود يف أأن الأمر، الرئيس ذكر كام، السؤال هذا ذكل  وس يكون. للميض قُدما مالمئة يروهنا اليت الكيفية يف املندوبني اإ
، ذكل مع ولكن. هبا دراية الربوفيسور عىل يكون قد مما أأكرث والعوامل احلقائق من العديد عىل القرار يستند وسوف، قرارمه

ن  من أأكرث بدلا أأو 50 حوايل أأن ويف الواقع. البياانت عىل يلقون نظرة بيامن توجهيهم يف تساعد أأن ميكن احلقائق بعض فاإ
درا  الأساس ية قوانيهنا حتليل يمت واليت، حتديدها اليت يمت البدلان ، أأشارت وكام. املكتبات مع املزجي يف املتاحف تقوم فعال ابإ

ن، وذلكل. كذكل احملفوظات مبعاجلة معظمها، ولكن ل تقوم لكها، ، ذكل وبعد. معا القضااي يف للتفكري واقعي أأساس هناك فاإ
 مع العمل يف خالل اخلربة من تعرف فاإن هذه البدلان، البياانت كثريا يف رؤيهتا عدم من الرمغ وعىل، واقعية مكسأأةل

 واحتياجات خدمات مع تتوافق اليت والاحتياجات اخلدمات من العديد دلهيا املتاحف من العديد أأن، الثقافية املؤسسات
ن، ذكل ومع. احملفوظات ودور املكتبات ، ذلكل ونتيجة. امس مكتبات بوضوح حتمل املتحف داخل وحدات ابلفعل دلهيا فاإ

ىل وجود. معا فهيا للتفكري ما سبب فهناك كران، الأحيان من كثري ويف. اختالفات وأأشار اإ  بأأن احملفوظات دور يف زمالؤمه يذَّ
ن، ذكل ومع. املكتبات عن ختتلف احملفوظات دور  أأن يف أأمهل عن وأأعرب. أأوجه الاختالف من أأقوى التشابه أأوجه فاإ

ذا عام وتساءل. املنظمة توجيه يف تساعد أأن ميكن اليت والإرشادات يكون قدم بعض التوضيحات  أأن للمندوب ميكن اكن اإ
كره  .الثاين ابلسؤال يذَّ

 رأأيه؟ يف، املسأأةل هذه بشأأن دويل تنس يق وجود من الفائدة ما هو الثاين السؤال أأن ش ييل بمندو  وذكر .104
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نه يفكر، ضوء ذكل ويف. للغاية كبرية تكون أأن ميكن ادلويل التنس يق فوائد أأن الربوفيسور كروز وذكر .105  الهنج يف فاإ
نف، احلوار يف املندوبني من العديد من مسعوا وعىل حنو ما. يتخذه قد اذلي معاهدة  صك عىل احلصول يف قوية رغبة هناك اإ

 صك من نوع اسرتاتيجية مناقشة ميكهنم، وهكذا. معاهدة صك وجود عدم يف القدر بنفس قوية رغبة وهناك. ما من نوع
ن للسؤال، ابلطبع، ولكن. القضية هذه جتاه خمتلف هنج من نوع أأو، خمتلف  أأي يف يفكر فعندما. ذكل من بكثري أأكرث أأبعاد فاإ

نه ل، ذكل غري أأو معاهدة أأو، فعليا ملزما صاك أأو، توجهيا اكن سواء، صك  جزء ويتناول. الصك نوع مسأأةل يف فقط يفكر فاإ
ىل أأي مدى، السؤال هذا عن الإجابة من  هذا نطاق وما. القضااي حتديد يف قدما امليض يريدون، مكجموعة الاس تفسار عن اإ

ذا الصك؟ ذا. ملزما من الأنسب أأن يكون صاك بأأنه القول ميكن فرمبا، للغاية حمدودا النطاق اكن اإ  للغاية واسعا النطاق اكن واإ
 الأصعب من يكون فقد، املنظامت من وغريها للمكتبات اتخمتلفة والأنشطة واخلدمات القضااي من العديد حبيث يتناول

ىل الوصول وبراغامتيا اسرتاتيجيا ن علهيم، ذلكل ونتيجة. ملزم صك اإ  ويشمل. الصك نوع يف فقط وليس البعد يف التفكري فاإ
 هو، الاسرتاتيجية الناحية من قدما امليض كيفية يف فرقا حُيدث أأن ميكن أ خر بُعد ومثة. الصك ذكل موضوع نطاق ذكل

 جتانس هناك يكون أأن املناسب عام اكن من سأأل قد واكن، اليشء بعض خمتلفا املندوب سؤال ولو اكن. التفاصيل مس توى
نه، أأساس يا نظاما ابلفعل مبا يصوغ، التفاصيل من مس توى لك عىل ىل حاجة وهناك. س يرتددون ابلتأأكيد وأ خرون فاإ  ترك اإ

عادة بعض لتطور جمال عادة النظر القضااي واإ ذا، ذكل ومع. فهيا التفكري واإ ، العامة واملواضيع الأفاكر بعض حيدد الصك اكن اإ
براز مع ما  صك من نوع حول أأكرب تنس يق حنو التحرك ميكهنم رمبا فعندئذ، لقانونا معلية وضع يف الاعتبارات أأمه بعض اإ

 رئيس ية أأبعاد لها معقدة مسأأةل الربوفيسور أأهنا ورأأى. أأيضا املس تقبل يف احتياجات التغيري لتلبية، مرنني ليكونوا جمال مينحهم
 قليةل.

ن حتالف املكتبات بشأأن حق املؤلف ممثل وقال .106 حدى اإ عارة يه للمكتبات ساس يةالأ  املهام أأبرز اإ  واملواد الكتب اإ
اتحة أأو التوزيع حق أأن تتضمن تكل الإعارة وميكن. للمس تخدمني الأخرى  مبدأأ  أأو اس تثناء البدل دلى يكن مل ما، احلق اإ
 قد واليت، املسأأةل هذه مع اتخمتلفة ادلول تعامل كيفية عن يصفها أأن ميكن اجتاهات أأي هناك وسأأل قائال: هل. استنفاد

 للمكتبات؟ أأساس ية أأبرز وظيفة تضمنت 

طار العامل أأحناء خمتلف كثريا ما يمت مناقش هتا يف اليت املفاهمي تتناول هممة مسأأةل هذه أأن الربوفيسور كروز وذكر .107  يف اإ
 ام لشخص املمتثةل يف السامح الأساس ية اخلدمات بأأمه القيام عىل قادرة تكون أأن يف املكتبة وتمتثل قدرة. الاستنفاد مبدأأ 

ىل أأخذه عىل قادرا وأأن يكون، أ خر يشء أأي أأو كتاب أأو مصنف من نسخة ابس تعارة  الإجابة وتمتثل. به والاس متتاع املزنل اإ
 لستنفاد مبدأأ  البدلان يكون دلى معظم أأن يف عن شكه وأأعرب. ابلفعل خمتلطة الاجتاهات أأن يف السؤال هذا عىل

عارة يمت قد، للمصنف الأول البيع يمت أأن ومبجرد .ولالأ  البيع مببدأأ  أأخرى دول تسميه ما أأو، احلقوق ىل نقهل أأو املصنف هذا اإ  اإ
ل، املبدأأ  دلهيا البدلان أأن حني ويف. أ خرين أأفراد نه. للمكتبات كقانون يمت تقدميه ل أأنه اإ  حق لقانون عام جمرد مبدأأ  من أأكرث اإ

ىل  وأأشار. القوانني تكل رأأى ولكن الربوفيسو. ابملكتبات ال يتعلق حتديد لأنه ادلراسة يف يظهر ل، ذلكل وكنتيجة. املؤلف اإ
جراء تتطلب أأهنا يف الوضوح من يتسم بدرجة مهنا أأن الكثري  قد تقترص فرمبا، ومن مث. البالد داخل توزيعا أأو أأول بيعا أأو اإ

ذاأأهن ذلكل مفاده دويل نطاق دلهيم أ خرون هناك، ذكل ومع. البدل هذا عىل الإضافية الإعارة حىت  نقل أأو أأول بيع حدث م اإ
ضايف أأي نقل عىل ذكل يؤثر فقد، العامل يف ماكن أأي املصنف يف لهذا  كلت داخل أ خر طرف أأو للمصنف تقوم به املكتبة اإ

ن هناك وذلكل. ادلوةل  الاستنفاد حول الأمريكية املتحدة الولايت يف القانون يف مغوض وهناك. حقا خمتلطة ومجوعة فاإ
ىل، ادلويل ىل القضية صلت أأن اإ ىل يؤدي أ خر بدل يف البيع بأأن هناك حمك دلهيم فنجد أأن .املتحدة الولايت يف العليا احملمكة اإ  اإ

ن، ذلكل ونتيجة. املتحدة الولايت يف التوزيع حق استنفاد حل  ومت. القضااي تكل بشأأن اليقني عدم من هائال قدرا هناك فاإ
ذا. التقايض خالل من جدا القليل  بوضوح يف القانوين من يكون فقد، أأبسط سؤالا يطرح أأن املندوب  عىليتعني اكن واإ
ىل وأأخذه الكتاب ذكل ابس تعارة للأشخاص املكتبات تسمح أأن البدلان معظم حصائية الإجابة تكون ولن. املزنل اإ  هذه عند اإ

هنا يقول رمبا لكنه، النقطة  غري من ولكن أأصبح. وم بذكلبأأن تق للمكتبات ومن املسموح٪. 100بنس بة  عهنا بعيدة ليست اإ
ذا ما حىت الواحض  .البيع لعملية دويل بُعد هناك اكن اإ
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ايها ابلعمل دراس ته واصفا عىل الربوفيسور كروز( PIJIP) الفكرية وامللكية املعلوماتية العداةل برانمج ممثل وهنأأ  .108  اإ
ن من، الكبري واملتواصل  حنو اجتاه وجود تمتثل يف ادلراسة هذه لقراءة ةطريق ومثة. تظهر املعلومات لك نرى أأن الرائع وقال اإ

ىل  أأيضا ادلراسة وأأشارت. الوقت مرور مع وخدماهتا املكتبات من مس تخديم أأمام مزيد املكتبات ابب اس تثناءات فتح اإ
ضافة حنو اجتاه وجود ىل اخلصوصية اإ ىل السابق اليوم يف قدموها اليت الأحباث بعض وأأشارت. العامة الرشوط اإ ن م أأهنم اإ

لقاهئم نظرة  ثراء الأكرث البدلان أأرسع يف حتدث الانفتاح من مزيد حنو الاجتاهات أأن يبدو، الاس تثناءات مجيع عىل خالل اإ
ىل وابلإضافة. يف البدلان النامية يفوق حدوهثا بشلك ىل النامية البدلان من العديد مييل، ذكل اإ  تقييدا أأكرث أأحاكم وضع اإ

 وجود الربوفيسور كذكل وذكر. الرمقية البيئة مع التكيف يف حبدوث مشالك الأحيان من ريكث يف يتسبب مما، حتديدا وأأكرث
ذا ما يوحض أأن ميكن فهل. ما نوع من متنامية جفوة  البدلان يف الانفتاح من مزيد حنو مماثال اجتاها دراس ته يف وجد قد اكن اإ

ىل من التحول عن تحدثي  فعندما النامية؟ يف البدلان مما يكون أأرسع مبعدل ثراء الأكرث  فامي وحتديدا، اخلصوصية العمومية اإ
ىل أأوصاف يضيف اكن هل ابلعمومية؟ أأيضا حيتفظوا هل، املثال سبيل عىل، تونس أأحاكم دلهيا اليت ابلبدلان يتعلق  اإ

 ابلأوصاف؟ العمومية عن يس تعيض أأم العمومية

ن، رها املندوبالأخرية اليت أأاث بنقطة يتعلق فامي أأنه الربوفيسور كروز وذكر .109 . بعضا من املزجي تشلك أأهنا هو الرد فاإ
. الأمرين معا فعلتا فقد، وابلتايل. احملددة القضااي بعض يرصد، قانوان اثنيا أأو، قانوان أأضافتا مث، عام حمك دلهيام بدلان فهناك

 عىل اعمتدت اليت البدلان بعض أأن هو، املاضية القليةل الس نوات يف، الأخري الترشيع يف حدث ما، الواقعية الناحية ومن
لغائه فقد قامت. أألغته قد عام حمك  اليت املأألوفة املوضوعات بعض بشأأن، حتديدا الأكرث القوانني من مبجموعة واستبداهل ابإ

 من مبزيد يسمى ما، يعين الربوفيسور كروز أأنه افرتض، الانفتاح حول للمندوب الأوىل ابلنقطة يتعلق وفامي. ابلفعل رأأوها
 متفرقة أأحناء يف دول وهناك. احلمك هذا ملثل أ خر امس أأي أأو، العادل الاس تخدام أأو، العادل التعامل أأو، املفتوحة حاكمالأ 

ن القول الصعب مفن، البدلان من خمتلطة ومجوعة أأهنا حني ففي، ذكل ومع. املفتوح ابحلمك شبهيا شيئا اعمتدت العامل من  هناك اإ
ذا يف أأهنم ذكل أأس باب أأحد ويمتثل. املتقدمة والبدلان النامية البدلان بني، باملندو  وصفه كام، واحضا اجتاها ىل نظروا اإ  ما اإ

نه، خمتلفة بدلان يف العادل الاس تخدام أأو العادل التعامل يسمى  القانون يبدو ل قد، ذلكل ونتيجة. كبريا تباينا يتباين فاإ
 علهيم س يكون، وابلتايل. به عالقة أأي هل أ خر أأو بدل يف العادل الاس تخدام مثل شيئا ما بدل يف العادل الاس تخدام املسمى

ىل يدققوا النظر أأن ىل ينظروا أأن ميكن، أأخرى انحية ومن. بشلك أأكرث ذكل اإ  عام ويسأألون أأخرى بطريقة املندوب سؤال اإ
ذا ذا، للغاية مفصةل حمددة قوانني اكن حنو اجتاه أأي هناك اكن اإ  البدلان النامية؟ مقابل تقدمةامل  البدلان يف اجتاه هناك اكن واإ

 اس تثناءات أأطول بعض دلهيا يكون رمبا اليت للغاية املتقدمة البدلان من الكثري هناك أأن هو ذكل عىل اجلواب من ومثة جزء
ن، ذلكل ونتيجة. الإطالق عىل تعقيدا وأأكرثها حلق املؤلف  بعض يف، النوايح بعض يف، املتقدمة البدلان معظم دلى فاإ

ن، وابلتايل. ورصامة مهنجية الأكرث الامتثال توفر عنارص وتشرتط انفتاحا القوانني أأقل الأحيان ىل يشري دليال هناك فاإ  اجتاه اإ
 .املندوب أأاثرها اليت القضااي حول للغاية خمتلف

ندونيس يا وفد وأأشار .110 ىل أأن اإ  يف الأعضاء ادلول من عدد من موسعة معلومات الربوفيسور كروز تضمنت دراسة اإ
صالحات أأجرت واليت، بوالوي   ذهنه اليت يف الأمثةل يه مفا. التحديث طلبوا أأهنم يف السبب هو وهذا. مشول مؤخرا أأكرث اإ

ىل للوصول املتغرية الامنذ  وكذكل، املتغرية املعلومات لبيئة اس تجابة مشول الإصالحات أأكرث واليت متثل  أأما املعلومات؟ اإ
 للمكتبات فيه ميكن اذلي الوضع من قرهبا مدى مفا، ادلراسة يف ابلفعل املتوفر دليه قائقواحل ابلبياانت فيتعلق الثاين السؤال

ىل وابلإضافة احلدود؟ عرب بسهوةل تتعاون أأن احملفوظات ودور ماكنية أأي هناك هل، ذكل اإ  الواردة يف املعلومات لتحويل اإ
ىل ادلراسة صالحات حدثت لكام ابنتظام حتديهثا ميكن بياانت قاعدة اإ حتديهثا  ومت الويبو؟ يف الأعضاء ادلول يف جديدة اإ

 .الويبو يف الأعضاء ادلول ومجيع للمامرسني مفيدة وس تكون. الويبو يف الأعضاء ادلول مجيع لتشمل مؤخرا

ثة بياانت بقاعدة يتعلق فامي أأنه الربوفيسور كروز وذكر .111 نه، حمدَّ  لتوفري هذه السعي يف املساعدة للغاية يسعده فاإ
ىل أأنه سيتعني. ياتالإماكن   املندوبني تشجيع يكون وقد. بذكل القيام جدوى يف التحقيق الأعضاء وادلول الأمانة عىل وأأشار اإ

ذا ما حتديد يف فائدة أأكرث حاجاهتم عن وتعبريمه اليت أأاثرها  الثانية النقطة ورأأى أأن. ذكل الويبو تواصل أأن املفيد من اكن اإ
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ذا. للويبو هاما وتُعد موضوعا للغاية هممة احلدود اليت تمت عرب الأنشطة حول املندوب جياد اس تطاعوا واإ  هذه ملعاجلة طريقة اإ
ن ذكل يشلك. للغاية همام شيئا أأجنزوا قد س يكونون، القضية ، يعمتد احلدود عرب ترتيبا يتخيل أأن وأأوحض أأنه ميكن حتداي. اإ

ذا ما عىل، املثال سبيل عىل حدى تقوم أأن قانونيا اكن اإ ماكهنا يكون مث ومن، البدل "أألف" يف نسخة بعمل تاملكتبا اإ  ابإ
 املسؤولية لتحديد للغاية معقوةل طريقة وهذه ."أألف" البدل يف س يكون الاس تخدام أأن حيث"، ابء" البدل من اس تالمه

ىل أأن اخلطوة. املصنف هبذا املرتبطة القانونية  والاستنفاد ولالأ  البيع مبدأأ  حول للسؤال مشاهبة العملية من الثانية وأأشار اإ
 هذه عىل حتصل أأن "أألف" البدل يف للمكتبة القانوين يكون من، حق املؤلف مسأأةل حل مبجرد أأنه من التأأكد وتشمل. ادلويل

 يف البدل الاس ترياد قوانني مبوجب اكس تثناء ذكل بعد أأيضا لها يُسمح وأأن، أ خر بدل من تس تلمها أأو، وتس تلمها النسخة
ىل حباجة فاإهنم، ذلكل ونتيجة. دير يف البدل "ابء"التص قوانني وكذكل "أألف"  عرب النسخة تكل نقل عىل ابلقدرة ذكل ربط اإ
ن فقد، وابلتايل. الانهتاك أأشاكل من شال والتصدير الاس ترياد ميثل الأحيان من كثري ويف. الوطنية احلدود  توضيح علهيم فاإ

ىل أأن. كذكل الإماكنية هذه ذا عام سأأل، الأمر واقع ويف. للغاية معقد للمندوب الأول السؤال وأأشار اإ  بدلان هناك اكن اإ
جابة جيدة واحدة وأأفاد بعدم وجود طريقة. البدلان من العديد قوانني حفص حُيتذى يف ابلفعل مثال وضعت  هذا عىل لالإ
 عدد أأظهر فقد، العرض لخال ذكر وكام. قوانيهنا يف أأدرجهتا اليت جدا اجليدة الأفاكر بعض دلهيا خمتلف البدلان لأن، السؤال

، ذلكل ونتيجة. املأألوفة اجملالت بعض عىل كثريا يركزون يزالون ول املوضوع، نطاق حول ابتاكرات البدلان من جدا قليل
ن علهيم ىل ينظروا أأن فاإ لهيم أأشاروا من ويُدر  بعض. اجلديدة القضااي بعض عاجلت اليت البدلان من جدا قليل عدد اإ  يف اإ

ىل أأشاروا وقد. العادل الاس تخدام ورمبا، العادل والتعامل، اليتمية املصنفات عاتترشي املناقشة املهمة  النصوص اس تخرا  اإ
ىل الرمقنة  حتدد اليت الواثئق يف ورد معظمها اتخمتلفة القضااي من متنوعة ومجوعة وهناك. أأخرى نقطة يف واسع نطاق عىل واإ

 القضااي عاجلت اليت البدلان بني ومن. والقضااي الأس ئةل تكل من قدرا كبريا دوةل أأي تعاجل ومل. للمكتبات الأولوية ذات القضااي
ن، ذكل ومع. خمتلفة بطرق اس تجابت خمتلفة بدلان هناك اكنت، املأألوفة . يقولها أأن ميكنه اليت السهةل الأش ياء بعض هناك فاإ

ذا، املثال سبيل عىل ن، للحفظ قانون عن يتحدثون اكنوا اإ مما سواه هو ما  أأمهية أأكرث احلفظ فيه يكون قد اذلي املاكن فاإ
 الغالب يف ينقصه املصنفات املنشورة عىل يقترص اذلي احلفظ قانون اكن رمبا، ذلكل ونتيجة. املنشورة غري ابملصنفات يتعلق

 نسخا اليوم يعتربونه ما ،الواقع ويف. الرمقية التكنولوجيا جتنب ميكن أأنه رمبا ل يف وتمتثل احلقيقة. احلفظ قانون يف وظيفة أأمه
ن، وابلتايل .أ خر أأو بشلك اليوم رمقية يه تكنولوجيات أأكرث قدما تكنولوجيات من غريه أأو تصويراي  قد اليت القوانني فاإ

ىل تفتقد قد الرمقية غري التكنولوجيات عىل تقترص  رضورية تكون ورمبا جتنهبا ميكن ل رمبا الرمقية التكنولوجيا أأن حقيقة اإ
نه ميكن ولكن، الرمقية ابلتكنولوجيات املتعلقة للشواغل وأأعرب عن تفهمه. الفعاةل للمكتبات للخدمات  هذه معاجلة قال اإ
 من قانون عن ابلفعل يتحدثون اكنوا أأهنم يه علهيا س يؤكد واليت اكنت النقطة اليت قدهما ويف اخلتام. أأخرى بطرق الشواغل

بقاء  الأشخاص الصادقني، أأجل عطاهئم مع صادقني املواطننيوذكل من خالل اإ  وأأشارا. اتباعها جيدة ميكهنم صادقة معايري اإ
ىل أأن احرتام ل، جدا قواي القانون اإ  مجيعا يكنونه اذلي الاحرتام عىل هذا مؤرشا ويُعد. احلايل الاجامتع حرضوا اكنوا ملا واإ

طالقها يمت الرمقية امللفات رؤية يف احملفوظات ودور املكتبات بني رغبة هناك فليس، وابلتايل. للقانون ساءة أأو اإ  اس تغاللها اإ
ساءة أأو  أأنه يعمل وأأوحض. قدما ابمليض املناس بة للتكنولوجيات وسيسمح مقبول الضامانت من القليل وس يكون. اس تخداهما اإ

جابة املندوب يتوقعه اكن ما يكن مل ذكل أأن  مفيدا أأمرا يكون ذكل أأن يف أأمهل عن أأعرب لكنه، اكإ

 وأأشاد. الغين ابملعلومات لعرضه جدا وكذكل وادلقيقة الشامةل دراس ته عىل الربوفيسور كروز ربازيلال وفد وشكر .112
نه. ابدلراسة لتلكيفها بلجنة حق املؤلف ىل الأمام  املناقشات دفع يف مبسؤوليهتا اللجنة اضطالع عىل واحض مثال وقال اإ اإ

 املعقوةل والاس تثناءات التقييدات أأن حقيقة عىل الضوء راسةادل وتسلط. ملموسة ببياانت مدعومة وموضوعية بناءة بطريقة
 اخلصائص هذه أأن يبدو، الواقع ويف. ماكن أأي يف فاعلية والأكرث الأقوى حق املؤلف أأنظمة بعض مع بسهوةل تامتىش أأن ميكن

 وبني الربازيل يف لفحق املؤ  جممتع داخل واسع نطاق عىل س ُتعَمم ادلراسة أأن املؤكد وأأوحض أأن من. وثيق بشلك مرتابطة
ذا اكن . املوضوع هذا حول اجلاري الوطين النقاش يف تسامه ادلراسة أأن من يتأأكدون وسوف. املصلحة أأحصاب وتساءل عام اإ

لكرتونية بياانت قاعدة يف ادلراسة عىل احلصول املمكن من  الفعيل الوقت يف البياانت حتديث سيمت حيث، للتحديث قابةل اإ
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 الأطراف مجليع ولكن الأاكدميية للمؤسسات فقط ليس كبرية فائدة هل س يكون وأأوحض أأن ذكل ات؟تغيري  أأي حدوث مبجرد
 .املعنية

ذا واس تفرس .113  يف الس نني مر عىل وقيادته تأأييده عىل الوفد وشكر طلبا؟ أأو سؤالا ذكل اكن الربوفيسور كروز عام اإ
 قابةل بياانت قاعدة وجود املناسب من س يكون نهأأ  يرى أأنه اجلواب وأأوحض أأن. الربازيل شعب شكر كام. القضية هذه

ن، ذكل ومع. للتحديث مانة سؤال هذا فاإ  طريقة بأأي ذكل لتأأييد وأأعرب عن اس تعداده. الأعضاء من ادلول موجه للأ
 .مناس بة

لكرتونية للمكتبات ) ممثل وذكر .114  من أأكرث وحتديث تعديل مت، أأول. نقطتني دليه أأن( eIFL.netش بكة املعلومات الإ
ىل نظروا عندما، ذكل ومع. 2015 عام يف ادلراسة من الأخري الإصدار منذ بيانيا رسام 50 ، التفصيل من مبزيد البياانت اإ

مل يُسمح سوى لثالثة بدلان ، 2015 معا ذمن، للمثاا لسبي علی. للغاية صغرية والفعلية اجلوهرية التغيريات اتضح هلم أأن
 وهو، الواثئق بتوريد فقط واحدة دوةل مسحت ولقد. للمكتبة أأساس يا طانشا يعد ذيلوا أأخرى بعمل نُسخ لأغراض احلفاظ،

 قد الأمر أأن يُقَدرون، املعدل هذا وعند. الإطالق عىل للحدود العابرة القضااي معاجلة يمت ول، الأحباث دلمع أأسايس أأمر
 حتتا  اليت الأساس ية ابلأنشطة للحاقا من جمرد بدل لك ليك تمتكن قوانني، 2087 عام حىت أأي، أأخرى عاما 70 يس تغرق

لهيا  غري والتطبيق نسبيا القليةل من الابتاكرات حاةل أأيضا عرضه يف وصف، واثنيا. هذا يومنا يف احملفوظات ودور املكتبات اإ
 عىل اةلاحل هذه هبا معاجلة ميكهنم وتساءل عن الكيفية اليت. عدم الانسجام زايدة وحىت بل الرمقية للتكنولوجيات املتساوي

 املناسب الوقت يف بدلاهنا مجيع يف املكتبات فهيا تعمل، الإنرتنت عرب للحدود عابرة بيئة يف ابلأنشطة للسامح، وجه أأفضل
ىل احملفوظات ودور املكتبات قدمهتا اليت والأمثةل الأدةل بتجميع املندوبني ذكّر، وأأخريا فعاةل؟ وبطريقة  مدار عىل، اللجنة اإ

ذا". احلدود عند حق املؤلف اس تثناءات تتوقف ولكن عاملية ش بكة الإنرتنت" بعنوان واحدة وثيقة يف، املاضية الس نوات  واإ
 .هناك فس يجدوهنا، الإنرتنت عرب عهنا حبثوا

نه. شديدة بعناية للبياانت اس تعراضه عىل املمثل الربوفيسور كروز وشكر .115 ، طرهحام مت نقطتني أأول عىل سريد وقال اإ
 والاس تنتاجات اذلي أأجراه املمثل الفحص ل يُعد، أأول. الأخرى مهنام الك تدعام أأن وميكهنام البعض ضهامببع  تتعلقان لأهنام
 ومع. تعترب صغرية التغيريات بعض بأأن الإفادة يف متاما حق فاملمثل عىل. الإطالق عىل خطأأ  البياانت من اس تخلصها اليت

ن، أأخرى بعبارة. ابلضبط عنه يبحث ما بشأأن حذرا املمثل يكون أأن ينبغي، ذكل  عدد يه ذكرها اليت احملددة القياس نقطة فاإ
ن، ذكل ومع. متاما حق عىل املمثل وأأوحض أأن. القبيل هذا من شيئا أأو للحفاظ حكام أأضافت اليت البدلان من قليل  ذكل فاإ

ىل 30ما بني  عددمه يرتاوح رمبا، البدلان من كبري عدد قام وقد. احلفاظ رشوط حيسب  حمك بتعديل، أأكرث أأو ابدل 35 اإ
 نفسها املواضيع بعض تتناول تزال ل ولكهنا، اجلديدة الترشيعات من الكثري هناك، أأخرى وبعبارة. الاستبدال أأو احلفاظ

ىل ويأأخذمه. القدمي الترشيع الواردة يف  نس يب ابتاكر وهناك. التقدميي العرض من بيانه تكرار بشأأن أأثريت اليت النقطة هذا اإ
 الرئيس ية الاهامتم جمالت من معاجلة انطلق قد البدلان من نسبيا قليال عددا أأن يف هذا لقياس الطرق حدىاإ  ومتثلت
ىل . وادلراسة للبحث ونسخ احلفظ استبدال يشمل وهذا. املعاجلة هممة وحتتا  اىل ويه جمالت. هذه الأمد الطويةل وأأشار اإ

ىل البدلان لتما انتق واندرا. عرضه يف الأمثةل بعض أأبرز أأنه قد ن، ذلكل ونتيجة. جديدة مواضيع اإ  من الكثري هناك فاإ
. التوجيه بعض لتقدمي هامة فرصة توجد فيه اذلي املاكن هو وهذا. جديدة مواضيعا تعطهيم ل ولكهنا اجلديدة الترشيعات

ذا ما تقرر يف أأن للجنة ويعود الأمر. الصكوك من نوعا ل يصف لأنه شديد حبذر ذكل وقال  أأو التوجيه أأو املعاهدة تاكن اإ
 بعض يف املكتبة اس تثناءات حتريك شأأهنا من سن قوانني يف للتفكري الأعضاء ادلول مجيع يدفع أأن شأأنه من، أ خر يشء أأي

 .القانون هذا صياغة يف العامل يف رائدة تصبح أأن للويبو وميكن، للغاية هاما تطورا ذكل وس يكون. هذه اجلديدة املواضيع

 والويبو الربوفيسور كروز معل أأن (AfLIA) رابطات واملؤسسات الأفريقية للمكتبات ودوائر الإعالمال ممثل وذكر .116
 الوصول من أأجل توفري تاكحف املكتبات البدلان من العديد ويف. القاعة وخار  داخل بمثن يقدر ل موردا الأمر واقع يُعد يف

ىل طار يف وذكل يف ظل العمل، واملواطنون بالطال والباحثون املس تخدمون حيتاهجا اليت املعلومات اإ . احلالية القوانني اإ
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أأفضل،  بشلك العامة املصلحة خدمة عىل يساعدمه أأن ميكن اذلي املؤلف حلق العام الإطار لفهم الاكيف الوقت دلهيم وليس
ىل السعي عن انهيك ىل أأهداف. تغيريه اإ ىل أأسست الوصول اليت املتحدة للأ مم املس تدامة التمنية وجتدر الإشار هنا اإ  اإ

جراء وأأوحض أأن. احلكومات مجليع كهدف املعلومات  يوفر وظائفها بأأداء للمكتبات والسامح القانون عىل الالزمة التغيريات اإ
 أأحناء مجيع يف الوضع عن ابلغة الأمهية معلومات الربوفيسور كروز تقرير يقدم، وذلكل. الوصول ذكل لتحقيق ممتازة طريقة

 وجود عدم أأو التغيريات ورصد، للأحاكم كبري خمطط وضع خالل من تاكفؤ الفرص عىل ذكل ويساعد. ةالأفريقي القارة
براز عىل ويساعد. تغيريات ىل احلاجة اإ الويبو يف  تبدا فعندما، مراكش معاهدة يف رأأوا وكام. الإصالحات يف أأكرب غاية اإ

هنم يرون، العمل ىل أأشار وكذكل. الترشيعات يف ملحوظا تغريا فاإ  لعام الأورويب ابلحتاد اخلاص الهنايئ الاس تثناء انتشار اإ
ىل. اخلاصة أأهجزهتم املس تخدمون أأن يس تخدم فيه من املتوقع اذلي الوقت يف حىت، 2011  أأن يعتقد مدى أأي وتساءل اإ

صالحات  ادلولية؟ والعمليات الأحداث وتشلكها تشجع علهيا البدلان يف املؤلف حق اإ

ىل أأن . واحض اجلواب وأأن، ادلاخلية امجلعيات دور حول، الأمهية ابلغ السؤال نأأ  الربوفيسور كروز وذكر .117 وأأشار اإ
 تقريبا بدل لك مشاركة خالل من، خمتلفة بعدة طرق ذكل عىل يشدد أأن احمليل، وأأنه ميكنه القانون تشلك ادلولية التطورات

ىل مث برن اتفاقية يف من البدلان احلارضة . ابلتجارة املتعلقة الفكرية امللكية حقوق واتفاقية العاملية التجارة حد أأقل يف منظمة اإ
 عادت اليت اجملالت من وغريها، املؤلف حق يف الزتامات تتضمن اليت ادلولية التفاقيات يف املشاركة، اخلصوص وجه وعىل

 يُعترب الصكوك من وغريها الفكرية امللكية وحقوق حق املؤلف معاهدات عىل التوقيع أأن الواحض ومن. احمليل القانون لتشلك
جياز ذكر وقد. بدرجة أأقل ملموسة أأمثةل وهناك. قوانيهنا تشلك اليت القوة مبثابة  جرياهنم، وأأهنم يفعلون من التعمل ديناميكية ابإ
ىل احلاجة يواهجون وعندما. العامل أأحناء مجيع يف القوانني وضع عند ذكل  لفاملؤ  حق اكن سواء، اجملالت أأحد يف ترشيع سن اإ

هنم ينظرون، أ خر يشء أأي أأو ىل فاإ  ليك يتعرفوا، التارخي يف مشاهبا ترااث تشاركهم اليت والبدلان التجاريني ورشاكهئم جرياهنم اإ
هنم يوقعون. مهنم التعمل بذكل من ليمتكنوا، يفعلونه عىل ما قلميية أأو حملية اتفاقات اإ  وحتتوي. القضااي من وغريها التجارة حول اإ

 اتفاقية وتش متل. ابملكتبات تتعلق أأحاكما، قبل من ُذكر كام، ابنغي اتفاق يتضمن، أأفريقيا ويف. عىل أأحاكم التفاقيات تكل
. حق املؤلف أأحاكم وتش متل عىل هبا اخلاصة حق املؤلف أأحاكم يف للمكتبات عىل اس تثناءات اجلنوبية أأمرياك يف اكراتخينا

ن، ذلكل ونتيجة  عرضه يف وأأوحض الربوفيسور أأنه قد أأكد عىل ذكل. اترخي فهناك من مثو . كذكل ادليناميكية تكل دلهيم فاإ
ىل تش به وقوانينه، سابقة بريطانية مس تعمرة اكن أأفريقي ببدل مثال ورضب. س نوات ثالث اذلي قدمه قبل  منوذ  كبري حد اإ

ىل نقهل مت واذلي، 1956 لعام املؤلف حلق الربيطاين القانون  أأكرث البدل ذكل أأصبح، لعقودا مرور ومع. البدل ذكل قانون اإ
 النظام وأأصبح، أ خر دوليا منوذجا يتبع ولكنه، اخلاصة قوانينه الاس تعامرية وقام بسن احلقبة عن وتطور بعيدا ومنا، اس تقالل
هنم ، س نوات بضع قبل عرضه يف أأكد كام، وابلتايل. اتفاق ابنغي عن منوذ  كثريا بعيدا، حبمك حكام، البدل ذلكل الأسايس فاإ

ىل نظروني  . قوانيهنم هبا شلكوا اليت ابلطريقة مهنم بدل فينظر لك. التوجيه بعض عىل بغرض احلصول ادلولية التطورات اإ
، وحّذر الربوفيسور من أأهنم. مناسب شلك بأأي التوجيه توفري خالل من، القيادي ابدلور والقيام للتدخل للويبو فرصة وهذه

ذا ن، ذكل يفعلوا مل اإ نه ل. ذكل س يفعل أأحدا أ خر فاإ هنا، ذكل ومع. ال خر هذا هو من يعرف وقال اإ  للتدخل للويبو فرصة فاإ
اتخمتلفة اليت يمت  والقمي والرؤى النظر وهجات من العديد اهامتمات تعكس بطريقة وحتريكها املناقشة تشكيل عىل والقدرة
 .قدما وميضوا الفرصة هذه يغتمنوا أأن يف أأمهل عن وأأعرب. القاعة يف عرضها

نوفارت ممثل ساءلوت  .118  دلهيا البحث، أأن يف ظهر، اليت البدلان يه وما. اس تعراضها مت اليت الاس تثناءات جودة عن اإ
ىل أأن التطبيق؟ مس تحيةل الاس تثناءات وجد وأأين تطبيقها؟ يسهل اس تثناءات  اليت الاس تثناءات من العديد هناك وأأشار اإ

ىل أأوحض أأنه ابلإضافة، اثنيا. ايةللغ شاقة لأهنا، تطبيقها املكتبات أأمناء يس تطيع ل  من العديد مع فقد حتدث، القوانني دراسة اإ
ن، ذلكل ونتيجة. الفكرية امللكية ماكتب دراك دليه فاإ  هو وما الاجتاه السائد؟ هو ما. أأرض الواقع عىل حيدث ملا دقيق اإ
 تكل عىل يؤثر اذلي ما سيئة؟ نوعية اتذ اس تثناءات دلهيا أأن أأم، اس تثناءات دلهيا ليس البدلان من العديد أأن يف السبب
 للمكتبات؟ اس تثناءات وجود حيث من البدلان
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 امجلع وميكن. حتديدا أأكرث حمك من بدل ما بدل يف عام حمك وجود سبب حتديد الصعب من أأنه الربوفيسور كروز وذكر .119
ن، ابلبياانت عىل حنو ما أأوحض أأنه، حقيقة وبني ذكل بني . حمددة اس تثناءات لها جديدة يعاتترش  حنو عام اجتاه هناك فاإ

 العالقة وتعقيد ومعق املكتبات خدمات مسأأةل يمتثل يف أأن العامة الغرض من وجود الاس تثناءات بأأن اعتقاده وأأعرب عن
ن معاجلة، ذلكل ونتيجة. اقتصاداي حرجني رمبا أأو معقدين أأو للغاية هممني أأمرين يعتربان ل املؤلف حق مع  النظام يف ذكل فاإ

ىل بس يط بقانون، الترشيعية العملية من مبكر وقت يف لأسايسا ىل وابلإضافة. القضية هذه الأقل يعاجل عىل ما حد اإ ، ذكل اإ
لهيا يتطرق ل  حدود معينة مضن نُسخ بعمل للمكتبة السامح طريق عن ولكن، نُسخ بعمل علنا للمكتبة السامح خالل من اإ

 منوذ ، العام الأسايس يف القانون الربوفيسور أأوحض وكام. املصنفات من دودةحم وأأنواع حمدودة وأأعداد حمدودة واحتياجات
نه، تونس  ومصاحل الطبيعي ابلس تغالل الاعرتاف حول، الثالث اخلطوات اختبار من الصيغة اللغوية أأيضا يضيف فاإ

ن، وابلتايل. احلقوق صاحب  وس يةل جمرد ذكل بأأن هوأأعرب عن اعتقاد. الأسايس القانون هذا عىل مبنية حدود هناك فاإ
ليه يُنظر اكن ما مع للتعامل مالمئة هنم. أأكرب ابهامتم القضية حظيت، الوقت مرور ومع، ذكل ومع. متواضعة كقضية اإ  مجيعا فاإ
لهيا يُنظر أأهنا يعين وهذا، الزمان من لعقد يناقشوهنا مجيعا ظلوا لقد. القضااي تكل يناقشون هناك  وأأكرث أأمهية أأكرث أأهنم عىل اإ

ر لقد .تعقيدا أأكرث ببساطة القضية أأصبحت، ذلكل ونتيجة. للخطر عرضة أأكرث مصاحل احامتل وجود مع، عقيدات   يف حذَّ
بقاهئا. للغاية الأساس ية معقدة القوانني جعل عدم من، الأوىل ابلنقطة يتعلق فامي، قدمه اذلي العرض ىل رضورة اإ  وأأشار اإ
ليسوا  ولكهنم الأسايس القانون يس تخدمون مه من وغريمه احملفوظات ودور تباتاملك  أأمناء أأن الاعتبار يف تأأخذ وأأن معلية،

هنم، ذلكل ونتيجة. قانونيني خرباء ىل حباجة فاإ  القانون جلعل طريقتان وهناك. معلية مكسأأةل وتطبيقه وفهمه قراءته ميكهنم قانون اإ
حداهام. لالس تخدام وقابال مقروءا الأسايس ىل أأن هذه. للغاية بس يط ةاللغ عىل احلفاظ يف تمتثل اإ  اليت النقطة يه وأأشار اإ

 حول جدا وبس يطان جدا قصريان حكامن لأنه للغاية مقنعا وأأوحض أأنه قد يكون. ابنغي اتفاقية منوذ  يف جودة جتعهل يشك
ن ،ذكل ومع. جدا بس يطة فاللغة. وادلراسة ابلبحث اخلاصة النسخ وعن، والاستبدال احلفظ عن أأو والاستبدال البحث  فاإ

ىل يرجع البس يطة اللغة الاعرتاض عىل ىل الرغبة، احملك عىل من املصاحل عدد اإ ومن مث . حتديدا وأأكرث حرصا أأكرث جعلها يف واإ
 أأكرث أأو س بعة أأو س تة أأو مخسة أأو أأربعة يتكون من واذلي، لالس تخدام القابل الأسايس القانون من ال خر المنوذ  فهناك

 اكنت اليت البدلان من والعديد. خمتلفة لأغراض املس تخدمة املصنفات من خمتلفة أأنواع عن املنفصةل الطويةل الأحاكم من
ذا. الاس تثناءات من الطويةل اجملموعات تكل ودلهيا المنوذ  ذكل سنّت قد، مثل بدله سابقة بريطانية مس تعمرات  اكن واإ

ن معهل؟ ميكن اذلي ما ابلتفصيل القانون يتناول هل هو: السؤال  النظام هذا لفرز حتداي القانون يقدم وهل. نعم ب:اجلوا فاإ
 للعاملني يف كبريا حتداي وأأوحض أأن هذا ميثل. هو: نعم واجلواب خمتلفة؟ طريقة بلك هل الامتثال من للتأأكد، الأسايس
ىل وأأشار الأساس ية ويبّسطوها؟ القوانني تكل يأأخذوا كيف. املكتبات  من يدالعد دلهيا بأأن يه أأسرتاليا واحدة دوةل اإ

 ويف. واملتاحف احملفوظات ودور ابملكتبات مرتبطة ولكها، وصفحات صفحات نصوصها عىل املطوةل واليت متتد الاس تثناءات
 .احلقوق أأحصاب مصاحل وحامية الاس تخدام يف أأسهل جلعهل بتشديده قاموا، الأخري ترشيعهم

ن، جدا جيدة مناقشة مه جيرون بيامن بأأهنم املندوبني الرئيس وذكّر .120  أأن املقرر ومن، الأعامل جدول يف أ خر بند هناك فاإ
 .اليوم ذكل يف عرضا نسكوب والربوفيسور ريد هلم الربوفيسور يقدم

ىل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ممثل وأأشار .121 دلى  اجملموعات من٪ 80حوايل متثل الرمقية املوارد أأن اإ
 يزال ل مؤسساهتم هدف أأن وابفرتاض. العامة دلى املكتبات من اجملموعات تناميةامل  والنس بة، الأاكدميية املكتبات من العديد
ن، حمل توافق موضوع أأنه املمثل يعتقد ما وهو، صاحلا لهيا اس متعوا اليت الأس ئةل فاإ ماكنية بشأأن اإ  التقييدات تطبيق اإ

لقاء نظرة. ترحيب موضع رمقي عامل يف والاس تثناءات  أأخريني دراس تني س ياق يف أأيضا تناوهل سيمت اذلي، املوضوع عىل وابإ
 عدا البدلان ما مجيع دلى القلق مفا مدى، احملفوظات ودور املكتبات حول اللجنة مناقشات س ياق يف وكذكل، الاجامتع يف

ىل، الاس تثناءات جتاوز من العقد رشوط من الإخفاق يف منع، مهنم قليل  عام؟ بشلك املؤلف حق نظام أأمهية اإ

لهيا أأشار اليت الرمقية للمسأأةل أ خر بعدا هناك أأن ر كروزالربوفيسو  وذكر .122  تشلك. الافتتاحية تعليقاته يف املمثل اإ
 من ظرف أأي حتت، رمقية نسخة معل مسأأةل جمرد الأمر فليس، ذكل ومع. املكتبة ومجوعات من كبرية نس بة الرمقية اجملموعات
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ىل من رمقي حتويل جمرد ولكنه، تناظري مصنف من الظروف  اليت املواد من املتنامية اجملموعة مع تعاملوا وكيف، يرمق اإ
ن ذكل. رمقية نشأأت  وجتاوز، ابلعقود يتعلق فامي ُأثريت اليت الأخرى وتُعترب النقطة. فيه يعملون اذلي الس ياق واقع من جزء اإ

ىل أأنه ملس. يظنون قد مما بكثري تعقيدا أأكرث الواقع يف، الأحاكم لتكل العقد  لتكل العقد جتاوز املهين أأمهية معهل يف وأأشار اإ
 مصحوبة تأأيت واليت، اخلاصة املعامالت يف أأيضا ولكن التجارية املعامالت يف فقط أأن الأمر ليس ورأأى. الاس تثناءات

 شديدة بعناية ذكل يف التفكري علهيم وذلا. الاس تثناءات هذه لبعض متجاوزا يكون قد لعقد شال ذكل ويُعد. بتقييدات
دراجه البدلان بعض قامت وقد معاجلته. ويلزم وال اثر، قبالعوا وحساب  الولايت مثل، البدلان بعض ويف. أأحاكهما يف ابإ

املتعلقة  العام القانون أأحد تقاليد من ذكل ويأأيت. العقد حامية من التأأكد يف، ال خر الاجتاه يف الأمر ابلفعل يذهب، املتحدة
ىل حكام تضيفان الأسود واجلبل أأملانيا الأخرية الس نوات يف رأأوا فقد، ذكل من مغالر وعىل .اخلاصة واملعامالت العقود بقمية  اإ

 هذا ويُعد. ذكل العقد حيظر مل ما، اتخمصصة احملطات يف الإاتحة بشأأن الأورويب احلمك فهناك، التجاوز حيظر الأسايس قانوهنام
ليه يُنظر رمبا واذلي، العقد حيمي نصا نه، ذلكل ونتيجة. ابلس تثناء َدلمستب أأنه عىل ذكل من بدل اإ  متعدد التحليل فاإ

 .يتناولوهنا اتخمتارة اليت املوضوعات القامئة عىل يكون أأن جيب للغاية همم حتليل ولكنه، املتغريات

 البدلان وأأوحض أأن دلى معظم. مناس بات عدة يف ابنغي اتفاق الربوفيسور كروز ذكر بأأن الس نغال وفد ورصح  .123
 والتقييدات الاس تثناءات بني اختالفات أأي يرى أأن دراس ته يف اس تطاع وقد. املؤلف حبق يتعلق اميف اخلاصة ترشيعاهتا

 الفكرية؟ للملكية الأفريقية للمنظمة الوطنية ابلترشيعات املشموةل البدلان يف املوجودة وتكل ابنغي اتفاق الواردة يف

ذا. تقدمي عرضه بعد الوفد مع البياانت من املزيد ةمشارك وأأنه ميكنه نعم، يه الإجابة أأن الربوفيسور كروز وذكر .124  واإ
ىل نظروا ن، ابنغي اتفاق يف الأعضاء اليت البدلان اإ الأساس ية  قوانيهنم يف اس تثناءات لفائدة املكتبات دليه ليس معظمهم فاإ

هنم وذلكل. اخلاصة  العام احلمك دلهيا اليت انالبدل من أأقل عدد وهناك. الأساس ية للقوانني مكصدر ابنغي اتفاق عىل يعمتدون فاإ
ن مث ومن، الأخرى الأحاكم بعض أأو . التضارب بعض من احملمتل أأن يكون هناك، ذلكل ونتيجة. ابنغي اتفاق أأيضا دلهيا فاإ

ذا ابلتصحيح وطالب ذا أأنه رأأى ولكنه، الأمر لزم اإ بنشاط  احمليل الأسايس القانون ومسح، معني بنشاط ابنغي اتفاق مسح اإ
هبا حل  سيمت يه الكيفية اليت هذه بأأن وأأعرب عن اعتقاده. املعين البدل قوانني مبقتىض النشاطني بال سمحيُ  فرمبا، أ خر

ىل أأن. املسأأةل  مع التحدث عىل حرصه وأأبدى. ابنغي اتفاق ورشوط احمليل الترشيع بني احملمتل للزناع جمال هناك وأأشار اإ
 .تكل املسأأةل حل كيفية حول لحقا املندوب

يكولوجيا املعرفية  مؤسسة ممثل وتساءل .125 ذا عاماملؤسسة ادلولية لالإ  طلب من أ خر خشص أأي أأو لو أأن اللجنة اإ
عارة أأو احلفظ أأو احملفوظات بشأأن حمك من أأكرث أأو حمدد حمك بشأأن منوذ  صياغة الربوفيسور كروز جمال  أأو املكتبات اإ

نه س يفعل، أ خر  خمتلفة؟ قانونية لتقاليد خمتلفة خيارات كلذ يف مبا، المنوذ  هذا تقدمي ميكنه وهل هذا؟ فاإ

نه الربوفيسور كروز وقال .126  أأن يمت تناول مثريا حتداي س يكون، ذكل ومع. صعب مزنلية وواجبا صعبا سؤالا س يكون اإ
ذا. الأمر هذا ن، واحد بدل من خالل أأو مكجموعة ذكل يفعلون أأهنم افرتضنا واإ  يه العملية هذه هبا سيبدأأ  اليت الطريقة فاإ

ىل البداية يف ودةالع نه هناك من وعند الانتقال. اليتمية واملصنفات والبحث ابحلفظ بدءا املواضيع، قامئة اإ  يس تعرض فاإ
ىل ينتقل مث. املعين للبدل العالية الأولوية ذات املواضيع من اثنني وسوف خيتار. الأولوايت  ادلراسة يف دلهيم اليت البياانت اإ

 ليس يقرتحه ما الأخرى؟ ادلول من تعلمه ميكهنم اذلي ما. الصحيح هو اجلواب ما ويقول ومىت، وملاذا وكيف من يف للنظر
نه. القانون الأسايس هذا واقتباس والرابع والثالث والثاين الأول البدل قوانني هو الاطالع عىل ابلرضورة  هذه أأخذ يقرتح اإ

 املكتبات؟ الأسايس؟ القانون اس تخدام عىل قادرة تكون أأن ينبغي اليت ما املنظمة. الأساس ية الأس ئةل بتكل والبدء الأفاكر
جاابت هناك عليه ذكل؟ ينطبق أأن ينبغي اذلي املصنف نوع ما أأكرث؟ أأو املتاحف؟ دور احملفوظات؟  بدلان من خمتلفة اإ

ن بعض. املنشورة غري أأو ابملصنفات املنشورة املتعلقة تكل من أأكرث، خمتلفة  القانوين، عالإيدا مصنفات تس تثين البدلان فاإ
ىل وترسلها املتحركة والصور الصوتية التسجيالت البدلان بعض وتأأخذت. المكبيوتر أأخرى برامج بدلان وتس تثين  قانون اإ

ىل س يذهب مث اخلصوص؟ وجه عىل هذا البدل وهيالك تقاليد ظل اذلي ينجح يف ويتساءل ما. أأسايس خمتلف  اتخمططات اإ
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. وجه أأفضل عىل املعين البدل احتياجات ختدم بطريقة الأفاكر تكل تعرب عن اليت لغةال صياغة مث الأفاكر اقتباس يف ويبدأأ 
 مع العملية نفس تنفيذ وخالل. الأولوايت يه وما جنح اذلي وما، املعين البدل يف املهم هو ما كبرية برسعة يعرفون وسوف
 .مفيدة ليةمع  يكون ذكل أأن شأأن ومن. البعض بعضهم من برسعة سيتعلمون، الأخرى البدلان

ىل أأشار الربوفيسور كروز أأن مجلعيات املكتبات والإعالم والتوثيق الأورويب املكتب ممثل وذكر .127  الاحتاد ترشيعات اإ
 اليت ادلرجة الأوروبية املفوضية حبثت، الأورويب الاحتاد توجيه ملرشوع الأثر تقيمي ويف. الصباح ذكل مرات عدة الأورويب

 حتقيق عىل، تصمميها وكيفية املوجودة الاس تثناءات حيث من، الأورويب الاحتاد يف الأعضاء لادلو  بني الاختالف هبا يؤثر
 التقنية احلواجز أأن حقيقة ضوء يف، مكسأأةل ذكل حتديد مت وقد. والابتاكر التعلمي مثل، العامة الهامة للس ياسة الأهداف

 هذا أأن اللجنة وقررت. الارتفاع يف أ خذ ادلويل التعاون دلفوائ فهمها وأأن، الاخنفاض يف أ خذ احلدود عرب املعلومات وتبادل
 والهُنج للأحاكم املذهل تركه التنوع اذلي اعتقاده يف التأأثري وما. البياانت املهمة واس تخرا  والنص للحفظ ابلنس بة احلال هو

 هذه؟ العامة الس ياسة أأهداف حتقيق عىل معهل يف حددها اليت

 تكل بشأأن الأورويب الاحتاد يف الأساس ية التطورات تفاصيل يف منه دراية أأكرث ثلاملم  أأن الربوفيسور كروز وذكر  .128
 يف أأو واحد بدل يف سواء، القاعة خار  احملاداثت حتديد شلك يف مفيدة س تكون البياانت أأن رأأى فقد، ذكل ومع. النقاط
 بياانت مبجموعة يتعلق فامي، ممكن هو ما لبحث ووس يةل مفيدة فرصة أأهنا ورأأى. الأورويب الاحتاد مثل، البدلان من ومجوعة

ذا، وأأوحض، ابلتايل. الأساس ية القامئة القوانني  أأو الأورويب الاحتاد يف القضااي تكل يف تنظر اليت الاجامتعات أأحد حرض أأنه اإ
نه، عرضها مت اليت القضااي أأحد يبحثون واكنوا، أ خر ماكن أأي يف  ادلول تعامل كيفية يف للنظر البياانت سيس تعرض فاإ

ىل انقد ينظرون بعني أأهنم من يتأأكد وسوف. مع تكل نقطة اتخمتلفة  أأنه كام. املوضوع منطقة داخل احملددة الفرعية النقاط اإ
 هذه الشامل التوازن معادةل وستشمل. منطقية أأكرث هو ما وخيتارون أأخرى بدلان من ويتعلمون يفكرون أأهنم من سيتأأكد

 قدما للميض ضامان مينحهم مما، واتباعه الأذكياء فهمه عىل العاملني معقول بشلك ويسهل لفعا أأسايس قانون وجود من التأأكد
ىل وابلإضافة. مس ئولية أأكرث بطريقة لأن يؤدي  والرضوري املناسب ابلشلك احلقوق أأحصاب مصاحل حيمي أأن جيب، ذكل اإ

ىل أأنه سيبدأأ . العامة أأغراضه املؤلف حق قانون  للغاية التفصيلية النقاط تكل يف ابلنظر سيبدأأ و ، هناك وأأشار الربوفيسور اإ
 .ممكن قدر بأأكرب اخليارات يف فكروا أأهنم من للتأأكد ذكرها اليت

ىل وصل قد أأنه الرئيس وأأعلن .129  الأعضاء ادلول عن وحتدث نيابة. الربوفيسور كروز هناية جلسة الأس ئةل والأجوبة مع اإ
ثة دراس ته لتقدمي حرض لأنه، روزللربوفيسور ك العميق تقديره عن وأأعرب، احلضور ولك  موضوع يف معهل عىل وشكره. احملدَّ

ىل أأهنا معل امتد. احملفوظات ودور لفائدة املكتبات والاس تثناءات التقييدات وذكر أأن . عرش س نوات من يقرب ملا وأأشار اإ
 .بعملهم قدما امليض يف للتفكري أأفاكرا س تعطهيم قدهما اليت والردود الأس ئةل

 ذوي والأشخاصوالبحثية  التعلميية املؤسسات لفائدة ثناءاتتقييدات والاس ت ال : الأعامل جدول من 7 البند
 الأخرى الإعاقات

 والأشخاص والبحثية التعلميية والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التقييدات بشأأن الأعامل جدول بند الرئيس افتتح .130
 كجزء، نكويب والربوفيسور ريد الربوفيسور يقدمه أ خر عرض هناك س يكون بأأنه املندوبني وأأبلغ. الأخرى الإعاقات ذوي

 يف الأخذ مع، الأعضاء وادلول الإقلمييني املنسقني من لتقدمي التعليقات وفتح الباب. الأعامل جدول بند بشأأن املناقشات من
طار يف بتعليقات ابلفعل أأدىل قد مهنم البعض أأن الاعتبار  .الأعامل جدول من 6 البند اإ

ىل أأن اجملموعة. ابء اجملموعة ابمس بيانه أأسرتاليا دوف وأألقى .131  يتعلق فامي اخلربات تبادل بأأمهية الاعرتاف تواصل وأأشار اإ
 ادلورات خالل قُدمت اليت ادلراسات أأوحضت وكام. والبحثية التعلميية والاس تثناءات لفائدة املؤسسات ابلتقييدات

ن، السابقة هذه  وتعمل، والبحثية التعلميية للمؤسسات اخلاصة وتقييداهتا س تثناءاهتاا ابلفعل وضعت قد البدلان من العديد فاإ
 ورأأى أأنه ينبغي. احلايل ادلويل القانوين الإطار يف، املعنية احمللية القانونية الُنظم وحترتم جيد الاس تثناءات والتقييدات بشلك
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ىل عدم الوفد وأأشار. الأداء اجليد ذي احلايل الإطار وتمكل احلقيقة تكل تعكس بطريقة اللجنة معل يتشلك أأن  توافق وجود اإ
 ودور والاس تثناءات لفائدة املكتبات التقييدات مع احلال هو مثلام، الأعامل جدول من البند هذا حول اللجنة داخل مماثل

ىل التوصل هو املناقشة من لكون الهدف تقديره عن أأعرب، ذلكل ونتيجة. احملفوظات  يتعلق وفامي .للموضوع أأفضل فهم اإ
، املقدم من الرئيس الرمسي غري البياين الرمس حتتوي عىل اليت SCCR/34/6 ابلوثيقة علام أأحاط فقد، العمل بوثيقة

ىل أأجل من، املناقشات ملواصةل اس تعداده الوفد وأأبدى. السابقة ادلورات يف املس تخدم  ميكن مشرتكة أأرضية التوصل اإ
 التقييدات موضوع بشأأن SCCR/27/8 الوثيقة يف الواردة واملبادئ هدافالأ  عىل الضوء وأألقى. علهيا الوقوف للجميع

 أأن الوثيقة يف الواردة واملبادئ للأهداف وأأفاد بأأنه ميكن. والبحثية والتدريس ية التعلميية والاس تثناءات لفائدة املؤسسات
ىل وأأعرب عن تطلعه. يةوالبحث  التعلميية والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التقييدات بشأأن اللجنة معل تمكل ىل الاس امتع اإ  اإ

ثة ادلراسة عن التقدميية العروض  لفائدة والتقييدات والاس تثناءات، املؤلف حق بشأأن سينغ الربوفيسور أأعدها اليت احملدَّ
 التقييدات بشأأن ريد والربوفيسور نكويب الربوفيسور أأعدها اليت الاس تطالعية ادلراسة عن فضال، التعلميية الأنشطة

ىل أأنه س يواصل. املطبوعات عاقات يف قراءةالإ  خبالف الإعاقة ذوي لفائدة الأشخاص س تثناءاتوالا  يف املشاركة وأأشار اإ
 .وأأمينة مشاركة بناءة، الأمانة اقرتحته اذلي العمل خطة مبرشوع املتعلقة تكل ذكل يف مبا، املوضوعات تكل حول املناقشات

ندونيس يا وفد وحتدث .132  والتقييدات لفائدة املؤسسات الاس تثناءات أأن وذكر الهادئ واحمليط أ س يا ومجوعة ابمس اإ
ىل الوصول حتقيق يف هام دور لها الأخرى الإعاقات ذوي والأشخاص والبحثية التعلميية  كثري ويف. للجميع والتعلمي املعرفة اإ

ىل الوصول عدم بسبب الهدف هذا حتقيق يتعرقل ما غالبا، النامية البدلان من  وشكر. الصةل ذات والبحثية لتعلمييةا املواد اإ
ىل وأأعرب عن تطلعه نكويب والربوفيسور ريد الربوفيسور الوفد  ذوي الأشخاص وصول حول الاس تطالعية ادلراسة اإ

ىل ثة ابدلراسة رّحب كام. املؤلف املشموةل حبق املصنفات الإعاقة اإ  الاس تثناءات عن الربوفيسور سينغ أأجراها اليت احملدَّ
ىل. التعلميية لفائدة الأنشطة حبق املؤلف اخلاصة والتقييدات ىل أأن ادلراسات اإ اذلي  البياين أأهنا تقدم الرمس جانب وأأشار اإ

هنا تقدم أأيضا ، SCCR/34/6 الوثيقة يف والبحثية التعلميية والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التقييدات حول الرئيس أأعده فاإ
عداد عىل الأمانة فدالو  وشكر. ابملوضوع الصةل وثيقة نظر وهجة ىل، الواثئق وأأفاد بأأن مجيع. العمل خطط مرشوع اإ  جانب اإ

. الأمهية البالغة القضااي تكل يف التقدم وذكل لتيسري، اللجنة يف البحث من ملزيد جيدا تشلك أأساسا العمل خطط مشاريع
ىل ادااستن، املوضوع هذا يف بناء بشلك الأعضاء ادلول مجيع تشارك أأن يف أأمهل عن وأأعرب  واملدخالت السابقة املناقشات اإ
حراز مواصةل من يمتكنوا ليك، اجلديدة  .تقدم اإ

 تلعبه اذلي احلامس ابدلور يعرتف أأنه وذكر والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان ومجوعة ابمس جورجيا وفد وحتدث .133
س تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية والا التقييدات بشأأن املناقشات وأأيّد. اجملمتع تمنية يفاملؤسسات التعلميية والبحثية 

ن، وتكرارا مرارا ُذكر وعىل حنو ما. الأخرى الإعاقات ذوي والبحثية والأشخاص  يكون لن قانوان ملزم صك عىل العمل فاإ
 تقديره عن أأعرب، الأعامل جدول بند بشأأن ال راء يف توافق وجود عدم أأن لحظ وبعد. بشأأن املوضوع مالمئة نتيجة

ىل الرامية تللمناقشا ىل التوصل اإ والتقييدات  الاس تثناءات يف معهل عىل الربوفيسور سينغ وشكر. للموضوع أأفضل فهم اإ
 ادلراسة عىل نكويب اكرولني والربوفيسور ريد بليك للربوفيسور وجه الشكر كام. لفائدة املؤسسات التعلميية والبحثية 

ىل وأأعرب عن تطلعه. الإعاقة ذوي لأشخاصلفائدة ا والاس تثناءات التقييدات بشأأن الاس تطالعية ىل الاس امتع اإ  عرض اإ
 تيسري نع فضال، يعرلمشاا ولحمزيد لا لیاإ  علستماا لیوكذكل أأعرب عن تطلع اجملموعة اإ  خاص، ابهامتم ادلراس تني لكتا

 اليت والاس تثناءات اخلاصة ابلتقييدات العمل خطة مبرشوع الوفد علام وأأحاط. التعمل داتحوو التعلميية وادلما لیاإ  ولصولا
ىل أأن املناقشات. الأمانة أأعدهتا ذا للغاية مفيدة س تكون احلايل الأعامل جدول بند حول وأأشار اإ  أأفضل تبادل عىل ركزت اإ

 .املامرسات

ىل اجملموعة الأفريقية ابمس الس نغال وفد وحتدث .134  موضوع فتح مت عندما اليوم صباح به أأدىل اذلي العام بيانه وأأشار اإ
 ذوي الأشخاص عن فضالاملؤسسات التعلميية والبحثية،  عىل أأيضا البيان ذكل وينطبق. للمناقشة والتقييدات اتالاس تثناء

ىل وابحلاجة املؤلف اذلي يؤديه حق وأأقر ابدلور الوفد واعرتف. الأخرى الإعاقات وتقييدات لفائدة  اس تثناءات تقدمي اإ
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ىل أأن. والبحثية التعلميية املؤسسات ىل حاجة، احلال بطبيعة، هناك وأأشار اإ  واملصاحل اخلاصة احلقوق بني توازن حتقيق اإ
ىل الشامل الوصول تعزيز يف تسامه اجملال هذا يف والاس تثناءات وأأفاد بأأن التقييدات. العامة  الرابع الهدف وحتقيق املعرفة اإ

ماكنية، ال خرين مع املساواة دمق عىل، جيد تعلمي عىل امجليع حصول ضامن عىل ينص اذلي، املس تدامة التمنية أأهداف من  واإ
ىل ابهامتم الوفد وأأشار. احلياة مدى التعمل عىل احلصول ثة ادلراسة عرض اإ  املؤلف حلق والتقييدات الاس تثناءات عن احملدَّ

 ريد الربوفيسور وشكر .يف قراءة املطبوعات الإعاقات بشأأن الاس تكشايف والنص والبحثية التعلميية املؤسسات لفائدة
للجنة حق  السابقة ادلورة يف الرئيس مللخص ووفقا. وهممة مفيدة ما من شأأنه أأن يكون مساهامت عىل وفيسور نكويبوالرب 

ىل أأنه س يواصل أأشار الوفد، املؤلف بداء اإ  كنتيجة، ال راء يف توافق حبدوث متفائال وسيبقى اجلاري العمل جتاه بناء موقف اإ
 .املُعدة لالعم خطط ضوء يف خاصة، املس تقبل يف للعمل

عطاء فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وفد وواصل .135 طار يف يمت مناقش ته اذلي للموضوع أأمهية اإ  من احلايل البند اإ
 الأشخاص مناسب بشلك يدمع أأن املؤلف حلق ادلويل هبا للنظام ميكن الكيفية اليت بشأأن الوفد العمل وأأيّد. الأعامل جدول

 به قام اذلي ابلعمل فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد رّحب، الصدد هذا ويف. والتناظري يالرمق العامل يف الإعاقة ذوي
ىل وتطلع. والبحث ابلتعلمي اخلاصة والتقييدات الاس تثناءات بشأأن سينغ الربوفيسور ىل الاس امتع اإ  الاس تقصائية ادلراسة اإ

 هبا قام اليت، يف قراءة املطبوعات الإعاقات غري لإعاقاتا ذوي لفائدة الأشخاص والاس تثناءات التقييدات بشأأن الهنائية
ىل القدر بنفس وأأعرب عن تطلعه. نكويب والربوفيسور اكرولني ريد بليك الربوفيسور ىل الاس امتع اإ  البياانت مجع نتيجة اإ
ىل ابهامتم فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد اس متع وقد. والاس تثناءات لفائدة املتاحف ابلتقييدات املتعلقة واملعلومات  اإ

ىل أأنه من. الأمانة معل خطط ، اجملال هذا يف املرونة من معينة درجة عىل الويبو يف الأعضاء ادلول حتافظ أأن املهم وأأشار اإ
ن الرتاخيص. الويبو أأحناء خمتلف يف اتخمتلفة القانونية النظم يف ظل، خاصة أأمهية ذو أأمر وهو ، همام دورا تؤدي أأيضا وقال اإ

م ىل ااإ ن، الأس باب ولهذه. الاس تثناءات تطبيق من بدل أأو، الاس تثناءات تطبيق جانب اإ ىل  صوب العمل فاإ التوصل اإ
ذا للغاية مفيدة الأعامل جدول بند حول املناقشات وس تكون. الواقع يف مناس با أأو رضوراي يكون لن قانوان ملزمة صكوك  اإ

 ميكن ل املوضوع هذا بشأأن اللجنة به تضطلع اذلي العمل أأن عىل الوفد أأكد، اخلتام ويف. املامرسات أأفضل تبادل عىل ركزت
ل مغزى ذات نتيجة حيقق أأن ذا اإ  .العملية وأأهداف البداية لنقطة الفهم نفس اللجنة اكن دلى اإ

ذا عام الربازيل وفد وتساءل  .136  .العمل خطة مبرشوع يتعلق فامي ببيان يديل أأن ميكن اكن اإ

 .التايل اليوم يف بذكل للقيام للوفد تاحست  الفرصة أأن الرئيس وذكر .137

ثة دراس ته عىل سينغ الربوفيسور الربازيل وفد وشكر .138 هنا تقدم. احملدَّ بشأأن  موضوعية ملناقشة هممة عنارص وقال اإ
 حامية نظام بفعالية املعروفة البدلان يف تُطبق تمت املطالبة هبا اليت التقييدات والاس تثناءات من العديد أأن توحض كام. املوضوع

ىل أأن. هبا اخلاص حق املؤلف  حامية يوفر، التقييدات والاس تثناءات حقا يراعي اذلي، السلمي حق املؤلف نظام وأأشار اإ
هنم، ما ُذكر وعىل حنو. احلقوق لأحصاب ومس تدامة فاعلية أأكرث ىل أأول حباجة فاإ نتا  اإ . نرشها من يمتكنوا حىت املعرفة وتوليد اإ

ىل أأنه يشجع  .ادلراسة ملناقشة الوقت حيني عندما الإضافية الأفاكر بعض وذكر أأنه س يقدم. والفنون العلوم وأأشار الوفد اإ

ن امجلعية ادلولية املعنية ابملكل العام ممثل وقال .139  وقادر حلق قوي نظام وجود بأأن ذكّرهتم قد الربوفيسور كروز دراسة اإ
ىل أأهنم، يف. الترشيع ظرتنت لن الاجامتعية املطالب وأأن، اجامتعية رشعية يتطلب املؤلف  املاضية القليةل الس نوات واشار اإ

لهيا يُنظر اليت التفاقيات عىل تعرتض املدين اجملمتع منظامت من العديد مسعوا  عندما متوازنة ليست لأهنا، عادةل غري أأهنا عىل اإ
 بشلك العامل أأحناء مجيع يف نونواملواط  والباحثون واملعلمون الطالب يرتكب، أأخرى انحية ومن. املؤلف حبق الأمر يتعلق

جلنة  تنصاع ولن. حق املؤلف نظام يفيد لن وهذا. والتعلمي املعرفة عىل احلصول أأجل من، حلق املؤلف يومية انهتااكت عام
رشاف املؤلفني تزويد تقرر عندما الوطنية للقوانني حق املؤلف  عندما أأنه هلم الظمل من ويبدو. مصاحلهم محلاية مناسب ابإ

حلق  املتطورة الاس تثناءات والتقييدات من اس تفادت اليت الأعضاء تكل ادلول أأن ترفض، املس تخدمني حبقوق الأمر قيتعل
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 اليت حتمي الأحاكم تنفيذ تقرير يف احلرية الأعضاء ادلول منح برضورة يويح مما، القوانني يف التقارب صوب التحرك املؤلف
ىل أأنه مت. والتعلمي املعرفة عىل احلصول مثل، العامة املصلحة جراء وأأشار املمثل اإ  املاضية الس نوات يف ادلراسات من العديد اإ

ن، جوهري بشلك الأعضاء ادلول يف املؤلف حق قوانني تعديل يمت مل وما. اليومية التعلميية ابملامرسات يتعلق فامي  اجملمتع فاإ
وأأشار . املس توايت خمتلف عىل التعلميية املامرسات من داحل يف ستس متر اليت من القوانني س يعاين عىل مس توى العامل التعلميي
ىل أأهنم هنم، ذكل ومع. حملية خصائص لها التعلميية املواد أأسواق وأأن حملية التعلميية الس ياسات أأن يعرفون اإ  أأيضا يعرفون فاإ

 التعلميية للأغراض داهماواس تخ املشموةل حبق املؤلف املصنفات عىل ابحلصول يتعلق فامي وادلارسني املعلمني احتياجات أأن
 حصيح حنو عىل املشلكة ويعاجل حميل التعلمي أأن مقوةل اس تخدام عن يتوقفوا أأن علهيم ويتعني .العامل يف ماكن لك يف نفسها يه

لزايم اس تثناء اعامتد الأورويب الاحتاد يدرس، حتدثوا وعىل حنو ما. ادلويل املس توى عىل  من يف جمال التعلمي للمس تخدمني اإ
 للعامل يُظهرون وأأوحض أأهنم. احمللية وخصوصياهتم اتخمتلفة تقاليدمه من الرمغ عىل، أأوروبية دوةل 28 بني قوانني ينسق أأن نهشأأ 
هنم ، وذلكل. الاعتبار احمللية يف اخلصوصيات يف أأخذ مع الاس مترار، ممكن أأمر املعايري من الأدىن احلد عىل املوافقة أأن فاإ

 ابلتفاق، التعلمي عىل املفروضة حق املؤلف تقييدات قانون تعاجل علهيا أأن وأأوحض أأنه ينبغي. ليهتابو الوفاء عىل اللجنة حيثون
 يف للتنس يق منوذ  مبثابة تكون أأن ميكن واليت، واملس تقبلية احلالية ادلولية القانونية الأحاكم مراجعة عىل تركز معل خطة عىل
 .اجملال هذا

ىل أأهن اكريزما مؤسسة ممثل وأأشار .140 هنم، التعلمي يف يفكرون عندما ماإ  يف والرغبة التعمل يف الرغبة يف حقا يفكرون فاإ
ىل احلاجة عن فضال، والفكري املهين تطورمه وتعزيز، جديدة معارف عىل احلصول  وأأوحض أأهنم حباجة .املعرفة تكل تقامس اإ

ىل عادة عىل حتهثم الرمقية اجملالت يف نيالباحث واحتياجات التدريس ممارسات لكن، التعلمي جمال يف مرنة مؤلف حقوق اإ  اإ
جياد القضية يف النظر ىل ادلويل التعلميي اجملمتع وأأفاد بأأن. القامئة للمشالت دويل حل واإ  يؤدي هبم مما، عدة مشالك يتعرض اإ

ىل  خاص بشلك احلال هو وهذا. حق املؤلف منظور من الأقل عىل، قانونية غري أأنشطة يف والاخنراط حق املؤلف انهتاك اإ
ىل احلاةل هذه تؤدي أأن وميكن. الإنرتنت عرب املقدم التعلمي عن يتحدثون عندما  هل س يكون مما، فهيا التفكري ميكن ل حالت اإ

 ميكن اليت العقالنية غري الأمثةل أأوحض أأحد رأأوا كولومبيا يف أأنه املمثل وذكر. للنظام الضارة للطبيعة نظرا، كبرية عواقب
من  وقد خترَّ ، معلية احلفظ مع ابلتعامل غومزي املقاطعات يُدعى ديغو يف يف عمل الأحياء ابش يقوم ابحث. تصورها

 لأنه تغرميه مت وقد. س نوات أأربع أأو ثالث ابلسجن عليه حُيمك أأن للمحامكة وميكن وهو خيضع ال ن، س نوات بضع اجلامعة قبل
 حيث، العامة اجلامعة مكتبة يف مطبوع شلك يف متاحة ويه. أ خر أأحياء ابحث أأعدها ماجس تري الإنرتنت أأطروحة عرب نرش

ىل أأن. املاجس تري هناك درجة املؤلف انل  صعبة العامصة أأو الكربى املدن عن البعيدة املناطق يف العلوم دراسة وأأشار اإ
 الأحيان من كثري يف ل متتكل املكتبات لأن وذكل. املشالك من النوع هذا حىت بدون كولوميب طالب مبا يكفي لأي ابلفعل
ىل للوصول ادلولرات أ لف دلفع حتتاهجا اليت املوارد  واملصنفات العامل أأحناء يف الأساس ية الببليوجرافية البياانت قواعد اإ

ىل ذكل ويؤدى. الأاكدميية . الرئيس ية احلرضية املناطق خار  يعيشون اذلين والطالب والباحثني املعلمني معل تقويض اإ
ىل وابلإضافة. النوع هذا من احلالت من قليل غري عدد وهناك  طالهبم ترقية من أأساتذة اجلامعة من العديد يمتكن مل، ذكل اإ

ىل ن. ذكل بسبب ادلكتوراه مس توى اإ  واملناطق الرئيس ية املدن بني رمقية جفوة اكتشاف وجود عىل ساعدهتم أأدوات دلهيم اإ
 لنفسه. غومزي دييغو طورها اليت، املهنية احلياة الإنرتنت شلكةم  وهتدد. والاس تثناءات للتقييدات كنتيجة، بدلمه يف النائية

ىل أأن هذا  حتاول منفتحة بروح، الويبو مثل منتدى يعاجلها أأن وينبغي. رئيس ية قضااي يُعترب القضااي من النوع وأأشار املمثل اإ
جياد ىل للتوصل طريقة اإ هل أأن شأأنه من. ملزم صك اإ  من النوع هذا مواهجة عدم والبحث جمال التعلمي العاملني يف لأولئك يسَّ

 .املشالك

ىل الانتقال يف يرغبون لأهنم، قصرية زمنية فرتة غضون يف ببياانهتم الإدلء حماوةل املتحدثني من الرئيس وطلب  .141  اإ
رسال وأأوحض أأهنم ميكهنم. نكويب والربوفيسور ريد الربوفيسور يقدمه اذلي العرض ىل تكل اكمةل بياانهتم اإ  .الأمانة اإ

نوفارت  ممثل أأفادو  .142  أأطرافها الزتام عىل تنص 2006 لعام الإعاقة ذوي الأشخاص حقوق اتفاقية من 30.3 املادة أأناإ
 ذوي الأشخاص وصول يف طريق، مفرطا متيزياي حاجزا الفكرية امللكية حقوق تشلك أأل لضامن، املناس بة التدابري مجيع ابختاذ
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ىل الإعاقة ن، مراكش وجود معاهدة من الرمغ ىلوع. واملعلومات الثقافية التحف اإ  يف الإعاقة ذوي الأشخاص ماليني هناك فاإ
ىل حيتاجون العامل أأحناء خمتلف ىل الوصول يف ملساعدهتم خاصة تكنولوجيات اإ  غري قانوين وضع وهناك. املعلومات تكل اإ
ن، العاملي للصم لالحتاد ووفقا. مقبول  بسبب التعلمي عىل حيصلون ل ناميةال  البدلان يف يعيشون اذلين أأعضائه من ٪70 فاإ

ىل أأنه جيب. الوضع هذا ىل هؤلء وصول من احلرمان يف المتيزي القضاء عىل وأأشار املمثل اإ ، وذلكل. الثقافة الأشخاص اإ
 الأحاكم لتطبيق، مراكش ملعاهدة مرفقا الويبو يف الأعضاء ادلول تضع بأأن الرسعة وجه عىل ولكن احرتام بلك املمثل طالب

 .الوضع مع للتعامل حيتاجوهنا اليت

 عضو مليون 32 من أأكرث وتضم الرابطة. التعلميية لالحتادات عاملية رابطة أأهنا( EI) للتعلمي ادلولية الرابطة ممثل وذكر .143
قلمي، دوةل 170 يف منظمة 400و نقايب  والباحثني املدرسني من الكثري بعيد دلرجة أأن وأأحدمه مشرتكة. خماوف ودلهيم واإ

ىل الوصول من يمتكنون ل والطالب ىل أأن علهيم. جيد تعلمي لتوفري حيتاجوهنا اليت املواد اإ متت  اليت التحدايت معاجلة وأأشار اإ
لهيا طار يف الإشارة اإ رشادات يقدم واذلي، 2030 لعام اليونسكو معل اإ  من الرابع الهدف حتقيق كيفية حول للحكومات اإ

 حيتاجون املدربني املؤهلني املعلمني أأن وتكرارا مرارا ويذكر. للجميع واجليد شاملال  التعلمي بشأأن، املس تدامة التمنية أأهداف
ىل ىل الوصول اإ ىل للتعلمي ادلولية الرابطة وتدعو. املفتوحة التعلميية واملوارد الأخرى التعلميية واملواد املناس بة الكتب اإ  تعمل أأن اإ

تؤدي ، املتحدة للأ مم اتبعة متخصصة واكةل وبوصفها. املس تدامة ةالتمني أأهداف لتحقيق تعاوين بشلك املتحدة الأ مم واكلت
 خالل من بذكل القيام وميكهنا. اخلصوص وجه عىل املس تدامة التمنية من أأهداف الرابع الهدف حتقيق يف هام دورا الويبو

 املبدعني حقوق بني حيقق التوازن، للتعلمي معياري أأعامل جدول لوضع، والاس تثناءات التقييدات بشأأن اللجنة معل
 يف التفكري أأيضا ذكل يشمل أأن وينبغي. وحبثية ولكن تعلميية جتارية غري لأغراض املواد يس تخدمون اذلين واملس تخدمني

يالء وجيب. التعلميية للأغراض والتقييدات الاس تثناءات بشأأن مناسب دويل قانوين وضع صك  أأنظمة جلعل خاص اهامتم اإ
ىل أأن الاحتادات التعلميية. يالرمق للعرص مناس بة حق املؤلف  الأقفال اس تخدام زايدة بشأأن قلقة اخلصوص وجه عىل وأأشار اإ

 عىل جيب مبا يتعلق فامي اكف   قانوين وضوح هناك ليس، البدلان من العديد ويف. الاس تثناءات اس تخدام تقيد اليت الرمقية
نش أأو مشاركة عند الاعتبار يف أأخذه والباحثني واملعلمني الطالب  العابرة البيئات يف تعاوين بشلك والعمل، رمقية مواد اءاإ

رشاك الرضوري من وس يكون. اليوم للتعلمي مشرتكة وأأوحض أأن هناك مسة. للحدود  املعلمني مثل التعلميية املصلحة أأحصاب اإ
نوق. املدين اجملمتع املوجودة يف الفاعةل اجلهات من وغريمه التعلميية والاحتادات والباحثني والطالب  شامةل من شأأن معلية ال اإ

طار وضع يف ليس فقط تسامه أأن وشفافة  التنفيذ يف النجاح فرص وتزيد امللكية أأيضا ختلق بل، للتعلمي منطقي دويل اإ
ىل أأن. الوطين  .همم أأي مسعى يف ادلمع وتقدمي خرباهتا لتقامس عىل اس تعداد للتعلمي ادلولية الرابطة وأأشار اإ

ىل أأشار قد سابقا متحداث أأن للصحفيني ادلويل الاحتاد ممثل وذكر .144  يتذكروا أأن املندوبني وعىل. املؤلف حق رشعية اإ
 طالب من مهنم والكثري مؤدين، أأو مكؤلفني الناس من املاليني مصنفات ملئات بث أأو نرش يمت، الرمقي العرص يف أأنه

ىل أأنه قد. املدارس ن عرب ببالغة يكتبون اذلين أأولئك بنفسه واجه وأأشار اإ  مت حىت، املؤلف حق ضد املعارضة عن رتنتالإ
 ويف. مواطن للك يه حقوق اليت، الأخالقية احلقوق تسمى وتكل. عىل ذكل يوافقون ل ومه، س ياق يف مصنفهم اس تخدام

 مصنفاهتم ملكية تأأكيد عىل املدارس طالب تشجيع أأن، الاجامتع يف حارضة اكنت اليت، دايف لورين اقرتحت، التعلمي س ياق
 خام مادة احملرتفني املؤلفني مصنف ويظل. املؤلفني وحقوق التأأليف حقوق وأأس باب رشعية يف كبري بشلك سيسهم ةاخلاص

ىل حيتاجون املدرسني بأأن اعتقاده عن املمثل وأأعرب. للتعلمي رئيس ية ن. مناس بة أأجورا يتقاضوا أأن اإ  عىل الاعامتد وقال اإ
 يكتهبا أأو يرعاها مصنفات عىل الاعامتد لأنه ميكن، التعلمي جودة عىل ةخطري  أ اثر هل يكون أأن ميكن أأجرا الأقل املعلمني

 لتقدمي التعلمي الالزمة الأموال مجع يف احلل يمتثل، اللجنة يف سابقا قيل وكام. التعلمي من ما أأكرث لقضية متحمسون أأشخاص
 أأن لضامن، تكوين الكفاءات عىل عملوال، امجلاعي الرتخيص ذكل يف مبا، العادل الرتخيص خطط واس تخدام حصيح حنو عىل

 .وجنوبه شامهل العامل أأحناء مجيع يف متوفرة هذه الرتخيص خطط تكون

يكولوجيا املعرفية  مؤسسة ممثل وأأشار  .145 ىلاملؤسسة ادلولية لالإ  لالس تثناءات معيار تش متل عىل برن اتفاقية أأن اإ
، تريبس واتفاق العاملية التجارة منظمة اتفاق ويف. برن فاقيةات يف الثالث اخلطوات اختبار صياغة طريقة عن خيتلف التعلميية
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ل  عندما الثالث اخلطوات اختبار ويبدأأ ، مناس با معيارا احملدد هذا الاس تثناء يكون، حمدد اس تثناء هناك يكون عندما
ن القائل الرأأي أأيضا وميثل ذكل. خاص أأو حمدد اس تثناء هناك يكون  عام يف ادلبلومايس املؤمتر يف عنه التعبري مت ما اإ

دخال مت عندما، 1967  حول أأكرث تقين عرض تقدمي املفيد من يكون وقد. التعلمي اس تثناءات تعديل ومت الثالث اخلطوة اإ
ىل النارشون توصل وقد. التعلميي والاس تثناء الثالث اخلطوات اختبار بني العالقة  من كجزء الثالث اخلطوات اختبار اإ

نه. فيه التشكيك ميكن ل بصمهتم الوراثية من جزء هو ما ش ئي أأو"، العرش الوصااي"  حق جمال يف نسبيا جديد يشء اإ
نه خالل .للتعلمي املناسب املعيار وليس، املؤلف  قام مانرييست ادلكتور أأن ُذِكر، السابق اليوم يف الهاميش احلدث وقال اإ
هنم. مالزياي يف بعد عن للتعلمي برامج تطوير يف العمل ببعض  أأيضا يتعلق وهو. جدا همم الفيديو مقاطع دور أأن ونيعلم اإ

. والبرصي السمعي ابحملتوى صةل لها اليت احلدود من الأنواع هذه مثل هبا مراكش معاهدة أأن مبعىن، الإعاقة ذوي ابلأشخاص
ىل املكفوفون الأشخاص حيتا  قد، ذكل ومع ىل الوصول اإ  الأسايس للتدريب فيديو شلك يف تقدميها يمت اليت املواد اإ

نه جيب. املهين والتصديق  لتوس يع حقيقية فرصا توفر لأهنا، احلدود عرب مكنصات عام بشلك بعد عن التعلمي تطوير وقال اإ
ىل أأن. العامل أأحناء مجيع يف التعمل نطاق  هاما يُعد أأمرا ابلتعلمي املتعلقة ابلس تثناءات يتعلق فامي التنس يق بعض وجود وأأشار اإ
ىل. فاشال ويُعترب ابلتعلمي يتعلق 1971 لعام برن اتفاقية مرفق أأفاد بأأن، وأأخريا. بعد عن علميالت جمال يف للغاية نه اإ  احلد وقال اإ
ىل الوصول عن املرء فيه يتحدث اذلي  خشص يقوم أأن اجليد من س يكون، النامية البدلان يف والاس تثناءات، التعلميية املواد اإ

ذا. ابلفعل فعهل وما 1971 مرفق عهليف أأن املفرَتض ما لتوضيح عرض بتقدمي ما فعليه أأن ، ذكل يعتقد وهو، فشل قد اكن واإ
ىل يتطلع معل أأي يف يرشدمه أأن وهذا ميكن فشل؟ يوحض ملاذا ذا. املس تقبل يتعني القيام به اإ  خطأأ  ابلفعل ارتكبوا قد اكنوا واإ

هنم، اميةالن البدلان يف التعلمي تتناول اليت برين اتفاقية يف، 1971 عام يف كبريا  .املس تقبل يف اخلطأأ  هذا تكرار يريدون ل فاإ

ىل يس متعون عندما ( أأهنمLCA) حتالف املكتبات بشأأن حق املؤلف ممثل وذكر .146  بشأأن املقدمة العروض اإ
 أأشخاص عىل تؤثر قضية ليست أأهنا يتذكروا أأن ينبغي، الأخرى الإعاقات ذوي والتقييدات لفائدة الأشخاص الاس تثناءات

 الأشخاص جممتع بأأن جلنة حق املؤلف تُقر، مراكش معاهدة س ياق ويف. مجيعا علهيم تؤثر أأن ميكن قضية بل فقط، أ خرين
 تقدهمم مع برصمه يتدهور اذلين الأشخاص أأيضا بل، املكفوفني الأشخاص فقط يشمل ل املطبوعات قراءة يف الإعاقةذوي 

 اذلين الأشخاص أأو، فقط الصم الأشخاص يشملون ل، الاملث سبيل عىل، السمعية الإعاقات ذوي فالأشخاص. السن يف
تؤثر  قضية وهذه. السن يف تقدهمم مع مسعهم يتدهور اذلين الأشخاص مجيع ولكن، يف ش باهبم أأصاهبم الصمم أأو صام ودلوا

 .القاعة يف مهنم العديد عىل تؤثر وقد ال ابء من العديد عىل ابلفعل

ن. الاكمريون يف التجارب عن( HEP) والبيئة الصحة برانمج ممثل وحتدث .147  مركزية أأفريقية دوةل الاكمريون وقال اإ
ىل حتتا   املناطق يف الإعاقة ذوي الأشخاص من كبري عدد وهناك. واجلامعات الابتدائية املدارس مس توى عىل تعلمي اإ

عاقة من يعانون خشص مليوان وهناك. احلرضية املناطق يف يعيشون ابذلين مقارنة، الريفية  الأشخاص حصول ضامن يُعدو . اإ
عاقة من يعاين بأأنه الإعاقة ذي الشخص تعريف يمت، للترشيع ووفقا. حيواي أأمرا التعلمي عىل الأخرى الإعاقات ذوي  أأو ِخلقية اإ

ىل أأهنم. جسداي قادر خشص مع ابملقارنة وذكل عقلية، أأو جسدية ىل حباجة وأأشار اإ  بشأأن الاكمريون يف الترشيعات تعزيز اإ
 .أأهدافها عىل حصيح بشلك تنطبق حبيث فاملؤل حق

ح .148  مس تخديم حقوق بشأأن العاملية اخلرباء ش بكة أأيضا ميثل بأأنهبرانمج العداةل املعلوماتية وامللكية الفكرية  ممثل ورصَّ
 يف التعلمي أأعامل جدول هدف يبدأأ  أأن وينبغي. العامل حول بدلا 30 تضم حق املؤلف أأاكدمييي من ش بكة ويه، املؤلف حق

 ادلراسة أأظهرت وعىل حنو ما. احلديث الرمقي العرص يف البدلان مجيع يف مفيدة التعلميية الاس تثناءات جعل هبدف ويبوال
ىل املعلمون يفتقر، سينغ الربوفيسور أأجراها اليت يداعه أأو بثه أأو فيمل عرض يف احلق اإ  خالل من مقال قراءة حىت أأو اإ

 املؤلف حق توازن بشأأن للمبادئ بياان املس تخدم حقوق ش بكة أأصدرت، ومالي ذكل من سابق وقت ويف. الرمقية الوسائل
ىل تعزيز ادلويل القانون البيان هذا ودعا. أأيضا اللجنة يف مهنا الكثري تطبيق وميكن، التجارية لالتفاقات ، املؤلف حق توازن اإ

 وتوفري العادل الاس تخدام ذكل يف امب، املؤلف حق يف التوازن وتعزيز حامية الرئيس ية؛ الوسائل من قليل عدد خالل من
كّنة الاس تثناءات  ملاكحفة املرشوعة الاس تثناءات وضامن، البياانت يف والبحث والنص البحث معليات مثل، للتكنولوجيا املمَّ
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نفاذ يف القانونية الأصول ومراعاة التناسب ضامن خالل ومن، التعلميية لالس تخدامات املواد تكييف مثل، التحايل حق  اإ
 املمثل وأأيّد. التعلميية الاس تخدامات مثل، التجارية غري لالس تخدامات املسؤولية ضامانت خالل من ذكل يف مبا، املؤلف
 ادلعوة أأيّد كام. للرئيس الرمسي غري للجدول متجددة مناقشة لإجراء، بياهنا يف سابق وقت يف ابء اجملموعة وهجهتا اليت ادلعوة
. وأأعرب أأيضا عن .SCCR/26/4 Provالوثيقة يف 2013 لعام اجملموعة الأفريقية اقرتاح لأحاكم متجددة مناقشة لإجراء

ىل أأرضية ببحث للجنة العامة امجلعية لتفويض تأأييده  .املس تقبل اذلي جيري يف املعياري للعمل مشرتكة التوصل اإ

دارة منظمة 149 ميثل أأنه( IFRRO) الاس تنساخ حبقوق املعنية للمنظامت ادلويل الاحتاد ممثل وذكر .149  يف امجلاعية لالإ
 ذات التعلميية املواد أأمهية عىل وأأكد. القانونية الأنظمة ومجيع التمنية مراحل مجيع من، بدلا 78 يف، والصور النصوص قطاع
ل وضعها ميكن ل واليت، احمليل املس توى عىل اجامتعيا الصةل ىل الوصول أأمهية عىل أأكد كام. احمليل املس توى عىل اإ  داملوا اإ

يرى أأن  الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ وذكر أأن. احلدود عرب ادلرايس أأو الفصل يف سواء، التعلميية
ما، الرتخيص طريق يه عن، الهدفني هذين لتحقيق مالءمة والأكرث الأبسط الطريقة هنا . جامعي أأو مبارش بشلك اإ وأأضاف اإ

نتا  تواصل كام والنارشين، ملؤلفنيوا احلقوق وتعّوض أأحصاب الوصول متَكّن الاحتاد  وأأيد. الثقايف التعمل مصادر ونرش اإ
 ذكل يف مبا، ادلراس ية الفصول يف الرمقية القضااي عن املقرتحة ادلراسة، ول س امي، العمل خطة مرشوع يف احملدد املرشوع

 .ادلويل املس توى عىل وحتسيهنا تمنيهتا املمكن اجملالت حتديد

املفتوحة  الرتاخيص يس تخدمون اذلين واملؤلفني والطالب املعلمني مع معلت أأهنا الإبداعي املشاع ممثةل وذكرت .150
 العديد استمثرت وقد. والرتمجة والتحديث للمشاركة تكون متاحة جماان، مفتوحة تعلميية موارد يف ابتاكر الإبداعية للمشاعات

نشاء يف واملؤسسات املعاهد من ىل الوصول زايدة هبدف، املفتوحة ةالتعلميي املوارد تكل اإ  ومع. اجلودة عالية تعلميية مواد اإ
ن، مفتوحة حلق املؤلف ختضع لرخصة الأصلية املواد هذه أأن حني يف، ذكل طار جفوات هناك فاإ وأأشار . الرتاخيص هذه يف اإ

ىل أأن درا  علهيم اإ  وكام. حبق املؤلف املشمول حلايلا احملتوى من الأخرى املرجعية واملواد التوضيحية واملواد الاقتباسات اإ
ن، الصباح اليت جرت ذكل املناقشة يف املكتبات جممتع من زمالؤه أأشار ىل بدل من والاس تثناءات التقييدات يف الثغرات فاإ  اإ

 التوضيحية املواد حاةل بشأأن اليقني عدم بسبب، احلدود عرب املفتوحة التعلميية املواد تكل مشاركة عىل القدرة من حتد أ خر
هنم، املفتوحة التعلميية املوارد تكل مع، والإبداعي التعاوين والتعمل التعلمي مبامرسات السامح أأجل ومن. املشموةل حبق املؤلف  فاإ

ىل حباجة  املفتوحة املوارد يف للمسامهة الفرصة املعلمني دلى يكون حبيث، للتعلمي للتقييدات والاس تثناءات معياري هنج اإ
 .مهنا والاس تفادة

دراك يقدر أأنه وذكر. الإقلمييني واملنسقني الأعضاء ادلول شكر كام. وبياانهتم تعليقاهتم عىل املمثلني الرئيس وشكر .151  اإ
 عن أأعرب، ذكل ومع. أأساتذة اجلامعة اليت يقدهما بأأن متيض قُدما العروض للسامح، للكفاءة معينة مبعايري حيتفظون أأهنم امجليع

ىل، اتون كيب جامعة من نكويب اكرولني والربوفيسور كولورادو جامعة من ريد بليك ورابلربوفيس ابلرتحيب البالغة سعادته  اإ
لهيم ينضم وسوف. جلنة حق املؤلف مركز املشورة  من مايو يف معهم اكنوا اذلين الطالب وكذكل، سينغ الربوفيسور اإ

 .كولورادو جبامعة احلقوق لكية يف، القانونية للتكنولوجيا

ىل النفاذ عن اس تطالعية دراسة"حتت عنوان ، تقريرهام، نكويب والربوفيسور، وطالبه، ريد الربوفيسور وقدم .152  اإ
 15 الأربعاء) يف العرض هبذا اخلاص الفيديو عىل الاطالع وميكن". الإعاقة ذوي للأشخاص املؤلف املشموةل حبق املصنفات

 http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/34#demand(: الظهر جلسة بعد ،2017 نومفرب

ىل وانتقل العروض مقديم الرئيس وشكر .153  .والأجوبة الأس ئةل جلسة اإ

يران مجهورية وفد وأأعرب .154 . لالهامتم املثري وعرضهم القمية دراس هتم عىل لأساتذة اجلامعة العميق امتنانه عن الإسالمية اإ
ىل وسأأل قائال: استنادا  اليت يف قراءة املطبوعات الإعاقات خبالف الإعاقات أأنواع مجيع هل، خمتلفة بدلان يف دراس هتم نتاجئ اإ

http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/34#demand
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ىل وابلإضافة خمتلفة؟ ترشيعات أأم واحد ترشيع يتناولها  تطوير عىل نفاذها وبدء مراكش معاهدة اعامتد تأأثري هو ما، ذكل اإ
 الوطين؟ املس توى عىل الأخرى الإعاقات ذوي والاس تثناءات لفائدة الأشخاص التقييدات أأنظمة

ليه أأملح كام، الثاين ابلسؤال يتعلق فامي أأنه ريد الربوفيسور وذكر .155 نه، العرض يف اإ  اكفية بياانت دلهيم أأن يعتقد ل فاإ
ماكهنم أأن رأأى، ذكل ومع. ذكل حول النطاق واسعة اس تنتاجات أأي لس تخالص هن القول ابإ  قريبة تنفيذ معليات رأأوا ماإ

 البرص وضعيفي املكفوفني الأشخاص عىل صارم بشلك الرتكزي رأأوا فقد، أأخرى وبعبارة. مراكش معاهدة أأحاكم من للغاية
ىل . ذكل جتاوزت اليت مراكش تنفيذ معاهدة معليات بعض وكذكل، املطبوعات قراءة يف ذوي الإعاقات والأشخاص وأأشار اإ

جا دلهيم أأهنم ليس  .نوعي مبعىن الهنجني الك رأأوا فقد، ذكل ومع. املرحةل تكل يف الأوسع ابلجتاهات يتعلق فامي ابتاإ

ن، للمندوب الثاين ابلسؤال يتعلق فامي أأنه الربوفيسور نكويب وذكرت .156  ادلول عىل طرحوها اليت الأس ئةل أأحد فاإ
 بعض واكنت. الاس تبيان يف اخلامس السؤال هو هذا واكن قوانيهنم؟ تعديل يعزتمون هل. املس تقبلية خبططها يتعلق الأعضاء

 بعض تفصيال أأكرث ويُعد ذكل. معاهدة مراكش لتجاوز قوانيهنا لتعديل ختطط الأعضاء ادلول بعض أأن يه تلقوها اليت الردود
ذا وما، ابلترشيع الأول السؤال ويتعلق. اليشء ن . والاس تثناءات التقييدات تكل عىل ينص أأسايس قانون هناك اكن اإ وقال اإ

ىل أأهنا، ذكل ومع. الصغرية العينة كثريا بسبب تعمميه ميكن ول. دقيقا يكون أأن جيب أأنه هو، أأخرى مرة، اجلواب  أأشارت اإ
ن س تقول ماكنية قوانني عن أأيضا حبثوا فقد، ذكل ومع. ذكل عىل تنص حق املؤلف قوانني معظم اإ ، ذلكل ونتيجة. الوصول اإ

ن نه ليس واحدة لكمة يف، وابلتايل. ايبحثوهن أأخرى قوانني هناك فاإ نه. واحد أأسايس قانون اإ  املؤلف قانون أأسايس حلق اإ
 .الوصول لإماكنية وقانون ما

ذا وخاصة، أأس ئةل تطرح اليت الوفود س يكشف عن أأنه الرئيس وذكر .157 ىل ردودها قدمت قد تكن مل اإ . أأساتذة اجلامعة اإ
ن قالوا لقد ىل أأنه . الاس تنتاجات أأوالاس تدللت  من ممكن قدر أأكرب باطابس تن  هلم يسمح ل الصغري العينة جحم اإ وأأشار اإ

 .بذكل القيام طلبات عىل ردودها بعد تقدم مل اليت البدلان لتشجيع كفرصة ذكل ينهتز

كوادور وفد وقال .158 ن اإ كوادور اإ  وأأعرب. هام ما قدموه من عرض عىل أأساتذة اجلامعة وشكر. الاس تبيان عىل ردت اإ
ىل النظر كيفية عىل ابلتعرف اهامتمه عن الوفد وسأأل . والتقييدات الاس تثناءات تنفيذ حيث من، اتخمتلفة الترشيعات معايري اإ

 لتوفري الأعضاء ادلول دلى اليت التكنولوجية الوسائل يه ما، الإعاقات من جدا خمتلفة أأخرى أأنواع عند التعامل مع قائال:
ىل الوصول  الأخرى؟ الإعاقات ذوي الأشخاص اإ

هنا نكويب الربوفيسور وقالت .159 ذا اإ  التكنولوجيات عن يسأأل املندوب يبدوا أأن، حصيح بشلك السؤال فهمت قد اكنت اإ
لهيا الوصول يسهل لتوفري أأشاكل الأعضاء ادلول دلى اليت  ادلول أأن هلم يظهر مل أأنه يف ذكل عىل اجلواب ويمتثل ابلفعل؟ اإ

 هذا عن الإجابة الصعب من، ذلكل ونتيجة. العمل هبذا تقوم اثلثة افأأطر  هناك أأن يبدو. بأأنفسها العمل هبذا تقوم الأعضاء
 الأعضاء ادلول مساندة كيفية يف التفكري الأسهل ومن. الأعضاء ادلول دلى اليت ابلتكنولوجيات يتعلق فامي السؤال

 بتكنولوجيات فقط هتمت ءالأعضا ادلول فبعض. الهنج يف تنوعا هناك أأن ورأأت. بأأعباهئا تكفلها اتخمتلفة أأو للتكنولوجيات
ىل متوسعا هنجا يتبع ال خر البعض أأن حني يف، للغاية حمدودة  .ما حد اإ

، الواقع يف هممة املؤلف حبق اخلاصة الاس تثناءات والتقييدات تُعد بيامن أأنه ابذلكر اجلدير من أأنه ريد الربوفيسور وذكر .160
ن، للتطبيق قابل قانون فيه ليس اذلي الس ياق ويف، لالوصو  عام لإماكنية قانون هناك يكون حيث، الس ياقني الك يف  فاإ

هنم، ذلكل ونتيجة. الوصول تضمن ل املؤلف حبق اخلاصة والاس تثناءات التقييدات  مهنا ابلس تفادة اثلثة أأطرافا يطالبون فاإ
ىل أأن. ادلوةل من التفويض من نوعا يطلبون أأهنم أأو، ولية هناك تكون ل حيامث  س تثناءاتالا وجود جمرد وأأشار اإ

 .مهنا الاس تفادة من ما خشص متكن دون حتول اليت الاقتصادية احلواجز عىل ابلرضورة يتغلب ل والتقييدات
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نه من خالل. ادلراسة يف مسامهته توضيح يف رغبته عن املتحدة اململكة وفد وأأعرب .161 هنم لدلراسة قراءته وقال اإ  فاإ
ثة معلومات تقدمي يف رغبته عن الوفد وأأعرب. قدموها اليت املعلومات يف الأخطاء بعض ارتكبوا ىل أأن. حمدَّ  اململكة وأأشار اإ
الاس تثناءات  سوى يتناول الترشيع ل، الوقت احلايل ويف. 2014 عام يف اجملال هذا يف ترشيعاهتا قامت بتحديث املتحدة

عاقة من يعانون اذلين لفائدة الأشخاص ىل أأهنم قاموا .الصم مكتوبة للأشخاص توفري ترمجة أأو، برصية اإ  ليمت بتحديثه وأأشار اإ
عاقة ذي خشص لك عىل تطبيقه ىل وصوهل دون حتول، اإ  أأنواع ومجيع املصنفات أأنواع مجيع عىل ينطبق وكذكل. املصنفات اإ

 أأحصاب ملصاحل امحلاية توفري الاس تثناءات لضامن الضامانت من العديد بأأن هناك وأأفاد. يُعترب رضوراي أأنه دلرجة، التكنولوجيا
 .املعلومات من مزيد لتقدمي اس تعداده وأأعرب الوفد عن. احلقوق

 أأو تصحيحات بأأي ورّحب. اتصال ابلإنرتنت دون ابملتابعة سعيدا س يكون أأنه وذكر املندوب ريد الربوفيسور وشكر .162
ضافية معلومات أأو حتديثات  .اإ

 اليت الاكشفة واملفيدة فكراي العيةالاس تط ادلراسة عىل نكويب والربوفيسور ريد الربوفيسور الربازيل وفد وشكر .163
 التوصيات يف أأنه ورأأى(. CRPD) الإعاقة ذوي الأشخاص حلقوق املتحدة الأ مم ابتفاقية يتعلق سؤالا وطرح. قدماها
جراء اخلاصة  حقوق واتفاقية مراكش معاهدة تنفيذ بني العالقة دراسة علهيم ينبغي أأنه أأهنم ذكروا، ادلراسة من مزيد ابإ

ىل. اكامتل بشلك أأكرث الفهم ليتس ىن هلم، الإعاقة يذو  الأشخاص  التفاقية الأعضاء ادلول تذكر مدى أأي وتساءل عن اإ
 ادلول حث يف الرئيس الوفد أأيد، وأأخريا. الوطين الترشيع يف والتقييدات الاس تثناءات تنفيذ توضيح أأو لتوجيه كعنرص

جاابت تقدمي عىل الأخرى الأعضاء ىل أأنه وأأشار. الاس تبيان عىل اإ  يف الترشيعية املناقشات معلية حتليل يف جدا مفيد اإ
 .بدلاهنم

 وأأوحض أأن هذا. الإعاقة ذوي الأشخاص حقوق اتفاقية مسأأةل ابلتحديد يتناول ل الاس تبيان أأن ريد الربوفيسور وذكر .164
 قامئة أأي ترشيعات أأو لإعاقةا ذوي الأشخاص حقوق اتفاقية تنفيذ يف بأأنه وأأعرب عن اعتقاده. الأوسع ابملعىن فهمهم اكن هو

 تدابري لتوفري، خمتلفة أأطراف عىل الزتامات فرضت دول هناك، الإعاقة ذوي الأشخاص حقوق اتفاقية وروح نص مع تتسق
 املواد حتويل ذكل ويتطلب. الوصف الصويت أأو البرصية السمعية للمصنفات التوضيحية التسميات مثل، الوصول لإماكنية
 أأنواع لك من يعانون اذلين لتناسب الأشخاص، خمتلفة الأنواع البرصية السمعية واملصنفات الكتب ذكل يف مبا، التعلميية

ماكنية يطالبون واذلين، اتخمتلفة الإعاقات ماكنية طالبوا أأو، العمل أأماكن يف الوصول بتوفري اإ . الربجميات يف الوصول بتوفري اإ
 لتوفري حماولت يف أأنه تمتثل يف الإضافية الزاوية وأأوحض أأن. التقدميي ضالعر  يف الالزم من أأكرث تُتناول مل، ذلكل ونتيجة

ىل الربامج هنم، الوصول اإ  مع نقاط تقاطع ذلكل يكون وقد. الربامج مع الوصول البيين ملزيات التشغيل كثريا ما حياولون فاإ
. عاجلت الأمر الأعضاء ادلول بعض أأن ىورأأ . الأساس ية أأكرث الاس تئثارية احلقوق أأو معني دلى بدل ماكحفة التحايل تدابري

ن ليس، ذكل ومع  .القادمة املرات يف حبثه يف يرغبون يشء وهذا، وشامةل معقوةل بياانت أأي دلهيم قال اإ

عداد والفريق وأأساتذة اجلامعة الأمانة ش ييل وفد وشكر .165 ن من. الرائعة ادلراسة عىل اإ  الاس تثناءات أأن املؤكد وقال اإ
 ومن. الفكرية للملكية متوازن لنظام وجود قواعد تنظمية يف أأساس ية الأخرى الإعاقات ذوي شخاصوالتقييدات لفائدة الأ 

ىل أأهنم. الأخرى الإعاقات ذلوي حيدث ما ملعاجلة التحرك انطالق كخطوة املهم ىل حباجة وأأشار اإ . ادلراسة لبحث أأدوات اإ
عاقة من املفيد تصنيف وس يكون ىل ابلإضافة، الإ حدى وبوصفه. الوصول وتوفري صنفاتامل  أأنواع تصنيف اإ  الأعضاء ادلول اإ

 الأخرى الأعضاء ادلول وانشد. ادلراسة بنتاجئ معهل ميكن مبا الكبري عن اهامتمه الوفد أأعرب، الاس تبيان عىل ردت اليت
ىل ودعاها  .الأس ئةل هذه عىل الإجابة من تمتكن عندما الاس تبيان عىل الرد اإ

ىل وأأعرب عن تطلعه. للغاية املفيدة ادلراسة عىل ساتذة اجلامعةوأأ  الأمانة بوتسواان وفد وشكر .166  الأخرية اللمسات وضع اإ
عالهمم يف الاس مترار من يمتكنوا حىت، علهيا  والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ابلتقييدات فامي يتعلق، قدما امليض بكيفية اإ

ىل أأن التقرير. الأخرى الإعاقات ذوي . الأعضاء ادلول قدمهتا اليت الردود عىل أأكرث تركز أأو ةحمدود النتاجئ أأوحض أأن وأأشار اإ
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ذا مما متأأكدا ليس وأأوحض أأن املندوب. الأعضاء به ادلول اذلي تطالب الترشيع يف أأساتذة اجلامعة من رأأاي يعكس ول  اكن اإ
ذا عام سأأل لكنه، املهمة نطاق يقع مضن  يف والاس تثناءات التقييدات بني مقارنة املس تقبل يف ما وقت يف سيشاهد اكن اإ

 وجدت؟ أأيامن، خمتلفة بدلان

جراء س يحاولون معلهم من التالية املراحل يف أأنه نكويب الربوفيسور وذكرت .167  غرار عىل، هبم خاصة عضوية حبوث اإ
ن، ذكل ومع. الربوفيسور كروز أأجراها اليت البحوث طبيعة  القوانني يف سينظر لأهنم نظرا، ما نوعا حمدودا س يكون حتليلهم فاإ

هنم، ذلكل ونتيجة. حق املؤلف خبالف ىل، فاإ ، ذكل ومع. الأعضاء ادلول من املدخالت س يحتاجون بعض، احلد هذا اإ
 .مبفردمه الأعضاء لدلول املؤلف حق لترشيعات س يخضعون أأهنم أأكدت

نه، الأعضاء ادلول تفضهل اذلي وابلقدر، أأمكن حيامث أأنه ريد الربوفيسور وذكر .168  يف املعلومات تكل تقدم أأن يود مهنا فاإ
ىل أأهنم. الاس تبيان عىل ردودها  الولايت يف، املثال سبيل عىل .اجملال هذا يف القضائية السوابق بتطوير هممتون وأأشار اإ
 حتديدا التقاطع هذا يف العادل الاس تخدام مبادئ طبقت اليت، هوب ترست قضية يف قرار هناك اكن، الأمريكية املتحدة

، وابلتايل. العمل من كبري يف قدر حق املؤلف انهتاك بشأأن واتخماوف الإجيايب الوصول متطلبات وأأ  الإجيايب الوصول لقانون
عاقة حمددة وليست معومية أأكرث اس تثناءات وتقييدات دلهيا اليت للبدلان ابلنس بة  تطبيق كيفية فهم املفيد من س يكون، لالإ

ىل، الس ياق هذا يف العامة الاس تثناءات والتقييدات تكل  .دلهيا اذلي داحل اإ

يكولوجيا املعرفية  ممثل واس تفرس .169 ذا عاماملؤسسة ادلولية لالإ  معل يف الأخرى ابلتوصيات يتعلق فامي ميكهنم، اكن اإ
 مقرتح يه واليت، SCCR18/5 الوثيقة يف الواردة الصيغة يف التفكري، الأخرى الإعاقات ذوي الأشخاص بشأأن اللجنة
كوادور الربازيل قدمته ذا اكنوا. 2009 عام وابراغواي واإ  وقرأأ  اللجنة؟ معل ذكل يشمل أأن هل ميكن س يعرفون وتساءل عام اإ
 واذلين، الأخرى الإعاقات ذوي لتشمل الأشخاص املعاهدة هذه أأحاكم متدد أأن املتعاقدة الأطراف عىل، "ما نصه املمثل

ىل الإعاقة بسبب حيتاجون ليه الوصول يسهل شلك اإ طاريف  صنعه ميكن اذلي النوع من اإ ىل الوصول أأجل من، 4 املادة اإ  اإ
ىل حد كبري حبق املؤلف مشمول مصنف عاقة اذلي بدون الشخص بنفس درجة اإ  ."اإ

 بصورة الأحاكم مجيع دراسة فرصة هل تتاح أأن دون للغاية قاطع بشلك الرد يف مرتدد أأنه ريد الربوفيسور وذكر .170
ىل أأن . الاقرتاح عىل املمثل شكر، ذكل ومع. مبارشة  ملعاجلة مقنع كهنج صدمته، اللغة تكل هبا قَدم اليت الطريقةوأأشار اإ

ماكنية لتوفري التكنولوجية والتدابري املشموةل حبق املؤلف واملصنفات الإعاقات تقاطع من بعض . تناولها يمت ل اليت الوصول اإ
 .لالقرتاح تقديرمه عن وأأعربوا

ن نكويب الربوفيسور وقالت .171  ورمبا العامة اجللسة يف نظروا، املرحةل تكل ويف. أأيدته اوأأهن ذكل يف مايو ذكر املمثل اإ
 يف قيل كام، الاحامتلت أأحد أأن ورمبا. قدما امليض كيفية الأعضاء لدلول يصفوا أأن يريدون ل يف أأهنم العامة اجللسة خار 
درا  أأن تقوم طوعيا يف ابلتفكري الأعضاء ادلول اليت تناشد، املثال سبيل عىل، مشرتكة توصية يف النظر هو، سابق وقت  ابإ

. عنه واحد حتدثوا شيئا وأأوحضت أأن هذا. SCCR/18/5الوثيقة  نص من( ب) 15 املادة يف وجدوها اليت املامثةل لغهتا
 وذكل مع، جبدية ذكل خيارا الأعضاء ادلول تعترب أأن يف أأملها عن وأأعربت. الأعامل جدول عىل وضعها عىل املمثةل وشكرت

 ُمضهيا قدما.

ن وقال. للغاية سهال سؤاهل يكون أأل يف أأمهل عنحتالف املكتبات بشأأن حق املؤلف  ممثل وأأعرب .172  جدا قليال عددا اإ
 التمنية؟ مس توى عىل أأو الإقلميي املس توى عىل سواء، منط وجود لحظوا فهل. الإعاقات مجليع اس تثناءات يقدم البدلان من

ذا ما يف معرفة رغبته الشديدة عن مثلامل  وأأعرب للغاية؟ صغرية املسح عينة أأن اجلواب وهل  متيزيه ميكن منط هناك اكن اإ
 الإعاقات؟ مجليع اس تثناءات تقدم اليت البدلان بني
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ىل للعودة هأأسف عن ريد الربوفيسور وأأعرب .173  أأن من متأأكد غري أأنه ويه الأس ئةل، من للعديد قُدمت اليت الإجابة اإ
جابة اكفية معلومات دلهيم ن ، أأخرى مرة ،ذكل ومع. عىل ذكل لالإ  يرغبون اليت الاس تنتاجات أأنواع قامئة ىلموجود ع ذكل فاإ

لهيا الوصول يف  .اإ

 التقييدات بشأأن دلراس هتم عرضهم عىل ومساعدهيام، نكويب والربوفيسور ريد الربوفيسور الرئيس وشكر .174
 عدد الرئيس أأكرب حث، به يقومون اذلي هلم وللعمل واحرتاما. الأخرى الإعاقات ذوي والاس تثناءات لفائدة الأشخاص

ىل مساهامهتم تقدمي عىل الزمالء من ممكن  .املعلومات من ممكن قدر أأكرب عىل احلصول من يمتكنوا ليك، أأساتذة اجلامعة اإ

عالان هناك أأن وذكر. اليوم لهذا أأعامهل الرئيس واختمت .175  .جانب الأمانة من اإ

نه قصة جنائية. املساء ذكل يف" التنفيذي املدير" لفيمل عرض هناك س يكون بأأنه املندوبني الأمانة وأأبلغت .176  وقالت اإ
ليه، ابخلار  اس تقبال حفل هناك س يكون، عرض الفيمل وقبل. نيجريية  هناك س تكون، الفيمل عرض وبعد. وامجليع مدعوون اإ

 وأأضافت أأن. الياتالفع تكل يف املشاركة من امجليع يمتكن أأن وأأعربت عن أأملها يف. منتج الفيمل مع والأجوبة للأس ئةل فرتة
رسال الشديد امتناهنا وأأعربت عن. الأس بوع ذكل يف متوفرة للمشاركني الأولية القامئة ىل علهيا تعليقات أأي لأن يمت اإ  الأمانة اإ

ىل أأهنم ميكهنم .copyright.mail@wipo.int عنوان عىل  املكتوبة الإضافات أأو يحاتالتصح  تسلمي أأيضا وأأشارت اإ
خرا  من يمتكنوا حىت هبم اخلاصة  .الأس بوع بهناية الهنائية النسخة اإ

 معاهدة تنفيذ بشأأن للغاية ممتع بفيمل العارشة الساعة يف سيشاهدون، التايل اليوم يف أأنه املندوبني الرئيس وأأبلغ .177
 .مراكش

. والبحثية التعلميية والاس تثناءات لفائدة املؤسسات قييداتالت  ملناقشة ينتقلون سوف بأأهنم املندوبني الرئيس وأأبلغ .178
 س نغافورة جلامعة ينمتي اذلي، مواطنه، سينغ الربوفيسور قدمه اذلي العرض الصباح ذكل يف البارزة النقاط وأأفاد بأأن من

، أأعامهل نتيجة دميلتق خشصيا موجود الربوفيسور سينغ بأأن لإبالغهم سعادته عن وأأعرب. اجلامعة الأم للرئيس، الوطنية
 أأيضا دلهيم وأأوحض الرئيس أأهنم س يكون. صفحة 1000عن  العمل ويزيد. .SCCR 35/5 REV الوثيقة يف أأيضا املتوفرة

 عن فيديو مقطع س يعرضون، العرض بدء وقبل. الانهتاء من تقدمي عرضه بعد واحلصول عىل أأجوبة أأس ئةل لطرح فرصة
ىل الأمانة ودعا. مراكش معاهدة لقاء اإ  .الفيديو اذلي يدور فيه الس ياق ورشح قصرية مقدمة اإ

 يف ن الكفاءاتلتكوي مرشوع عن فيديو مقطع عرض مبقدوره يكون أأن يرسه امليرّسة الكتب احتاد أأن الأمانة وذكرت .179
 بأأحصا مجيع الفيديو يف وأأدرجوا. الأرجنتني املتعددين اخلاص هبم يف املصلحة أأحصاب هنج املرشوع ويَعرض. الأرجنتني

 .واحلكومة والنارشين، املكفوفني، ومجعية احلكومية، غري املنظامت يشملون واذلين، املعنيني املصلحة

 حياة عن وامحلمية للغاية املؤثرة القطعة عرض تكل عىل ساعدهتم اليت والأمانة، امليرّسة الكتب احتاد الرئيس وشكر .180
قة طريقةب تتحرك يف أأن أأمهل وأأعرب عن الأرجنتني، يف البرص معايق  وتساءل الرئيس هل. مراكش معاهدة لتنفيذ منسَّ

نه فقال، رئيسا بصفته وليس، س نغافورة يف حلق املؤلف تنظميية هجة بصفته وحتدث الويبو؟ موقع عىل الفيمل سيتاح  أأن يود اإ
 ما؟ ماكن يف أأو عىل يوتيوب ويب أأي موقع عىل متاح هو وتساءل أأيضا هل. جملمتعه ذكل يُظهر

 امليرّسة الكتب احتاد الكتب احتاد عىل موقع حاليا متاح الفيمل أأن مانةالأ  وذكرت .181
www.accessiblebooksconsortium.com. 

نتا  يف هلم قدمته اذلي ادلمع عىل الأمانة الأرجنتني وفد وشكر  .182  تنفيذ أأجل من هبا قاموا اليت الأعامل ومجيع الفيديو اإ
 .تعاوهنم مواصةل يف وأأعرب عن أأمهل الأمهية ابلغ املوضوع ورأأى الوفد أأن. مراكش معاهدة

mailto:copyright.mail@wipo.int
http://www.accessiblebooksconsortium.com/
http://www.accessiblebooksconsortium.com/
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 سبمترب 30 يف عىل الصعيد ادلويل التنفيذ حزي دخلت مراكش معاهدة بأأن الأعضاء ادلول املكس يك وفد وذكّر .183
ىل أأن النقطة. 2016  يف الأعضاء ادلول من جعل مجيع اليت متكهنم الكيفية يه يدرسوها أأن ينبغي اليت الأساس ية وأأشار اإ

لهيا تنضم الويبو ن. اإ ىل ابلفعل انضمت اليت البدلان عدد ازداد ولكام. احلدود عرب الكتب تبادل هو املعاهدة جوهر وقال اإ  اإ
 يكثفوا حقا أأن للغاية املهم مفن، ذلكل ونتيجة. الإعاقة ذوي للأشخاص متاحة س تكون اليت الكتب عدد زاد، ونفذهتا املعاهدة
ىل تنضم البدلان جلعل هجودمه  .الإنسان حقوق أأحد عنارص تضم حلق املؤلف معاهدة أأول تُعد اليت، املعاهدة اإ

ذا عام الرئيس وسأأل .184 ، رغبة ونظرا لعدم وجود. الفيديو عىل ردا احلديث يف ترغب أأخرى بدلان أأي هناك اكنت اإ
ىل انتقلوا جلنة  يف الأعضاء ادلول عن نيابة الرئيس ابلربوفيسور سينغ ورحب. سينغ دانييلللربوفيسور  التقدميي العرض اإ

 .حق املؤلف

ثة وحتليل دراسة" حول تقريره وقدم الربوفيسور س نغ .185 ضايف حمدَّ  حق املؤلف واس تثناءات تقييدات عن دلراسة اإ
 اجللسة ،2017 نومفرب، 16 يسامخل ) يف العرض لهذا فيديو رشيط عىل الاطالع وميكن". التعلميية لفائدة الأنشطة

http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/35#demand 

 البارزة الأساس ية النقاط بعض فهم عىل يساعدمه اذلي وامللخص العامة النظرة عىل الربوفيسور سينغ الرئيس وشكر .186
 .يف ادلراسة

وأأشار . والتقييدات ابلس تثناءات فامي يتعلق العامل يف الرائد اخلبري هو الربوفيسور سينغ بأأن الربازيل وفد ورصح .187
ىل أأن هذه ه. واخللفيات املناطق خمتلف من للبدلان الهامة للمعلومات مس تودع عن عبارة ادلراسة الوفد اإ  سؤالني الوفد ووجَّ
صالحات مؤخرا أأجرت اليت، البدلان من عدد من معلومات ادلراسة تضمنت، أأول. للربوفيسور سينغ  مفا. مشول أأكرث اإ

 يف الرمقية التكنولوجيات تأأثري وأأوحض الوفد أأهنم رأأوا الرمقية؟ البيئة يف للتغريات مشولية الأكرث الاس تجاابت متثل اليت الأمثةل
 النارشون هبا يترصف اليت ابلطريقة وكذكل، التعلميية لأغراضهم للمصنفات سواء حد عىل واملعلمني الطالب اس تخدام طريقة

ىل، اثنيا. اجلانب هذا عن الربوفيسور أأول من يسمع عن رغبته يف أأن الوفد وأأعرب. السوق يف  مدى أأي تساءل اإ
 التعلمي لتوفري جلديدةا والأشاكل الاس تخدامات مواكبة حق املؤلف جمال يف مرونة الأكرث الأحاكم ذات البدلان اس تطاعت

 املواد واس تخدام ادلراس ية الفصول فيديو يوتيوب يف مقاطع ابس تخدام يتعلق فامي، املثال سبيل عىل، بعد عن التعمل وأأنشطة
ىل، ادلرايس الفصل يف  أ خره؟ اإ

 درسي عندما أأنه هو هل، املتاحة املوارد ملقدار انعاكس هواذلي  ادلراسة، تقييدات أأحد أأن سينغ الربوفيسور ذكرو  .188
نه، املثال سبيل عىل .احلمكنشأأ فيه  اذلي الاكمل الس ياق دليه يتوفر ل الأعضاء، ادلول ترشيعات يف الواردة الأحاكم  يود اإ

ىل والإصالحات التغيريات نقلت اليت الس ياسات ورضورات الترشيعية املناقشات عن قرأأ  لو حقا  حق ترشيعات خمتلف اإ
 املتاحة للموارد حدود وهناك جدا كبري مرشوع أأنه يتخيل أأن للمرء ميكن واحد من خشص فريق ولكونه. العامل حول املؤلف

نه. هل ذا مما غري متأأكد وقال اإ ماكنه اكن اإ نصاف الأول يعاِمل السؤال أأن ابإ  فامي، انطباعاته عن سأأل عندما، فعال للمندوب ابإ
، املرونة عن الثاين ابلسؤال يتعلق وفامي. والتقييدات والاس تثناءات التعلمي تتناول اليت الأحاكم أأكرب دلهيا اليت ابلبدلان يتعلق

ن. أأيضا يشلك مفاجأأة هلم أأن ينبغي ل ما وهو، الأعضاء ادلول اعمتدهتام كبريتني عامتني فئتني شاهد ذكر أأنه  هناك وقال اإ
ىل وابلنظر. للغاية منتظم بشلك والاس تثناءات التقييدات بتحديث قامت أأعضاء دول ىل أأشار، مكثال نغافورةس   اإ  أأن اإ

نشاء هلم يسمح قانوهنم يف معينا عنرصا دلهيم ومواطن تدابري امحلاية التكنولوجية ب  تتعلق جديدة تقييدات واس تثناءات ابإ
دارة يف معلومات املرونة ىل أأن ذكل وأأشار. الفرعي الترشيع طريق عن( RMI) احلقوق اإ  لوضع مبتورة ترشيعية معلية مبثابة اإ
 الهنج من جزئيا مس توىح وأأفاد بأأن ذكل. ذكل الفنية الظروف تتطلب حيامث، ومواطن مرونة فورية ت واس تثناءاتتقييدا

دارة احلقوق، و تدابري امحلاية التكنولوجية  جتاه املتحدة للولايت 1201  مكتب أأصدره اذلي حق املؤلف نظام عربمعلومات اإ
ن هذه. املتحدة ابلولايت حق املؤلف  ترشيعية وش به واستباقية عدوانية بعملية القيام أأجل من، ذكل ملواكبة قةطري وقال اإ

http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/35#demand
http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/35#demand
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ىل ويأأيت. للغاية وواسعة شامةل أأحاكم هناك يكون أأن يه والأخرى. املتغري املشهد مع للتعامل  الاس تخدام هنج اذلهن اإ
ن، وابلتايل. احملددة الأمثةل أأحد ابعتباره الأمريكية املتحدة للولايت العادل  يتكيَّف للمرء أأن ميكن عامتان طريقتان اكهن فاإ

ىل وابلإضافة. التعلميية يف الأنشطة املواد لس تخدام اجلديدة الطرق ملواكبة، خالهلام من ن، ذكل اإ  الأنشطة أأن يه النقطة فاإ
 تتعلق لكةمش يواهجوا أأن قبل، س نوات عرش قبل، املثال سبيل عىل. اتخمتلفة الأشاكل من العديد تتخذ أأن ميكن التعلميية

 فصل عىل احلصول يف العامل يف جامعة أأي يف العايل التعلمي مؤسسات من جدا قليل عدد يرغب رمبا قد، الس يرباين ابلأمن
 البدلان لأن تتغلب حمتيا الس يرباين الأمن يكون اليوم اذلي ويف. الس يرباين الأمن وأأحباث واتخمرتقني الس يرباين الأمن حول

ىل العايل التعلمي مؤسسات تضطر، الرمقية البيئة يف لنهتااكتاب املتعلقة املشلكة عىل  جلب هبا ميكن اليت الطريقة يف النظر اإ
ىل الأمن حول املعرفة ىل أأن الاس تثناءات. المكبيوتر علوم يف اتخمتصني اإ  عرش قبل الأفق يف حىت تلوح تكن مل اليت وأأشار اإ

ن. تعلميي منظور من حىت، للغاية تُعد هممة بشلك مفاجئ س نوات  خرق أأثناء حبهثم عن به القيام يودون ما أ خر وقال اإ
 يتقدم الأمن لأن، أأحد الأهجزة أأمن دلراسة أأذوانت عن البحث اكمةل من معقدة معلية عرب املرور هو الس يرباين للأمن
ىل دةاملستن وأأوحض أأن الاس تثناءات. عىل الفور تقريبا الأمن عىل خروقات الرد بد من ول. كبرية برسعة  اليت الهنجني أأحد اإ
 .العايل التعلمي مؤسسات تقود اليت بنود جدول الأعامل من الكثري يف التعلميية املؤسسات تساعد، عهنا حتدث

ندونيس يا وفد وقال .189 ن اإ ندونيس يا ويف. لبدله موردا تُعد ادلراسة اإ  ومراجعة بتحديث املتعلقة الأنشطة تتواصل، اإ
طالع دلراسةا س تقوم، ذلكل ونتيجة. القوانني  وأأعرب. الشأأن هذا يف املناس بة واللواحئ القوانني نوع عىل البدل يف املامرسني ابإ

ثة ادلراسة يف الأقل عىل مبوضوعني عن اهامتمه الوفد  من عدد قليل سوى يوجد ل أأنه رأأوا فقد، للنتاجئ وفقا، أأول. احملدَّ
ىل. التعاقدية املؤلف حقوق من والاس تثناءات اتالتقييد حتمي عضوا دوةل 15و حكام 22 دليه الأعضاء ادلول  أأن وأأشار اإ

اذلي  الثاين السؤال وطرح الاقرتاح أأكرث؟ هذا يرشح للربوفيسور أأن ميكن وتساءل هل. أأكرث حبثه ميكن موضوع ذكل
ىل وسأأل قائال: ابلنظر. الرمقي ابلعامل يتعلق  ابنهتاك التعلمي الجم يف النشطني أأولئك أأو الطالب أأو املعمل قيام سهوةل مدى اإ
عفاء الأعضاء لدلول املناسب من س يكون أأنه يعتقد هل، الرمقية البيئة يف س امي ل، مبارش غري بشلك حق املؤلف قوانني  اإ

 وفرت الأقل عىل الويبو يف الأعضاء ادلول ثلث أأن ادلراسة هذه يف وأأوحض أأهنم لحظوا التعدي؟ من التعلميية املؤسسات
ىل الوصول والطالب املعلمون فيه يتوقع اذلي الوقت ويفتدابري امحلاية التكنولوجية. ب  يتعلق فامي تواس تثناءا تقييدات  اإ

 أأجل منتدابري امحلاية التكنولوجية،  عىل التحايل من املس تخدمني منع املناسب من أأنه يعتقد هل، رمقية تعلميية موارد
ىل بشلك الوصول  التعلميية؟ الاس تثناءات ظل يف واس تخداهما احملمية املصنفات قانوين اإ

ىل سينغ الربوفيسور وأأشار .190 ، التعاقدية ابحلقوق والعرشين املتعلقة الثنني الأحاكم بشأأن الأول ابلسؤال يتعلق فامي أأنه اإ
ن ن، أأوحض وذكر أأنه، عىل حنو ما. شامال يكون أأن ميكن ل وأأن هنجه ذكل، من أأكرث ادلراسة يس تحق الأمر فاإ  من العديد فاإ

 العامة الس ياسة اختبار يف العام القانون لهنج ميكن، املثال سبيل وعىل. ابذلات املشلكة هذه تعاجل عامة قواعد دلهيا انالبدل
 يف اليت والاس تثناءات التقييدات انهتاك حتاول اليت والأحاكم الرشوط تكل من الكثري جلعل، للغاية جيد بشلك يتدخل أأن

ىل أأنه يف. غيةول للتطبيق قابةل غري، قانوين شلك ، اكمال حتليال دراس ته تتضمن أأن ميكن ل، ابذلات النقطة هذه وأأشار اإ
نه قال، ذلكل ونتيجة. ابلاكمل املؤلف حق قانون نطاق خار  جيعلها قد ذكل لأن ، ذكل ومع. ذكل مواصةل حبث املهم من اإ

نه هنا قال أأنه يف السبب هو أأوحض أأن هذاو . ابذلات النقطة هذه بشأأن الأمانة من التوجيه من املزيد س يطلب قال اإ  ليست اإ
ىل أأشار، املبارش غري الانهتاك بشأأن، الثانية ابلنقطة يتعلق وفامي. للقضية الشامل للفهم الأوىل اخلطوة سوى  مفهوم أأن اإ

 لنهتاك غرياب الإقرار يمت ل وعندما. الأعضاء لدلول الوطنية الترشيعات يف موحد بشلك مقبول ليس املبارش غري الانهتاك
ىل حاجة فليس هناك، املبارش ن أأحد. والاس تثناءات التقييدات اإ ىل تتبادر اليت اجليدة الأمثةل وقال اإ املتبع  الهنج هو اذلهن اإ

ىل تشعيب ارتباط عرب الانهتاك ابحامتل اكمل بشلك نيوزيالندا تعرتف فال. التشعبية الارتباطات مع للتعامل نيوزيلندا يف  اإ
ىل روابط يوفرون اذلين الإنرتنت وسطاء مع للتعامل أ منا يشلك مالذا حمك دلهيا ليس، ذلكل يجةونت . مورد ما خمتلف  اإ

ذا عام ابلسؤال يتعلق وفامي. املبارشة غري ابملسؤولية اكمل بشلك تعرتف ومل. ذلكل حاجة ترى ل لأهنا، املوارد  التحليل اكن اإ
غفال أأظهر قد املس تخدم ن اجلواب، اجلنائية لمسؤوليةل  التعلميية املؤسسات اإ ذا. نعم س يكون قال اإ ، ادلراسة يف نظروا واإ
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ىل حد الأحاكم س يجدوا أأن بعض عفاء تصل اإ  املتعلقة الثالثة ابملسأأةل يتعلق وفامي. اجلنائية املسؤولية من التعلميية املؤسسات اإ
تدابري امحلاية  ابلنظم يتعلق فامي ثناءاتوالتقييدات والاس ت  املرونة مواطن تتناول أأحاكم دلهيا اليت الأعضاء ابدلول

دارة احلقوق، و التكنولوجية  جراؤه يمت التحليل أأن جديد من أأكدمعلومات اإ  مواطن املرونة توفر اليت ابلأحاكم يتعلق فامي اإ
هنا، أأخرى وبعبارة. التعلميية الأنشطة مع حنو التعامل والتقييدات والاس تثناءات  مواطن تفحصأأن يمت  للغاية ضيقة طريقة فاإ

ن ذكل. والتقييدات والاس تثناءات املرونة  املرونة مواطن تتناول اليت الأحاكم من مزيد ابلتأأكيد هناك أأن يعين وقال اإ
شارة دلهيا اليت تكل عىل فقط الرتكزي اختار لكنه، عام بشلك والتقييدات والاس تثناءات  مبارشة وغري واحضة وعامة اإ

ذا. التعلمي لأنشطة نه قد ، الأعضاء ادلول أأدخلهتا اليت ومواطن املرونة والاس تثناءات التقييدات فئات يف نظروا وذكر أأهنم اإ فاإ
 يف ولكن، الرتبوي ابلتعلمي الأمين البحث يتعلق ل، النظرية الناحية ومن. الأمين البحث عن دقائق بضع قبل حتدَث 

ن، ذلكل ونتيجة. المكبيوتر وأأمن املعلومات أأمن لتدريس مناذ  أأو دورات دلهيم يوجد، العايل التعلمي مؤسسات  هذا فاإ
َّكن الاس تثناء  ذكل س يكون، البيين التشغيل قابلية مع، وابملثل. التعلميي معلها من اجلانب هبذا القيام من املؤسسات س مي

. التعلميي النشاط ىلمرجعيا اإ  يشري أأنه الأوىل للوهةل يبدو ل اذلي ومواطن املرونة التقييدات والاس تثناءات عىل أ خر مثال
ن، ذكل ومع  والثانوي الابتدايئ التعلمي مرحليت يف التعلمي توفري عىل الأمر يقترص ول. النطاق جدا واسع التعلميي النشاط فاإ

ىل أأنه يتعني علهيم. العايل التعلمي مؤسسات يف توفريه كذكل بل، حفسب  عن الرتبوي التعلمي عن أأيضا التحدث وأأشار اإ
ىل أأن لك. الاحرتايف والتعلمي املهين التعلمي طريق يف نطاق  التوسع يمت، ذلكل ونتيجة. التعلميية الأنشطة مضن يقع ذكل وأأشار اإ

 .ابلتحديد التحليل هذا

يران مجهورية وفد وسأأل .191 ذا عام الأمانة الإسالمية اإ  التقدميي العرض ملف من نسخة عىل احلصول املمكن من اكن اإ
ىل أأن دليه الوفد وأأشار. التوضيحي العرض من الاس تفادة ميكهنم حىت، املعمتدين هخربائ مع مشاركته من ليمتكن  قد سؤال اإ
ىل وسأأل قائال: استنادا. احملددة القضااي بشأأن اللجنة بولية مبارشة مرتبط ولكنه ادلراسة نطاق خار  يكون  اس تنتاجات اإ

 الوطنية الترشيعات لتنس يق دويل قانوين صك وجود رةبرضو يتعلق فامي أ رائه عن يعرب أأن ميكنه هل، ونتاجئها ادلراسة
 احملددة؟ القضااي هبذه يتعلق فامي الأعضاء ادلول بني املتباينة ابل راء الاعرتاف مع، التعلميية املؤسسات ابحتياجات املتعلقة

نة الكياانت أأو الأعضاء ادلول بني مشرتكة أأرضية توفر أأن ميكن، حمددة واس تثناءات تقييدات أأي جيد أأن ميكن وهل ، املكّوِ
 املس تقبل؟ يف واملعايري القواعد لوضع حمددة أأنشطة أأي حنو معا وجتمعهم

يران مجهورية وفد طرهحا اليت الأس ئةل بعض أأن الرئيس وذكر .192  اختصاص مضن تدخل مبسائل تتعلق الإسالمية اإ
جابة سينغ الرئيس للربوفيسور وتركها. اللجنة  .الاعتبار يف يضعه أأن جيب يشء نهلك ، ميكنه ما بأأفضل علهيا لالإ

ماكنية يتعلق فامي، السابق اليوم اليت جرت يف املناقشة عن تقرير يف ينظر اكن أأنه الربوفيسور سينغ وذكر .193  تنس يق ابإ
ن، دراس ته ولأغراض. للمكتبات ابلنس بة والاس تثناءات التقييدات  اتفاقية من 10 املادة هو املنِسقة العوامل أأمه أأحد فاإ

ىل امللحة احلاجة مع التعامل حملاوةل، معني وقت يف، املندوبني حماولت أأفضل برن اتفاقية من 10 املادة ثلومت . برن  اإ
ذا. التعلميية لفائدة الأنشطة والاس تثناءات التقييدات هنم اإ ن، تذكروا وقال اإ  لأغراض النسخ فقط تشمل ل 10 املادة فاإ

ىل أأن. تلالقتباسا أأيضا ولكن تعلميية ولأغراض التوضيح  التحليل من ابلكثري مير اذلي التنس يق عامل يه 10 املادة وأأشار اإ
ىل وابلإضافة. الأحاكم يف رأ ه اذلي  من، والاس تثناءات التقييدات عن دلراس ته ابلنس بة لالهامتم املثري أأوحض أأنه من، ذكل اإ

 وصفته ما وهو، اس تخدام أأهنا عىل واسع نطاق عىل التعلميية الأنشطة هبا توصف أأن ميكن ل اليت الطريقة، تربوي منظور
ىل جمزأأة أأهنا كام. 10.2 املادة  الاس تخدام مثل، وهةل لأول، تبدو الأحيان ل بعض يف واليت، الأخرى اجلوانب من عديد اإ

ذا. التعلميي الاس تخدام عىل تأأثري دلهيم يتضح أأن بمتعن التفكري فعند، ذكل ومع. التعلميي  رضالع ما مت خالل تذكروا واإ
ن من، قدمه هو اذلي السابق ذا حىت أأهنم الصحيح نصاهبا يف الأمور هو أأن يضع، يفعلها أأن يريد اليت الأش ياء أأول فاإ  اإ

نه، الشخيص أأو اخلاص الاس تخدام تفحصوا ن التعلمي. التعلميية الأنشطة نطاق مضن يقع فاإ  يف املعرفة نقل جمرد ليس وقال اإ
ىل أأيضا ولكن تعلميية مؤسسة دراك اذلات حتقيق اإ ن، وابلتايل. اذلات واإ ىل. جدا واسع التعلمي نطاق فاإ  مبا ما يتعلق وتطرق اإ

ذا ىل يسعى أأن دويل قانوين لصك ميكن اكن اإ  يف رأأوها اليت اتخمتلفة والصيغ واملهنجيات الهنج من كبرية ومجوعة تنس يق اإ
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ذا أأنه واقرتح، الأعضاء ادلول ترشيعات  أأكرث شيئا حيقق أأن وميكن، 10.2 املادة فعلته ما يتجاوز أأن ميكن الصك هذا اكن اإ
 ادلول عىل يتعني عندها، اس توكهومل مؤمتر يف جرت اليت املوسعة املداولت يف التوافق خالل من املندوبون حققه مما

 ادلول عليه وافقت اذلي الأساس يه الانطالق نقطة تكون أأن رأأى أأنه ينبغي، ذكل ومع. الأمر يف تنظر أأن الأعضاء
ىل أأن ذكل. س توكهومل مؤمتر منذ، الأعضاء ىل حدوث الكثري همَّد قد املؤمتر وأأشار اإ  التقييدات بشأأن التفامه من اإ

 .الأعضاء ادلول ترشيعات يف رأأوها اليت والاس تثناءات

ن دلهيم وقال. اجملال هذا يف والاس تثناءات ابلتقييدات يتعلق فامي بدله قامت به ما س نغافورة وفد وعرَض  .194  ليةمع  اإ
، املثال سبيل وعىل. قليال أأرسع يكون قد وهو ما، الأسايس الترشيع من بدل، فرعية ترشيعات خالل من التعديالت لنقل

نرتنت عرب التعمل تُيرس الإنرتنت عرب مفتوحة خضمة معلية لتوفري، 2017 لعام املستبَعدة املصنفات ترتيب الوفد دلى يوجد  .الإ

كوادور وفد وقال .195 ن اإ وأأشار . العرض التقدميي حمتوى الاعتبار يف تأأخذ وسوف ترشيعاهتا حتديث بصدد ورالإكواد اإ
ىل أأن  أأنه أأيضا يأأخذ وذكر الوفد. املؤلف حق لقانون والاس تثناءات التقييدات بشأأن جديد حمك عىل احلصول حتاول البدل اإ

 ترخيص أأنظمة وجود عن فضال، الويبو يف ءالأعضا ادلول خمتلف اعمتدهتا اليت والاس تثناءات التقييدات أأنظمة احلس بان يف
لزايم  أأي هناك هل، ذكل عىل وعالوة بيهنام؟ متيزي دون النظامني تطبيق فهيا مت حالت هناك وسأأل قائال: هل. أأخرى اإ
 أأنظمة هناك اكنت هل، أ خرا وليس وأأخريا جمانية؟ تراخيص عىل للحصول املرونة من نوعا يتضمن ادلراسة اس تعرضته ترشيع

لزايم يصترخ  ، الأعضاء ادلول بعض يف اعُتمدت اليت اجلديدة املؤلف حق قوانني يف الأشاكل من شلك بأأي اس ُتخدمت اإ
 حتليل؟ موضوع اكنت واليت

لهيام أأشار اللتني القضيتني من متأأكد غري أأنه الربوفيسور سينغ وذكر .196 ذا، ابلرتاخيص يتعلق وفامي. املندوب اإ هنم اإ  ما قال اإ
هنم، صفحة1009اليت تضم  اس تعرضوا ادلراسة ىل وابلإشارة. التعويض يتناول فهيا صفا هناك أأن س يجدون فاإ  ادلراسة اإ

ىل، السابقة  املواد نظري اس تخدام احلقوق لأحصاب يُدفع العادل التعويض من نوعا الرتخيص نظام فيه يتطلب اذلي احلد واإ
 خمتلف عىل اجملالت مجيع يف تطبيقه مت أأنه يرون وفوس. ادلراسة من الصف هذا يف احتواؤه فسيمت، التعلميية للأغراض

نه ليس. التقييدات والاس تثناءات فئات حصاء هل يقوم بأأن هل من ادلراسة تفويضا وقال اإ ماكن ولكن، ابإ  تفحص املندوب ابإ
ىل حاجة توجد ل أأنه ادلراسة أأظهرت وحيامث. املرفق يف املوجودة املعلومات هنا، الرتخيص رسوم دفع اإ  املرفق يف ولس تق فاإ

ن نفسه  يف ذكل انعكس وقد". جماين" أأو" ل يوجد" عالمة وضع مت وقد. جماين والاس تثناءات التقييدات اس تخدام اإ
 ادلراسات.

 أأوجه امحلاية عوملة أأثر ترُبز يبدو ما ادلراسة عىل أأن مفاده بتعليقبرانمج العداةل املعلوماتية وامللكية الفكرية  ممثل دأأ وب .197
لزامية  دون، الصويت والتسجيل الأداء بشأأن الويبو ومعاهدة املؤلف حق بشأأن الويبو معاهدة مثل، املعاهدات خالل من الإ

 أأن سينغ الربوفيسور ذكر، املثال سبيل وعىل. والاس تثناءات ابلتقييدات يتعلق فامي املعاهدات تكل داخل متوازية توجهيات
 يسرتشدون الصويت والتسجيل الأداء بشأأن الويبو ومعاهدة املؤلف حق بشأأن الويبو معاهدة يف عضو 100 حوايل

 للمواد تربوية ابس تخدامات تسمح، عامة أأو حمددة، اس تثناءات دون، التكنولوجية للحامية تدابري ووضعوا، ابملعاهدات
ن هذا. التكنولوجية امحلاية املشموةل حبامية تدابري  10 املادة يف ورد واليت، ةمعومي الأكرث برين اتفاقية جتربة مع يتناقض وقال اإ

ىل املتساهل الاس تثناء هذا أأدى فقد، ذكل ومع. املتساهل التعلميي الاس تثناء مهنا ىل النطاق واسع اعامتد اإ  ما حد اإ
ىل تشري ادلراسة أأن ويبدو. التعلميية لالس تثناءات  قاموا فهيا اليت اجملالت حتديد يف يمتثل، اللجنة يف للعمل حممتل مسار اإ

 احملمتل والأثر الأغراض من وغريها التعلميية الأغراض لفائدة للتقييدات وجود توجيه دون، اجلديدة امحلاية معليات بتدويل
ىل أأن تشري ادلراسة أأن ويبدو. ذلكل  تعمتد ومل أأوجه امحلاية اعمتدت قد البدلان من العديد أأن يمتثل يف التأأثريات أأحد اإ

ل، القيام بذكل من حظرها عدم من الرمغ وعىل. الاس تثناءات بعدها رشادها ل أأنه اإ  املمثل وسأأل. لعمل ذكل يمت اإ
ىل يشري، معهل عنارص من أ خر عنرص عن سينغ الربوفيسور  ويمتثل. الانفتاح يطلقون عليه اكنوا، القصور أأوجه من جانب اإ

 الأنشطة أأو الرمقية املصنفات اس تخدام أأمام مفتوحة أأهنا حيث، التعلمي جمال يف س امي ل، فائدة أأكرث الاس تثناءات أأن يف هذا
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ىل الأحاكم وأأشار. التعلمي س ياق يف س امي ل، الرمقية  يف حق هناك أأسرتاليا يف أأنه وذكر. وليسوتو أأسرتاليا يف اتخمتلفة املمثل اإ
 مثل، ملصنفاتا من أأخرى أأنواعا يستبعد ذكل أأن ويبدو. واملوس يقية وادلرامية الأدبية املصنفات عىل يقترص ولكنه التحويل

املشمول  العمل ليسوتو جتزي، أأخرى انحية ومن. ادلراس ية يف الفصول اخلاصة ابلس تخدام البرصية السمعية املصنفات
ىل كام. اتخمتلفة املصنفات أأنواع من العديد عىل وتقوم بتطبيقه، مفتوح معيار عليه قد يطلقون ما أأو، ابمحلاية  أأشار املمثل اإ
 وتعكس. املصنف ابس تخدام واسع نطاق عىل تسمح القوانني بعض أأن وذكر، ابلس تخدامات تعلقي  فامي الانفتاح عنارص

 دون التكيف مثل حمددة أأفعال تقييدا أأكرث بشلك الأخرى الأحاكم حتدد بيامن، برن اتفاقية من 10 املادة انفتاح الصيغة هذه
ذا ما عىل يقتعل  سينغ الربوفيسور دلى وطرح سؤالا مفاده هل. الأوسع الصيغة  عىل انفتاحا الأكرث الإطارات اكنت اإ

 يكون ذا الوقت مرور مع اجتاه أأي هو حيدد وهل متلكها؟ اليت البدلان يف فائدة أأكرث املصنفات عىل واملنفتحة الاس تخدامات
 البدلان بني أأو، أ خر أأو مسارا يسكل، الأخرية جدا التكيف معليات يف اجتاه هناك وهل حداثة؟ وأأكرث انفتاحا أأكرث أأحاكم

 تكل يف هبا الاعرتاف مت اليت املدين القانون تقاليد أأو، العام القانون أأو، املناطق أأو، اتخمتلفة التمنية مس توايت ذات
 البياانت؟

وأأوحض . الاجتاهات برصد هل تسمح طولنية دراسة أأو اجتاها ليست أأجراها اليت ادلراسة أأن سينغ الربوفيسور وذكر .198
 اليت التعديالت مجيع أأيضا يتطلب بل، حفسب الأعضاء ادلول مجليع املؤلف حق ترشيعات دراسة يتطلب ل أأن ذكل
ن القيام. دوةل 191 عددها البالغ الأعضاء ادلول مجليع املؤلف حق ترشيعات مجيع عىل ُأدخلت  ادلراسة حاليا هبذه وقال اإ

جراء احلايل حماوةل الوقت ويمت يف. البرشية قدراته يفوق متاما  وأأعرب عن اعتقاده. أأخرى جامعة ِقبل من طولنية دراسة اإ
نه ميكنه. الطولين الاجتاه رصد حملاوةل مسح هناك تعممي مت حيث، واش نطن جامعة بأأهنا من  ذكل املرجع عىل العثور وقال اإ

 مرشوع الأقل تعممي عىل مت فقد، ذكل ومع. ادلراسة من الانهتاء يمت مل أأنه اعتقاده عن وأأعرب. لحق وقت يف أأجل املمثل
نه عىل ما يذكر المنوذ . ن مرشوع المنوذ ، وقال اإ طار وضع حنو اجتاه وجود أأكد فاإ  وقد. والاس تثناءات للتقييدات مفتوح اإ

ذا التحليل من ملزيد جيدة انطالق نقطة ذكل يكون ىل املناقشات وتطرق. للممثل ابلنس بة همام ذكل اكن اإ  الربوفيسور سينغ اإ
ىل التحويل تطبق ل أأسرتاليا يف أأن سببوال  التحول حول  يمت ل والتحويل التكييف حق أأن وذكر، املصنفات أأنواع بعض اإ

ن. القضائية الولايت بعض يف املصنفات أأنواع مجليع اكمل بشلك به الاعرتاف الولايت  هذه من واحدة أأسرتاليا وقال اإ
 يقع خار  لكن ذكل، العامة ة ذلكل تتعلق ابلس ياسةوجهي أأس باب هناك تكون وقد. أأخرى واحدة وس نغافورة القضائية

نه وقال. نفسه احلق تقييد عىل متثل قيدا فهىي. التعلميية ابلأنشطة تتعلق ل لأهنا، ادلراسة نطاق  هذا ملعاجلة حاجة يرى ل اإ
 .ذكل من أأكرث الأمر

 املرونة مبواطن يتعلق فيسور سينغ فاميللربو بضع أأس ئةل دليه أأن امجلعية ادلولية املعنية ابملكل العام ممثل وذكر .199
نه وفقاتدابري امحلاية التكنولوجية. ل  ابلنس بة والتقييدات والاس تثناءات ن، لدلراسة وقال اإ  الأعضاء ادلول من٪ 60 حوايل فاإ

 الأوروبية املفوضية أأجرهتا اليت الأثر تقيمي دلراسة وفقا لأنه للقلق مثرية وجاءت النتاجئ. مواطن املرونة هذه توفر ل الويبو يف
 املصنفات تواجه مس تخديم اليت املتعلقة حبق املؤلف ش يوعا الأكرث العقبة التكنولوجية التقييدات تشلك، 2016 عام يف

ىل الوصول عىل قادرين غري بأأهنم ادلارسني من٪ 37 وحنو املعلمني من٪ 31 حوايل ورصح. والتعلمي الرمقية  أأو التزنيالت اإ
 املتوقع مفن، ادلويل املس توى عىل القوانني صياغة يمت وعندما. التكنولوجية امحلاية بسبب الرمقية ملصنفاتا تعديل أأو اس تخدام

 يعتقد وسأأل قائال: هل. احلقوق أأحصاب هبا يأأذن ل اليت التقييدية ابلأفعال يتعلق فامي، ةتدابري امحلاية التكنولوجي حتمي أأن
 الهدف يكون عندما، التكنولوجية التدابري عىل ابلتحايل للمس تخدمني يسمح ويلادل القانوين الإطار أأن الربوفيسور سينغ

جراء للمس تخدمني الوطنية القوانني تسمح أأن املناسب من أأنه يعتقد وهل القانونية؟ حقوقهم ممارسة هو  هذه مثل ابإ
 حتديد مت، التأأثريات دراسة يففذكر أأنه . ابلتحايل تسمح ل اليت الأعضاء ابدلول يتعلق اثنيا وطرح سؤالا التدخالت؟

نفاذ الهنائيني املس تخدمني من وغريمه والطالب للمعلمني املتاحة ال ليات تدابري  مبوجب احملمية احلقوق اس تخدام حقوق لإ
 أأن يعين وهذا. الأورويب الاحتاد يف فقط بدلان مثانية يف، ةتدابري امحلاية التكنولوجي عىل التحايل دونامحلاية التكنولوجية، 

. للتعلمي حق املؤلف واس تثناءات حبقوق والطالب املعلمون أأن يمتتع لضامن شيئا تفعل ل الأورويب الاحتاد يف دوةل 20 هناك
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هنا ميكن، ال ليات هذه مثل توجد عندما حىت، ذكل عىل عالوة س بانيا أأملانيا ويف. للغاية مرهقة تكون أأن فاإ  يتعني والسويد واإ
ىل اذلهاب يطاليا فرنسا يف الرضوريومن تدابري امحلاية التكنولوجية.  محمية مصنفات عىل ولللحص احملمكة اإ  واململكة واإ
ىل شكوى تقدمي املتحدة نفاذ والطالب للمعلمني املتاحة ال ليات يه مفا. اتخمتصة السلطات اإ  املصنفات اس تخدام يف حقوقهم لإ

قام  وهل ؟تدابري امحلاية التكنولوجية عىل ابلتحايل تسمح ل اليت اءالأعض ادلول يفتدابري امحلاية التكنولوجية  مبوجب احملمية
 من قدرة املس تفيدين أأن لضامن، مالءمة الأحاكم أأكرث دلهيا اليت البدلان يه ما، وأأخريا ال ليات؟ هذه من أأي بتحديد

ىل الوصول عىل التعلميية الاس تثناءات  مرشوعة؟ بصورة اس تخداهماو تدابري امحلاية التكنولوجية ب  احملمية املصنفات اإ

 الصةل وثيقةبرانمج العداةل املعلوماتية وامللكية الفكرية  ممثل أأبداها اليت املالحظات أأن الربوفيسور سينغ وذكر .200
 بشأأن توجهيات تقدمان الصويت والتسجيل الأداء بشأأن الويبو ومعاهدة املؤلف حق بشأأن الويبو معاهدة أأن مبعىن، ابملوضوع

وأأشار . املمثل أأبداها اليت املالحظات من الكثري ذكل يفرس وقد. التعلميية لفائدة الأنشطة املمكنة س تثناءاتوالا التقييدات
ىل أأن ما  ميكهنم املس تفيدين أأن يف تمتثل الأوىل. اعامتدهام مت حممتلتني صيغتني هناك أأن هو، ادلراسة يف مبني هو كام، وجده اإ

 يف قدما امليض من لمتكيهنم من حل مهنم عىل احلصول أأو جتاوزمه أأو احلقوق ابللتحايل عىل أأحص الإدارية املساعدة طلب
 س امي ول، الأخرى الأعضاء ادلول من العديد حدده اذلي، ال خر الهنج ويمتثل .التعلميية لأغراض الأنشطة املصنف اس تخدام

 جتاوزها أأو تدابري امحلاية التكنولوجية عىل حايلابلت التعلميية للمؤسسة السامح يف، الأورويب الاحتاد يف الأعضاء غري ادلول
 أأمام عائقا، املمثل أأشار كام، العمل هبا يمت اليت الإدارية العمليات تشلك وقد. واجلنائية املدنية للمسؤولية التعرض دون

براز أأيضا املفيد من، الوقت نفس ويف. تعلميية لأغراض العمل اس تخدام  املؤسسات بمتكني املرتبطة العملية املشالك بعض اإ
ىل أأنه يف. التحايل من التعلميية البس يط  أأو السهل من ليس أأنه المكبيوتر عامل حىت س يجد، املؤسسات من العديد وأأشار اإ
 عىل للتحايل أأسابيع أأو أأشهر أأو س نوات الأمر يس تغرق وقد عليه. تدابري امحلاية التكنولوجية تطبيق مت مصنف عىل التحايل

 سهةل قناة توفري من احلقوق أأحصاب لمتكني تمتثل يف كوهنا وس يةل املس تخدمة الإدارية العمليات ائدةأأن ف ورأأى. ما يشء
، ذكل وراء الس ياسة أأو، الإدارية ال لية تكون وقد. تعلميية لأغراض احملتوى لس تخدام التعلميية للمؤسسات حلول لتقدمي

 يشلك قد ذكل أأن من الرمغ عىل، املادة لفتح ابملفتاح ؤسسةامل بزتويد من يقوم أأفضل هو املؤلف أأو احلق صاحب يه أأن
عادة أأو الإدارية الإجراءات لتعديل حاةل تكون ورمبا. التعلميية املؤسسات منظور من عبئا وأأشار . العتبة وتعديل ضبط اإ

ىل أأن بعض  أأجل من احلقوق بأأحصا مع مبارشة التعامل من التعلميية املؤسسات لمتكني حال تتبىن الأعضاء ادلول كذكل اإ
جياد دارة احلقوق.  أأو التكنولوجية امحلاية تدابري عىل للتحايل لحتياهجم حل اإ نمعلومات اإ  بديال ش به حال أأيضا هناك وقال اإ

 من الكثري دلى وليس. التعلميية املؤسسة التعامل مع احلق صاحب فهيا يرفض اليت احلالت يف، قضايئ أأو، قضايئ
دارة احلقو  أأو ةتدابري امحلاية التكنولوجي عىل للتحايل فنية ربةخ أأي التعلميية املؤسسات  أأحصاب عىل ورأأى أأن. قمعلومات اإ

ىل حتتا  قد التعلميية املؤسسات أأن حقيقة يدركوا أأن أأنفسهم احلقوق  التوصل من بد ول. تعلميية لأغراض ذكل عىل التحايل اإ
ىل  .احتياجاهتم ملعاجلة ابللتقاء قاحلقو  وأأحصاب التعلميية للمؤسسات للسامح وسط نقطة اإ

 أأن سينغ الربوفيسور دراسة هبا أأظهرت اليت الطريقة ابلفعل يمُثن أأنهحتالف املكتبات بشأأن حق املؤلف  ممثل وذكر .201
حدى  كيفية بشلك اكمل يفهمون ل الطالب أأن تمتثل يف، التكنولوجية امحلاية تدابري عىل التحايل حلظر املقصودة غري النتاجئ اإ

حباط هجود يف خنراطالا  كيفية تعمل أأمهية وكذكل التعلميي الس ياق الربوفيسور يف قدمه اذلي املثال أأن املؤكد ومن. القرصنة اإ
جراء ىل أأنه يف. ذكل أأثبت قد الس يرباين الأمن عىل وتأأثريه الأمين الاختبار اإ ، الأمريكية املتحدة الولايت وأأشار املمثل اإ

ىل وابلنظر  حق مكتب متكني يف تأأثري هل اكن 1201 القسم أأن رأأوا فقد، التحايل عىل املفروض احلظر نطاق اتساع مدى اإ
 محمية الربامج وتكل، الأهجزة من واملزيد املزيد يف تتحمك برامج وهناك. بأأمكلها الصناعة قطاعات أأو الصناعة من تنظمي املؤلف

ن، ذلكل ونتيجة. قانوين غري ذكل عىل التحايل وأأوحض أأن. التكنولوجية ابلتدابري جراء فيه يصعب وضع دلهيم فاإ  عىل اختبار اإ
ىل الربوفيسور أأشار لكون حقا تقديره عن املمثل وأأعرب. واملركبات الس يارات مثل أأش ياء  عن أأعرب كام. املسأأةل هذه اإ
ىل الربوفيسور أأشار لأن تقديره ن. التعاقدي ابلتجاوز املتعلقة املسأأةل اإ  من، ادلراسة يف الأمثةل ىنر  أأن جدا املهم من وقال اإ

ىل أأشار وقد. التعلميية الاس تثناءات عىل احلفاظ لغرض، التعاقدية التقييدات بتجاوز مسحت اليت البدلان  ينصب تركزيه أأن اإ
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 تدرس أأن للجنة حق املؤلف ابلهامتم جديرا مرشوعا س يكون وسأأل قائال: هل. التعلميي الس ياق يف الأحاكم تكل عىل فقط
 اعمتدهتا اليت الاس تثناءات عىل للحفاظ تعاقدي جتاوز وجود وأأمهية، أأخرى س ياقات يف التعاقدي التجاوز، لتعمقا من مبزيد

 البدلان؟

 يُعد هارجريفز تقرير يف فعهل مت وما. شديد حبرص النظر تس تحق التعاقدي التجاوز أأحاكم أأن الربوفيسور سينغ وذكر .202
ن، عرضه يف أأشار و ماوعىل حن. الصحيح الاجتاه يف خطوة ابلتأأكيد  فقط ليس تشمل أأن جيب مشول الأكرث ادلراسة فاإ

 احلل وأأوحض أأن. التعاقدية احلقوق جتاه العامة للس ياسة العامة الهنج أأيضا ولكن، املؤلف حق ترشيعات يف الواردة الأحاكم
ىل القضية كشف يف مزية هل هارجريفز تقرير يف املعمتد  الرشوط لوضع فرصة أأيضا منحهم فقد، ذكل ومع. احلقوق أأحصاب اإ

 أأن وميكن. املشموةل حبق املؤلف املصنفات اس تخدام التعلميية املؤسسات عىل السهل من جتعل بطريقة هبم اخلاصة والأحاكم
( CDPA) املتحدة اململكة يف الصناعية والرباءات والتصاممي املؤلف حق قانون يف املعمتدة الصيغة بني المتيزي هو هذا يكون

ذا، س نغافورة يف، املثال سبيل عىل. للتو عرضها اليت الأخرى صيغةوال   من اذلي بدل، للرتاخيص حمك أأو رشط هناك اكن اإ
نه٪، 10 جيعهل٪ 5 عند نس بة املصنف اس تخدام يقيد ن عندئذ س يقول فاإ  والاس تثناءات للتقييدات جتاوزا يشلك ذكل اإ

 نظر اليت التعاقدي التجاوز وجود أأحاكم مع، وأأعرب عن أأمهل. يعهاتشج  ينبغي واليت س نغافورة قوانني يف علهيا املنصوص
 احملتوى اس تخدام لتسهيل احلظر عىل رفع احملتوى مزودي مساعدة أأو تشجيع حماوةل يف دورا السوق قوى تلعب أأن، فهيا

ىل أأن. التعلميية للأغراض ىل جاء مضنيا ذكل واشار اإ  الشفافية من أأكرب قدر نع حتدثوا لأهنم، هارجريفز تقرير يف ما حد اإ
ذا مبا يتعلق فامي والأمانة الأعضاء ادلول حيذو حذو أأن من قلقه عن وأأعرب. الرشوط هذه نفس يف واملساءةل  أأنه يعتقد اكن اإ

ىل أأن هذه. ل أأم ادلويل املس توى عىل ابلتنفيذ جدير مرشوع دلى  القضاء يكن مل ما أأنه حقيقةتعيق  قد ادلراسة وأأشار اإ
هنا، للغاية قواي عضاءالأ  ادلول  مبادئ بتطبيق يتعلق فامي التقليدي والتوجيه للغاية الواحضة الأمثةل من الكثري جتد ل قد فاإ

 قانون أأي دلهيم أأن يرى ذكر أأنه ل، س نغافورة يف، املثال سبيل وعىل. عهنا حتدثوا اليت ابملشالك يتعلق فامي العامة الس ياسة
ورأأى . املؤلف حق قانون الواردة يف والاس تثناءات التقييدات يتجاوز عقد عىل العامة سةالس يا قواعد تطبيق يتناول قضايئ
ذا . الشأأن هذا يف والرصحي الواحض القضايئ التوجيه من الكثري عىل حيصلوا أأن املرحج غري مفن، كذكل الأمر اكن أأنه اإ

ىل أأن. املطروح السؤال وطبيعة ظروفميتد ل بل، نفسها ادلراسة عىل غري مقصور تقييدا هذا يكون قد، وابلتايل  وأأشار اإ
ضافية تقييدات أأيضا هناك ولكن، البحث يس تحق الأمر وأأن احلقيقي، يف س ياقها املشلكة وضع يس تحق الأمر  .اإ

يكولوجيا املعرفية  مؤسسة ممثل وذكر .203  مسؤولية احلد من أأو الربوفيسور تقييد انقش أأن بعد أأنهاملؤسسة ادلولية لالإ
ىل الرجوع عىل حثه مت، التعلميية ؤسساتللم حق املؤلف  واذلي، للجنة املوحد التعلميي النص يف الأفريقية اجملموعة مقرتح اإ

 عن مادة يف اجملموعة الأفريقية واقرتحت. 2013 أأبريل من، .SCCR/26/4 PROV الوثيقة يف عليه الاطالع ميكن
ىل ابلإضافة، "عىل ما ينص، املتعلقة ابلنهتاك الانتصاف عىل س بل التقييدات  املتعلقة الأخرى والاس تثناءات التقييدات اإ

 44.2 املادة مع ومتش يا، برن اتفاقية يف املواد من وغريه والتذييل اثنيا 10واملادة  10 املادة يف املدرجة تكل مثل، حبق املؤلف
 الظروف يف املصنفات ابنهتاك املتعلقة الانتصاف س بل عىل مناس بة تقييدات وضع عىل الأعضاء يوافق، تريبس اتفاق من

، "هماهمم يف الفصول ادلراس ية أأداء يف الطالب قبل من الاس تخدام املقالت لأغراض نسخ"وذكروا ما نصه ". التالية
 عىل املفروضة الأسعار تكون عندما، واملعلمون الطالب اليت يس تخدهما الأخرى واملصنفات الكتب من نُسخ معل"و

 من نُسخ معل"و ،"التعلميية للأغراض، املصنف ترمجة"، و"الطالب ول التعلميية املؤسسة ملهاأأن تتح  ميكن ل املصنفات
ذا، مالكها عىل العثور ميكن ل اليت أأو/ و النارشين من متوفرة تعد مل اليت املصنفات  حتديد يف اتخملصة اجلهود مل تفلح اإ

ن الأفريقية اجملموعة وقالت". املصنف صاحب ل تطبق لن، احلمك من " " اجلزء يف املادة هذه اإ  اذلين الأعضاء عىل اإ
 يف التفكري سينغ للربوفيسور ميكن وتساءل املمثل هل. املتحدة للأ مم العامة امجلعية مبا يتفق مع، النامية البدلان من يُعتربون

 الصياغة؟ من النوع هذا

ن، سينغ الربوفيسور خياطب املمثل لأن نظرا أأنه الرئيس وذكر .204 ذا فامي هل مرتوك الأمر فاإ  البيان عىل التعليق يريد اكن اإ
 .املوضوع حول جيد للربوفيسور من أأجل حدوث حوار الأمر وترك. ل أأم
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نه أأول. أأخرى مرة ذكل لغة يتفحص أأن يود أأنه الربوفيسور سينغ وذكر .205 ذا عام نفسه سيسأأل، وقال اإ  املعين احلمك اكن اإ
ذا. ويشملها السابقة ادلراسة يف تناولها مت الأقل اليت عىل ةالس ت التعلميية الأنشطة فئات مجيع يس توعب  نسخ جمرد اكن واإ
ىل أأهنم قد. اكفيا ذكل يكون ل قد، التعلميية للأغراض ورأأى أأن . التعلميي والبث الأداء التعلميية عروض عن حتدثوا وأأشار اإ

ليه الانتباه جيب اذلي ال خر اليشء  للتعلمي مؤسسة عىل الصعب مفن، اليوم، رشح لاموذكر أأنه مث. مفتوح التعلمي أأن هو اإ
، س نوات عرش أأو مخس قبل يكن متصورا مل يشء وهذا. للطالب والقرصنة الس يرباين الأمن عن املعرفة أأن تنقل العايل
 نةاملر  الطبيعة يف التفكري املفيد ومن. والتصالت ابلس تنساخ املتعلقة الفئات من فئة أأي يف احتواؤه السهل من وليس
ذا وما للتعلمي  هلم فرصة هذه وتُعد. الأمهية شديد ولكنه، متاما مفتوح التعلمي أأن حقيقة ينصف أأن ميكن يشء دلهيم اكن اإ

 الطبيعة جتس يد حماوةل يمتثل يف ابلعتبار جدير يشء هناك، ذلكل ونتيجة. لأطفاهلم املعرفة نقل طريق عن ابلبرشية للهنوض
عىل  املمثل قد جشع يكون ذكل أأن يف أأمهل عن وأأعرب. فهيا لبس واحضة ول دولية بلغة بويالرت  للتعلمي واملرنة املفتوحة

 .شاقة مبامرسة القيام بكيفية يتعلق فامي القدرة عىل التفكري هو ابلفعل منحته اخلاصة املامرسة هذه أأن حيث، التفكري

ذا للتعلمي عام ادلولية الرابطة ممثل وسأأل .206  تقيد، اس تعرضها اليت الترشيعات يف أأحاكما وجد دق الربوفيسور سينغ اكن اإ
شارة مع، حق املؤلف مسؤولية ىل حمددة اإ  يف املسؤولية أأحاكم دمج يف احلديثة الاجتاهات رأأى وهل والطالب؟ املعلمني اإ
 الوطنية؟ املؤلف حق ترشيعات

نه، والطالب رسنيوتبعاته للمد بشأأن حق املؤلف املسؤولية تقييد حيث من أأنه سينغ الربوفيسور وذكر .207  يتذكر ل فاإ
ن أأقرب بشأأن ذكل، حمدد يشء أأي وقال . القانونية ابلأرضار ذات الصةل ابلأحاكم متعلقا س يكون فيه يفكر أأن ميكن حمك واإ

نه يف ىل أأشار قد، ادلراسة هذه اإ  املعلمني معل مضن تقع واليت، التعلميية الأنشطة من معينة لأنواع القانونية الأرضار أأحاكم اإ
 دلهيم أأن من الرمغ عىل، يف هذه الناحية حمدد يشء أأي ير مل، التنس يق أأخرى وبعبارة، ابلتاكمل يتعلق وفامي. الطالب وأأ 

ىل وجود تنس يق. التنس يق عىل أأمثةل تُعد اليت، الأورويب لالحتاد املؤلف حق وتوجهيات ابنغي لتفاق مثال ، هناك وأأشار اإ
ذا ليه يشري ما هو هذا اكن اإ  .التحديد وجه التعلميية عىل للأنشطة ابلتنس يق عمل عىل ذكر أأنه ليس، ذكل ومع. املمثل اإ

 امحلاية بتدابري املتعلقة والنقاط سينغ الربوفيسور توضيحات أأن (IPAالرابطة ادلولية للنارشين ) ممثل وذكر .208
 مت اليت اتخمتلفة ال ليات تُعد ،النرش قطاع ويف. احلق صاحب منظور من لالهامتم مثرية التعاقدي والتجاوز التكنولوجية

 التحايل من بكثري الأفضل الهنج يه التكنولوجية والتدابري الاس تثناءات بني احملمتل التوتر بني للتوفيق العامل حول تطويرها
 حاحصي يكون وقد. قانونية غري لأغراض أأيضا تطويرها يمت أأدوات الأحيان من كثري يف يتضمن واذلي، اذلاتية املساعدة عىل

 ومع. احمللية القانونية التقاليد بسبب غالبا، أأخرى بدلان يف عهنا البدلان بعض يف تكون مرهقة أأكرث الإجراءات هذه بعض أأن
 مس توى عىل حىت، تنس يقه يمت ل يشء وهذا. التدخل أ ليات يسمى ما بتصممي الأعضاء ادلول قامت، مهنا كثري يف، ذكل

ىل أأن العديد. التوجيه من 6.4 املادة يف حمك ودوج من الرمغ عىل، الأورويب الاحتاد عىل  تش متل ال ليات من وأأشار اإ
لهيا؟ توصل اليت النتاجئ مع يتفق هذا وسأأل قائال: هل. جتربهتم يف تُس تخدم ما واندرا، التوعية  كخطوة التوعية تكون أألن اإ

، التعاقدي التجاوز عىل املفروض احلظر أأو لتعاقديا التجاوز مبسأأةل يتعلق وفامي. أأول سؤالا هذا ويُعد تفضيال؟ أأكرث أأوىل
هنم يرون أأن الربوفيسور  نتاجئ عىل حقا يوافقون ول، التعاقد حرية عىل املفروضة التقييدات يف مؤسف اجتاه ذكل فاإ

هنم. هارجريفز  القوانني تكل أأن غري، املتحدة اململكة يف املمثل قوانني وذكر. الرتخيص حلول تقوض الأحاكم تكل أأن يرون اإ
ىل تدعو أأحاكما أأيضا تتضمن . توتر هناك يكون أأن وميكن. الاس تثناء فهيا ينطبق ل اليت احلالت يف، الرتخيص اتفاقات اإ

 وسأأل قائال: هل. حمددة ومشالت واس تخدامات حلالت وفقا ترخيص حلول تصممي الأحيان من كثري يف ميكن، ذكل ومع
لهيا توصل اليت النتاجئ أأظهرت  احللول؟ من الأنواع هذه تشجيع ينبغي أأنه اإ

 تناولها يف احلرية وللربوفيسور سينغ، ابلس ياسات تتعلق أأس ئةل ابلأساس يه ُطرحت اليت الأس ئةل أأن الرئيس وذكر .209
 .مناس بة يراها طريقة بأأي
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 اذلي الهنج مثل، اجيد هنجا تكون أأن ميكن ل اذلاتية املساعدة أ لية أأن مبالحظة يتعلق فامي أأنه الربوفيسور سينغ وذكر .210
نه، التكنولوجيا حامية لتجاوز املناس بة احللول التعلميية للمؤسسات احلقوق أأحصاب فيه يقدم . املوجود هناك القلق متاما يفهم فاإ

ىل أأنه يف  غري مشمول ابمحلاية مبوجب أأي مصنف نرش وقرصنة واسع نطاق أأن يمت عىل فعال السهل من الرمقية البيئة وأأشار اإ
 حول طرهحا اليت وتمتثل النقطة. واملؤلفني املعنيني النارشين عىل وخمية عواقب لهذا يكون الأحيان بعض ويف، فحق املؤل

جياد حقا حياولوا أأن جيب النارشين أأن يف الهنج هذا ، الباب اخللفي أ ليات أأو، الرئيس ية ال ليات فتح أأسامه ما أأو، أ ليات اإ
ىل ابلوصول التعلميية للمؤسسات للسامح يف  تغري هناك اكن أأنه أأيضا أأضاف، ذكل ومع. التعلميية للأغراض املصنفات ذهه اإ

ىل أأن. حتديدا الهنج هذا يمت  اليت اللحظة ويف. المكبيوتر علوم جممتع تتعرض ملضايقة أأن شأأهنا من الباب اخللفي أ لية وأأشار اإ
هنا، ذات ابب خلفي أأمنية أ لية فهيا تصممي  الأخري وتسبب اجلدل. أأمنية أ لية وجود عدم قدربنفس  تكون مفيدة الواقع يف فاإ

حدوث  يف، أ بل أ يفون أ لية عىل تنفيذه ميكن خلفي حممتل بباب يتعلق فامي، (FBI) الفيدرايل التحقيقات ومكتب كوك تمي بني
ذا. احلايل الوقت يف جتري اليت املناقشات عىل تداعيات يك تصل ل مس تخدمة ابب خلفي أ لية دلهيم اكن وتساءل قائال: اإ

ىل التعلميية املؤسسات ىل أأن معلهم؟ بتأأمني يتعلق فامي ابلنارشين يصل الأمر فأأين، تعلميية لأغراض املصنف اإ  وجود وأأشار اإ
نه ميكن فامي  لتحليلا من آلخرا الأكرب لنصفا ماأأ . التحليل وحده نصف ميثل مطبقة س ياسة  من، تحقيقه لىاإ  نيسعوفاإ

اتحهتا.توفري الأمن للمحتوايت اليت  لخال ىل اإ  يتعلق وفامي. هل سهل حل هناك وليس للغاية صعبا سؤالا هذا ويُعد يسعون اإ
ىل أأشار، التعاقدية احلقوق بشأأن املمثل أأاثرها اليت الثانية ابلنقطة  اعمتدته وقد. احلايل الوقت يف الاس تثناء هو هذا أأن اإ

ىل وابلإضافة. الويبو يف الأعضاء ادلول من أأقلية ليه بقدر يمت التطرق مل رمبا، ذكل اإ  يف يكون أأن ينبغي اكن اذلي الوضوح اإ
طار املنشودة الأهداف أأحد ولكن، رده  تعاقدية تراخيص تقدمي عىل احملتوى مقديم يمتثل يف تشجيع التعاقدي احلق يف اإ

 اليت ترب النقطةوتُع . للمفاوضات الأساس خط أأو املعيار يضعون، أأخرى وبعبارة. التقييدات والاس تثناءات لتحسني ابلفعل
ذا، نفسه الوقت ويف. جيدة نقطة التفاوض مرونة عىل التعاقدي احلق فهيا يؤثر قد ، حرة سوق يف معهل التعاقدي احلق أأجنز اإ

ىل الوصول زايدة ضامن هو هدفه يكون أأن فينبغي  النابع من الس ياسة العامة ابلتفكري يتعلق وفامي. مناس بة بأأسعار، احملتوى اإ
ىل أأنه، هارجريفز تقرير ءاذلي ميكن ورا  ومع. احملتوى مزودي أأيدي كبَّل أأنه يدرك وأأوحض أأنه. التقرير يتجاهل لن أأشار اإ

هنا، ذكل ىل لالرتقاء احملتوى ملزودي فرصة فاإ  الأساس خط بني وسط نقطة عىل التوصل ميكن حبيث، احلدث مس توى اإ
 .علمييةالت  املؤسسات واحتياجات التقييدات والاس تثناءات وضعته اذلي

نه الفكرية امللكية حقوق أأجل من التحالف ممثل وقال .211  حبوث مركز يف الإعالمية ادلراسات لكية ابمس أأيضا حتدث اإ
 اجملمتع يف كعضو حتدث كام جلنة حق املؤلف. يف املراقبني أأحدث أأحد، ميلوويك يف ويسكونسن جبامعة الإعالمية الس ياسات

 ويه. أ يسكول حركة من جزءا يشلكون اذلين، املعلومات وتكنولوجيا املتاحف مناءوأأ  واحملفوظات املكتبات ملعلمي الأوسع
ىل أأن. العامل أأحناء مجيع يف جامعة 100 ويف البدلان من العرشات يف موجودة  احلالية الإنرتنت عرب الرمقي التعلمي فرص وأأشار اإ
ىل أأن حقيقة. عاملية متثل سلعة ابلفعل املعرفة تعين أأن أأماكن  من روتيين بشلك يدرسون عىل يديه طالب وجود وأأشار اإ

ذا عام الربوفيسور سينغ وسأأل. الواقع هذا عىل تشهد القارات مجيع يف خمتلفة  وطنية اسرتاتيجية نظر وهجة يرى، من اكن اإ
، العامل يف علمييةالت  املؤسسات بني احلدود املتاحة عرب الفرص دلمع اكفية احلالية والاس تثناءات التقييدات أأن، الفكرية للملكية

 .سابق وقت يف ذكره عىل حنو ما، اذلاتيني املتعلمني ذكل يف مبا، وادلارسني واملعلمني

ىل أأن. سهةل حلول أأي دليه ليس للأسف أأنه سينغ الربوفيسور وذكر .212 . معقدة مسأأةل احلدود عرب احملتوى تبادل واشار اإ
ىل يسعون اذلي املصنف طبيعة يه التعلميية للأغراض الأساس خط انطالق نقطة تكون أأن وجيب  واس تنبط. تبادهل اإ

ن. املعلومات تكنولوجيا قانون حول دراساته من املقارانت بعض  هو احلركة للمحتوى احلدود مت عرب تبادل أأجنح وقال اإ
هنا .املصدر املفتوحة نشاء املتعلقة تواملعلوما والأفاكر ال راء عن التعبري تبادل العامل أأحناء مجيع يف للمسامهني أأاتحت اإ  منصة ابإ
ن، احلالية وابلرشوط. للربجميات املصدر مفتوحة  حق املؤلف تقييدات بشأأن اتخماوف من بقدر قليل العمل يمتثل يف هذا فاإ

نشاء منصة حنو للعمل املسامهني واس تعداد تبادهل مت اذلي احملتوى طبيعة بسبب ممكنا ذكل اكن ولقد. العامل أأحناء مجيع يف  اإ
اتحة هو للمشلكة ال خر احلل يكون أأن وجيب. املشلكة حل من فقط ميثل جزءا هناك القانون أأن دور ورأأى. مشرتكة  اإ
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نه يف. ترخيص هيالك أأي من اخلايل أأو العام املكل يف املوجود احملتوى  نظام تطوير خالل ومن، املصدر املفتوح املثال وقال اإ
 تطوير أأجل من احلركة املنخرط يف اجملمتع يمتكن، حق املؤلف وقانون تالرباءا قانون هيالك من خال   رمز مع، اكمل تشغيل

 يعمل وأأوحض أأنه. املطاف هناية س يكون ماكهنا يف القوانني وضع بأأن وأأعرب عن عدم اعتقاده. الازدهار من التشغيل أأنظمة
اتحة  وحتاول، مفتوحة الوصول منصة عىل حاليا تعمل الأاكدميية املؤسسات من الكثري أأن الأاكدميي  للمحتوى الوصول اجملايناإ

ىل حتقيقه يسعون ما يمكن وهنا. سواء حد عىل والأاكدمييني للطالب ن. اإ  بسهوةل متاحا يكون حمتوى امتالك علهيم وقال اإ
ن، الرتخيص تقييدات من القليل مع وجماان ىل وابلإضافة. وجدت اإ هنم، ذكل اإ ىل حباجة فاإ  لكهيام عىل ويتعني. تدمعهم قوانني اإ

ىل جنبا يسريا أأن  .بأأمكهل الأش ياء خمطط ينجح ليك جنب اإ

 قليل عدد هناك الربوفيسور، أأجراها اليت لدلراسة أأول وفقا ( أأن دلهيا سؤالني.CCاملشاع الإبداعي ) وذكرت ممثةل .213
كن اليت الأحاكم من جدا  املصنفات تكييف أأن ذكل يعين فهل. الأداء المتثييل س ياق يف املصنف تكييف من حتديدا تُمَّ

 من به مسموحا ليس مدريس حدث أأو فصل دراما أأو مرسح من كجزء، الفصل يف مرسحية أأداء لغرض وادلرامية الأدبية
ذا اكنت فهمت الويبو؟ يف الأعضاء ادلول أأغلبية قبل  لقد. أأكرب الثاين السؤال واكن حصيح؟ " بشلك1اجلدول" وسأألت عام اإ

ىل أأشار  التعلمي ووزارات التعلميية واملقاطعات اجلامعات تُنفق حيث، املفتوحة التعلميية ارداملو  حنو الاجتاه الربوفيسور اإ
 اتخمتلفة حق املؤلف بقوانني الاهامتم دون احلدود عرب تدفق هناك يكون أأن ميكن ذلا، مفتوح بشلك مرّخصة مواد يف الأموال

هنم حىت، ذكل ومع. ذكل تقيد اليت ىل تشري أأن جيب التعلميية املواد أأن رأأوا هناك فاإ  تدريس أأجل من املوجود احملتوى اإ
لأن  أأم، للتنس يق خاص بشلك مفيدة التعلمي يف خاصة تقييدات واس تثناءات هناك فهل. النقدية ادلراسات وتدريس التارخي

 مفتوحة؟ موارد الأساس يه يف اليت للأش ياء ابلنس بة حىت، احلدود عرب التعاون لمتكني دنيا معايري يكون هناك

الأداء  بتعديالت تسمح اليت الأحاكم من جدا قليل عدد فهناك. حصيح للجدول املمثةل فهم أأن سينغ الربوفيسور ذكرو  .214
هنم، الثاين ابلسؤال يتعلق وفامي. المتثييل ىل ينظرون قال اإ  مس توى مشلكة مقابل يف، الثاين املس توى مشلكة أأسامه ما اإ

غري  احملتوى عام مشاركة بشلك ميكن حيث، سابقا عهنا حتدث اليت تكل يه الأول املس توى وأأوحض أأن مشلكة. الأول
شارات ذاته حد يف احملتوى يكون أأن ميكن، ذكل ومع. احلدود عرب املرّخص ىل اإ . مشمول حبامية حق املؤلف حمتوى مرجعية اإ

ىل القضائية الولية غياب يؤدي ما وبقدر ىل دقيق هنج اتباع اإ هنا، التعديالت أأو لالقتباسات ابلنس بة ما حد اإ  ستتجاوز فاإ
. انقشها اليت ابلطريقة الأول املس توى مشلكة حل يمت، الثاين املس توى مشلكة جتاوزها ومبجرد. الثاين املس توى مشلكة

ىل حباجة وسواء اكنوا نشاء فعال تسمح القوانني عن البحث اإ ، حق املؤلف تقييدات من خاليا يكون اذلي، احملتوى هذا ابإ
نه ذا ما يف ويمتثل هذا. النقاش لك حوهل يدور أأمر الواقع يف فاإ  مجيع يف القامئة التقييدات والاس تثناءات أأن يعتقدون اكنوا اإ

نشاء الربوفيسور أأمثال للمعلمني للسامح الكفاية فيه مبا مرنة العامل أأحناء . اجملمتع بقية مع مشاركته ذكل بعد ميكهنم، حمتوى ابإ
نه مكعمل  املشاع أأو العام املكل يف صور ليقوم بتوريد جمرد، كبرية وأأن مير هبا مشلكة عن يبوع يبحث أأن حياول، وقال اإ

نه. الإبداعي حق  يضعها أأن ميكن اليت احملمتةل ابلتقييدات دراية أأنفسهم أأن يظلوا عىل املعلمني جانب من وحكمي فعال لقرار واإ
ماكنية عىل املؤلف ىل الوصول اإ  جماان متاحا هبم اخلاص احملتوى يكون أأن لضامن، اسالأس هذا عىل وأأن يعملوا، احملتوى اإ
لهيا الوصول وميكن ىل هذا. احلدود عرب اإ  .املمثل ذكرها اليت املشلكة الثاين من جانبه لهذه املس توى حل هو وأأشار اإ

نوفارت  ممثل وحتدث .215  بدل يف لأحد الوزراء عاما يعمل مستشارا اكن، عاما عرش مخسة فقبل. الشخصية عن جتربتهاإ
ىل خشص وجاء. مان ن وقال مكتبه اإ هنم. رائعة فكرة دلهيم اإ نشاء بصدد فاإ  تضم املواد، الإنرتنت ش بكة عىل موقع بوابة اإ

س يقومون، عىل الصعيد  مث املواد بتحميل وس يقومون. البدلان خمتلف من والتعلمي الرتبية وزارات وضعهتا اليت التعلميية
 رأأى، البدلان يف حق املؤلف قوانني يف النظر بدأأ  أأن ومبجرد. الغرض لهذا أأخرى بدلان املصنف وتزنيهل يف ادلويل، بتبادل

 املثال سبيل فعىل، خمتلف نطاق بدل لك يف لالقتباسات ووجد أأن. الاقتباس حقوق بنطاق يتعلق فامي، الأحاكم بني الفرق
 يقني أأي دلهيم ليس أأنه يعين اوهذ. الصور ابس تخدام يسمح ل البعض أأن حني يف، الصور ابس تخدام بعضها هلم يسمح
وبوصفهم . قانونية الأخرى البدلان تكل يف مصنفاهتم اكنت لو حىت، للمصنفات قانونيا تبادل س يكون س يفعلونه ما بأأن قانوين

غالق قرروا، حمامني نه س يقول هل س نغ؟ الربوفيسور رأأي ما، عاما عرش مخسة وسأأل املمثل قائال: بعد. املرشوع اإ  اإ
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ىل حيتاجون أأهنم أأو، احلايل النظام مع بذكل القيام ملمكنا من س يكون  الاس تثناءات والتقييدات لتنس يق ما بيشء القيام اإ
 ابلتعلمي؟ يتعلق فامي الاقتباس عىل املفروضة

ن سينغ الربوفيسور وقال .216  لك مع الصعوبة فهيا مس توى يرتفع حيث، لعهبا من قبل مكبيوتر بلعبة ذكّره املمثل سؤال اإ
ن مس توىو . سؤال ، حق املؤلف للغاية بشأأن قانون معقدة قضااي أأاثر لقد. الأقىص احلد من قريب السؤال هذا يف الصعوبة اإ

ىل يسعى ذاته اذلي املصنف حيمك اذلي ابلقانون يتعلق فامي اتحته هو اإ ذا. ادلويل املس توى عىل اإ  املنشأأ  بدل قاعدة اكنت واإ
أأن  فميكنه، واجملموعات الاقتباسات تشمل املعمل أأبدعه اذلي املصنف بدل يف أأ املنش قاعدة بدل أأن من وأأنه عىل ثقة، مطبقة

ن، حلق املؤلف وابلتايل انهتاك أأي أأن هناك ترى املنشأأ لن بدل بأأن يثق  أأحناء مجيع يف العمل تعممي دون حتول اليت العوائق فاإ
ذا. كبرية بدرجة س تقل العامل  معاجلة حيث من، املنشأأ  بدل قاعدة تطبقت القضائية الولايت مجيع اكنت ورأأى الربوفيسور أأنه اإ

ن، حق املؤلف انهتاك قضااي ن. اعامتدها جيب اليت الأساليب يُعد أأحد ذكل فاإ  هو يتعني اعامتده اذلي ال خر الهنج وقال اإ
ىل هيدف واذلي، اعمتده اذلي الهنج  عىل أأقل يداتتقي  أأو حق املؤلف عىل فيه تقييدات يوجد ول، بديةل موارد البحث عن اإ

ىل أأنه. الإبداعي املشاع أأو العام املكل مثل حق املؤلف  يف، احلقوق لكية يف زمالئه من كثريا السؤال هذا صادف وأأشار اإ
 املصنفات اس تخدام أأن بوسعهم من التأأكد ميكهنم وهو كيف املمثل، طرحه اذلي السؤال نفس سأألوه وقد. الأماكن مجيع

ىل أأن رده للتعلمي؟ مكوارد املشموةل حبق املؤلف ن هلم فدامئا ما يقول. جدا بس يطا يكون دامئا وأأشار اإ  أأن الأولوية جيب اإ
ىل أأن املوارد. عدمية الرتخيص املوارد أأو، حبرية علهيا احلصول ميكن اليت والرتاخيص الإبداعي املشاع دامئا تكون  وأأشار اإ

ذا. احلارض الوقت يف حبرية متاحة التعلميية . اتخماوف هذه من العديد مع التعامل ميكهنم املوارد تكل عىل عثورال  من متكنوا واإ
نه ن، للأاكدميي ابلنس بة ولكن، ما نوع من حل وكأنه يبدو الأمر ل أأن يعمل وقال اإ  من ختتلف وسوف. حقا جدا معيل ذكل فاإ
ىل ختصص ىل الوصول الأسهل من يكون التخصصات بعض يف. ختصص اإ  املثال سبيل عىل، رخصةامل املوارد أأو العام املكل اإ

 ويتنازل عن هذه صعوبة أأكرث الأمر يكون قد، والفن واملوس يقى الإنسانية العلوم مثل، الأخرى التخصصات ويف. العلوم يف
 .حتديدا النقطة

 ورد ذكرها واليت، العقد برشوط يتعلق سؤالها أأن( eIFL.netش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ) ممثةل وذكرت .217
نه يف. املداخالت يف راتم بضع  لتجاوز أأحاكم دلهيا، متاما متنوعة مناطق عرب، ادلول من عددا حدد، دراس ته وقالت اإ

ىل اجملال؟ هذا يف اجتاها رأأى وهل مؤخرا؟ س هنا مت الأحاكم هذه من وتساءلت قائةل: مك. التعاقد  اليوم أأهنم يف وأأشارت اإ
ثةا الربوفيسور كروز لدلراسة عرض أأثناء، السابق  مؤخرا ُسنت أأحاكما هناك أأن وجدوا، احملفوظات ودور املكتبات عن حملدَّ

 من حيمي مراكش معاهدة بأأن تنفيذ الأورويب لالحتاد توجهيىي اقرتاح هناك، الأخرية ال ونة ويف. البدلان من العديد يف
ىل ويسعى. اللجنة جانب من وجدير مبزيد من البحث همم موضوع هذا أأن ورأأوا. التجاوز  من املس تخدمني متكني اإ

ىل للوصول للغاية مالمئا ويُعد. املؤلف حق قانون الواردة يف الاس تثناءات من الاس تفادة  قطاعات مجيع عرب، الرمقية املوارد اإ
 .والاس تثناءات التقييدات

نه، وكام سينغ الربوفيسور وقال .218 هذا  يبدو وىلالأ  الانطباعات مفن، ذكل ومع. طولنية بدراسة يقم مل، أأوحض من قبل اإ
 .السؤال جييب عىل هذا ذكل أأن يف أأمهل عن وأأعرب. نسبيا حديث اجتاه وكأنه

 مع التعامل يف دلهيم احلرية معلقة أأس ئةل دلهيم اذلين أأولئك أأن وذكر. والأجوبة الأس ئةل جلسة الرئيس واختمت .219
ىل الربوفيسور سينغ ووّجه الشكر. الربوفيسور سينغ  .قدمه اذلي العرض عىل اإ

ىل أأنه خالل. والاس تثناءات لفائدة املتاحف التقييدات بشأأن ابب املناقشات الرئيس فتتحوا .220  السابقة ادلورة وأأشار اإ
 من الأمانة طلبت، الطلب هذا عىل وبناء. املوضوع هذا حول البياانت مجع مبواصةل اللجنة أأوصت، حق املؤلف للجنة

  اليت تواهجها املتاحف. ادلولية التحدايت أأمه مولر الس يد وس يحدد. العمل هبذا القيام مولر بينوا الس يد
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نه سعيد  .221 فقد  ،وردكام و ملتاحف. فائدة اتقريره املرحيل عن التقييدات والاس تثناءات للأنه قدم وقال الس يد مولر اإ
ىل بعض النتاجئ ،واملهنجيةالس يد مولر الأسلوب واكنوا يف مرحةل أأولية. وس يقدم  امرحلي ااكن تقرير   والأفاكر ابلإضافة اإ

قيود جدول يظهر ال قاموا بتطوير  ،التقريرومضن هذا . ميثل معال ل يزال يمت تطويرهاكن البحث  ،الأولية. ومع ذكل
ىل جتميع الأدبيات والسوابق  ،والأنشطة الرئيس ية للمتاحفاملهام س تثناءات اليت تنطبق عىل الاو ذات القانونية ابلإضافة اإ

واكن يف الأصل من أأذربيجان  ،جنيفيعمل يف أأوحض أأن العمل جيري ابلتعاون الوثيق مع ابحث  ،عندما قال "حنن"و الصةل. 
ىل التحدايت  ،قائق ومعلومات حول ممارسات املتاحفالتوصل حلواكن الهدف الأسايس للبحث هو  .وأأمانة الويبو ابلإضافة اإ

هناملصنفات احملمية واوعندما قال .ل احملميةفقد ركز نطاق البحث عىل الأعام .تعلق ابلتقييدات والاس تثناءاتاليت ت  م ، فاإ
كون هناك أ اثر تومع ذكل فهم يدركون متاما أأنه قد  .أأو احلقوق ذات الصةلو/املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف  قصدوا

حدى ا أأو عندم ،واللواحئ والترشيعات الرتاثية يف جمال احلفاظ عىل الرتاث الثقايف ،مرتتبة عىل الثقافة الأوسع الأش ياء متثل اإ
قد تكون هناك قواعد  ،ويف تكل احلالت .املوجودة يف املتحف تعبريا عن التعبري الثقايف التقليدي أأو املعارف التقليدية

متحف  ،عىل سبيل املثالف .بعض ال اثر الأخرى حلقوق امللكية الفكريةهناك كون تميكن أأن و حمددة قابةل للتطبيق 
 ،هذه العنارصحتمي قد تكون هناك عالمات جتارية  ،يف متحف الس ياراتو. ياء حتمهيا التصامميأأش  س يكون به  تالتصمامي

قد يعرض متحف العلوم اخرتاعات قد تكون محمية أأو غري محمية برباءة اخرتاع. و عالمة جتارية. هل واملتحف نفسه قد يكون 
ىل تكل  ،اكنوا عىل عمل بذكلوقد  ركزوا عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة للمصنفات احملمية.  . وقداجملالتلكهنم مل ينظروا اإ

أأنشطة يف اكفة و ،يف مجيع أأنواع املتاحف يف مجيع أأحناء العامل ،بدايةعىل الأقل كنقطة فقد اكنوا يبحثون،  ،يف نفس الوقتو
وقاموا ابختاذ خطوة أأوىل س تغالل. الاالثالثة و  ة النفاذالثانيو احلفاظ  يه نظموها يف ثالث ومجوعات كبرية. الأويلو  ،املتاحف

جراء حبوث مكتبيةتمتثل يف  ىل دراسة عام  ،اإ بشأأن القيود املفروضة عىل حق املؤلف  2015مبا يف ذكل الرجوع اإ
وكذكل دراسة  ،يبولتج جان فرانسوا اكانت ولويس من تأأليف  ،SCCR / 30/2الوثيقة ، والاس تثناءات للمتاحف

الأدبيات يبحثون يف اكنوا و ملكتبات ودور احملفوظات. املؤلف ملصلحة احقوق ثناءات واس ت قيود حول الربوفيسور كرو 
نرتنت. وابلتوازي مع هذا  ،وغريها من مصادر املعلوماتوالسوابق القانونية والترشيعات  مثل مواقع املتاحف عىل ش بكة الإ

ومجوعة واسعة جدا ونظرا لوجود ني ال خرين. اكنوا جيرون مقابالت مع املتاحف وأأحصاب املصلحة الرئيس ي ،البحث املكتيب
لو اكنوا حياولون تصنيف املتاحف.  ،من أأنواع املتاحف زاويتني خمتلفتني. الأوىل يه  هيا مناكنوا حياولون القيام بذكل ابلنظر اإ

متاحف اكنت  والبعض ال خر ،ابلاكمل اكنت هناك متاحف عامةو . هيلكها القانوينو  ،هبا املتاحفمتويل مت يالطريقة اليت 
فقد وجدوا أأن املتاحف تتشارك يف هممة أأساس ية مشرتكة يه  ،والعديد مهنا يف ماكن ما يف الوسط. ومع ذكل ،خاصة

مل  ،. ومع ذكلاملؤلفبعض هذه الأعامل اكنت محمية مبوجب حقوق أأن  ،ابلطبعووعرضها.  ومجوعات املقتنياتاحلفاظ عىل 
تفظ به حت . أأما ال خر فاكن يبحث أأكرث يف ما اتخمتلفة يف أأنواع املتاحفق ابلبحث واكن هناك جانب يتعل. محمية تكن لكها

نتا  والتارخي اذلي مت فيه  ،اومجوعاهتاملتاحف مضن  يف حاةل حبهثم  ،لها فرتة حامية. ومع ذكلاملؤلف ن حقوق لأ  ،تكل العنارصاإ
محمية حبقوق عىل الأقل ليست فهىي  ،املؤلفوجب حقوق مفن الواحض أأن هذه املواد لن تكون محمية مب ،فن ما قبل التارخييف 

ىل  ،. عىل اجلانب ال خراقتصادية ن مل يكن مجيع املواد  ،ميكن للمرء أأن يفرتض أأن معظم ،متاحف الفن املعارصعند النظر اإ اإ
من املتاحف  كون العديدتس  ف . حمددا بدقةمل يكن الوضع  ،س تكون محمية مبوجب حق املؤلف. مرة أأخرى ،يف هذه اجملموعة

والبعض ال خر غري  ،مية مبوجب حق املؤلف واحلقوق اجملاورةاحمل بعض العنارص حيث يوجد هبا  ،يف ماكن ما يف الوسط
مضن فئة الأعامل اليت احتفظت ابلعنارص احملمية مبوجب حقوق اليت تقع اكن هناك جانب أ خر هو أأنواع الأعامل و . محمية

ذا اكنت و . املؤلف يكون وضعها لن  ،ابلطبع ،أأو تثبيت هاتأأو رمس أأو حنت أأو صور فوتوغرافية أأو فيديو لوحة يف صورة اإ
ىل ادلراس تنيو. املؤلفمن حيث أ اثر حقوق كذكل  والأخرى  ،اكانت وجيبولت الأوىل حول املتاحف اليت قام هبا ،ابلنظر اإ

ىل أأنه  لتلالهامتم. وخلصت دراسة اكانت وجيبو  ابلفعل بعض احلقائق املثريةجند أأهنام تضمنتا  ،اليت قام هبا الربوفيسور كرو اإ
واس تثناءات حمددة للمتاحف. وقد  اقيودمهنا بدلا  45اكن دلى  ،اليت مشلهتا ادلراسة الاس تقصائية 188من بني البدلان الـ 

اس تثناءات  هبامهنا دوةل  161أأن هناك  ،دوةل مشلها الاس تطالع 191عىل ادلراسات اليت أأجراها الربوفيسور كروز أأشارت 
وابلنظر  قيود واس تثناءات تنطبق أأيضا عىل املتاحف.من ادلول اليت اكن هبا ومن بيهنا العديد  ،للمكتبات ودور احملفوظات

ىل ما اكنت عليه التقييدات والاس تثناءات ىل أأن معظمهاإ أأغراض العال  و البحوث الرتبوية و اكن يف جمال احلفظ  ا، أأشاروا اإ
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 ،الكتالوجات أأو الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذكلو املعارض و املصنفات اليتمية و غري املنشورة و تاحة الأعامل غري امل و اخلاصة 
مبا يف  ،جيب عىل املرء أأن يضع يف اعتباره أأن التقييدات والاس تثناءات الأخرى أأو العامةو مل يكن ذكل ملخصا شامال متاما. 

ذكل بني هلم قد تكون ذات صةل أأيضا. وقد  ،ية والأغراض اخلاصةلبحوث التعلمي التقييدات والاس تثناءات املتعلقة ابذكل 
 ،فامي يتعلق ابملكتبات ودور احملفوظات ،ابلفعل أأن احللول الوطنية تتباين بدرجة كبرية. واكنوا قد مسعوا من الأس تاذ كرو

ىل أأن ما  اكن هذا هو احلال ابلنس بةو فامي يتعلق ابملؤسسات التعلميية والبحثية.  جوالربوفيسور سين للمتاحف. كام أأشاروا اإ
ىل طرح تساؤل  ،يقرب من ثالثة أأرابع ادلول الأعضاء ليس دلهيم اس تثناءات حمددة للمتاحف. ونتيجة ذلكل أأدى ذكل اإ

 ،اكنوا يبحثون أأيضا عن حلول بديةل ،يف تكل البدلان؟ وللحصول عىل صورة اكمةل عن الوضعيسري العمل : كيف اكن وهو
لحظوا وواليت لعبت يف بعض البدلان دورا هاما للغاية فامي يتعلق بأأنشطة املتاحف.  ،خيص الفردي وامجلاعيمبا يف ذكل الرت 

ولكن اكنت هناك أأيضا  ،من هجة أأخرى هناك ابلفعل بعض التداخل بني املكتبات ودور احملفوظات من هجة واملتاحف أأن
للمتاحف هو أأن املتاحف عادة ما ابلنس بة ضع قد يكون خمتلفا أأن الو وراء جدا ومن بني الأس باب البس يطة قضااي ممتزية. 

ُ هو احلال مامتثةل متاما كام املؤلف مل تكن أ اثر حقوق  ،. ونتيجة ذلكلومجوعاهتانسخ أأصلية يف حتتفظ ب  خ سَ عند التعامل مع ن
يف بعض الأحيان اكن هناك وها. املصنفات. ومن الأمهية مباكن أأيضا أأن املتاحف غالبا ما اكنت متتكل حقوقا أأو تديرها بنفس 

نتا  تكل الأعامل مث اس تغالل تكل الأعامل اليت متتلكها املتاحف لتحقيق أأهدافها اخلاصة.  مزجي من اس تخدام الاس تثناءات لإ
ىل  ،. ونتيجة ذلكلبصورة جتاريةيف بعض الأحيان اكنت هناك ترتيبات مع أأطراف اثلثة اس تغلت تكل الأعامل و أأدى ذكل اإ

جراء  حلفاظ املتعلقة ابيف اجملموعة الأوىل وملتاحف. املتعلقة ابمقابالت ومواصةل أأحباهثم لفهم املامرسات والتحدايت وال اثر اإ
حيث مل يكن هناك عىل الأرحج جمال كبري للتقييدات  ،اكنوا يبحثون يف املقام الأول عن الرتممي ،عىل املصنفات احملمية

بشأأن اكنوا أأيضا يبحثون و ول س امي احلقوق املعنوية.  ،ق املؤلفتتعلق حبأ اثر واحضة اكنت هناك  ،والاس تثناءات. ومع ذكل
ذا امتلكت فيه رمبا اكن هذا جمال و . دور احلفظ اس تثناءات تنطبق عىل تكل عادة ما اكنت ف ،ادلول قيودا واس تثناءاتاإ

مبا يف ذكل البياانت  ،وبناء املس تودعات واليت مشلت حتديد أأحصاب احلقوق ،اكنوا يبحثون أأيضا يف الواثئقو املتاحف. 
ىل النفاذ معلية عند النظر يف و تكل الأعامل. املتعلقة ب الوصفية  ، اكنوا حياولون ابلفعل دراسة ذكل من منظور الأعامل احملميةاإ

ومع ذكل، متاحف. عبارة عن مس تخديم املصنفات احملمية املوجودة يف ومجوعات املتاحف. اكن هؤلء املس تخدمون، أأول، 
ذا مل  ذن من أأحصاب احلقوق املؤلف يمت نقل حقوق فاإ ىل اإ ىل املتاحف، قد حتتا  املتاحف يف بعض الولايت القضائية اإ اإ

نفاذ اكنوا أأيضا يبحثون يف و يف ولايت قضائية أأخرى اكنت هناك قيود واس تثناءات لهذا الغرض. وس تثناء. لتطبيق الا
ضور يتعلق حباكن الوضع الأكرث وضوحا و لالس تخدام اخلاص. وصناعة النسخ ارض، املعاذلي يقوم عادة حبضور امجلهور، 

ىل فأأيضا مكتبات املتاحف. يدرسون اكنوا و الزوار ملعرض، والتقاط الصور.  العديد من املتاحف دلهيا مكتبات. ابلإضافة اإ
ىل أأعامل  النفاذ مسأأةلاكنوا يبحثون أأيضا و بحثية. ال تعلميية و ال غراض يبحثون مسأأةل الأ ذكل، اكنوا  ، واليت ميكن بغرض النرشاإ

ىل الاجتاهتلأغراض جتارية أأخرى، مثل الإعالانطرف اثلث القيام هبا من قبل املتحف أأو من قبل  ، ات. اكنوا ينظرون اإ
متاحة  وجتعلها بوضوح يف أأجزاء كثرية من العامل، لأن املتاحف تقدم نسخا من املصنفات املوجودة يف ومجوعاهتاواليت رأأوها 

تتعامل ومل  ،اكنت هذه حاةل خاصة للغايةو  .املعارض اليت تتضمن ومجل أأعامل الفنانعىل الإنرتنت. اكنوا يبحثون أأيضا تنظمي 
عامهلم النفاذ لأ احلق يف فهيا اكن للمؤلفني اليت بعض البدلان سوى يف يف العديد من البدلان املؤلف قوانني حقوق معها 

اكنت هناك عدة جوانب و تذاكر ادلخول. يبحثون يف اكنوا  ،س تغالل املصنفات احملميةاملتعلقة ابثالثة يف اجملموعة ال واخلاصة. 
هو املطروح اكن السؤال و املتحف ميكن أأن يفرض رسوم دخول. مفادها أأن هناك حقيقة  تاكن ،. ابدئ ذي بدءالأمر لهذا

ذا اكن ىل ذكلوالقيود والاس تثناملؤلف أ اثر عىل حقوق  ةهناك أأي تما اإ اليت العديد من املتاحف هناك  ،اءات. ابلإضافة اإ
وتتضمن اكنت هناك بعض القواعد واملامرسات احملددة يف هذا الصدد. و عىل التذكرة نفسها. حتب وضع صورة ملصنف ما 

نتا  كتالوجات ومنشورات أأخرى يف بعض ويترصف املتحف يف شلك ورق تقليدي.  ،الأنشطة الهامة للغاية للمتاحف اإ
املوجودة بيع نسخ عالية اجلودة من العنارص قيام املتاحف ب  ومن بني الاجتاهات الأخرى اليت حبثوا فهيا أأيضاالأحيان كنارش. 

اكن  ،. ومع ذكلاملس تنسخةصورة الأأو الفوتوغرافية لصورة املؤلف ابلنس بة لقوق حباملتاحف تطالب غالبا ما و يف ومجوعاهتا. 
ىل الكتالوجات  ،لعمل اذلي مت اس تنساخه. ونتيجة ذلكلاملرتبطة ابحلقوق اللحصول عىل هناك أأيضا أ اثر  اكنوا ينظرون أأيضا اإ

غالبا ما اكنت املتاحف حتتوي عىل نوع تعلميي من الكتالوجات ملساعدة و . عىل الإنرتنت اليت ميكن أأن تكون يف املوقع ،الرمقية
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اتحة كتالوجاهتا عرب الإنرتنت. الزائرين عىل فهم الأعامل. كام اكنت بعض املتاحف تعمل ع ىل ذكلوىل اإ اكنوا  ،ابلإضافة اإ
املثال ملصقات أأو حىت أأش ياء تروجيية، واليت عادة ما تكون معروضة للبيع عىل سبيل فهناك  ،ش تقةاملصنفات امل يبحثون يف 

يف الفعاليات مجيع أأنواع  بنفسها بتنظميالعديد من املتاحف قيام وهو  هجر املتاحف. واكن هناك اجتاه أ خر يشهدونايف مت
ذا العمل هناك أ اثر عىل . عىل سبيل املثال، ميكن أأن يكون املؤلفاكن هل أ اثر واحضة عىل حقوق مواقعها وهو ما  مت تصويره اإ

اخلطوات التالية مواصةل مقابالهتم ومواصةل دراسة الأدبيات ذات الصةل. تتضمن يف خلفية يشء ما حيدث يف املتحف. و 
يعتقد أأهنم يس تطيعون تعمل الكثري من خالل ني بشلك خاص عىل جتميع ودراسة قانون السوابق القضائية، لأنه اكنوا حريصو 

. ودعا مجيع ادلول فقد اكن ذكل أأمرا صعب املنالكام لحظ ابحثون أ خرون و النظر يف السوابق القضائية. ومع ذكل، 
ذا اكن دلهيم مع تقدمي تكل املراجعل الأعضاء واملراقبني  لومات حول قانون السوابق القضائية يف بدلاهنم واليت تكون ذات اإ

بشلك عام. س يكون سعيدا  املؤلفلتقييدات والاس تثناءات وحقوق املتعلقة ابصةل لفهم ممارسات املتاحف والتحدايت 
ذا  حليل منطقي للنتاجئ ، حىت يمتكنوا من دراسة تكل احلالت. ومن مث س يقومون بتهلم املراجعاس تطاعوا تقدمي تكل للغاية اإ

 وتقدمي تقرير خالل ادلورة التالية للجنة ادلامئة.

الوفود الوطنية. قبل لترصحيات من تقدمي الس يد مولر عىل تقريره املرحيل. وفتح الباب ل عن شكره ل الرئيس وأأعرب  .222
 مأأهنرصح بامل، أأجل امليض قدما يف املناقشات حول بنود جدول الأعومن أأس ئةل من املندوبني، ونظرا لعدم وجود 

جراء اذلي عقد املناقشات حول مرشوع خطة العمل. وعقب الاجامتع  سيبدؤون مع املنسقني الإقلمييني، وافقوا عىل اإ
أأعضاء أ خرون من ومت الرتحيب حبضور املناقشات يف جلسة غري رمسية. وس يحرض املنسقون الإقلمييون س بعة من زمالهئم. 

 الوفد للجلوس يف اخللف.

اتحة اليت تتعلق مبالحظة نفس الرتتيبات انه سيمت توفري العامة  مانةالأ وذكرت  .223 املناقشات يف القاعة، مبا يف ذكل اإ
درا  النص عىل الشاشة. وأأكدوا من جديد عىل  وهو أأن يف وقت سابق من الأس بوع ما مت الإعالن عنه الرتمجة الشفوية، واإ

س ناد  املناقشات. لعدم تبادل املعلومات حول تكلالأمر خيضع  ىل الأفراد أأو الوفود، أأي مواقف ويشمل ذكل عدم اإ معينة اإ
ذا اكنوا و دث يف املناقشات غري الرمسية. حيوعدم الإبالغ عن أأي معلومات حول ما  طلبوا من امجليع احرتام هذا الطلب اإ

، مبا يف ذكل امجليع ذكل اكنوا يأأملون أأن حيرتمو هذا الرشط. حضورمه وفقا ل س يكون و يف الغرفة والاس امتع. يريدون البقاء 
 ملناقشات.املتعلقة ابأأو وسائل أأخرى لتوزيع املعلومات تواصل اجامتعي عدم اس تخدام أأي وسائل 

الزمالء من أأجل خالل اجللسة غري الرمسية،  خلص ما انقشوهو اجللسة العامة. يف رحب الرئيس ابلوفود مرة أأخرى و  .224
يق. أأول، ذكر أأنه خالل ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف فتح الباب للتعل س يقوم ب . مث حيرضوهااذلين مل 

ىل ليك نكون و من جدول الأعامل.  7و  6الأمانة لوضع مرشوع خطة معل للبندين  واحلقوق اجملاورة، مت منح الولية اإ
ن منصفني،  رشادات مفصةل للغاية. وقد بذلت الأمانة قصارى هجدها ل مل تتلق الأمانة فاإ ىل مرشوع خطة، وهو ما اإ لتوصل اإ

نه مل يكن هناك وقت اكSCCR / 35/9يف الوثيقة ظهر   ةللنظر يف مرشوع خط ف  . وقالت دولتان من ادلول الأعضاء اإ
هذا التعليق اس تقبال جيدا من جانب الأمانة، وكذكل الرئيس. ويف الوقت نفسه، اتفق مت اس تقبال . وقد بصورة اكمةلالعمل 

املذكرة، حتدثوا عام ميكهنم فعهل بعد  هذوفامي يتعلق هبالعمل يشلك أأساسا جيدا للمناقشات.  ةمرشوع خطامجليع عىل أأن 
العمل، عىل  ةنشاطا يف صياغة مرشوع خطس يقوم بدور أأكرث غري الرمسية هو أأن الرئيس  لسةذكل. واكن التفاق خالل اجل 

. وينبغي أأل حيمك مس بقا اوغري مزدوج وفعال اكون معلييأأن  وضع هذا املرشوع أأرادت ادلول الأعضاءأأثناء أأساس أأنه يف 
معظم الناس مرنني واكن اخلطط.  ا منعدد قشواعىل أأي نتاجئ معيارية، ولكن ينبغي أأن يفي ابلولية اليت منحت هلم. كام ان

يبدو أأن هناك مرونة جتاه و مسامهة مفيدة للغاية فامي يتعلق مبضمون ذكل. من ادلول الأعضاء . وقد قدمت دوةل هبذه الشأأن
مانة خالل ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف و صياغة خطتني فقط. ومع ذكل،  متش يا مع الولية املمنوحة للأ

وذكر عدد قليل من اجملموعات والوفود أأن ادلراسة املتعلقة  ، اكنت هناك بعض العنارص اليت ذكرها الناس.اورةواحلقوق اجمل
نشاء ومجوعة من اخلرباء اكنت مفيدة. واكن هناك عدد من الوفود اليت لحظت نيف ابلتص  قلميية أأو اإ أأو احللقات ادلراس ية الإ

ىل ذكلأأيضا أأن عدم وجود خطة معل يف الاجامتع احلايل ل يعين أأن معل الأمانة مل يس متر.  ليك نكون و ، وبعد الإشارة اإ
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مانة العامة،  ذا منصفني للأ نه اإ برازها مت تمل فاإ املوافقة عىل خطط العمل، لن يكونوا قادرين عىل امليض قدما يف الأمور اليت مت اإ
ادلول الأعضاء قبل بدء عىل مرشوع خطط العمل لطرح أأو اقرتاهحا يف خطة العمل. وذكر الرئيس أأنه سيبذل قصارى هجده 

قبل ذكل اكن خشص ما يف الغرفة قد ذكر و تايل. حلسن احلظ، اكن ذكل يف شهر مايو من العام ال و ادلورة التالية بوقت اكف. 
هنا ميكن أأن توفرها ابلتأأكيد قبل أأربعة أأسابيع مقدما. حتدث أأربعة أأسابيع. واكن قد  وأأعرب عن عن كفاءة س نغافورة وقال اإ

، وتنظمي العمل نائب املدير العام للويبو والأمانة. لقد بذلوا قصارى هجدمه للنظر يف كيفية تنظمي املناقشات القادمةشكره ل 
أأساسا جتاه الأمانة، لأهنا أأعطهتم الشديد لمتنان اببطريقة حتليلية للغاية. ونيابة عن مجيع ادلول الأعضاء، ذكر أأهنم يشعرون 

 للمناقشات. وفتح الباب لأي تعليقات من املنسقني الإقلمييني. اجيد

ندونيس يا ابمس ومجوعة أ س يا واحمليط الهادي، وقال اإ  .225 نه قد أأوحض ابلفعل أأن ومجوعته تلقت مرشوع خطط وحتدث وفد اإ
مناقشاهتم والعمل عىل يف خطة معل تعكس التقدم وجوب وضع . وقد مت التفاق عىل ملناقش تهالعمل اذلي أأعدته الأمانة 

عداد الاس تثناءات والتقييدات. ومه يودون  يعكس حقيقة أأن معظم ادلول الأعضاء اكنت يف الواقع راضية قرار مرشوع اإ
شاريع خطط العمل اليت أأعدهتا الأمانة. وقد أأجروا مناقشات حول مرشوع خطط العمل. واكنت نتيجة تكل ومقدرة مل 

مرشوع خطط العمل، والتوجهيات اليت وردت يف اجللسة غري الرمسية، من أأجل بناء عىل املناقشات أأن يعمل الرئيس 
 اخلرو  مبزيد من مشاريع خطط العمل.

مانة عىل مجيع الأعامل اليت أأجنزت، ل س امي فامي يتعلق ابملناقشات غري الرمسية ن شكره لعوفد الس نغال  وأأعرب .226 لأ
ىل تقدمي اقرتاحات وتعليقات ذات صةل لس مترار معل اللجنة بشأأن  بشأأن مرشوع خطة العمل. وقد أأدت هذه املناقشات اإ

هنا تؤيد  العمل عىل أأمناط وتصنيف ومجوعة من اخلرباء. ومع التقييدات والاس تثناءات. وكام رصحت اجملموعة الأفريقية، فاإ
 ذكل، ينبغي أأل يغيب عهنم وليهتم. ورحبوا ابلعمل املس تقبيل بشأأن هذا املوضوع يف أأي شلك اكن.

نه يشكر الرئيس والأمانة عىل العمل املتعلق مبرشوع خطة العمل.  .227 العمل شامال ومتوازان وقد اكن وقال وفد الصني اإ
 مزيد من املناقشات.لإجراء ىل اس تخدام مرشوع خطط العمل كأساس . واتفق عللغاية

مانة، وكذكل عن شكره لوفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعرب  .228 نائب املدير العام عىل العمل الشاق ل لأ
ا املفاوضات غري الطريقة املاهرة للغاية اليت أأدار هببسبب يف مرشوع خطط العمل. كام أأشاد ابلرئيس بذل للغاية اذلي 

 مت صياغته بروح مماثةل.تالرمسية يف وقت سابق. وأأعرب الوفد عن ثقته يف أأن ملخص الرئيس س 

ىل البند و  .229 ىل أأنه يف اليوم التايل س ينتقلون اإ من جدول الأعامل، "مسائل أأخرى". اكن دلهيم عدة  8أأشار الرئيس اإ
املؤلف ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب حول حتليل حقوق  اكن هناك اقرتاح منو . ملناقش هتاموضوعات مثرية لالهامتم 

ىل ذكل، فقد تلقوا و املرتبطة ابلبيئة الرمقية.  عادة البيع من الكونغو والس نغال. ابلإضافة اإ اكن هناك أأيضا اقرتاح بشأأن حقوق اإ
ملس توى ادلويل، واليت ميكن العثور علهيا عىل اخمريج املرسح اقرتاحا جديدا من الاحتاد الرويس، فامي يتعلق بتعزيز حقوق 

عادة الفنانني يف . وفامي يتعلق حبقوق SCCR / 35/8يف الوثيقة  ن الربوفيسور ال اإ رادي من لكية برانديز ادلولية جبيع، فاإ
لف املؤ يتابعون احلديث عن حقوق س . مث لتناول هذا الأمر خالل هذه املناقشاتسيتواجدون للأعامل والربوفيسور فارتيش 

ذا املوضوع. بعد ذكل س يكون هناك املتعلقة هبيدلا روس تاما موجودة لتقدمي ادلراسة ج س تكون ادلكتورة و يف البيئة الرمقية. 
، أأحد  ينسرب ج س يكون هناك أأيضا مؤمتر ابلفيديو أأو مؤمتر عرب الهاتف مع الربوفيسور جني و اقرتاح من الاحتاد الرويس. 

 ملخص الرئيس. ة، من لكية كولومبيا للقانون. وس يتبع ذكل مناقشؤلفاملقوق ادلويل حلقانون العاملقة 

ذا اكن من املمكن تقدمي تعليقات خطية فامي يتعلق ابلعرض  .230 ندونيس يا عام اإ اخلاص التوضيحي واس تفرس وفد اإ
 ابملتاحف.



SCCR/35/11 Prov. 
69 
 

نه يرحب دامئا بقيام وقال الرئيس  .231 من املراقبني أأن تقدمي تعليقات خطية عىل املتاحف. كام طلب ب ادلول الأعضاء اإ
ىل املناقشة يف اجللسات غري الرمسية. ومع ذكل، وكام هو احلال ولتوفري يفعلوا نفس اليشء.  الوقت، اكن علهيم الانتقال اإ

ىل الأمانة، حبيث رحب بأأن يقوم دامئا، فقد  دلهيم وهجات نظرمه حول املوضوعات تتجمع امجليع بتقدمي تعليقاهتم املكتوبة اإ
 مت مناقش هتا.تاتخمتلفة اليت س 

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 8البند 

عادة البيع  حق اإ

طار  8افتتح الرئيس البند  .232 من جدول الأعامل، بشأأن مسائل أأخرى. وذكر أأن هناك عدة موضوعات ستناقش يف اإ
واذلي أأعدته ومجوعة  هذا البند من جدول الأعامل، مبا يف ذكل الاقرتاح املتعلق بتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية،

عادة البيع من الكونغو والس نغال، فضال عن اقرتاح  بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. واكن هناك أأيضا اقرتاح بشأأن حقوق اإ
ىل ذكل، خمريج املرسح جديد من الاحتاد الرويس، فامي يتعلق بتعزيز حقوق  يف ستنضم، عىل املس توى ادلويل. وابلإضافة اإ

ىل املناقشات لظهر، فرتة ما بعد ا  ةمن لكية احلقوق الكولومبية من خالل مؤمتر عرب الفيديو، للرد عىل أأي  ينسرب ج جني اإ
 يف أأبريل.نظمهتا لخرباء، واليت اكنت الويبو قد جلسة العصف اذلهين لأأس ئةل حول ملخص 

عن تأأييده لالقرتاح  لرشقيةومجوعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب اوأأعرب وفد اكزاخس تان اذلي حتدث ابمس  .233
اكنت الأنشطة اليت قام هبا املدراء و عىل املس توى ادلويل.  خمريج املرسحاملقدم من الاحتاد الرويس بشأأن تعزيز حقوق 

ىل ذكل. تنظمي العروض املرسحيةحمددة للغاية. ومشلت أأعامهلم عنارص خمتلفة مثل المتثيل،  ميكن نسخ العروض و ، وما اإ
معاهدة دولية وضع ، وينبغي النظر يف اجملاورة اخلاصة ابتخمرجنياحلقوق و حامية حق املؤلف ومن الرضوري ية. ابلوسائل التقن 

ذا اكن ميكن التفاق عىل ذكل.  اإ

وأأكد وفد جورجيا اذلي حتدث ابمس ومجوعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأن الاقرتاح املتعلق بتحليل حق املؤلف  .234
امحلاية الفعاةل واملالمئة حلق املؤلف يف العرص الرمقي. وأأحاط علام ابلتقرير الأويل أأنه يضمن ة همم من حيث املتعلق ابلبيئة الرمقي

ىل تقدمي  ادلراسة الهنائية. عرض توضيحي بشأأن لدلراسة عن أأثر التطورات الرمقية وتطور الأطر القانونية الوطنية، وتطلع اإ
نه يفضل حتديد املوضوعات لطبيعة الواسعة للمو نظرا ل وكرر الوفد أأنه  ضوع، اذلي يتجاوز نطاق حامية حق املؤلف، فاإ

ىل مبا يساعد عىل الاس تغالل امللموسة للمناقشة،   العرض التقدميي.تقدمي الفعال للوقت. وتطلع اإ

ذا اكن املقصود منه الإدلء ببياانت  .235 ات تعلق ابملوضوعت واس تفرس وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه عام اإ
 .ملناقش هتاالثالثة اليت مت ذكرها 

 وأأجاب الرئيس بأأنه يفضل هذا الأمر  .236

ورصح وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء بأأنه يس متر يف اعتقاده بأأن مسأأةل حق املؤلف يف البيئة الرمقية تس تحق  .237
ضامن حامية حق املؤلف بصورة أأكرث كفاءة الانتباه واملناقشة يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من أأجل 

ىل دراسة النطاق الأولية اليت تتعلق بأأثر التطورات الرمقية عىل تطور الأطر  يف العرص الرمقي. ويف هذا الس ياق أأشار اإ
لف واحلقوق القانونية يف الس نوات العرش الأخرية والعرض التقدميى اذلي قدم يف اجللسة السابقة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤ 

ىل  ىل حضور العرض التقدميي اخلاص بدراسة النطاق بعد اس تكاملها خالل اجللسة. وبعد الإشارة اإ اجملاورة. وتطلع الوفد اإ
ذكل، أأكد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء أأنه من املهم مالحظة أأن تكل املوضوعات متثل موضوعات رحبة للغاية ول يمت 

 تتعلق فقط حبق املؤلف. ونتيجة ذلكل، وقبل الرشوع يف املناقشات جيب أأن يقرروا بوضوح تعريفها بوضوح دامئا ويه ل
موضوع ملموس تتناوهل املناقشات. وفامي يتعلق ابقرتاح وفدي الس نغال والكونغو املتعلق بتضمني حق البيع يف جدول أأعامل 
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نانه للوفدين عىل اقرتاهحام وعىل مبادرة عقد مؤمتر حول اللجنة، واذلي طرح يف الاجامتعات الأخرية للجنة، عرب الوفد عن امت 
عادة البيع واذلي شلك جزء من الإطار القانوين لالحتاد الأورويب  هذا املوضوع. وقد أأوىل الاحتاد الأورويب أأمهية كبرية حلق اإ

رحب الوفد ابلتقرير دوةل من ادلول الأعضاء. وقد  28عىل مدى عقد من الزمان. ويه متثل ترشيعات مكرسة ومطبقة يف 
ىل مشاهدة العرض  عادة البيع واذلي قدمهتا بروفيسورة جرادي وتطلع اإ املرحيل املتعلق بدراسة التبعات الاقتصادية حلق اإ

التوضيحي اخلاص ابدلراسة بعد اس تكاملها. وكام فعلوا يف اجامتعات اللجنة السابقة ويف امجلعية العامة السابقة، فقد قام بدمع 
عادة الاقرتاح اذلي قدمته الس نغال والكونغو واملتعلق  املناقشات عادة البيع عىل املس توى ادلويل. وقد متت اإ املتعلقة حبق اإ

ىل ادلورة السابعة والعرشية للجنة ادلامئة  بتضمني املوضوع يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإ
جملاورة ومت تأأجيل مناقش ته لدلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق املعنية حبق املؤلف واحلقوق ا

ذا مت التوسع يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف  اجملاورة. ولهذا السبب جيب اعطاء أأولوية لهذه املسأأةل اإ
ضافية يف املس تقبل. وف امي يتعلق ابقرتاح وفد الاحتاد الرويس، فقد أأحاط الوفد علام هبذا واحلقوق اجملاورة لتشمل بنود اإ

الاقرتاح املتعلق بتقوية حامية حقوق خمريج املرسح عىل املس توى ادلويل. ولأن الوثيقة قد مت احلصول علهيا مؤخرا فقط، 
ىل مزيد من الوقت ملراجعة الاقرتاح وحيتفظ حبق اختاذ موقف جتاهها.  ن الوفد حيتا  اإ  فاإ

وأأعاد وفد جورجيا متحداث ابمس ومجوعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق التأأكيد عىل الأمهية الكربى اليت يولهيا  .238
عادة البيع ابلنس بة للعمل املس تقبيل يف اللجنة. وقد أأعربت  لالقرتاح اذلي تقدم به وفدي الس نغال والكنغو بشأأن حق اإ

ض التوضيحي املفصل والتقرير املرحيل اخلاص ابدلراسة املتعلقة ابلتبعات اجملموعة عن شكرها للربوفيسورة جرادي عىل العر 
عادة البيع أأثناء اجللسة السابقة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. ورحب الوفد ابلعرض  الاقتصادية حلقوق اإ

مني البند املقرتح يف جدول أأعامل اللجنة واذلي التوضيحي اخلاص ابدلراسة بعد اس تكاملها. وأأكدت اجملموعة عىل تأأييدها لتض
ىل تبادل وهجات نظر فعال حول هذا املوضوع. ويف الوقت نفسه، أأعرب الوفد عن شكره لوفد التحاد الرويس  س يؤدي اإ

ىل عىل طرحه املقرتحات املتعلقة بتعزيز حامية حقوق خمريج املرسح عىل املس توى ادلويل. كام أأحاط علام ابلوثيقة وتطلع اإ 
 عقد مناقشات حول املوضوع. 

ورصح وفد الس نغال متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية بأأنه يعرب عن امتنانه لوفد الاحتاد الرويس عىل اقرتاحه  .239
املتعلق بتعزيز حقوق خمريج املرسح عىل املس توى ادلويل. وقد أأحاط علام مبحتوى املقرتح. وابلرمغ من ذكل، فقد تلقى 

نه يود تأأجيل مناقشة املقرتح.  العرض بصورة لقاء لكامت. ونتيجة ذلكل، فاإ متأأخرة نوعا ما مثل الوفود الأخرى اليت قامت ابإ
ىل دراسة النطاق املتعلقة ابلبيئة الرمقية وأأعرب عن انتظاره ابهامتم لدلراسة بعد اس تكاملها. كام أأحاط علام أأيضا  وأأشار اإ

عادة البيع واعرب عن انتظاره ابهامتم لتقدمي عرض توضيحي حول هذا املوضوع. ابدلراسة املتعلقة ابل اثر الاقتصادية حل  ق اإ

ىل وفد الاحتاد الرويس عىل مقرتحاهتم. ورصح  .240 وأأعرب وفد الصني عن شكره لوفدي الكونغو والس نغال ابلإضافة اإ
 اح وهو ما س ييرس مناقشة املسأأةل. بأأن الاقرتاح اذلي قدمه وفد الاحتاد الرويس ميثل مسأأةل هممة للغاية. وتمت دراسة الاقرت 

عادة البيع. وأأشار أأنه سوف يتقدم ببعض املقرتحات املتعلقة  .241 وحتدث وفد الس نغال بصفته الوطنية حول حق اإ
ذا مت  ابلطريقة اليت حيب أأن يرى هبا سري املناقشات يف فرتة لحقة. وعرب عن امتنانه لالهامتم اذلي أأبدته ادلول ابملوضوع. واإ

عادة البيع للأس باب اليت طرحهتا الوفود الأخرى. وفامي يتعلق التوسع يف عطاء الأولوية حلق اإ  جدول أأعامل اللجنة جيب اإ
نه اكن اقرتاحا معقول ومرشوعا للغاية وقد أأاثر مسائل موضوعية وهامة  ابقرتاح ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فاإ

ثناء املناقشات حول املوضوع. وقد تقدم بتعليقات حول الاقرتاح اذلي طرحه وفد للغاية. وس يقوم الوفد بتقدمي تعليقاته أأ 
الاحتاد الرويس. ومن الواحض أأن خمريج املرسح هلم نفس احلقوق اليت يمتتع هبا أأي خشص تمت حامية حقوقه. فالنص والصوت 

نتا  املرسيح . وهذا ما جيعل املرسح ممتزيا عن والإضاءة والمتثيل والأصوات واملشاهد لكها عوامل تدخل يف خلق الإ
نتاهجم  بداعي ويرتكوا بصامهتم عىل اإ خرا  معل اإ خرا  معل ما. مفخريج املرسح يقومون ابإ ن الأمر ل يتعلق ابإ السيامن. اإ

ن استبعاد خمريج املرسح من حامية حقوق املؤلف  ىل ذكل، فاإ املرسيح. وميثل ذكل جزء ل يتجزأأ من العمل. وبعد الإشارة اإ
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ن النصوص ادلولية ل تس تثين ابلرضورة خمريج املرسح قد ت  سبب مصاعب وقد ينشأأ عهنا مشالت. وابلرمغ من ذكل، فاإ
ىل املزيد من املعلومات حول هذا املوضوع. وس يقوم  من امحلاية اليت توفرها حقوق املؤلف. وبناء عليه، اكن هناك حاجة اإ

 املسأأةل. الوفد مبتابعة التطورات التالية فامي يتعلق هبذه 

هنم يفهمون مجيعا  .242 وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن شكره لاكفة الوفود اليت حتدثت ابلفعل عن اقرتاحه ودمعته. اإ
مدى أأمهية القواعد الاقتصادية حلق املؤلف. لقد اكنت مسأأةل هممة للك دوةل من ادلول الأعضاء. وابلرمغ من ذكل ل جيب 

املؤلف يف تطوير ثقافة البالد. لقد أأىت الأثر الاجامتعي حلق املؤلف من دمعه أأن ينىس أأي مهنم ادلور اذلي لعبه حق 
ىل جنب وجيب أأن يسرتشد هبام أأي معل حول هذا املوضوع يف املس تقبل. وقد  للتأأليف والإبداع. وقد سار الأمران جنبا اإ

 جدول الأعامل. ويس تحق هذا املوضوع أأيد الوفد بقوة فكرة تضمني دراسة حول مسأأةل حق املؤلف يف جمال البيئة الرمقية يف
ن الانرتنت  املزيد من ادلراسات لأنه ميثل مس تقبل حق املؤلف. واكن ميثل أأحد املسائل اليت جيب مناقش هتا يف اللجنة. اإ

ىل أ لية لتنظميها س يواهجون خسائ ذا مل يس تطيعوا التوصل اإ ر والبيئة الرمقية يتواجدان يف لك جمال من جمالت حق املؤلف واإ
خضمة. ويتضمن ذكل اخلسائر الاقتصادية واخلسائر الاجامتعية من وهجة نظر تطوير الثقافة. ونتيجة ذلكل، دمع الوفد القيام 

عادة  بعمل يتعلق هبذا اجملال يف املس تقبل. كام أأيد الوفد أأيضا الاقرتاح اذلي طرحه وفدي الس نغال والكونغو حول حق اإ
ات أأمهية اقتصادية كبرية وينبغي دمعها يف بيئة حقوق الطبع والنرش ادلولية. واكن هناك يف البيع. واكن ذكل أأيضا ميثل قضية ذ

الترشيع الرويس نص قانوين يغطي هذه القضية. ويف الوقت نفسه، جعلت مسأأةل التنظمي ادلويل من الصعب التعامل مع 
ض التعليقات اليت تتعلق ابلقرتاح اذلي قدمه خالل الأجور يف هذا اجملال. وقد أأيد الوفد هذا الاقرتاح. واكن دلى الوفد بع

امجلعية العامة الأخرية، واذلي طرحه مرة أأخرى يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وتتضمن طرق حصول 
دخال تغيريات عىل املعاهدات أأو التفاقيات ادلولية كأحد طرق التعام ل مع هذه القضية. خمريج املرسح عىل وضع قانوين اإ

عداد وثيقة فردية ومنفصةل تتناول هذا املوضوع، أأو ميكهنم  وهناك طريقة أأخرى ويه اعامتد معاهدة دولية جديدة. وميكن أأن اإ
ىل مواصةل مناقشة هذا املوضوع، لكهنم مل  جراء التغيريات املناس بة عىل املعاهدات ادلولية املوجودة ابلفعل. وقد اكنوا حباجة اإ اإ

بداعية تضمنت مجيع أأنواع حيتاجو  ىل وقت طويل جدا حلهل. لقد قام اتخمرجون يف املسارح احلديثة ابنتا  أأعامل اإ ا ابلرضورة اإ
النشاط املرسيح، مبا يف ذكل المتثيل، وادليكور، والصوت واملوس يقى التصويرية. وتتشابه لك تكل الأنشطة للأنشطة اليت 

بداعهم حبقوق النرش. ولسوء احلظ، مل تنال حقوق يقوم هبا اتخمر  السيامنيئ. ومع ذكل، مت ت تغطية حقوق خمريج السيامن واإ
ذن من اتخمر   اتخمرجني املرسحيني نفس احلظ. غالبا ما اكن يمت اس تخدام العروض املرسحية من قبل أأطراف اثلثة دون اإ

 املرسيح وبدون دفع أأجور هلم. واكنت تكل يه املشلكة اليت حياولون معاجلهتا.

لغ الرئيس الوفد أأنه ستتاح هل الفرصة لحقا لرشح اقرتاحه. وستنظر اللجنة يف الاقرتاح بعد أأن تكون قد اس متعت وأأب .243
ىل العروض التوضيحية للربوفيسورات.   اإ

نه يرغب يف امليض قدما ومناقشة الاقرتاح  .244 وذكر وفد الاحتاد الرويس أأنه لأن املناقشات اكنت جتري ابلفعل، فاإ
ن الوفد س يوافق عىل اقرتاحه وس يقدم تفسريا أأكرث تفصيال حول الاقرتاح يف ابلتفصيل. ومع ذ ذا أأراد الرئيس، فاإ كل، واإ

 مرحةل لحقة.

عادة البيع. وأأعرب أأول عن امتنانه للربوفيسورات للعرض  .245 وأألقى وفد الياابن بيانه فامي يتعلق ابلقرتاح املتعلق حبق اإ
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. واكنت الياابن واحدة من ادلول اليت مل تكن  التوضيحي اذلي قدموه خالل اللجنة ادلامئة

عادة البيع. وس تكون املعلومات املتعلقة هبذا احلق أأو ال لية مفيدة هلم لتحليل املوقف  ترشيعاهتا الوطنية تتضمن احلق يف اإ
دخال مواضي ع جديدة قد يقلل من الوقت املتوافر للبنود احلالية، احلايل مبوضوعية. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن قلقه من أأن اإ

 مبا يف ذكل معاهدة البث. فينبغي أأن تركز اللجنة عىل القضااي احلالية يف جدول الأعامل.
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عادة البيع، والاقرتاح املقدم من الاحتاد الرويس. وسوف  .246 وأألقى وفد الربازيل بيانه بشأأن الاقرتاح املتعلق حبق اإ
ذا اكن ذكل مقبول. حيتفظ الوفد ابحلق  يف تقدمي تعليقاته عىل الاقرتاح املتعلق حبق املؤلف يف البيئة الرمقية يف وقت لحق، اإ

عادة البيع، رحب الوفد ابملناقشات اليت جرت يف اللجنة. واكنت هناك أأحاكم قانونية يف الربازيل حول  وفامي يتعلق حبقوق اإ
املزيد عن هذا املوضوع والإسهام يف املناقشات. كام اس متع ابهامتم كبري  هذا احلق. وس يكون من دواعي رسور الوفد معرفة

ىل املناقشات اخلاصة ابلقرتاح املتعلق حبقوق املبدعني وأأحصاب احلقوق ال خرين يف الأعامل املرسحية. وهو يتشاور حاليا  اإ
دد حول هذا الأمر ولكن الاقرتاح حيتوي مع السلطات املعنية يف عامصته بشأأن هذه املسأأةل. ومل يكن هناك بند قانوين حم

 عىل عنارص هممة للغاية للمناقشة وجديرة ابملناقشة.

عادة البيع يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق  .247 درا  حق اإ وأأيد وفد جنوب أأفريقيا اقرتاح الس نغال والكونغو ابإ
العديد من ادلول الأعضاء، ول س امي ادلول اليت تقوم حاليا املؤلف واحلقوق اجملاورة. واكن هذا املوضوع همم وميكن أأن يساعد 

صالحات يف حقوق املؤلف دلهيا وتود أأن تدر  هذه املسأأةل يف قوانيهنا الوطنية. وفامي يتعلق ابقرتاح الاحتاد  دخال اإ ابإ
ىل تطوير ق انون حق املؤلف عىل الرويس، ميكن لدلراسة املقرتحة أأن تضيف قمية للمناقشات اليت جتري يف اللجنة وتؤدي اإ

 املس تويني الوطين وادلويل.

ىل الوفود الأخرى يف الإعراب عن دمعه لالقرتاح املقدم من الس نغال والكونغو لإدرا  موضوع  .248 وانضم وفد بوتسواان اإ
عادة البيع يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. واكن من الواحض أأن هناك  عددا كبري حقوق اإ

درا  هذه احلقوق يف ترشيعاهتا.  عادة البيع يف قوانيهنا أأو اكنت تدرس اإ من ادلول الأعضاء يف الويبو اليت اكن دلهيا حقوق اإ
عادة البيع أأن تساعد املرشعني بتكل ادلول وينبغي  ونتيجة ذلكل، مفن شأأن املناقشات اليت جتري يف اللجنة بشأأن حقوق اإ

ضوع يف اللجنة. وأأحاط الوفد علام ابلقرتاح املقدم من الاحتاد الرويس بشأأن تعزيز حقوق اتخمرجني منح الأولوية لهذا املو 
املرسحيني عىل املس توى ادلويل. ويود الوفد احلصول عىل مزيد من الوقت دلراسة الاقرتاح وسيشارك بشلك بناء يف 

 املناقشات اليت س تجري بعد ذكل.

يكية بعض املالحظات عىل املوضوعني الذلين جتري مناقش هتام. أأول، فامي يتعلق وقدم وفد الولايت املتحدة الأمر  .249
ابلقرتاح اخلاص حبق املؤلف يف العرص الرمقي، أأكد الوفد عىل أأنه ينبغي للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأن 

ون ضغوط يتسبب فهيا وضع املعايري. ومن املؤكد أأن تكون منتدى ملناقشة قضااي حق املؤلف الهامة يف الوقت املناسب وبد
جمال حق املؤلف يف العرص الرمقي ميثل جمال واسعا واكنت العديد من املوضوعات اليت جيب النظر فهيا مبثابة فرصة عظمية 

ىل املناقشات والتوضيحات اليت يقدهما ا لأساتذة، حيث لختبار هذا الهدف من الناحية العملية. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ
ىل تبادل ممثر لوهجات النظر. واكن ذكل، وس يظل توهجه  بدأأت اللجنة يف تضييق املوضوعات، ومن املرحج أأن يؤدي ذكل اإ

عادة البيع، ل ينبغي أأن تتفاجأأ اللجنة بأأن الولايت املتحدة ليست من بني ادلول  يف هذا اجملال. وفامي يتعلق حبق حق اإ
ذت حق التتبع. ومع ذكل، اكن املوضوع ميثل أأحد الاهامتمات احليوية يف الولايت املتحدة. ويف الأعضاء يف الويبو اليت نف

أأخرى، يف هذا . ومرة 2013ال ونة الأخرية، قدم مكتب حق املؤلف مراجعة دلراس ته اليت أأجراها عن هذا املوضوع يف عام 
ىل وضع الس ياق، اكن هذا املوضوع من املوضوعات اليت من شأأهنا توفري م وضوع جيد للمناقشة، دون أأن يؤدي ذكل اإ

درا   معايري. ويف هذا الصدد، اتفق الوفد مع وفد الياابن عىل أأن جدول الأعامل اكن مكتظا للغاية يف ذكل الوقت، وأأن اإ
ىل هذا املوضوع حتت عنوان "مسائل أأخرى" قد وفر ماكان يف جدول الأعامل لإجراء هذه املناقشة املوضوعية. وتطلع ال وفد اإ

 الاطالع عىل العروض التقدميية اخلاصة ابملوضوع.

عادة البيع يف جدول الأعامل املس تقبيل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق  .250 درا  حقوق اإ وأأيد وفد كوت ديفوار اإ
عادة البيع بوصفه حق اقتصادي همم. وقد لحظ الوفد أأن هناك بعض الوف نه سينفذ حق اإ ود املتشككة. ومع اجملاورة وقال اإ

ىل تبين معاهدة، ولكهنا سوف تساعد عىل مواصةل  عادة البيع اإ ذكل، مل يكن من الرضوري أأن تؤدي املناقشات حول حق اإ
جراء مزيد من املناقشات بعد العرض.  دراسة املوضوع. لقد اكنت املناقشة وثيقة الصةل للغاية واحتفظ الوفد ابحلق يف اإ
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يران الإ  .251 ىل العرض املتعلق ابجلوانب وشدد وفد مجهورية اإ نه يتطلع اإ عادة البيع. وقال اإ سالمية عىل أأمهية حق اإ
عادة البيع، ورحب ابملزيد من املناقشات بشأأن هذه املسأأةل يف ادلورة املقبةل للجنة. وأأعرب الوفد عن  الاقتصادية حلق اإ

ت املعنية يف العامصة وس يقدم الوفد تعليقات تقديره لقرتاح الاحتاد الرويس. واكن الاقرتاح قيد النظر من جانب السلطا
 أأوحض يف املس تقبل.

عادة البيع يف جدول  .252 درا  احلق يف اإ نه اتبع ابهامتم كبري اقرتاح الس نغال والكونغو املتعلق ابإ وقال وفد الاكمريون اإ
عادة البيع حقا اقتصاداي منصوص عليه يف ترشيعات الاكمري  ون املتعلقة حبق املؤلف الأعامل للعمل يف املس تقبل. واكن حق اإ

 واحلقوق اجملاورة. وسوف يتابع الوفد خمتلف املناقشات ابهامتم وس يقدم مساهامته املتواضعة أأثناء تطور املناقشات.

عادة البيع وحقوق املؤلف يف البيئة  .253 ورصح وفد الهند بأأنه يعرتف بظهور قضااي جديدة وهممة مثل حقوق الفنان يف اإ
ل أأهنا مل تطبق يف مجيع ادلول الأعضاء بسبب طبيعته الرمقية. وابلرمغ من أأ  عادة البيع، اإ ن اتفاقية برن قد أأقرت حق اإ

ىل املالكني  لزامية. ومن خالل الاعرتاف هبذا احلق عرب ادلول الأعضاء ميكن ضامن نقل الفوائد اإ الاختيارية أأو غري الإ
راسة بشأأن حقوق اتخمرجني املرسحيني مبوجب قوانني حق املؤلف الرشعيني. وأأيد الوفد اقرتاح الاحتاد الرويس لبدء القيام بد

 يف ادلول الأعضاء. وس يقدم الوفد تعليقات تتعلق ابلقرتاح يف الوقت املناسب.

وفتح الرئيس الباب للمراقبني لتقدمي تعليقاهتم. وطلب مهنم ان تكون مدة التعليق دقيقتني. وقد وضعت الأمانة هجاز  .254
 كل.توقيت للمساعدة يف ذ

عادة البيع. ومن الرائع أأن تقوم  .255 وذكر ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة أأنه يؤيد ابلتأأكيد الاقرتاح املتعلق حبقوق اإ
الويبو بعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة تتناول الأعامل الفنية املادية. وفامي يتعلق مبسأأةل حقوق النرش يف العرص الرمقي، 

طالبة كبري اخلرباء الاقتصاديني املثول أأمام اللجنة، ملناقشة نوع التحليل اذلي قد يساعد عىل تعميق س يكون من الأفضل م
فهم قضااي التوزيع اليت أأثريت يف الاقرتاح الأصيل. واكن من املثري لالهامتم أأن يقوم اخلرباء ابلبحث قليال يف كيفية معل 

 ، اذلي مت اصداره يف الس بعينيات، يف العرص الرمقي.وقانون تونس المنوذيج 1971ملحق اتفاقية برن لعام 

س بانيا، تركز عىل دراسة وحتليل حق املؤلف من  .256 ورّصح ممثل معهد املؤلفني بأأنه منظمة أأحباث غري رحبية مقرها يف اإ
جنة اكن أأماهما وهجة النظر القانونية والتجارية. كام طورت العديد من ادلورات التدريبية يف هذا اجملال. ومن املؤسف أأن الل 

عادة البيع، اليت قدمهتا الس نغال والكونغو، والاقرتاح املتعلق حبق اتخمرجني  يوم واحد فقط لنظر الاقرتاحات املتعلقة حبقوق اإ
املرسحيني اذلي قدمه الاحتاد الرويس. وقد أأيد الك املقرتحني. وفامي يتعلق ابلقرتاح املتعلق حبق املؤلف يف البيئة الرمقية، 

عدادها من معلية العصف اذلهين اليت نظمهتا الويبو يف أأبريل عىل اس تف  ذا اكن ميكن حتميل الاس تنتاجات اليت مت اإ رس عام اإ
املوقع الإلكرتوين. ومن بني تكل الاس تنتاجات، أأكد عىل رضورة توضيح مفهوم التصال ابمجلهور اليت وردت يف معاهدات 

حتاد الأورويب وبعض احملامك الوطنية الأخرى احلق بطريقة تتعارض مع روح التفاق الويبو. وقد فرست حممكة العدل التابعة لال
ليه الأطراف املتعاقدة يف املعاهدات. عىل سبيل املثال، يبدو أأن حق التصال ابمجلهور يف احلالت  الإقلميي اذلي توصلت اإ

من معاهدة الويبو بشأأن حق  2-6عليه يف املادة اتخمتلفة قد خضع ملبدأأ استنفاد. واكن حق التوزيع خاضعا للحمك املنصوص 
املؤلف. وقد نظرت حممكة العدل التابعة لالحتاد الأورويب يف احلمك وفقا ملبادئ الويبو التوجهيية. ونتيجة ذلكل، ينبغي وضع 

س تخدامات مبادئ توجهيية جديدة للويبو من أأجل توضيح مفهوم التصال ابمجلهور، وضامن أأن أأحصاب احلقوق قد أأذنوا اب
قلميية، من منطلق املادة  مكرر من اتفاقية برن املتعلقة حبيادية  11التصال ابمجلهور، اليت تقوم هبا منظامت غري املنظامت الإ

 القانون يف البيئة الرمقية.

ق املؤلف وأأكد ممثل رابطة ادلول املس تقةل عىل أأمهية التحليل اذلي أأجرته ومجوعة أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن ح .257
جراء أأحباث حول الإنرتنت والتقنيات الرمقية  يف البيئة الرمقية. واكنت رابطة ادلول املس تقةل منظمة ل هتدف للرحب وقامت ابإ

من منظور أأاكدميي وس يايس. ويف بيئة يس يطر فهيا الاحتاكر عىل توزيع السلع واخلدمات، واليت تربط بني املس تخدمني 
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سة ذات أأمهية كبرية. واكن هذا هو احلال ابلنس بة للمبدعني يف اجلنوب العاملي. واكنت رابطة واملبدعني، اكنت هذه ادلرا
ادلول املس تقةل قلقة بشلك خاص فامي يتعلق ابملسائل اليت يقوم فهيا الوسطاء عىل املنصات بفرض قوانني امللكية الفكرية 

ليات قامئة ملعاجلة معليات الاسرتداد واس تعادة الأعامل اليت ُأزيلت اخلاصة هبم عىل املبدعني يف مجيع أأحناء العامل. واكن دلهيم أ  
جراءات دون تربير أأو تفسري  بصورة غري منصفة من املنصات. فقد أأظهر الأمر نقصا خطريا يف الشفافية، وكثريا ما اختذت اإ

بات واملتاحف واحملفوظات مناسب. ومن املهم بنفس القدر أأن يس متروا يف البناء عىل التقييدات والاس تثناءات للمكت 
 واملؤسسات التعلميية والباحثني واملس تخدمني يف البيئة الرمقية.

ن منظمته متثل أأكرث من  الاحتاد الوحدوي الإيطايل للكتَّابوقال ممثل  .258 من املؤلفني والفنانني البرصيني  25000اإ
الاحتاد الوحدوي الإيطايل قوقهم. وأأيد أأعضاء والكتاب السيامنئيني والكتاب املرسحيني واملوس يقيني وتعمل عىل حامية ح

عادة البيع يف أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق  للكتَّاب درا  حق الفنانني يف اإ اقرتاح الس نغال والكونغو ابإ
ىل الفنانني العديد من الفنانني الأقل شهرةالاحتاد الوحدوي الإيطايل للكتَّاب اجملاورة يف املس تقبل. مشل أأعضاء  ، ابلإضافة اإ

املعارصين املشهورين واذلين شوهدت أأعامهلم يف مجيع أأحناء العامل. ومل يكن هناك أأي دليل عىل أأن احلق اكن هل تأأثري سليب 
عىل سوق الفن. وقد بينت أأحدث ادلراسات أأن الغرض من تعممي احلق يف أأورواب هو معاجلة تشويه السوق الناشئ عن 

عادة البيع يف العديد  وجود احلق يف بعض ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب، وليس يف دول أأخرى. وقد مت اعامتد حق اإ
من البدلان يف العامل واكنت اخلطوة التالية يه أأن يمت تنفيذه يف مجيع البدلان، حبيث يس تفيد مجيع الفنانني من احلق حيامث 

جراء  بيعت أأعامهلم. وقد حان الوقت بوجه خاص لعامتد حق عادة البيع الولايت املتحدة الأمريكية، حيث مت اإ الفنانني يف اإ
العديد من معليات مبيعات الأعامل الفنية واليت شلكت جزءا ذو قمية كبرية للغاية يف سوق الفن العاملي. واكن عدم حصور 

عادة بيع أأعامهلم ميثل رضرا اقتصاداي عىل املبدعني من أأي جنس ية وعىل سوق الفن. وقد أأدى  الفنانون عىل أأجور مقابل اإ
ذا مل يكن هناك استامثر مس متر يف مصدر الأعامل. نتا  الأعامل الفنية اإ ىل عدم اس تدامة اإ  ذكل اإ

عادة البيع، وعىل  .259 وأأعرب ممثل املنتدى ادلويل للمؤلفني عن امتنانه مجليع ادلول الأعضاء اليت أأيدت حق الفنان يف اإ
نشاء نظام بييئ ازدهرت فيه الفنون من خالل الاس مترار يف وجه اخلصوص الكونغو والس نغال. وس عادة البيع يف اإ اعد حق اإ

ىل اتباع هنج متسق جتاه حقوق الفنانني عىل املس توى  نتاهجم القادم. واكنوا حباجة اإ ىل املبدعني، مبا ساعد عىل متويل اإ ادلفع اإ
بداعات الفنانني يف لك بدل. وكام  فعل املتحدث السابق، أأكد ممثل املنتدى أأن ادلراسات ادلويل، لضامن احرتام وتشجيع اإ

عادة البيع أأظهرت أأن هذا احلق مل يكن هل أأثر سليب عىل سوق الفنون. ورحب املنتدى ادلويل  املتعلقة حبق الفنان يف اإ
عادة البيع عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، مم درا  حق اإ ىل حتقيق للمؤلفني ابإ ا س يؤدي اإ

 التاكفؤ يف الفرص يف مجيع أأحناء سوق الفن يف ظل العوملة، وهو ما س يفيد مجيع الفنانني، بغض النظر عن ماكن بيع أأعامهلم.

وأأيد ممثل الاحتاد الأمرييك الالتيين الأيبريي لفناين الأداء الاقرتاح اذلي قدمته ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية  .260
س امي يف ضوء عدم قدرة املعاهدات احلالية عىل اعامتد مناذ  جديدة من الأعامل، حيث يرى املؤدون والفنانون والاكرييب، ل 

أأن مشاركهتم ل تمت جمازاته ماداي بشلك اكف. وقد أألفت دراسات، ومت تقدمي تقرير، سيسمعون عنه فامي بعد. ومع ذكل، 
ن عددا قليال فقط من ادلول الأع ضاء قد اعمتد أأو سن ترشيعات مناس بة للبيئة الرمقية. وذلكل، ينبغي وابلرمغ من ذكل، فاإ

أأن يس متروا يف دراسة التأأثري عىل سلسةل القمية لامنذ  الأعامل اجلديدة، ل س امي الأداء، حيث أأهنم ل يمت متثيلهم بشلك حصيح 
. واكن اقرتاح ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية ول حيصلون عىل املاكفأأة اليت ينبغي احلصول علهيا، من خالل املعاهدات ادلولية

درا  املسأأةل كبند دامئ يف جدول أأعامل اللجنة، فيجب حنها  ذا اعتقد املندوبون أأنه ينبغي اإ والاكرييب مفيدا وينبغي مناقش ته. واإ
 الوقت والاحرتام اذلي تس تحقه مثل هذه القضية الهامة.

ن الاحتاد ادلويل مجلعيات وقال ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني  .261 عادة البيع. اإ نه يعرتف بعاملية حق اإ وامللحنني اإ
املؤلفني وامللحنني هو منظمة ل هتدف للرحب وتدير حقوق املاليني من املؤلفني يف مجيع أأحناء العامل، وخاصة أأولئك اذلين 

عادة البيع لب عض الوقت وابلنس بة لبعض الفنانني وفناين يعملون يف قطاع املصنفات السمعية والبرصية. وقد مت تنفيذ حق اإ
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الأداء. وقد تلقى البعض فقط الأجور اليت ينبغي أأن حيصلوا علهيا. مل يكن من املمكن القول أأنه مل يكن هناك أأي عداء جتاه 
درا  احلق ابلاكمل يف مم عادة البيع يف بعض البدلان. ومل يكن من السهل أأبدا تطبيق حق من احلقوق. لقد مت اإ ارسات حق اإ

ناكر أأن هناك فكرة مرشوعة وراخسة جيدا ويه تتعلق بأأنه عندما يمت  سوق الفن العامل، واذلي اعرتف به. ول أأحد يس تطيع اإ
ن  ن للمؤلف وامللحن مصلحة يف جناح العمل. ومع ذكل، ففي عامل الفنون البرصية، فاإ بيع كتاب أأو عندما يمت بث أأغنية، فاإ

ن السبيل الوحيد لرتباطه بنجاحه هو ضامن العمل الأصيل هل أأمهية أأكرب يف  سوق الفن. ومبجرد أأن يقوم الفنان ببيع معهل، فاإ
عادة البيع قدر كبري من الإيرادات مجليع اذلين  عادة البيع. وبطبيعة احلال، مل يوفر حق اإ احلصول عىل مزااي من خالل حق اإ

 يغطهيم احلق، ولكنه اكن همام يف سوق الفن.

 البيئة الرمقية

أأعرب وفد الربازيل عن شكره مجليع الوفود اليت أأعربت عن دمعها لقرتاح ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  .262
لإجراء مناقشة بشأأن حق املؤلف يف البيئة الرمقية. وشكر الوفد انئب املدير العام والأمانة العامة عىل تلكيفهم ابدلراسة 

وس تاما وقامت بتنظمي معلية العصف اذلهين. لقد اكنت مبثابة اخلطوة الأوىل يف الاس تطالعية اليت أأجرهتا بروفيسورة ر 
العملية الأمشل اليت تتعلق مبعاجلة القضااي اخلاصة حبق املؤلف يف البيئة الرمقية. واكن الوفد قد اس متتع أأيضا ابلوثيقة املوجزة 

الشمولية، متثل معليات العصف اذلهين اليت جتمع لعملية العصف اذلهين. وبرشط أأن تمتتع هذه التدريبات ابلشفافية و 
اخلرباء، يه طريقة جيدة للنظر يف املناقشات والقرارات اليت تتخذها ادلول الأعضاء. وخضعت حقوق املؤلف لتغيريات 

جياز، جوهرية نتجت عن الوترية الرسيعة لتطور التكنولوجيا يف البيئة الرمقية. وقد أأوحض ملخص معلية العصف اذلهين ذكل  ابإ
"يبدو ابلرضورة أأن املعايري القانونية غري مكمتةل". وشدد الوفد عىل نقطتني هامتني طرحتا خالل جلسة العصف اذلهين. وقد 

ىل درجة حرماهنم حىت من  قيل، "ينبغي أأن نضمن أأن املؤلفني اذلين ضاعوا يف سلسةل الاس تغالل الهائةل مل يمت هتميشهم اإ
ونه". وقد أأعرب عن هذا القلق بوضوح يف الوثيقة اليت أأعدهتا ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية التعويض العادل اذلي يس تحق

ىل أأنه "جيب التذكري بأأنه يف هذا املنعطف يوجد قانون حقوق املؤلف نظرا لوجود مبتكر  والاكرييب. وقد مت الإشارة أأيضا اإ
ن نس يان العنرص الأسايس هو نس يان أأساس ميثل خشصا طبيعيا وأأن هذا املبتكر هو أأصل املصنفات املقدمة  للجمهور. اإ

اجملال". وقد مت تلخيص وهجات النظر القانونية هذه جزئيا يف ادلراسة الاس تطالعية اليت أأجرهتا ادلكتورة روس تاما واليت 
أأحاكم وطنية بشأأن تصف النظم القانونية اتخمتلفة، والطريقة اليت حاولت هبا البدلان معاجلة املسائل. وقد أأوحضت عدم وجود 

برازها يف اقرتاح ومجوعة بدلان  ىل أأن تعمل اللجنة عىل العنارص اليت مت اإ الشفافية والأجور يف البيئة الرمقية، مما يعزز احلاجة اإ
أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقد مت التعبري عن أأس ئةل واهامتمات العديد من املؤلفني وفناين الأداء واملبدعني، ليس فقط يف 

اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ولكن أأيضا يف وسائل الإعالم العامة. وكام ُذكر يف دراسة النطاق، "مل 
يتجاوز سوى عدد قليل من ادلول الأعضاء أأحاكم املعاهدات اليت تديرها الويبو من خالل ضامن حصول أأحصاب احلقوق 

ولكن مرة أأخرى، أأكد ذكل عىل حقيقة أأن الترشيعات الوطنية اكنت غالبا ما تتشلك  عىل أأجور مناس بة يف البيئة الرمقية".
ىل حل دويل شامل ملعاجلة املسأأةل عىل حنو  واكن أأحد اخليارات سليم. من خالل قواعد متعددة الأطراف،مبا يعزز احلاجة اإ

ىل امل  صنفات الرمقية. واكنت الربازيل ترغب يف اليت حفصهتا ادلكتورة روس تاما هو اس تخدام الأجر العادل، مع الإشارة اإ
اس تكشاف هذا اجملال، حيث اكنت هناك ابلفعل صيغة يف معاهدات الويبو وأأمثةل عىل املامرسات الوطنية. وقد أأدرك 

نصافا للقمية". وقد  ىل التفكري يف تقامس أأكرث اإ ملخص معلية العصف اذلهين أأمهية قضية الأجور العادةل وأأكد عىل "احلاجة اإ
افقت الربازيل متاما عىل هذا املنظور، وأأيدت بشلك خاص فكرة أأن "منشئ احملتوى ميثل أأصل املصنفات املقدمة و 

للجمهور، وأأن ذكل ميثل أأساس حقوق املؤلف". ومع ذكل، اكن هذا الأساس معرضا للخطر بسبب ما يسمى جفوة القمية يف 
حتقق الكثري ملساعدة الأطراف املعنية عىل التغلب عىل جفوة القمية.  املبلغ املس تحق عن احلقوق. ومن شأأن زايدة الشفافية أأن

ىل  ولضامن وجود ترتيبات مفيدة ومتبادةل، يبدو من الرضوري توفري الأدوات اليت تس تخدم يف حاةل عدم الامتثل يف الوصول اإ
واملبالغ اليت قاموا ابس تالهما، للمدفوعات  املعلومات يف البيئة الرمقية. وتسمح الشفافية للمبدعني والفنانني ابلتوصل لفهم جيد

دارة حقوقهم الرشعية وممارس هتا، مع ضامن املساءةل الصحيحة املتعلقة ابس تخدام مصنفاهتم. ويتطلب حتقيق المنو  وتعزيز اإ
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ناك ر مسامهة املس تدام للسوق الرمقية أأن يمت احلفاظ عىل قمية املوس يقى وأأن يمت ماكفأأة الإبداع بشلك مناسب. ول ميكن اإ
ىل املوس يقى. وأأظهر ملخص جلسة العصف اذلهين أأن العديد من  املنصات الرمقية اجلديدة بوصفها هجات تيسري للوصول اإ
الأس ئةل قد أأثريت، ومعظمها ذات أأمهية قصوى، يف حني مت اقرتاح عدد قليل من الإجاابت. واكنت تكل التطورات، اليت 

ة وأأثرت بشلك كبري عىل أأداء السوق. ومن املقرر أأن تسامه الويبو وادلول الأعضاء حدثت يف ال ونة الأخرية، درامية للغاي
فهيا مسامهة موضوعية. ولهذا السبب اقرتحت الربازيل أأن يصبح حق املؤلف يف البيئة الرمقية بندا حمددا يف جدول أأعامل 

ىل  اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. ودعا اقرتاح ومجوعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب ادلول الأعضاء اإ
مناقشة هذه املسأأةل، دون املساس بأأي شلك من الأشاكل بنتاجئ املناقشات. وميكن للجميع تقدمي مساهامت يف املناقشة. ومل 

ملعتقد أأنه اكن من ينس الوفد للحظة أأن الويبو يه منظمة يقودها الأعضاء وواكةل اتبعة للأ مم املتحدة. وأأخريا، اكن من ا
املمكن معاجلة املوضوع والاهامتم به ابلصورة والإحلاح اذلي يس تحقه، دون التأأثري عىل الوقت اتخمصص ملوضوعات أأخرى 

 ذات صةل يف جدول الأعامل، واليت تتطلب أأيضا التفكري فهيا ومناقش هتا بعمق.

رييب وأألقى بيانه فامي يتعلق ابلقرتاح اخلاص بتحليل وحتدث وفد كوس تارياك ابمس ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاك .263
حق املؤلف يف البيئة الرمقية. وأأعرب عن أأمهل يف مواصةل املناقشات عىل أأساس الوثيقة املقدمة بشأأن هذه القضية. واكن من 

نانني وممثيل احلكومات من خمتلف الرضوري النظر يف الأس ئةل املتعلقة ابلبيئة الرمقية، واليت أأاثرها املبدعون وفنانو الأداء والف 
القطاعات. وبعد أأن أأخذ اقرتاح ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تكل اتخماوف يف احلس بان سامه الاقرتاح يف البحث 
عن حلول مشرتكة، واليت من شأأهنا أأن تعود ابلنفع عىل لك من اجملمتع وأأحصاب احلقوق، يف ضوء التحدايت اليت يواهجوهنا 

فامي يتعلق حبقوق الفنانني يف البيئة الرمقية. ولهذا السبب، اقرتح الوفد عقد مناقشة حول التحدايت اجلديدة املتعلقة هبذه 
طار اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وأأدرك الوفد أأن القضية معقدة. واكنت هناك حاجة ملحة  القضية يف اإ

يالهئا الا هامتم اذلي تس تحقه، دون املساس ابلتعامل مع بنود أأخرى يف جدول أأعامل اللجنة. وكام قيل يف ملناقش هتا مع اإ
ىل  ن الوفد يرحب بتبادل ال راء بني ادلول الأعضاء حول اقرتاحه. وأأعرب عن امتنانه لدلمع اذلي قُدم اإ ادلورات السابقة، فاإ

أأمهل يف أأن تقوم اللجنة بتحليل املسأأةل بطريقة أأكرث تركزيا الاقرتاح املطروح من ادلول الأعضاء واملراقبني، وأأعرب عن 
وتفصيال. وأأعرب عن امتنانه اخلاص لإعداد دراسة النطاق اليت قامت هبا ادلكتورة روس تاما حول حقوق املؤلف يف البيئة 

 الرمقية. لقد اكنت ادلراسة مبثابة أأداة مفيدة للغاية ملناقشة أأس باب هذه القضااي وحلولها.

ىل الأمانة، واليت س تدون يف جسالت  وطلب .264 الرئيس من املراقبني الراغبني يف أأخذ اللكمة تقدمي بياانهتم املكتوبة اإ
الاجامتع. ورحب ابدلكتورة جيدلا روس تاما يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وس تقوم بتقدمي دراسة 

  ترشيعات حق املؤلف اليت مت اعامتدها يف الس نوات العرش املاضية.النطاق اليت حتلل تأأثري البيئة الرمقية عىل

وقدمت ادلكتورة روس تاما تقريرها عن "دراسة النطاق حول تأأثري البيئة الرمقية عىل ترشيعات حق املؤلف املعمتدة يف  .265
(: 2017نومفرب  17ة، ميكن العثور عىل الفيديو اخلاص هبذا العرض يف )جلسة امجلعو ". 2016و  2006الفرتة بني عايم 

http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/35#demand 

 وقدم جلسة الأس ئةل والأجوبة.التوضيحي روس تاما عىل عرضها  ةوشكر الرئيس ادلكتور .266

ن دراسة  .267 دارة احلقوق الرمقية. اليت تتعلق ابإ قد تناولت العديد من املوضوعات املعارصة النطاق وقال وفد الربازيل اإ
ىل أأنه مت حتديد هذه ميثل واس تفرس عن الأجر العادل، اذلي اكن  جزءا من وثيقة ومجوعة أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأشار اإ

حدى اخلصوصياتاملسأأةل يف ادلراسة عىل أأهنا  ذا اكن هناك أأي أأوجه تشابه بني خمتلف عام وفد التساءل  . ومع ذكل،اإ اإ
لتنفيذ هذه  للغايةهل مت العثور عىل أأي تقارب بيهنم؟ أأو هل اكنت دلهيم طرق خمتلفة ف هذه احلقوق. بتوفري اليت تقوم البدلان 

ذا اكنت هناك أأية مقرتحات حديثة بشأأن هذا املوضوع، ومل يمت  حىت ال ن، هامل يمت تناول و احلقوق؟ واس تفرس الوفد أأيضا عام اإ
 .هبذا الشأأنأأي مناقشات برملانية حالية عقد 

http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/35#demand
http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/35#demand


SCCR/35/11 Prov. 
77 
 

مت حتديدها عىل اهنا ولكن السائدة الاجتاهات  من خاللالعادةل الأجور روس تاما أأنه مل يمت حتديد  ةادلكتور توذكر  .268
الاجتاهات ديد . ونتيجة ذلكل، اكن من الصعب حتالبندأأحد اخلصوصيات، لأن قةل من ادلول الأعضاء قد نفذت هذا 

دراهجا لكها و. السائدة يف الواقع،مل تكن هناك أأوجه تشابه اكفية بني مجيع ادلول الأعضاء اليت عرضت يف ادلراسة، ذلكل مت اإ
قامئة جبميع ادلول الأعضاء اليت مت حتديدها اخلصائص  نتهبا. وتضم  ادلراسة لطريقة اليت مت ذكربند ابأأي يتكرر مل وهناك. 

فامي يتعلق ابلأس ئةل الأخرى، و . هبا القضيةمتت معاجلة هناك اختالفات يف الطريقة اليت واكنت ل هذه الأحاكم. اليت دلهيا مث
 مل تكن عىل عمل يف الوقت احلايل بأأي نصوص أأخرى يف هذا الشأأن.

س تونيا أأن الهدف الرئييس دلراسة  .269 تعلق اليت ت هو وصف الاجتاهات والاسرتاتيجيات العامة  النطاقولحظ وفد اإ
عىل الأحاكم اليت تشري رصاحة وبشلك تركز  ا. ومع ذكل، فعندما قرأأوا املهنجية فوجئوا بأأهنواليت مت تبنهيا ابلبيئة الرمقية

ليه، عىل سبيل املثال، ىل البيئة الرمقية وأأن لك يشء يشار اإ من  ةبأأية صور"بأأي شلك من الأشاكل أأو  ابلقول مبارش اإ
س تونيا، فقد اعُترب جتنب ابل و"، قد مت استبعاده. الصور نس بة للعديد من ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب، مبا يف ذكل اإ

شارةلك  ىل اس تخدامات رمقية أأو اس تخدام صيغ مثل "بأأي شلك أأو بأأي اإ "ممارسة ترشيعية جيدة. واكن  الصورمن صورة  ةاإ
وأأنه  ،رسيعة التطورللتكنولوجيا  وانه يس تجيب ية،السبب يف ذكل هو التأأكد من أأن الترشيع حمايدا من الناحية التكنولوج 

 ملاذا مت استبعاد ذكل من ادلراسة؟لكن صمد أأمام اختبار الزمن. س ي

كرث جدوى من الأ روس تاما بأأن هذه املناقشة قد جرت مع أأمانة الويبو. واعتقدوا أأنه س يكون  ةادلكتور تأأجابو  .270
ىل البيئة الرمقية، مما يدل عىل وجود حل لنظر يف كيفية اختيار ادلو أأن يقوموا ابكخطوة أأوىل  شارة رصاحة اإ ل الأعضاء لالإ

جراء مناقشات مع الأمانة، اختاروا النظر فقط يف  ادلول  اأأجرهتاملناقشات احملددة اليت حمدد لهذا املوضوع ابذلات. وبعد اإ
 الأعضاء بشأأن البيئة الرمقية وتأأثري البيئة الرمقية عىل حق املؤلف.

لهيا هو تدخلت الأمانو  .271 تحليل العنارص اليت أأضيفت أأو بصورة حمددة ب  القيامة وذكرت أأن الهدف من ادلراسة املولكة اإ
لت أأو   تيع القوانني من بدايهتا. وقد فرس مجل  كن جمرد دراسةتمل ويف الترشيعات الوطنية ملراعاة البيئة الرمقية. غريت عُِدّ

 الطلب عىل هذا املنوال.

ن دلي .272 جزءا ميثل هذا املوضوع يف ادلراسة. واكن ومل يمت تناول . الأجوره سؤال يتعلق بشفافية دفع وقال وفد الربازيل اإ
أأيضا يف منظمة التجارة العاملية وعىل املس توى الإقلميي. فعىل  ا جرتيف الويبو فقط ولكهنمل جتر من املناقشات اجلارية اليت 

صالحه للسو  املثال طرحسبيل  مت العثور عىل مثل هذه فهل ق الرمقية، اقرتاحا هبذا املعىن. الاحتاد الأورويب، يف س ياق اإ
قلميية   هبذه الطريقة؟فضل املامرسات أأ تقوم بتنفيذ الالزتامات؟ أأم اكنت ادلول الأعضاء أأو املنظامت الإ

ل يف الترشيعات الوطنية ومل تعرث عىل الأحاكم املذكورة. ونظرا لوج .273 ود عدد وذكرت ادلكتورة روس تاما أأهنا مل تنظر اإ
 قليل من ادلول الأعضاء اليت دلهيا تكل الأحاكم، فقد مت عرض لك ما مت العثور عليه يف هذه املسأأةل يف ادلراسة.

فامي يتعلق ابلمتثال الرمقي، ما و ولحظ وفد مالوي أأنه مت تقدمي خريطة تبني اجملالت اليت أأجريت فهيا ادلراسة.  .274
ذاعليه اذلي مت العثور   ، ل س امي يف أأفريقيا؟وكيف يمت وصفه ملس توى الإقلميي،عىل اما قورن  اإ

ل يف الترشيعات الوطنية لدلول الأعضاء احملددة املذكورة يف ادلراسة.وأأجابت  .275  ادلكتورة روس تاما بأأهنا مل تنظر اإ

ُذكر  احلاسوب. وقدابلهندسة العكس ية لربامج ( عن الأحاكم اليت تسمح CISوتساءل ممثل مركز الإنرتنت واجملمتع ) .276
هل ميكن لها ف فك رموز الربامج احلاسوبية وقابلية التشغيل البيين لها. تتعلق بمن ادلول الأعضاء دلهيا اس تثناءات %  81أأن 

برزت من ادلول الأعضاء اليت التقييدات والاس تثناءات يف ادلراسة، وهل هناك دوةل رأأهيا يف أأن تعلق بشلك نوعي عىل 
 ءات ملربجمي المكبيوتر، ومس تخديم هذه الأش ياء الرمقية؟يف معاجلهتا للقيود والاس تثنا
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بداء أأي تعليقات نوعية عىل أأحاكم ادلول الأعضاء.و  .277  أأجابت ادلكتورة روس تاما بأأهنا تفضل عدم اإ

( أأن منظمهتا متثل مكتبات من كندا مبا يف ذكل املكتبات العامة CLAوذكرت ممثةل مجعية املكتبات الكندية ) .278
اذلاكرة. وقد احلفاظ عىل املدارس وغريها من املكتبات املوجودة يف مؤسسات الرتاث أأو مكتبات خصصة و والأاكدميية واملت

دوةل مهنا  18 تذكر التقرير أأن أأغلبية ادلول الأعضاء قد اعمتدت أأحاكما للتصدي لتحدايت البيئة الرمقية. ومع ذكل، قام
نقطتني. أأول، قدمت املكتبات تعلامي غري رمسي، خاصة امجلعية ل فقط بتطبيقها عىل املكتبات ودور احملفوظات. وتناول ممث

ىل أأهجزة مكبيوتر و دلمع اكتساب املهارات الالزمة للتعمل والإبداع يف البيئة الرمقية.  ماكنية الوصول اإ متصةل وفرت املكتبات اإ
بداعية مع ختصيص من خالل  ا تعلامي جتريبياالعديد مهن وقدمتحو الأمية الرمقية. وقامت مبابلإنرتنت  توفري مساحات اإ

نشاء  عادة دمج احملتوى واإ طابعات ثالثية الأبعاد وخمتربات رمقية واس توديوهات تسجيل، حيث قام املس تخدمون بتعديل واإ
مل حتدد ادلراسة البدلان اليت دلهيا اس تثناءات وقيود تدمع تكل الأدوار الرضورية لتعمل املهارات الرمقية من وأأعامل جديدة. 

الل التعلمي غري الرمسي يف املكتبات، برصف النظر عن مالءمة اس تثناء احملتوى اذلي أأنشأأه مس تخدم واحد. اثنيا، تناول خ
املؤسسات التعلميية، حددت ادلراسة لفائدة لس تثناءات والتقييدات ففامي يتعلق اب. ةالإلكرتونيالإعارة مسأأةل امجلعية ممثل 

اتحة نسخ من احملتوى للمس تخدمني املرخص هلم، من خالل ش باكت حاسوبية أ منة، مع بعض ادلول الأعضاء اليت مسحت ابإ 
دراك أأنه من املمكن احلد من  ماكنية اإ جدران املبىن. ادلخول داخل أأو وحدات طرفية حمددة ، دون اس تخدام لها الوصولاإ

ىل الوحداومع ذكل، اكن الاجتاه يف املكتبات ودور احملفوظات  ىل داخل واحلد  ،ت الطرفيةيمتثل يف الإحاةل اإ من الوصول اإ
لهيا ابمس و جدران املؤسسات.  أأكرث تقييدا من بيئة الطباعة، حيث اكن من الإعارة الالكرتونية اكنت الأنشطة الرمقية املشار اإ

كتبات ودور امل لفائدة هل اكن رأأهيا أأن الاس تثناءات والتقييدات ف . قيام املس تخدم بقراءته يف ماكن خيتارهكتاب و  أأخذاملمكن 
ملصلحة العامة والاس تفادة من اليت تتعلق ابهماهما أأداء احملفوظات يف البيئة الرمقية قد حسنت من قدرة املؤسسات عىل 

ماكانت البيئة الرمقية؟ هل شاهدت أأي اختالفات   ؟امجلعيةممثل مل يدركها اإ

ىل ذكل، كام قالت من قبل، يف ادلراسة. قامت بتحديده قد ورد أأجابت ادلكتورة روس تاما أأن لك ما و  .279 ابلإضافة اإ
هنا تفضل عدم الإدلء بأأي تعليقات  ذا فاإ . أأم ل بفعالية احتياجات املكتبات ودور احملفوظاتما قد لىب اكن نص تتعلق مبا اإ

 .بشأأنه وتفضل أأن ترتك ذكل لدلول الأعضاء لختاذ القرار

البنية التحتية دلهيم ( أأنه يف كثري من الأحيان ل يكون IFLAذكر ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها )و  .280
ىل املعلومات. الالزمة  ىل متكهنم دلهيم مساحة عامة جمانية يتوفر يف بعض الأحيان اكن ولتوفري الوصول اإ من توفري الوصول اإ

حقوق أأحصاب احلقوق يف البيئة اكنت ادلول الأعضاء تعزز و اكنوا مواطنني وليس جمرد معالء للبيئة الرمقية. وقد املعلومات. 
ىل  الرمقية وللأسف، مل حيدث نفس اليشء مع مواطن املرونة والاس تثناءات املتعلقة حبق املؤلف. وقد أأشارت ادلراسة اإ

مل يمت تضمني كذكل يف البيئة الرمقية ويف املكتبات. ومع ذكل،ظهر و قد ظهر بصورة مادية  املس تخدمون،أأعده احملتوى اذلي 
. أأهنم يرغبون يف تعزيزها خالل العامني املاضيني يت تتعلق ابلس تثناءات والتقييدات يف البيئة املادية يف العامل الرمقياحلقوق ال

عيوب يف احلفاظ عىل احلقوق الرمقية للمواطنني، واهجهتا ومثلت ا يه اتخماطر اليت مفوتوحيدها للقراء ومس تخديم املكتبات. 
ذا أأخذان بعني الاعتبار ىل تعزيز حقوق املواطن؟ خاصة اإ  حقيقة أأن املكتبات تسعى اإ

أأن يناقشوه يف وقت ذكل موضوع ميكن  مسأأةل مثرية لالهامتم. واقرتحت أأنميثل أأجابت ادلكتورة روس تاما بأأن ذكل و  .281
نه سؤال عام الوقت. بعامل لحق لأهنم اكنوا مقيدين   للغاية، لكهنا س تكون سعيدة ابلإجابة عليه بعد الاجامتع.اإ

ىل أأن ادلكتورو  .282 ىل ابريس يف تكل الليةل. وهذا يعين أأنستسافر  روس تاما ةأأشار الرئيس اإ اكنت دلهيم ه يشجعمن اإ
 موضوعية.أأكرث مناقشات من خالل بعد اجللسة التحاور معها أأس ئةل متبقية 

ن امللخص التنفيذي دلراسة  .283 ا حتت لكمة وضع خطروس تاما قد  ةا ادلكتورهتاليت أأجر النطاق وقال وفد الربازيل اإ
الأمانة اذلين اختارهتم بوضوح أأهنا اس تنتاجات أأولية وأأن العمل سيس متر، ابلتشاور مع ومجوعة اخلرباء يظهر ، مما "أأولية"
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لقرتاح فضال عن بدلان أأخرى، نية  س مترار ادلراسة؟ واكن دلى الربازيل،روس تاما ل ةادلكتورمفا يه رؤية واللجنة ادلامئة. 
 يف قامئة اخلرباء. مهجلإدراأأسامء خرباء 

روس تاما، لأنه ُطلب مهنا تقدمي  ةعىل الأمانة، وليس عىل ادلكتورهذا السؤال رمبا ينبغي طرحه  ذكر الرئيس أأنو  .284
 وهجات نظر حول طرائق كيفية مواصةل ادلراسة.وليس تقدمي  ادلراسة،

ضايف سوف يتبع ادلراسة. ومع ك معل يبعث يف الواقع عىل الاعتقاد عىل أأن هنا" ةمصطلح "أأوليأأن ذكرت الأمانة و  .285 اإ
اكنت و الطبيعة غري الشامةل ابلرضورة لدلراسة عىل غرار ما قالته ادلكتورة روس تاما. "أأولية" ذكل، تناول اس تخدام مصطلح 

حقيقة الترشيعات وأأن هناك تعديالت قد يمت رمبا ملت تعكس بعض التفسريات أأو بعض العروض التقدميية أأن تدرك 
دخالها. ع التوضيح ببساطة مسامهة من أأجل ميثل  اكنو يف ذكل اليوم. الانهتاء منه ىل أأي حال، اكن العمل مس مترا، ومل يمت اإ

دلراسة، اكن بأأعامل متابعة افامي يتعلق و جلنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. اخلاصة ابلأغراض لاملعلومات توفري و 
دراسة تطور من خالل القيام ب يح ما ترغب فيه. واكنت الأمانة قد ردت عىل الطلب،الأمر مرتوك لدلول الأعضاء لتوض 

البيئة الرمقية. يغطي الترشيع يف الس نوات العرش املاضية، بغض النظر عن أأي يشء اكن موجودا من قبل، واذلي ميكن أأن 
دلول مرتواك لالأمر ويظل رية عليه. ووضع اللمسات الأخالعمل  مت اختتامويعكس العمل اذلي مت تقدميه ما مت طلبه. و 

ذا اكنت ادلراسة كام والتساؤلت عالأعضاء لتقدمي الطلبات   اكفية هلم.مت تقدميها ام اإ

نه فهم أأن  .286 ىل لكمة "أأوليمس مترة مطبقة معلية هناك وقال وفد الربازيل اإ يف امللخص الواردة " ةابلفعل، استنادا اإ
ىل أأن الأمانة SCCR / 34 / 7من التقرير الرمسي، الوثيقة  248رة التنفيذي لدلراسة، وما مت ذكره يف الفق ، اليت أأشارت اإ

نطاق بدء دراسة من أأجل قد اس تجابت للطلب اذلي مت الإعراب عنه يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة 
ىل اإ أأعرب الوفد عن تطلعه  يف هذه احلاةل،وبشأأن تأأثري البيئة الرمقية.  جراء مناقشات بناءة مع الأمانة وادلول الأعضاء حول اإ

ىل جودة  ة الأمرأأنه ينبغي متابعيرى اكن و كيفية امليض قدما.  فقد شعروا  اليت شاهدوها حىت ال ن،العمل بعمق. واستنادا اإ
 عىل امليض قدما.ابلتشجيع 

ىل  اكنت هناكو ه بعد ظهر ذكل اليوم. تاقش  ميكن منمر الأ أأجاب الرئيس بأأن هذا و  .287 بعض ادلراسات اليت حتتا  اإ
 روس تاما عىل عرضهاالربوفيسورة ادلول الأعضاء. وشكر يدفعوها قدما بناء عىل رغبة أأن هلم معاجلة، ملعرفة كيف ميكن 

 .التوضيحي

عادة البيع )اتبع(  حق اإ
ععوائد قدم دراسة حول ال اثر الاقتصادية املرتتبة عىل تذكر الرئيس أأن الربوفيسورة فاريش س   .288  ادة البيع.اإ

الفنان يف حول "ال اثر الاقتصادية املرتتبة عىل حق  جراديةوقدمت الربوفيسورة فاريش تقريرها وتقرير الربوفيسور .289
عادة  (: 2017نومفرب  17امجلعة، الصباحية، لسة اجل بيع ". ميكن العثور عىل الفيديو اخلاص هبذا العرض يف )ال اإ

http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/35#demand 

 لتقرير.اخلاصة ابافتتح الرئيس جلسة الأس ئةل والأجوبة و  .290

احلق يف  طبقتوحتدث وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه عن أأن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه قد  .291
عاد تقيامي للوضع من  تقد أأجر  تاكنالربوفيسورةعىل سوق الفن، لأن ذكل عرفة تأأثريات الوفد شغوفا للغاية ملاكن و ة البيع. اإ

ململكة املتحدة، مل تكن هناك املتعلقتني ابعلام حبقيقة أأهنا اكتشفت أأنه يف احلالتني  الوفد . وقد أأحاطجترييبخالل هنج معيل و 
ىل حتسن ملحوظ يف حاةل الفنانني. واكنت  تطبيقحني بدا أأن أ اثر ضارة عىل سوق الفن، يف  عادة البيع قد أأدى اإ حقوق اإ

تقيمي الاحتاد الأورويب. وقد مت التأأكيد عىل ذكل يف الاقرتاح من خالل هذه النتاجئ متسقة مع ما اقرتحته املفوضية الأوروبية 

http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/35#demand
http://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/35#demand
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عادة البيع، واذلي حفز الهيئة ااملتعلق حبق الأصيل للتوجيه  لترشيعية يف الاحتاد الأورويب يف ذكل الوقت عىل اعامتد اإ
جدول متش يا مع النتاجئ والطلب واملوقف اذلي أأعرب عنه الوفد يف بيانه الافتتايح بشأأن بند و  التوجيه. ولهذه الأس باب،

 ذكل، أأكد من جديد أأن املوضوع يس تحق املناقشة يف اللجنة كبند دامئ يف جدول الأعامل.الأعامل 

نه يعتقد أأن الوقت قد حان يك تكرس اللجنة وذكر  .292 ممثل الاحتاد ادلويل للصحف أأنه كام أأشار املشاركون العاديون، فاإ
الوقت الالزم للقيام مبهمهتا واليت تمتثل يف تعزيز الإبداع. وذلكل، أأعرب عن تأأييده الاكمل لالقرتاح ادلاعي لأن يصبح حق 

عادة البيع بندا دامئا عىل جدول اعامل ال  لجنة وذكل دلفع املناقشات قدما حىت تصبح مجيع البدلان مس تعدة لقبول نتاجئ اإ
 التقرير.

ذا اكن كندا عام وفد  وتساءل .293 التأأثري احملدد عىل ومجوعة من الفنانني، يف بدل يدرس قد صادف أأي حبث الربوفيسور اإ
 ؟الفنعىل الفنانني عىل وجه اخلصوص وليس عىل سوق تأأثري ال ركز عىل يمعني، أأو 

طريقة خمتلفة متاما عن  تكلاكنت لكن وذكرت الربوفيسورة فاريش أأهنا أأدركت أأن السؤال يتعلق ابلفنانني الأفراد.  .294
ذا اكنوا فما حدث يف سوق الفن بأأمكهل. وقد درسوا املهنجية املتبعة يف ادلراسات الاقتصادية اللكية اليت مت تقدميها.  يدرسون اإ

ىل مراقبة فنان أأو عدة فنانني عىل مدى عدة تأأثري الفنانني الفرديني، فهذا  يشء خمتلف متاما. ويعين ذكل أأهنم س يضطرون اإ
عادة البيع  مهنجية ذكل يتطلب و دخل أأولئك اذلين مل يفعلوا ذكل. بس نوات ومقارنة دخل أأولئك اذلين اس تفادوا من حق اإ

احلصول عىل سيتطلب الأمر و . ملهنجيةد مثل هذه امن وجو عىل ثقة ومل تكن ابس تكشاف تكل املهنجية  وليقومواخمتلفة متاما. 
يف احلصول عىل هذه دمه تساعمكية هائةل من البياانت، ومل تكن متأأكدة من وجود قاعدة بياانت مركزية يف أأي ماكن 

جراء مقابالت. وينبغي البياانت.  غاية من لل عبامن املفيد القيام بذكل نظراي، لكن س يكون الأمر ص و جيب فرز البياانت. كام اإ
 الناحية العملية.

يف ترشيعاته. ومع ذكل، وحبسب خربهتم، اكن من الرضوري أأيضا أأن يكون ذا احلق يوجد ورصح وفد الربازيل أأهن .295
ىل طلب وفد الاحتاد  الفنانون منظمني بشلك جيد، حبيث ميكهنم الاس تفادة من هذا احلق املرشوع. واس متع الوفد اإ

عادة البيعيف  قن من رأأيه أأن احلالأورويب وادلول الأعضاء فيه. واك ، قد حققا نضجا ، وكذكل حق املؤلف يف البيئة الرمقية،اإ
بند وضع الوفد يقرتح يف جدول الأعامل. ومع ذكل، مل بند منفصل لها  ختصيصقضااي تقنية كبرية معقدة للغاية تس تحق  ومشال

. مطوةل دراساتو مناقشات  ناكومع ذكل، اكنت ه . مبرور الوقتدامئ يف جدول الأعامل، حبيث ميكن أأن يتطور الوضع 
جراء مناقشو  مركزة حول لك بند من البنود، دون التأأثري عىل القضااي الهامة الأخرى اليت يناقشها  اتس يكون من اجليد اإ

 البث.موضوع أأعضاء اللجنة، مثل 

نه س يكون من املثري لالهامتم  .296 زيد من التفاصيل بشأأن ادلراسة م بصورة أأكرب أأن حيصلوا عىلوقال وفد كوت ديفوار اإ
عادة البيع، وذكل  دراهجمن خالل املتعلقة حبق اإ يف جدول أأعامل اللجنة. وهبذه الطريقة، س يكون مبقدورمه بناء حد أأدىن  ااإ

 عىل الأقل من الإجامع حول هذه القضية.

جراء دراسة فقد  للمؤلفني، نيممثلابعتبارمه أأنه ب ذكر ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي الأفالمو  .297 اكنوا سعداء ابإ
عادة البيع.  حاةل اململكة املتحدة، اليت  أأمااقتصادية قدمت أأخريا تفاصيل دلمع املعلومات اليت حصلوا علهيا مؤخرا بشأأن حق اإ

فاكر الأ شيئا يس تخدمونه للرد عىل  تأأعط الأهنجيدة للغاية  تاكنو بضع س نوات فقط. منذ اكنت فقد اكنت مفصةل للغاية 
. وفامي يتعلق ابجلانب الاقتصادي، نرش الاحتاد تقوم عىل أأسس قويةلأشخاص حول هذه القضية، واليت مل تكن ثابتة لال 

عادة البيع، ويه 2011الأورويب يف عام  عىل موقع الاحتاد الأورويب عىل ش بكة  ةمتاح دراسة عن الأثر الاقتصادي حلق اإ
عادة البيع لتوحيد ، نتيجة عدم املركزيةغياب  تنية والعرشين وأأظهر ادلول الأعضاء الامث ت ادلراسةالإنرتنت. وقد غط حق اإ

سوق حول  2006تكل الوثيقة ابذلات، دراسة برملانية تقوم هبا مجعية وطنية يف عام من خالل فرنسا،أأطلقت يف أأورواب. و 
ىل اس تنتا  مفاده أأن سوق الفن الفرنيس مل يكن يعاين من  عادة البيع. راء جالفن. كام توصلت ادلراسة اإ عىل  بلوجود حق اإ
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عادة البيع مفيدا للفنانني، واكن ذكل يف حد ذاته لصاحل سوق الفن.  اكنت هناك جحة أأخرى مت و العكس، اكن وجود حق اإ
 كبريا عىل تأأثري، أأو عدم تركزياريش يف العام املايض، واليت اكنت قد ركزت افبروفيسورة ا هتطرهحا يف ادلراسة، واليت نرش 

ظهر معل يف اجملال العام، اكن ي عندما أأنه  الأدب واملوس يقى. وكام اكن معروفاجمايل عىل املكل العام يف هذا احلق  ،تأأثري
ىل دفع مقابل حقوق مرارا وتكرارااس تخدامه يعاد هناك تأأثري لأن هذا العمل  ، لأن الناس ميكهنم اس تخدامه دون احلاجة اإ

عادة واكن ييف اجملال العام. اذلي يدخل كبري عىل العمل . ونتيجة ذلكل، اكن هناك تأأثري املؤلف عادة نرشه واإ اس تخدامه يف مت اإ
عادة البيع، اكنت هناك معلومات يف ادلراسة تشري . املؤلفمي حبقوق احملعنرص هناية املطاف اكرث من ال  مث فامي يتعلق حبق اإ

ىل أأن  عادة البيع. بيع املصنفات احملمية وبيع املصنفات يف اجملال العاثنية اإ وأأي أأ مل يكن هناك أأي تأأثري سليب وام مل يتأأثر حبق اإ
جيايب،  عىل يركز العمل يف اجملال العام. ورصح املمثل بأأهنم يودون رؤية معل اللجنة بشأأن هذه املسأأةل  لعند دخو تأأثري اإ

عادة البيعالأساس يات، يف حماوةل لتحقيق اعرتاف عاملي حبق   .اإ

نه هممت ل .298 ىل املؤمتر حول و ا الربوفيسورة فاريش. هتلغاية ابدلراسة اليت أأعدوقال وفد غابون اإ ضافة مفيدة للغاية اإ اكنت اإ
عادة البيع  ال اثر الاقتصادية اتخمتلفة لتنفيذ حق عن  هلم نظرة واسعة للغاية توقد أأعطاذلي عقد يف أأبريل. عائدات حق اإ

عادة البيع يف سوق الفن.  عادة البيع،وتتضمن اإ يف السوق اليت والشفافية وتتبع الأعامل املباعة. حتقيق مهته يف مسا مزااي حق اإ
أأيضا يف ماكحفة تزوير الأعامل همام  اكنو يف غاية الأمهية. ميثل أأمرا رسية يف بعض الأحيان، اكن التتبع بل  للغاية،متكمتة اكنت 

عمظةل حتت اليت توجد ملبالغ املتعلقة ابالبياانت اتخمتلفة  واكنتالفنية.  ادة البيع يف فرنسا، تكشف متاما عن الزناهة اليت حق اإ
اكن الطابع ادلويل للغاية للسوق سببا رائعا لوجود تنظمي دويل هل. و املضاربة. تقوم بصورة كبرية عىل سوق يف احلق حققها 

دراهجا كبند دامئ يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف الوفد ومجليع تكل الأس باب، أأيد   واحلقوق اجملاورة.اإ

نه يؤيد متاما اقرتاح الربازيل. .299  وقال وفد الس نغال اإ

اليت رادي جة أأيضا الربوفيسور تللرد عىل الأس ئةل. وشكر اليت خصصت وقتا فاريش  ةوشكرت الأمانة الربوفيسور .300
لهي مهاكن من دواعي رسور كن تمل  اولكهنحلقوق اجملاورة خالل ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف وا االاس امتع اإ

 عىل السفر للقاء معهم يف تكل املناس بة. هقادر 

ىل تنظمي من أأجل الاس تفادة من بريش افالربوفيسورة  تأأجابو  .301 عادة حق أأن مجيع الفنانني حباجة اإ أأن  وحقيقيبيع. ال اإ
ه وفد كوت ديفوار حول تعميق الفنانني قد ل يكونوا قادرين عىل فعل ذكل مبفردمه. وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرح

مت القيام هبا عىل منوذ  الاحتاد الأورويب، لأن هناك الكثري و عىل أأساس اقتصادي،متت ادلراسات، اكنت هناك دراسات 
حصاءات، ولكن ل شك أأن هناك دراسات عىل عدد معني من البدلان، و من الإحصاءات املتاحة.  اكن من املهم وجود اإ

يكن لها همينة الأسواق الأربعة املهمينة. ومشل ذكل البدلان الأفريقية عىل وجه اخلصوص، اليت مل واليت مل تكن من بني 
مبيعات الفن. ونتيجة ذلكل، اكن الكثري من  . ومع ذكل، اكن هناك الكثري من الإبداع، والكثري من الفن، وابلتايل،اقتصادية

ك الكثري اذلي ميكن القيام به فامي يتعلق بدراسة السوق يف هناك بوضوح هنج جزيئ يف ادلراسات اليت أأجريت واكن هنا
جراء مثل هذه ادلراسة.املهم أأفريقيا. لقد أأخذ الكثري من املمثلني الأفريقيني اللكمة، وابلتايل، س يكون من   اإ

 .التوضيحي فاريش عىل عرضهاالربوفيسورة  وشكر الرئيس .302

 مسائل أأخرى )اتبع(
عىل  حقوق مديري املسارحقرتاح املقدم من الاحتاد الرويس بشأأن تعزيز حامية الرئيس املناقشات حول الا افتتح .303

ىل تفويض الاحتاد الرويس  ا. ودعSCCR / 35/8املس توى ادلويل، الوثيقة، ىل اإ جياز توضيح الاقرتاح اإ الوفود لتقدمي  دعاو ابإ
 أأي أ راء أأولية.
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. وقد نوقشت هذه أأن يقوموا بدراس تهرضوري ال منوذكر وفد الاحتاد الرويس أأنه موضوع همم للغاية وهو موضوع  .304
تعلق ابلقانون املدين اليت ت اكنت هناك بعض التغيريات و ودمعت رابطات املرسح هذه املبادرة. بدله  القضية لفرتة طويةل يف

نتا ، لضامن يمت مشلكة، حامية الطريقة اليت ل اكنوا يقرتحون، كحل ل و املتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف الاحتاد الرويس.  هبا الإ
نتا  املرسيح ي الشخص اذلي واكن . املشاهدة احليةأأن يمت ذكل من خالل الوسائل التكنولوجية أأو  شارك يف أأي نوع من الإ

ن املؤد اتخمر . ومع ذكل،هو  مت حامية فناين الأداء فقط فامي يتعلق ت يف الوقت احلايل،وصاحب حقوق امحلاية. هو  يفاإ
مس تنسخ، ويمت توزيعه  بأأنهامجلهور واليت يعرتف  ،يف صورة حية يشءفامي يتعلق بتكرار الأداء أأو ابلعروض احلية وليس 

ابلوسائل التقنية. يف املس تقبل، ميكن أأن يكون دلهيم نفس املشهد احلي من خالل التسجيل، أأو الأداء املبارش مرة أأخرى 
نت هناك حقوق تُمنح لثبات املشهد، ضد أأي نوع من اكترشيعات الاحتاد الرويس  يفوقيود عىل الاس تخدام. فرض دون 

ىل هذا النوع لكن سبب ظهور املشلكة. وهذا هو ، أأو يف الأداء العام أأو التنس يق املسجل. املعىنالتغيري يف  ملاذا حيتاجون اإ
من و ري قانوين. الأكرث شهرة واملعروفني بشلك غخمريج املرسح نسخ عروض القيام ب من امحلاية؟ لأنه لسوء احلظ، قد يمت 

لسوء و . اتخمر قد يمت يف ماكن أ خر، بطريقة أأقل جودة، وقد يكون ذلكل تأأثري س ئي عىل مسعة العرض املهم مالحظة أأن 
املرسح يف اتفاقية روما ومعاهدة الأداء والتسجيل الصويت يف جمال العروض. ونتيجة ذلكل، رأأوا خمريج احلظ، مل يمت تضمني 

يف اتفاقية روما ويف معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت ابس تثناء تغطيهتم داء قد متت أأن مجيع فئات فناين الأ 
هنم قد أأدرجوا  1996وهذا يعين أأنه يف عام  املرسح.خمريج  عندما اعمتدوا معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت، فاإ
نتا  السمعي خمريج حقوق  بسبب وقد أأصيبوا ابلستياء اتخمرجني املرسحيني استبعاد  لسوء احلظ، متو . هبا البرصيو الإ

ىل دراسة الترشيعات الوطنية  دلول الأعضاء يف الويبو، ملعرفة كيفية حامية حقوق يف ااستبعادمه. واكنوا يف حاجة أأول اإ
رسح وليس فقط امل تخمريج املرسح، ل س امي وأأن دلهيم ابلفعل معلومات تفيد بأأن هناك حامية يف بعض البدلان خمريج 

حامية حيث ل يمت وضع  احلقوق ذات الصةل. ونتيجة ذلكل، يتعني علهيم دراسة الترشيعات الوطنية لدلول الأعضاء يف الويبو
نفاذ يف جمال حامية حقوق يف شلك ماديالأداء  ىل دراسة ممارسات الإ ىل خمريج . كام احتاجوا اإ نتاهجم. ابلإضافة اإ املرسح واإ

ىل حتليل كفاءة حامية حقوق مدراء املرسح والعروض املرسحية، من أأجل تقيمي ال ليات احملمتةل ذكل، فقد احتاجوا  أأيضا اإ
عىل السوق أأو عىل مصاحل املؤلفني أأو املؤدين حياول بأأي صورة التأأثري الاقرتاح ومل يكن للحامية ادلولية لأحصاب احلقوق. 

ماكنية و ال خرين.  يف بدلاهنم منذ عدة اكنوا يطورون الثقافة امحلاية لأولئك الأفراد اذلين  قحتقياملهم هو أأهنم اكنوا يدرسون اإ
أ لية للحامية تتعلق بقرون. وعىل أأساس حتليل النقاط املذكورة، يتوقعون أأن يقوموا يف املس تقبل، يف اللجنة، بوضع عنارص 

نشاء  ماكنية اإ بروتوكول لتفاقية روما أأو معاهدة كل يف شلك ذأ لية حامية فردية أأو ميكن أأن يكون ووضع ادلولية. واكن دلهيم اإ
 العامل. بدلانذكل يف لك ابلقيام باكن هناك اهامتم و ميكهنم القيام بذكل برسعة وكفاءة. و الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت. 

نه يعلق أأمهية كبرية عىل الاقرتاح  .305 ه بعض الأس ئةل الاحتاد الرويس. ومع ذكل، اكن دلياذلي قدمه وقال وفد الس نغال اإ
نشاء معاهدة جديدة متاما، أأو وثيقة معيارية جديدة متاما، أأو تتعلق ابإ فكرة الفهم الاقرتاح بشلك أأفضل. هل اكنت املتعلقة ب 

ىل ذكل، ما اذلي تسبب يف املشلكة يف الاحتاد الرويس؟ يف العديد من  جراء تغيريات عىل الواثئق احلالية؟ ابلإضافة اإ اإ
 ؟املؤلف فقط من خالل حق تغطيهتا ا يه مشلكة مف. املؤلفالأداء حبقوق  البدلان، متت تغطية

ن املشلكة تمكن يف أأن  .306 يف اتفاقية روما أأو يف معاهدة الويبو مل يرد ذكرمه املرسح  خمريجوقال وفد الاحتاد الرويس اإ
ىل مشلكة خ  ريجابلنس بة تخمطرية بشأأن الأداء والتسجيل الصويت مضن أأحصاب احلقوق املسموح هلم. وقد أأدى ذكل اإ

، اذلين معلوا لس نوات عديدة، وقاموا بطرق فريدة للغاية خللق عروض اكنت حتظى ابحرتام كبري عىل مس توى عال املرسح
مل يكن وحقوق.  مأأنه ليس هلاتخمرجون ، ووجد العروض أأعطت املسارح لنفسها احلق يف نسخوقدللغاية داخل املسارح. 

يف بعض البدلان، اكنت واكنوا حباجة دلراسة املامرسات يف خمتلف البدلان. و هذه املسأأةل.  هناك صك قانوين دويل يتناول
ل عىل املس توى احمليل مبوجب حق املؤلف واحلقوق تمت معاجلهتا هناك حامية من هذا القبيل، ولكن هذه املسأأةل ل  حاليا اإ

درا  املسائل املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ع،الترشيبتطبيق هذا ، قام الاحتاد الرويس 2004اجملاورة. ويف عام  يف ومت اإ
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مبوجب الترشيعات متطلبات يكن هناك أأي هذا الإطار حيث مل املرسح يف خمريج مل تمت تغطية ومدونة القانون املدين. 
 .هبذا الشأأناختاذ قرار وجوب اكن هذا هو السبب يف و ادلولية ومل يكن هناك ترشيع وطين يغطهيا. 

نه ليس يف وضع يسمح هل ابلتعليق وأأكد وف .307 د الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأنه كام ذكر يف بيانه الافتتايح، فاإ
نهبشلك قاطع عىل الاقرتاح يف تكل املرحةل. ومع  ىل التفسري وفد يود أأن يردد أأس ئةل  ذكل فاإ الس نغال. وقد اس متعوا ابلفعل اإ

املرسح حق املؤلف الأصيل تخمريج ويس. ومع ذكل، بدا من املمكن أأن نعطي اذلي قدمه املندوب املوقر من الاحتاد الر 
 ؟هذا التأأهل للحصول عىل هذا احلقكيف رأأى الوفد ف ملؤلفني. اخلاص اب

واكن عاما.  20ملدة املؤلف اكن يعمل يف جمال حقوق وذكر أأهن. متاما مع ذكل قأأنه متفوذكر مندوب الاحتاد الرويس  .308
 . ومع ذكل،مظةل حقوق املؤلفاكن من احملمتل أأن يضع هذه الفئة من الأشخاص حتت و ن قلبه. قريب محق املؤلف أأمر 

نه  ،خلق العروضفامي يتعلق مبسأأةل كيفية و  . ومع ذكل، مل أأهنا تندر  حتت مظةل احلقوق اجملاورة وليس حقوق املؤلفيبدو فاإ
ىل النظر معا ملعر فقد الرئييس. الأمر يكن هذا هو  ذا اكن ينبغي اكنوا حباجة اإ أأو حقوق اجملاورة حتت احلقوق ان تندر  فة ما اإ

 بطريقة أأو بأأخرى. م حصلوا عىل امحلاية لهؤلء الأشخاص. اليشء املهم هو أأهناملؤلف

جراء تقيمي للتجربة ادلولية محلاية حقوق  .309 نه يؤيد اقرتاح الاحتاد الرويس. وس يكون من املناسب اإ وقال وفد بيالروس اإ
خمريج هبا حامية حقوق  تفامي يتعلق ابلطريقة اليت متبيالروس اكن هناك وضع مماثل يف و . خلاصة بعروضهمااملرسح خمريج 

درا  خمريج ومنتجي مل يمت والفرتة السوفييتية. واكنت متثل بقااي ترشيعات املرسح.  الصكوك ادلولية املتعلقة حبق يف املرسح اإ
جياد عىل املس توى الوطين، فامي يتعلق خلق ذكل مشلكة  وقداملؤلف واحلقوق اجملاورة.  من أأجل احلصول  أأداة أأكرث مالءمةابإ

محلاية. واخلاصة ابادلولية القامئة املناجه عىل امحلاية لهؤلء املبدعني. ونتيجة ذلكل، أأيد الوفد الاقرتاح القائل برضورة دراسة 
 ية حقوق هؤلء املبدعني.من حاميمتكنوا قد يكون ذكل يف الواقع نقطة انطالق للميض قدما، حىت و 

س تثناءات فامي يتعلق ابوطلب الرئيس من وفود الأرجنتني والربازيل وش ييل رشح الاقرتاح، اذلي مت طرحه  .310
ينبغي أأن يكون دلى الوفود نسخة من هذا الاقرتاح لأنه قد مت وضعه و املناقشات. يف تقدم حتقيق البث من أأجل  اتتقييدو 

 عىل الإنرتنت.

ىل وفد الأرجنتني، ووقال وفد الرب  .311 ن وفدي الربازيل وش ييل انضام اإ طار التوجهيانقشوا ازيل اإ لوفد السديدة  اتيف اإ
ماكنيات تنس يق وهجات النظر اتخمتلفة حول التقييدات والاس تثناءات.  بديال بني ادلول الأعضاء اليت واقرتحوا فنلندا اإ

شارة اليت فضلت وادلول قامئة مفصةل ابلقيود والاس تثناءات املسموح هبا وجود فضلت  ختبار خاصة ابوحيدة وجود اإ
بداء روح دفع مكحاوةل لإجياد حل توفيقي، هبدف بذكل اخلطوات الثالث. وقد مت القيام  . بناءةاملناقشات يف اللجنة واإ

املوجوداتن اليتان احل 3و  1يف وثيقة العمل السابقة. وبعبارة أأخرى، اكنت الفقراتن  2و  1مع الفقرتني متاما  1الفقرة وتتوافق 
ختبار اخلطوات الثالث. ومقارنة تتعلق اب 3اكنت الفقرة و يف النص السابق. الوارداتن يف الاقرتاح هام الفقراتن الأصليتان 

ن   ابلنسخة السابقة من اجلزء  توفر مزيدا من الفسحة لدلول  2اجلديدة الواردة يف الفقرة املقدمة من وثيقة العمل، فاإ
ىل أأي مدىالأعضاء فامي  ذا اكن سيمت تنفيذ التقييدات والاس تثناءات التالية واإ مت . ويف النسخة السابقة،سيمت ذكل يتعلق مبا اإ

، يشلك حالت خاصة ل تتعارض مع الاس تغالل العادي للبث، ول ميس بشلك أأخرى أأن ما ييل، يف مجةل أأمورافرتاض 
أأهنم س يعطون املزيد من الراحة للأرجنتني ولأي دوةل عضو أأخرى ملصاحل املرشوعة حلامل احلق. وقد قرروا ابغري معقول 

ىل يشء أأكرث انسجاما مع املادة من خالل  ،الصياغةمعنية بتكل  اكن ذكل مبثابة تعديل و من اتفاقية روما.  1-15اللجوء اإ
ىل دو من اتفاقية روما.  13ملقدمة الفصل  ، قد جاءت من اتفاقية روما اكنت التقييدات والاس تثناءات الأربعة الأوىل، من أأ اإ

. ونتيجة 2017الاس تخدام اخلاص يف عام هو مل يكن  1961. وقد اتفقوا عىل أأن الاس تخدام اخلاص يف عام 1961لعام 
ىل البنود من  شارة اإ ىل د  أأ ذلكل، اكنوا س يقدمون النص يف وقت قريب للغاية لتوضيح نطاق الاس تخدام اخلاص. ويف اإ اإ

ن اس تخداهما عىل وجه التحديد للسامح ،  فامي يتعلق ابلبند و  ىل ابلنفاذ فاإ للأشخاص اذلين يعانون من ضعف البرص، وما اإ



SCCR/35/11 Prov. 
84 
 

مع أأيضا ح البند يامتىش ذكل، يامتىش مع العديد من الترشيعات الوطنية لدلول الأعضاء، فضال عن املعايري ادلولية. و 
من النسخة السابقة من الاقرتاح. واكن الاقرتاح خ ا البند الترشيعات الوطنية لدلول الأعضاء واملعايري ادلولية. وقد أأزالو 

"أأي اس تخدام، عبارة هناك  تللغاية. ونتيجة ذلكل، اكنخ ذو هناية مفتوحة ، واعترب البند 2005السابق مطروحا منذ عام 
ثل حمتوى مي من أأي نوع، بأأي شلك من الأشاكل أأو أأي جزء من أأي بث، حيث ل يكون الربانمج أأو أأي جزء منه، اذلي 

، ومن يشعرون بعدم الراحةالعديد من الناس ذكل جعل املؤلف أأو أأي حقوق جماورة" وقد محميا مبوجب حقوق  ،الإرسال
. وقد ُأجريت هذه التغيريات مكحاوةل لسد الفجوة بني خمتلف املواقف يف حذف العبارة، وافقوا عىل بناء بيشءالقيام أأجل 

ىل الأمام، و ، ودفع بناءةاللجنة، لإظهار روح  حراز مزيد من التقدم يف عىل املناقشة اإ  .املناقشاتأأمل اإ

نيابة عن وفود الأرجنتني والربازيل وش ييل.  حورشحه لالقرتاوفد الربازيل عىل تقدميه أأعرب الرئيس عن شكره لو  .312
الرئيس ح بناءة. وأأعرب برويف املناقشات الوفود الثالثة ابمليض قدما قامت  وطوال الاجامتعاجللسات غري الرمسية وخالل 

ل أأنه رحب اجللسات عن تقديره العميق مجليع ادلول الأعضاء. وعىل الرمغ من أأن الاقرتاح مل يُطرح خالل  غري الرمسية، اإ
. وذكر أأن للأمام الأطراف، وأأي أأطراف أأخرى أأو أأي دوةل عضو ترغب يف دفع جعةل املناقشاتتكل ابملقرتحات املقدمة من 

 سيمت توزيع الوثيقة عىل امجليع.و لأمانة يف مشاركته مع الوفود. هناك بند ترغب ا

وذكرت الأمانة أأنه ل ميكهنا الانتظار حىت هناية ادلورة لتقدمي ما مت الوعد به منذ ادلورة السابقة للجنة. وقد طلبت  .313
ذا أأمكن  وميكهنم لقراءة ا كتيب قصري سهلتوفري  ،ذكلبعض ادلول الأعضاء خالل الاجامتعات والبعثات الأخرى، اإ

ىل صانعي الس ياسة اذلين  عنداس تخدامه  اليت فاهمي املعىل دراية بـليسوا حق املؤلف، و ن موضوع يفهمول التحدث اإ
ق املؤلف. وبعد ادلويل حلنظام ال من شأأنه أأن يساعدمه عىل اختاذ قرارات جيدة، مما ميكهنم من املشاركة يف  وذكل. يتضمهنا

يف الوقت احلايل ابللغة الإجنلزيية فقط. وهو متاح ة العامة كتيبا صغريا يوزع عىل ادلول الأعضاء. ذكل الطلب، قدمت الأمان
صدارات متوفرة بلغات أأخرى. و . حيث طبع صباح هذا اليوم ،وقد خر  لتوه من املطبعة واكنت نتيجة ذلكل، مل يكن دلهيم اإ

رس اوطبعه ا، ولكن سيمت نرشهتكل الإصدارات معدة ومرتمجة بالغ ادلول و يف الأايم أأو الأسابيع التالية.  االهواإ أأرادت الأمانة اإ
بتضمن ، فامي يتعلق توقعاهتميف أأن يمت ذكل بطريقة تتفق مع  اعن أأمله ت الأمانة. وأأعربملطالهبمالأعضاء بأأهنا اس تجابت 

لرشح الفوائد والتحدايت اليت مه  وس يةل اكن ميثلوالربملانيني وأأعضاء احلكومة. لقد تناسب الس ياس يني بس يطة الكتيب للغة 
عىل دراية هبا يف بدلاهنم. وس تقدم الأمانة العامة النسخة الأوىل من الكتيب يف ذكل اليوم. وقد معلوا علهيا لعدة ساعات يف 

 ورة.فريق لضامن أأهنا س تكون متاحة لدلول الأعضاء خالل ادلورة احلالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملا

ىل الوفد وشكر وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه الأمانة عىل مبادرهتا املمتازة. وتطلع  .314 هذا  اس تكشافاإ
ىل  البعض بعضهممع لتصالهتم مع العامل اخلاريج، بل و ابلنس بة اذلي س يكون مفيدا للغاية  الكتيب يف الغرفة. وابلرجوع اإ

ذا اكنت هناك أأي جداول زمنية مطلوبة لتقدمي املقرتحات، قبل أأن النقطة السابقة ومعاجلة طرق العمل، ا س تفرس الوفد عام اإ
رمسي يف توضيحي ميكن مناقش هتا أأو عرضها يف اجللسة العامة. ويبدو من غري املعتاد تلقي اقرتاح يف يوم ما وتقدمي عرض 

وطلب  لنظر يف ردمه عىل الاقرتاح.اعرض أأو فرصة اجللسة العامة يف اليوم التايل، دون أأن تتاح هلم فرصة اكمةل للنظر يف ال
عداد معلية رمسية بصورة أأكرب يف املس تقبل لتقدمي الاقرتاحات حبيث يكونوا مس تعدين بصورة اكمةل  جابة الوفد اإ لتقدمي اإ

 اكفية وحمرتمة عىل املبادرات. 

وس يةل مبثابة لأغراض التوضيح واكن ى سو مت تقدميه ومل يذكر الرئيس أأن الاقرتاح مل يقصد مناقش ته يف هذا اليوم. و  .315
مت مناقشة الاقرتاح ولن ت. وذلكل، مل يكن ينوي فتح مناقشة عامة. هورشح الس ياق وراءلتقدميه أأنصار الاقرتاح  يس تخدهما

س يخضع بعد ذكل  الوقت. فبدل من وضع جدول زمين،بعض ستمت مناقش ته فقط بعد مرور و بعد ظهر ذكل اليوم. 
اكن الاقرتاح ذو صةل جبزء مبكر من مناقشات و ن هناك دامئا اس تثناءات هل، يفضل فقط تقدمي احملتوى. يكوو  لربوتوكول،
 وفدتعليقات التلقي  . ومع ذكل، فقد متة املوضوعمل يكن املقصود مناقشوحماوةل لتحريك الأمور. تكل اكنت و الأس بوع. 

نه ىل فاعليهتامع احملافظة ع من أأجل حماوةل حتريك املناقشات،و بشلك جيد.  ذا س  ، فاإ ظهرت يضع يف اعتباره تكل التعليقات اإ
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ىل منح املندوبني وقتا اكفيا ملناقشة املقرتحات. ومع ذكل،هناك  اكن الاقرتاح فقد  حالت مشاهبة أأخرى، حيث اكنوا حباجة اإ
 .ملوضوعفقط لعرض اجمرد أأساس 

نه يؤيد متاما ما ذكره الرئيس. ول يوجد .316 ميكهنم الاسرتشاد به يف يف القواعد الإجرائية للويبو ما  وقال وفد الربازيل اإ
ىل أأن امجلعية العامة دلهيا ملا قاعدة مماثةل معلهم من أأجل وضع  ذكره وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وأأشار الوفد اإ

 يف ولية جلنة املساواة العرقية. ومل يتفق الوفد متاما مع ما قيل.مت تقدميه اقرتاح 

لهيم عن طريق الفيديو للحديث عن ت من لكية احلقوق بكولومبيا س   ينسرب ج جني  ةذكر الرئيس أأن الربوفيسورو  .317 نضم اإ
 معلية العصف اذلهين اليت حدثت يف أأبريل.

ميكهنا برسعة تقدمي وتلخيص  اكن يف اللجنة ادلامئة. وتساءل أأن  ينسرب ج جني  ةلربوفيسورابورحب الرئيس  .318
 جوبة.الأ س ئةل و الأ جلسة فتحة قبل ق ابلعصف اذلهين فامي يتعلمالحظاهتا 

نه   ينسرب ج جني  ةالربوفيسور توقال .319 تقدمي ملخص لجامتع اخلرباء اذلي عقدته الويبو يف يرشفها أأن يُطلب مهنا اإ
ىل حد كبري، فامي يتعلق مب متثل مناطق جغرافية واسعة اكنت اجملموعة اليت مت جتميعها و نومفرب من العام السابق.  ختلف وهجات اإ

اكن هناك متثيل واسع للغاية لل راء. و حلقوق املس تخدم.  املؤلف وابلنس بةحلقوق  ااملرغوب فهيلقوة ابلنس بة لنظر الأاكدمييني 
هناك الكثري من تكون  ومجوعة من الأاكدمييني اذلين حيرتمون بعضهم البعضجتمتع عندما أأنه  مما ل يدعو لدلهشة رمباو 

ىل أأو مت بناؤه ملناقشات يف ا. ومع ذكل، ظهر موضوع رئييس املوضوعات حد ما حول ومجوعة متنوعة من املناقشات احلرة اإ
أأعرب تقرير و فريق اخلرباء ملواصةل تطويره. اجمتع ، واذلي 2015اقرتاح ومجوعة أأمرياك الالتينية والاكرييب لعام عىل أأساس 

ركز املؤلفني وفناين الأداء يف نظام حق املؤلف، مبا يف ذكل فامي يتعلق مبالغ البالقلق ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن 
ذا اكن نظام حقوق  سلسةل القمية اخلاصة ب خيدم منش يئ احملتوى أأم ل، وما هو موقف املبدعني فامي يسمى املؤلف ما اإ

اذلي وجه املوضوع ال خر  عىل مناقشاهتم. واكنبصورة مس بقة هذا القلق وقد س يطر ابس تغالل أأعامل حق املؤلف. 
ىل   ،روس تاما دكتورة جيدلامزيد من املعلومات. واكن دلى اللجنة تقرير غري عادي من احلصول عىل مداولهتم هو احلاجة اإ

مبسح لترشيعات ادلول الأعضاء يف الويبو. لقد اكنت بداية رائعة بشأأن املسأأةل الأساس ية املمتثةل بعملية القيام  تاضطلعاليت 
تحقق من الوقائع الفعلية، فامي يتعلق حبامية واس تغالل املصنفات احملمية حبق املؤلف. واكن فريق اخلرباء موافقا بشدة عىل يف ال 

جراء معليات مسح للترشيعات متثل أأن  أأي الالزمة لختاذ مل يكن اكفيا لتوفري املعلومات  ذكل نقطة انطالق أأساس ية، ولكناإ
ىل حد كبري عىل القوانني  مبادرات. وقد اعمتدت أأي مبادرة الكتب، وكذكل عىل كيفية تفسري هذه وعىل من هذا القبيل اإ

الإدارية، فضال عن املامرسات التجارية عىل أأرض الواقع. ونتيجة ذلكل، اكن هناك هجد هائل  والهيئاتالقوانني من قبل احملامك 
حيث  يف التقرير الأويل، روس تاما دكتورة جيدلاقامت به  اذليجيب القيام به ملواصةل البناء عىل العمل الاس تثنايئ ابلفعل 

ذا اكن جيب أأن  ُشهد لها بأأهنا قامت جبمع مك هائل من املعلومات. املدونة بصورة رمسية يف القوانني يقوموا بدراسة ومع ذكل، اإ
نفس القدر من ا ميثل ملصورة دقيقة ملا حيدث هناك فامي يتعلق ابس تغالل املصنفات أأو يس تطيعوا تكوين ، فلن كتب فقط

. وابلتايل، اكن الشغل املؤلفاملبدعني، يف اس تغالل الأعامل احملمية حبقوق و املوقف الفعيل للمؤلفني والفنانني وهو  الأمهية،
نوع من الإجراءات، سواء اكنت للقيام بأأي عىل احلصول عىل املعلومات رشطا أأساس يا هلم هو أأن تكون القدرة  الشاغل

ىل الصفحة الأخرية من ملخص الاجامتع، يف النسخة  رمسية أأو غري رمسية. وفامي يتعلق ابلقرتاحات امللموسة، أأشارت اإ
مفيدة بشأأن كيفية معاجلة املشالك  اأأساس ية ولكهنمعلوماتية . وقد اتفقوا مجيعا عىل ثالثة اقرتاحات 10الإجنلزيية يف الصفحة 

ممتزي بعض واكن أأول اقرتاح  تقرير ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. واليت مت التأأكيد علهيا يفانقش هتا اللجنة اليت 

عداده. وقلقد مىض بعض الوقت منذ أأن مت فتحديث دليل الويبو بشأأن املعاهدات ادلولية. يتعلق ب املقرتح واكن اليشء.   داإ
نرتنت  ن فهم اتفاقية برين ومعاهدات الويبو لالإ يف ضوء التطورات التكنولوجية والاقتصادية حدث الكثري منذ ذكل احلني. اإ

ليس من املس تغرب أأن جتد ومجوعة من الأاكدمييني مرشوعا جذااب بشلك خاص. اثنيا، القامئة و . س يخدم امجليعاجلديدة 
 ذكل يعربجيب أأن و لأحصاب احلقوق. مفيدة املرجعية التعاقدية للأحاكم التعاقدية العادةل، واليت ميكن أأن تكون مبثابة أأدوات 



SCCR/35/11 Prov. 
86 
 

غري  التفاوضوقف ابلنس بة ململبدعني، لأهنم اكنوا قلقني متاما، مثلام اكن تقرير ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن ا
نللمؤلفني والفنانني. املنصف  يف وضع أأفضل قد يكونوا معلومات أأكرث وأأفضل عن حقوقهم ميتلكون  اذلين ني والفناننياملؤلف اإ
. ونتيجة ذلكل، اعتقدوا أأن القامئة املرجعية رمبا تكون خطوة صغرية حنو معاجلة للتنازل عن حقوقهمالضغط مقاومة و  للتفاوض

أأيضا تقرير ومجوعة بدلان أأمرياك  هاللمؤلفني والفنانني. وأأخريا، اكنت التوصية الثالثة، اليت تناول املنصف املوقف التفاويض غري 
ىل الق تعزيز وسائل تتعلق ب يه و للمبدعني،ابلنس بة  غري املتاكئفالتفاوض لق بشأأن موقف الالتينية والاكرييب، ابلإضافة اإ

ن وجود جسالت أأو وس يةل لقد اكن ذكل حبق يف مصلحة . وتوضيحهاقوق احلالبحث عن امللكية للعثور عىل  امجليع. اإ
ان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأنه اقرتح تقرير ومجوعة بدل وقدبأأي حال من الأحوال. مسأأةل معممة لتسجيل نقل احلقوق ليست 

ىل . الشامةلالبياانت قواعد س يكون من املفيد للغاية وجود نوع من  . كام أأهنم اعتقدوا أأن املوضوع تفاصيللكهنم مل يتطرقوا اإ
لهيا  لهيا للتأأكد من ماكل حقوق وجود وسائل يسهل الوصول اإ يف  املصنفات من شأأنه أأن يسهل التعامل مع احلقوقوالرجوع اإ

وقد اكنت تكل أأعامهلم. اخلاصة بتكل الأعامل. وأأعربوا عن أأملهم يف تزويد املؤلفني مبزيد من املاكفأ ت مقابل عقود نقل احلقوق 
 داولهتم.املوجز مللخص هناية امل

 لأس ئةل.وفتح الباب لطرح اعىل عرضها   ينسرب ج جني  ةالربوفيسور شكر الرئيسو  .320

نه راض عن ال  .321 ابلضبط أأصل واكن ذكل أأصل العمل. بعضها نتاجئ اليت مت الإبالغ عهنا. وقد ذكر وقال وفد الربازيل اإ
أأن اخلرباء قد حددوا ثالث طرق ذكرت الربوفيسورة مجيع معاهدات الويبو وأأطرها. كام متخضت عهنا اتفاقية برن، اليت 

قامة التعاون و  كيف  لكنالثقة بني أأحصاب احلقوق واملشغلني. ملعاجلة جفوة القمية. وأأبرز الوفد دور الوسطاء وشفافية العقود واإ
دور الشفافية وما اذلي ميكن معهل وكيف ترى أأن الشفافية ميكن أأن تسهم يف هذه القضااي الثالث ملعاجلة جفوة القمية؟ رأأت 

 هذه املسأأةل؟ل يف الويبو لتعميق فهم ادلول الأعضاء 

طلبت من مندوب و ين الكثري من الأش ياء اتخمتلفة. أأن الشفافية ميكن أأن تع  ينسرب ج جني  ةالربوفيسور تذكر و  .322
 الربازيل حتديد ما اكن يعنيه ابلشفافية يف س ياق الوسطاء.

ىل فهم العنارص  .323 نه اكن يؤكد ابس مترار أأن املبدعني والوسطاء واملس تخدمني للمصنفات حيتاجون اإ وقال وفد الربازيل اإ
علومات ملموسة وواحضة مل ا امتالكميكن أأن يفهموا الشفافية عىل أأهن ن،من وهجة نظر فناو  اتخمتلفة لسلسةل القمية. ومع ذكل،

. كام ميكن للوسطاء اس تخدام احلصول عىل عائدات مقابل العملوسهةل الاس تخدام حول كيفية اس تخدام العمل وكيف سيمت 
كل فهمهم للشفافية، وليس س يكون ذو لفنان. تلقهيم للمدفوعات وكيف س يقومون ابدلفع ل تكل املعلومات أأيضا، لفهم كيفية 

ىل العقود،من خالل فقط  رسية، واليت قد ل ميكن معاجلهتا بسهوةل، لأهنا تتعلق ابل قضااي تتضمن اليت ميكن أأن و  الإشارة اإ
ىل بعض جوانب القانون املدين. ومع ذكل، ن الشفافية فامي يتعلق ابلعائدات تطرقت اإ يه  مجيع أأجزاء سلسةل القمية،و  ،فاإ

حدى طرق م تكل القضية يه قضية تتعلق ابلسوق. وميتكل عاجلة هذا اجلزء من جفوة القمية. وقد ذكروا من قبل أأن اإ
ىل الفنانني والوسطاء للتفاوض فامي بيهنم، ولكن الشفافية ميكن أأن الأمر ظنوا أأن و خمتلفة. تفاوض  ىن هناك قو والالعب يعود اإ

 سوق وجعلها تعمل بكفاءة أأكرب.مجليع للحد من الاحتاكك يف ال يف يد اتس تخدم كأداة 

ن  لعقود،ابلنس بة لاملندوب عىل توضيحه. وذكرت أأنه فامي يتعلق ابلشفافية   ينسرب ج جني  ةالربوفيسور توشكر  .324 فاإ
ذا اكن ملنش يئ احملتوى حمامني أأو والكء، فهذا أأمر رائع، ولكن مل و بلغة يسهل عىل املبدعني فهمها. لك العقود مل تكتب  يكن اإ

عىل الإنرتنت، بطريقة املوجودة كتابة عدد كبري من العقود، مبا يف ذكل العقود تمت  لجميع. ونتيجة ذلكل،وفر ل ذكل أأمر يت
مس توى واحد. الأمر هذا وميثل نحه. يقوم مب عل من الصعب عىل منشئ احملتوى أأن يفهم ما جيغامضة بعض اليشء، مما 

لغة ذات صةل أأي الإجنلزيية أأو الربتغالية أأو بلغة مبسطة سواء اكنت املتعلقة بكتابة العقود ونتيجة ذلكل، اكنت التوصيات 
للغاية. وذكر املندوب أأيضا الشفافية فامي يتعلق ابلأجور. وقد أأوصت مفوضية  ةمفيدميثل خطوة أأوىل ابملبدع، أأمرا قد 

ىل املؤلفني عن الاحتاد الأورويب يف مقرتهحا اخلاص ابلسوق الرمقية املوحدة بأأن يكون هناك الزتام بتقدمي  تقارير منتظمة اإ
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لمؤلفني فرصة الطعن ذكل لأأعطى قد كيفية اس تغالل العمل، وما يه الأرابح، وما هو نصيب املؤلفني من تكل الأرابح. و 
ذا عىل العائدات ن  .من يقوم ابس تغالل العملحيصل عليه ل يتناسب مع ما ما يتقاضاه املؤلف اكن ، اإ ولكن بطبيعة احلال، فاإ

أأو تعديلها عىل أأساس عدم التناسب، تعمتد عىل احلصول عىل املعلومات اليت من العائدات رة عىل السعي للحصول عىل القد
صدار بياانت العائدات أأن عىل دراية بشأأهنا أأن جتعل املرء  ن الالزتام ابإ من هذا منتظمة أأو تقارير غري متناس بة. ومن مث، فاإ

 .املبدعنييكون مفيدا للغاية جملمتع وس  لشفافية أأهداف اميثل أأحد اكن أأيضا النوع حول العوائد 

تعلق ت  مؤخرا ترشيعات، واقد اقرتح مورصح وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأنه أأراد أأيضا أأن يربز أأهن .325
تقدمي أأفاكر مبركز املؤلفني، والشفافية يف العقود بني املؤلفني وداخل الصناعات. ونتيجة ذلكل، س يكون من دواعي رسورمه 

مل يكونوا وبني املرشعني عىل مس توى الاحتاد الأورويب. ل تزال مس مترة يف الوقت احلايل، اكنت املفاوضات ويف هذا الصدد. 
فامي يتعلق بنتاجئ معلية العصف و ابلتأأكيد هيمهم أأيضا. هذا املوضوع  متأأكدين من شلك الأحاكم الهنائية. ومع ذكل، فقد اكن

ماكنية وجود قامئة مرجعية للعقود يف هذا الصدد.اذلهين، اكنوا هم   متني بشلك خاص مبعرفة املزيد عن اإ

معرفة أأنواع  يفأأن معلية مجع املعلومات س تكون هممة للغاية، لأهنا ستساعدمه   ينسرب ج جني  ةالربوفيسور تذكر و  .326
ىل أأن يمت حتذيرمه بشأأهنا، فامي يتعلق ابملامرسات  الأمور يف اكن هذا يف اعتقادمه هو السبب و التجارية. اليت حيتا  املؤلفون اإ

. ومع ذكل، اكن من املهم للغاية السوابق القضائيةأأن مجع املعلومات ل ميكن أأن يقترص عىل الترشيعات، أأو حىت لواحئ 
مساعدة و من شأأهنا مساعدهتم أأ  احلصول عىل أأكرب قدر ممكن من املعلومات حول املامرسات التجارية الفعلية لأن تكل اخللفية

جيب أأن يتوقعوها معرفة أأنواع الأس ئةل اليت ينبغي عىل املؤلفني طرهحا، وأأنواع املطالب اليت عىل  تكل املرجعيةقامئة المن أأعد 
 املقاولني املتعاونني معهم.من جانب 

قة بقامئة بعض التوصيات املتعلتضمنت  التوصيات اليت اقرتهحا البعضرابطة الفنانني الالتينيني أأن لحظ ممثل و .327
ابلرضورة لكن ذكل ل مينح ،احلصول عىل مزيد من املعلومات قد ميثل أأمرا جيدا  مرجعية عىل وجه اخلصوص. لقد فهموا أأن

أ لية احلصول عىل العائدات احلق يف ميثل غياب السلطة التفاوضية، هل ميكن أأن ظل  يفوقوة تفاوضية يف قطاع املوس يقى. 
ابحرتام أأن تس متر ادلول الأعضاء يف وقد طالبت رابطة الفنانني الالتينيني بدعني يف البيئة الرمقية؟ للم عوائد جمزية فعاةل لتوفري 

 هذا املوضوع يف اللجنة.عىل الاحتفاظ ابلبند عىل جدول الأعامل، وأأن تواصل العمل 

يعها مبنية عىل أأن مناقشات الفريق، فامي يتعلق مبجموعة الأدوات، اكنت مج   ينسرب ج جني  ةالربوفيسور توذكر  .328
اقرتحت أأن املعلومات ميكن أأن حتسن و . العائداتمل يناقشوا حقوق واملفاوضات املتعلقة ابحلقوق احلرصية للمؤلفني. أأساس 
من هجل املؤلفني، واكن املؤلفون ممتنني اس تفاد مس تغلو الأعامل حدث يف كثري من الأحيان أأن وقد. التفاويض ملؤلفاموقف 

ىل ذكل. تسجيالت رش ومنتج لوجود موزع مقرتح وان عىل التنازل عىل  يقومون ابلتوقيعقد وبسبب شعورمه ابمحلاس فوما اإ
ل جتربهتا، عىل الأقل يف الولايت املتحدة،وقد أأشارت . عليه أأكرث مما حيتاجون ابلفعل للتوقيعحقوق  يف كثري من أأنه  اإ

ذا اكن املس تغل يف حاجة فعلية مس   حقوقهم ويكونوادرك املؤلفون والفنانون يالأحيان، عندما  تعدين لطرح أأس ئةل حول ما اإ
ىل حد أأكرب مما قد يتوقعه املرء. وابلتايل، اكنت  ىل الرتاجع، اإ ىل لك ما اكنوا يطالبون به، فاإن املس تغلني مييلون يف الواقع اإ اإ

 م.قوقهحلاكن هذا هو سبب أأمهية معرفة املؤلفني وفناين الأداء و قوة. متثل مصدر املعلومات 

نه  رابطة املرتمجني الفوريني ابلأرجنتنيوقال ممثل  .329  تمنذ البداية وثيقة ومجوعة أأمرياك الالتينية والاكرييب اليت أأشار يؤيد اإ
لهيا  يف فناين الأداء لقد اكن الأمر همام بشلك مزتايد، حيث اكنت هناك هتديدات ميكن أأن تؤثر عىل الفنانني و و . الربوفيسورةاإ

ىل بني املوضوعات اليت تناولهتا الربوفيسورة مسأأةل  ومنالعامل الرمقي.  ىل جتميع املعايري، اليت مل تؤد ابلرضورة اإ حل. التوصل اإ
نظام ابلنس بة ل مصدر قلق هلم، لأنه ميثل اكن ذكل و تكل املعايري والقوانني. ل يعمتد عىل تفسري احملامك الأمر ومن الواحض أأن 

يكولويج اصطناعي مثل  ن فناين الأداء املوس يقي مه  ،ون مبناقش تهيقوماذلي النظام اإ يف الغالب أأكرث الأطراف املستبعدة، فاإ
فهل لفناين الأداء. العائدات حق تكل املراسالت العامة ذكر ، وحىت يف واكنت هناك مراسالت عامةلأهنم غري معرتف هبم. 
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حتديث مجيع املعايري  يه مععمل عل تللجنة سوف ا أأن والإطار اذلي ذكرت لعملية جتميع املعايري ه ميكنأأناعتقدت الربوفيسورة 
تقدمي عائدات احلق يف ول ميثل . وختتلف التعريفات ابختالف املعاهدات املشالت بصورة جزئية.والقواعد ميكن أأن حيل 

لتجميع س يحل اهل ف الصناعة ومن قبل املس تخدمني. جمال من قبل احرتام هذا احلق  جيبو تكنولوجية. مشلكة لفناين الأداء 
 ؟من البدلان يعمتد عىل التفسريات يف لك بدلهناك الكثري اذلي املشلكة، أأم س يظل  الأويل للمعايري اذلي تقوم به الويبو

ىل أأن من املهم للغاية مواصةل مجيع اجلهود   ينسرب ج جني  ةالربوفيسور تذكر و  .330 مساعدة فناين الأداء واملؤلفني الرامية اإ
 كام أأشار موجز جلنة اخلرباء،و  فامي يتعلق ابحللول،و . به الويبوأ خر قامت ظر عن أأي يشء عىل املس توى الوطين، بغض الن

ىل امليض قدما حبذر. اكنوا مجيعا قلقني بشأأن  عىل الأقل أأي يشء ومل يقرتحوا  مل يمتكنوا من البدء يف اقرتاح حلول،واحلاجة اإ
ىل نوا حيتاجون فقد اك فهموا النطاق الاكمل للمشلكة. ومع ذكل،ي ملموس، حىت  احلصول عىل لفهم النطاق الاكمل للمشلكة اإ

وهو ما  معلومات أأكرث بكثري مما اكن دلهيم ابلفعل. ورمبا مل يكن من املفيد تقدمي توصيات مبس توى عال  للغاية من التجريد،
فهموا لكام  ،معرفهتمام زادت معلومات حمددة. ونتيجة ذلكل، لكتوافر نظرا لعدم  يف هذه املرحةل عىل الأرحجاكنوا يقومون به 

 فهم أأكرث وضوحا للمشلكة.التوصل ل ميكن اقرتاح أأي حلول مقرتحة يف ضوء و املشلكة بشلك أأفضل. 

، فامي للغايةأأساس ية  م يناقشون موضوعات( بأأهنCISACورصح ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ) .331
الربوفيسورة ام هتعىل مسأألتني ذكر ممثل الاحتاد ؤلف يف البيئة الرمقية. وركز مس تقبل حق املمناقشاهتم عىل يتعلق برتكزي 

ها هو حتديث ادلليل اذلي يفرس معاهدات الويبو بشأأن حق املؤلف، أأما اأأحدو للغاية. هممتان أأهنام الاحتاد يعتقد واليت 
املؤلف راجعة موقف أأحصاب حقوق املتعلقة مبتعلق بنقل القمية واملسؤولية عن ذكل. تكل يه املوضوعات الرئيس ية ت ف  ةالثاني

تقدم مزيد من أأن للربوفيسورة هل ميكن ف مناقشاهتام.  ركزوا عىلاكن هذان املوضوعان الرئيس يان الذلان و يف ممارسة حقوقهم. 
عبني بتوضيح احلقوق عىل الإنرتنت، وما يتعلق بتكل املنصات أأو الالاليت تتعلق  اس تنتاجات اجملموعةالإيضاحات بشأأن 

 اجلدد، واليت غالبا ما حتمهيا الترشيعات؟

جراء   ينسرب ج جني  ةالربوفيسور تذكر و  .332 ىل اإ للك مادة  شامةل مراجعةأأنه فامي يتعلق بدليل الويبو، س يحتا  الأمر اإ
 للتطورات التكنولوجية أأو، نتيجة ينشأأ هبا مغوضاليت قد املواضع من املواد، يف ضوء التطورات الأخرية، للتأأكد من 

 وحلها. وابلتايل،مواطن الغموض لس تكشاف معرفة أأكرث الطرق فاعلية بعد ذكل سيتعني علهيم و . تطورات الأعامل اجلديدة
ىل حد ما، فامي يتعلق بفهم ينبغي أأن يقوم هبذا العمل  ىل مبادئ توجهيية واحضة اإ ومجوعة من الأاكدمييني، من أأجل التوصل اإ

يف وسائل الإعالم املصنفات فامي يتعلق حبقوق املؤلفني يف البيئة الرمقية واس تغالل و . أأحاكم اتفاقية برن ومعاهدات الويبو
ىل ذكل عدد من املندوبني. املرتبطة بذكل هناك ومجوعة من القضااي تالرمقية، اكن ومجوعة بدلان وقد عرب تقرير ، كام أأشار اإ

وس يةل ضامن مشاركة املؤلفني واملبدعني يف الإيرادات يتعلق بواكن  اخلرباءعن قلق كبري شغل ابل  أأمرياك الالتينية والاكرييب
تعمل امجلاعية منظامت الإدارة واكن فهمها أأن الناجتة عن أأشاكل الاس تغالل الرمقية اجلديدة هذه، مبا يف ذكل منصات العمل. 

لأقل فامي يتعلق مبنظامت عىل ا أأيضا املوس يقى. كام اكن فهمهاجمال حقوق الأداء العام يف يوتيوب من أأجل عىل ترخيص 
الرشوط ادلقيقة لتكل الرتاخيص. ومع ذكل، اكن من الواحض أأن  ه ل يمت الكشف عنالإدارة امجلاعية يف الولايت املتحدة، أأن

جيابيا حيدث ال ن ل  يف املايض. وابلطبع، اكن املنصات بعض املقاومة من جانب مقارنة بوجود  لرتخيص،عملية اهناك تطورا اإ
لغاء ختويل معليات عىل تكل مت حتميهل يور همم لل ليات لتحديد احملتوى اذلي هناك تط جازة التحميل أأو اإ املنصات، واإ

ذا  يف حاةل ومن الأمهية مباكن املنصة. الإعالانت اليت تعرضها شاركة يف أأرابح جيب النص عىل امل  ،متت الإجازةالتحميل، واإ
 و النارش، أأو الوس يط التجاري اذلي حصل عىل نقل احلقوق من املؤلفنيأأنه ليس املرخص، أأ أأن يمت ضامن تقامس العائد 

فنصيب املؤلفني من الإيرادات اليت وصلت للوسطاء نتيجة توقيع تكل تكل الإيرادات. تشاركوا يف اذلين ليسوا مه فقط 
 .التفاقيات مع املنصات ميثل أأمرا همام كذكل

ىل وأأشار ممثل مؤسسة أأمرياك الالتينية لأحباث ا .333 شارة اإ ىل ان الاقرتاحات تضمنت اإ مللكية الفكرية لأغراض التمنية اإ
الإدارة امجلاعية.وترى غالبية الأطراف أأن وجود الإدارة امجلاعية ميثل أأمرا رضوراي وخاصة يف عرص العوملة. مفا يه القضااي 
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مبدى صعوبة احلصول عىل ترخيص اليت ينبغي معاجلهتا لتحسني النظام؟ لقد رأأوا أأن هناك بعض املشالت اليت تتعلق 
ىل أأنواع أأخرى من املشالت. مفا  دويل من بدل أ خر. ويف بعض الأحيان اكنوا يرون مشالت متعلقة ابلتوزيع ابلإضافة اإ

 يه توصية الربوفيسورة بشأأن كيفية حتسني نظام الإدارة امجلاعية لتقدمي خدمة أأفضل تواكب احتياجات املؤلفني والفنانني؟ 

اكنت هناك تدابري، و أأن تفاصيل املسأأةل تتجاوز القضااي اليت تناولها فريق اخلرباء.   ينسرب ج جني  ةلربوفيسورا توذكر  .334
يتناولوا هذا تعلق بتس يري الأعامل من قبل منظامت الإدارة امجلاعية. ومع ذكل، مل ت  عىل سبيل املثال يف الاحتاد الأورويب،

 أأية تفاصيل أأخرى.تقدمي السؤال ب الرد عىل ، ذلا مل تمتكن من الأمر ابلفعل

نه يرحب كثريا مبداخالت وفد الربازيل بشأأن الشفافية،IFJوقال ممثل الاحتاد ادلويل للصحفيني ) .335 الاحتاد ومداخةل  ( اإ
مل مس تغيل املصنفات بشأأن هذه املسأأةل. ولحظ املمثل من خربته مكؤلف، أأن املقرتح الأورويب فامي يتعلق بعنارص التوجيه 

ما أأن تأأخذه أأو ترتكه.ها عىل أأهنا ا يف كثري من الأحيان العقود اليت قدموها أأو عرضَ يفهمو  ئلو  شيئا اإ الأشخاص  عندما س ُ
لهيا، اكنوا يعيدون النظر يف كثري من الأحيان. وابلتايل ميكن اذلين اكنوا يمتتعون ابملرونة واحليوية عن  احلقوق اليت حيتاجون اإ

عداد يف سلسةل القمية عىل الأطراف للشفافية أأن تساعد العديد من  ىل أأكرث عقود اإ كفاءة. ويتطلع الاحتاد ادلويل للصحفيني اإ
جراء مزيد من املناقشات حول هذا املوضوع، الربوفيسورة  تهل اكنف القضااي اليت تتجاوزه يف سلسةل القمية. وحول  اإ

تكل عىل املؤلفني وفناين الأداء يف الطعن ا من قبل اليت ميكن اس تخداهموسائل ابطالعهم عىل املزيد عن ال ةأأو هممت همس تعد
 العقود غري الواحضة أأو غري العادةل؟

ىل أأن النارشين أأنفسهم ل يعرفون دامئا الأس باب اليت الاحتاد أأن ممثل   ينسرب ج جني  ةالربوفيسور تذكر و  .336 يشري اإ
جيايب للغاية. تفرس بعض هذه البنود املدرجة يف العقود. ونتيجة ذلكل، ميكن أأن يكون للمع لومات واحلوار الأفضل تأأثري اإ

 يف الوقت احلارض.تعد كذكل ، ولكهنا مل اكنت منطقية يف السابقاليت و هناك الكثري من البنود املوروثة يف العقود  تاكنو 

عىل العرض اذلي قدمته. لقد اس تفادوا كثريا من حضورها يف حلقة   ينسرب ج جني  ةالربوفيسور شكر الرئيسو  .337
يف الندوات اليت  االيت عقدت يف العام املايض. وشكروها عىل مشاركة وهجات نظرهو خلرباء اخلاصة ابلفكري العصف ا

ىل الإجابة عىل الأس ئةل اليت طرحت علهيا خالل جلسة الأس ئةل والأجوبة.عقدت   معهم، ابلإضافة اإ

ىل البند و  .338 ىلوقد من جدول الأعامل.  8عاد الرئيس اإ اكنت و . التقدميية  خمتلف العروضأأمضوا اليوم يف الاس امتع اإ
طار البند و ومناقشات. لوهجات النظر هناك أأس ئةل وأأجوبة، وتبادل  من  8أأراد مناقشة مس تقبل املوضوعات اتخمتلفة يف اإ

ذا اكن  جيب جدول الأعامل مع ادلول الأعضاء. وطلب من املنسقني الإقلمييني وادلول الأعضاء التعبري عن أ راهئم بشأأن ما اإ
عادة البيع عىل جدول الأعامل الرئييس. ومع ذكل،يف الفنانني وحق  ق املؤلف يف البيئة الرمقية،حوضع  هبذه السؤال مل يطرح  اإ

ىل ابلنس بة لالقرتاح املقدم من الاحتاد الرويس. الطريقة  . املوضوعاتوهجات نظر متباينة يف الغرفة حول تكل وقد اس متع اإ
 ت املسأأةل الأخرىعىل جدول الأعامل العادي؟ واكن تكل املوضوعاتقت لوضع أأي من يف هذا الو أأية رغبة هناك  تهل اكنف 

املتعلقة بعبارة أأخرى، الاقرتاحات و أأنشطة املتابعة اليت يودون أأن جترهيا الأمانة فامي يتعلق هبذه البنود الثالثة؟ تتعلق مباهية 
مع الأمانة حول تكل الأمور  رصاحةملرسح. لقد حتدث بلك اخمريج يف البيئة الرمقية وحقوق الفنانني وحقوق املؤلف قوق حب

ىل أ راء ادلول الأعضاء قبل صياغة امللخص.يف هذه املرحةل بعض الأفاكر. ومع ذكل، اكن من املفيد الاس امتع وتوصلوا ل   اإ

نوقال وفد بوركي  .339 عادة البيع، لكهنقوانينه تغطي  نا فاسو اإ لهيم،وبعد.  تُفعلمل  احق اإ أأداة اكن احلق ميثل فقد  ابلنس بة اإ
ىل للعديد من فناين اجلرافيك وغريمه من الفنانني واملبدعني. ابلنس بة لتحقيق املساواة  تقامس الرثوة. ونتيجة وهو يؤدي اإ

 اجامتع اللجنة التايل.جدول أأعامل عىل وضوع املذلكل، أأيدت بوركينا فاسو وضع 

نه يؤيد اقرتاح الس نغال والكونغو بشأأ  .340 عادة البيع. وقال وفد كينيا اإ  تعديلبعملية كينيا حاليا وتقوم ن مسأأةل حقوق اإ
ىل رؤية كيفية تنفيذها.ل  قانوهنا. وقد وضعت أأحاكما لهذه احلقوق، وتتطلع اإ



SCCR/35/11 Prov. 
90 
 

ن حق املؤلف يف البيئة الرمقية اكن بندا حمددا يف جدول الأعامل. وقد  .341 نه كام ذكر من قبل، فاإ وقال وفد الربازيل اإ
ب عن اهامتهما املس متر ابملسأأةل. كام أأهنم مسعوا املراقبني وأأولئك اذلين ميثلون أأعضاء الصناعة مسعوا ادلول الأعضاء تعر 

ن وجود بند حمدد يف  -الأفراد الأكرث اهامتما ابملوضوع ومه –والفنانني  يذكرون أأهنم يريدون اس مترار املناقشات. وابلتايل، فاإ
زمين لدلورة التالية. ولن يؤثر عىل مناقشة بنود جدول الأعامل الأخرى، جدول الأعامل لهذا املوضوع لن يؤثر عىل اجلدول ال

جراء مناقشة أأكرث تنظامي فامي يتعلق ابلبيئة الرمقية.بنود اليت يه أأيضا   هممة للغاية. وأأخريا، سيساعدمه ذكل يف اإ

ن دلهي .342 ن امل جدول الأعامل. ونتيجة ذلكل،عىل بنود ال ابلفعل العديد من  موقال وفد الياابن اإ عاهدة املتعلقة ابلبث فاإ
منح ينبغي يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. و جتري الأولوية يف املناقشات اليت ينبغي أأن تكون لها 

ذات  مسأأةل هممة مجليع ادلول الأعضاء. اهنم حباجة اىل مزيد من الوقت ملناقشة البنودميثل بند جدول الأعامل اذلي ل  ةالأولوي
بتحديد قرارمه، فامي يتعلق يتعجلوا يف الأولوية. ومع ذكل، فقد انقشوا أأيضا ملخص الرئيس، ونتيجة ذلكل، ينبغي أأل 

 جدول الأعامل يف الوقت الراهن.أأولوايت بنود 

عادة البيع دلى املس تأأجرين كبند جديد .343 ضافة حق اإ يف  ورصح وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بأأنه يؤيد اإ
ىل ابجدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وذكل لس ببني. وقد س بق  يف بيانه السبب الأول لإشارة اإ

الافتتايح. وقد أأخذ هذا الاقرتاح أأس بقية اترخيية لأنه مت تقدميه لأول مرة خالل ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة 
للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف التفاق عىل مناقش ته يف ادلورة احلادية والثالثني حلقوق اجملاورة، ومت املعنية حبق املؤلف وا

ىل فهم اكنوا حيتاجون ابلقرتاح املتعلق حبق املؤلف يف البيئة الرمقية، فقد  صوفامي خيتواحلقوق اجملاورة.  يريدون ما أأول اإ
ىلبصورة  مناقش ته اليت جيري اقرتاهحا ابلفعل. ولهذه الأس باب، أأعرب الوفد عن تأأييده وعات جانب فهم املوض أأفضل اإ

عادة البيع.  لالقرتاح املتعلق حبق اإ

. واكن هناك قانون جديد يشمل 2016ورصح وفد مالوي بأأن مالوي قد قامت مبراجعة قانون حق املؤلف يف عام  .344
عادة البيع. ونتيجة ذلكل، أأيد الوفد بشدة اقرتاح أأن يصبح املوضوع بندا جديدا يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية  حق اإ

 .لأن ذكل س يفيد بدلهحبق املؤلف واحلقوق اجملاورة 

اكنت مثرية لالهامتم   ينسرب ج  ةمع الربوفيسور ات اليت جرتورأأى وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن املناقش .345
التفكري ادلاخيل فامي يتعلق ينبغي القيام بكثري من  شدد عىل أأنهبشلك كبري فامي يتعلق حبق املؤلف يف العرص الرمقي. و 

ىل تبادل ممثر لل راء. وسوفمبوضوعات  يف اجللسة التالية للمشاركة يف مثل هذه يكون مس تعدا  معينة من شأأهنا أأن تفيض اإ
ن ذكل س يكون أأيضا منا بنداملناقشة حتت  عادة البيع، فاإ قشة مثرية وموضوعية. ومع "مسائل أأخرى". وفامي يتعلق حبق حق اإ

 ذكل، ميكن استيعابه يف ذكل الوقت حتت عنوان "مسائل أأخرى".

عادة البيع كبند دامئ يف جدول أأعامل اللجنة. .346 درا  حق اإ  وأأكد وفد بوتسواان جمددا أأنه قد أأيد اإ

د قام بقراءة متأأنية وق وحتدث وفد الس نغال عن تأأييده الشديد لقرتاح الربازيل بشأأن حق املؤلف يف البيئة الرمقية. .347
دامئا فنانو الأداء، عىل الأقل يف أأفريقيا، والعديد من الأس ئةل مل طرحت يثريها ميع املسائل اليت جت  واكنلنص الربازيل. للغاية 

ا أأجوبة يف الوقت احلايل. ونتيجة ذلكل، اكنت الأس ئةل اليت طرحهتا الربازيل شديدة الأمهية. ويود الوفد التعامل معهلها تكن 
عادة البيع، شكر مجيع ادلول الأعضاء عىل  بعناية. وذلكل فقد أأيد مواصةل املناقشات حول هذا البند. وفامي يتعلق حبق اإ

نه حيرتم احلذر اذلي أأعربت عنه بعض ادلول الأعضاء. ومع ذكل، لحظ أأنه ل يوجد بدل قد  اهامتهما هبذه املشلكة. وقال اإ
نت رغبته يه مواصةل تطوير املناقشات ووضع املوضوع عىل جدول الأعامل كبند دامئ. جتاه هذا البند. واك هأأعرب عن عداء

ذا مل يكن ذكل ممكنا، "مسائل بند بعض ادلول الأعضاء، فيجب الاحتفاظ به عىل الأقل حتت واحرتاما ل  ومع ذكل، اإ
ابهامتم كبري اقرتاح  الوفد خرى. وقد اتبعميكهنم مناقشة خطة معل مع الأمانة أأو ادلول الأعضاء الأ و . مث القيام بدراس تهأأخرى" 
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ن  واحضة يف الاقرتاح. ويف الوقت احلايل،غري الاحتاد الرويس. ومع ذكل، ل تزال بعض الأش ياء  عادة البيع والبند فاإ حق اإ
 ذات الأولوية.بندين من البنود  ميثالن اذلي اقرتحه وفد الربازيل

عادة البيع،اكن يفضل  اليت انقشها املمثلون. ومع ذكل،واعرتف وفد كوت ديفوار بأأمهية مجيع البنود  .348 نه نظرا لأ  حق اإ
 .بوقت طويل قد طرح قبل أأي من البنود الأخرى

درا  مجيع املسائل اليت متت مناقش هتا يف جدول الأعامل.  .349 اكنت مجيعها هممة للغاية فقد وأأيد وفد الاحتاد الرويس اإ
عادة البيع وحقوق كلك يف مجيع أأحناء العاملاملؤلف لتطوير حقوق  يف البيئة الرمقية ومقرتحه اخلاص، املؤلف . ومشل ذكل حق اإ

لتمنية الثقافة. ومع ذكل، أأعرب الوفد مرة أأخرى عن تأأييده لقرتاح وفد الياابن القائل بأأنه ينبغي أأن للغاية واذلي اكن همام 

 أأولوية ابلنس بة للجنة.ذات هيئات البث معاهدة بشأأن تكون 

ن .350 ن وقال وفد اإ حتت عنوان "مسائل أأخرى". وأأيد مجيع اليت تندر  مجيع القضااي ابهامتم تتبع ي اكن وفده دونيس يا اإ
طار البند  من جدول الأعامل. ومع ذكل، فقد اكن همامت للغاية مبعرفة ما اكن يناقشه  8املناقشات املتعلقة جبميع القضااي يف اإ

هذا البند من جدول اليت تندر  حتت لمسائل لنس بة ل كيفية امليض قدما اباخلاصة ب الرئيس مع الأمانة، فامي يتعلق ابلأفاكر 
 ذكل معهم؟فهل اس تطاع مشاركة الأعامل. 

نه انقش ما ميكن فعهل مع الأمانة. وقد شعر أأنه عىل الرمغ من وجود بعض ادلول الأعضاء اليت ترغب  .351 وقال الرئيس اإ
عادة بيع، مل يكن هناك الفنان يف  جدول الأعامل، وكذكل حقوق يف البيئة الرمقية كبند منفصل يفاملؤلف يف وضع حقوق  اإ

جامع يف الغرفة عىل ذكل. ومع ذكل، اتفق امجليع عىل أأنه ميكن احلفاظ عىل هذه  طار البند  املوضوعاتاإ من جدول  8يف اإ
قرتاح املقدم من الاحتاد ابلا العديد من ادلول الأعضاء عن اهامتهم توقد أأعرب"مسائل أأخرى". حيمل عنوان  الأعامل واذلي

، ملواصةل دراسة الاقرتاح. ومع عوامصهمالرويس. ومع ذكل، ل يزال العديد من الزمالء يرغبون يف التحقق مرة أأخرى مع 
ميكن عن الأنشطة اليت الأمانة سأأل  حتس با ذلكل،و مثل الياابن.  متثل أأولوية ابلنس بة للوفد متاما ذكل، اكنت معاهدة البث

ابلكثري من املعاين. ونتيجة ذلكل، اس تخدم محمةل حاليا مل يس تخدم عبارة "خطة العمل" لأن هذه اللكمة اكنت و. اهبالقيام 
ادلول واكنوا يريدون من لنظر فهيا. ا لكمة "أأنشطة". وبعد أأن أأمىض بعض الوقت مع الأمانة، اكنت هناك أأش ياء يقرتحون

بتجميع الكثري من  قامت الربوفيسورة روس تاما أأن هذه الاقرتاحات. أأول،بشالإرشاد التوجهيات و أأن تقوم بتوفري الأعضاء 
بأأن هناك حاجة اندت و تقد قال  ينسرب ج جني  ةالربوفيسور تواكن حقوق النرش يف البيئة الرمقية.موضوع املعلومات حتت 

حدى الطرق للقيام ب ىل الأمام يه سؤال ادلدفع ملزيد من املعلومات. رمبا اكنت اإ ذا اكنت هناك أأي العمل اإ ول الأعضاء عام اإ
ذا اكنت تريد جتميع نتاجئ دراسة ادلكتور ضافية، أأو ما اإ روس تاما بأأي  ةعنارص معينة مضن هذا املوضوع تتطلب دراسة اإ

ن الأمر  ،النتاجئ شلك من الأشاكل. أأما عن كيفية جتميع رمبا اكنت دلى ادلول الأعضاء يف و يف أأيدي ادلول الأعضاء. فاإ
ميثل وضوع امل بشلك أأكرب، لأنمجعها دلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فكرة واحضة عن العنارص اليت ميكن دراس هتا أأو ومجوعة ب

عادة الفنانني يف . وفامي يتعلق حبقوق تتغلغل تقريبا يف لك اجملالتالبيئة الرمقية ف. موضوعا كبريا ماكنية أأن انقشوا بيع، فقد ال اإ اإ
عادة البيع يف تظهر ادلراسات أأن هناك  دخال حقوق اإ الكثري من البياانت املتعلقة ابلأسواق الأوروبية، ل س امي فامي يتعلق ابإ

دراسة يف س ياق الولايت املتحدة الأمريكية. ومع ذكل، اكنوا  تقد أأجر واكنت الربوفيسورة س ياق اململكة املتحدة. 
ماكهنم اخلوض يف التفاصيل وما هو دو عيتساءلون  ذا اكن ابإ ذاو ر منظامت الإدارة امجلاعية يف سوق الفن. ام اإ اعتقدت ادلول  اإ

مانة أأن تدخل يف بعض التفاصيل، أأو  الأعضاء أأن الأمر ممكنا، ، واليت قد تكون هذا الأمردراسة حول جتري ميكن للأ
لإجراء دراسة تعدة مس  اكنت الأمانة و فامي يتعلق ابقرتاح الاحتاد الرويس، اكنت هناك بعض املناقشات المتهيدية. و مفيدة. 

موضوعا جديدا. وهذا من شأأنه أأن يسمح هلم ابكتشاف القضااي، وكذكل ادلول اليت نفذت هذا ذكل اكن ميثل  لأن نطاق
ىل بدلان  همامميثل أأمرا يبدو أأن املوضوع و . مدى تنفيذها هلاحلق و  يف نطاق جغرايف معني. ومع ذكل، مل تقع للغاية ابلنس بة اإ

ىل بدلان العامليكن من الواحض مدى  ولكنه رحب بعض ال راء الأولية تكل . ومع ذكل، فقد اكنت أأمجع مالءمة ذكل ابلنس بة اإ
 أأخرى.بأأي أأفاكر 
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صدار ثالث  ةوذكرت الأمانة أأنه فامي يتعلق مبتابعة ادلراسة اليت طلبت من ادلكتور .352 جراءها، فقد مت اإ راس تاما اإ
هنم ل يس تطيعون قائةل  ينسرب ج جني  ةالربوفيسور تتوصيات. وقد كرر صعبة موضوعات تغطية لك يشء، لأهنا اكنت  اإ

يف ادلول الأعضاء، أأو من املعاهدات املعمتدة. ومع مت اعامتدها مل يمتكنوا من اس تنتا  لك يشء من القوانني اليت وللغاية. 
هناك اختالفات يف التفسريات،  قد تكونلأنه  مت تفسري هذه القوانني،نعرف كيفية ذكل، اكن من املثري لالهامتم للغاية أأن 

ىل  عىل املس توى اليت تمت ابلبورصات ادلولية أأو الأنشطة وهناك مثال يتعلق . املشالتبعض ظهور واليت قد تؤدي اإ
ماكن ادلكتورو ادلويل واليت هتم الويبو.  أأخرى أأو و منطقة بني التفسريات اتخمتلفة تسلط الضوء عىل س تاما أأن ور  ةرمبا اكن ابإ

أأن دراسة الامنذ    ينسرب ج جني  ةالربوفيسور تدراسة أأو تفكري. وقد ذكر موضع ميكن أأن يكون هذا و أأخرى. و  دوةلبني 
من خالل العمل ميكن اس تكامل ذكل و الاقتصادية يف تكل القطاعات اجلديدة والناش ئة ميكن أأن توفر الكثري من املعلومات. 

ليس  -الفريق نطاق ميكهنم توس يع و القانون. يف أأس تاذ م بذكل من الرضوري أأن يقو مل يكن وفريق صغري. اذلي يقوم به 
ذا اكنوا  -ملس توى جلسة عصف ذهين  ىل ذكل، اكنت  بعض تكل اجملالت اتخمتلفة. يس تطيعون تغطيةملعرفة ما اإ ابلإضافة اإ

طار ، واليت ميكن العثور علهيا يف هناية ورقة ا ينسرب ج جني  ةا الربوفيسورهتاقرتحاليت فاكر الأ هناك  لعصف اذلهين يف اإ
ىل دليل حمدث للمعاهدات يف ضوء وقد أأشار ذكل الاس تنتاجات.  ذا اعتقدت ادلول و جديدة. توافر وسائل تكنولوجية اإ اإ

جزءا من معل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق جتعهل ، دون أأن بهالأعضاء أأن هذا أأمر مثري لالهامتم، فميكهنا القيام 
ذا اجملاورة. وم لعمل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق س يقدم مدخالت مفيدة ادلول الأعضاء أأنه اعتقدت ع ذكل، اإ

ماكهنا بدء العمل عىل ذكل برسعة كبرية.  عادة البيع و اجملاورة، فباإ  ذكرهتاانقشوا مع الرئيس الأمور اليت فقد فامي يتعلق حبق اإ
عادة البيع قد مت الاعرتاف به يف حوايل توضيحي ال فاريش يف هناية العرض  ةسوري الربوف  اذلي قدمته. وقد ذكرت أأن حق اإ

عادة البيع، اكنوضع فامي يتعلق بو دوةل.  80 هناك الكثري من الأش ياء اليت جيب التفكري فهيا أأول. ومع  تنظام دويل حلق اإ
 أأن تنفيذ هذا احلق عىل املس توى الوطين،موضع اهامتم للكثري مهنم. وكام قالت، اكن من الواحض الأمر ميثل ذكل، اكن 

ىل حد بعيد فامي  نشاؤها.  ةيتعلق ابلبنيس يكون مرهقا اإ فحص ما هو املتعلق باكنوا مس تعدين لبدء معلهم و التحتية اليت يتعني اإ
نية ورشاؤها. ادلويل، عند بيع الأعامل الف بعملية التتبع مطلوب يف لك بدل، من حيث البنية التحتية اليت من شأأهنا أأن تسمح 

وفامي يتعلق ابقرتاح الاحتاد الرويس، فقد اكنوا عىل اس تعداد لتنفيذ تكل ادلراسة. ورأأى وفد الاحتاد الرويس وادلول 
ميكهنم اقرتاح خشص ما أأو ومجوعة من الأاكدمييني أأو احملرتفني للنظر يف ذكل. و مثري لالهامتم ومفيد. هذا الأمر الأعضاء أأن 

 يف هذه املرحةل.نطاق ة، واليت س تكون ابلطبع دراسة دراسعداد ميكهنم اإ و 

ندونيس يا الرئيس والأمانة عىل  .353  ه رأأي أأندمع الوفد دامئا املبادرات لأنو مببادرات ممتازة للغاية. خروهجم وشكر وفد اإ
من الأمهية، مبا يف ذكل يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة لها نفس القدر اليت تمت مناقش هتا مجيع البنود 

عرفة املزيد عن أ لية التتبع ادلويل مبهمامت الوفد س يكون و حتت عنوان "مسائل أأخرى". اليت تندر  مجيع بنود جدول الأعامل 
عادة البيع، وكذكل توليف معل ادلكتوراخلاصة حبوالبنية التحتية  اكنت و مليض قدما. من وسائل اروس تاما كوس يةل  ةقوق اإ

ىل  ااكنوا عىل اس تعداد دلمعهو ت جيدة. لكها مبادرا ذا اكنوا س يذهبون اإ ويتحدثون عن اخلطوة التالية. جلسات غري رمسية اإ
هذا الأس بوع، فقد رأأى أأن هذا  ات اليت جرتناقشامل يف ضوء و . ومع ذكل،التحدث عهنوهمامت اب واكن الوفد حريصا للغاية

ميكهنم و س تاما. ور  ةرمبا اس تطاعوا أأيضا دمج معل ادلكتورو  .كن دمعهالاقرتاح اذلي قدم قبل أأس بوع من الاجامتعات ل مي
ىل و يف نفس ادلراسة أأيضا.  التصنيفدراسة  ذا متكنوا من اذلهاب اإ غري رمسية، فس يكون مبقدورمه أأن يقرروا كيفية جلسات اإ

 الهامة.املسأأةل هذه بشأأن امليض قدما 

ىل أأن الوفد قد ذكر  .354 اكن اليشء الأسايس هو أأنه، خالفا لالقرتاحات النصية و . رمسيةاجللسات غري الوأأشار الرئيس اإ
هنم  ،اتأأو مقرتحات الس ياس مثرية للجدل مثل بعض  تكل املوضوعاتمل تكن واكنوا يقرتحون أأنشطة لدلول الأعضاء. فاإ

جراء مناقشالرئيس عن الأخرى. وأأعرب  املوضوعات  مسية.غري الر اجللسات جيدة يف  اتاعتقاده بأأهنم يس تطيعون اإ

ومجوعة اإذا حفصوا ورقة ف فامي يتعلق حبق املؤلف يف البيئة الرمقية،و . املبتكرةوشكر وفد الربازيل الرئيس عىل اقرتاحاته  .355
هنم أأمرياك الالتينية والاكرييب جراء مناقشة حول وقد ريون أأهنم ل يقرتحون تغيري القانون أأو املعاهدات ادلولية. س، فاإ أأرادوا اإ
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التغيريات. حتدث به الكثري من جمال ديناميكيا للغاية ميثل اكن ذكل و . التعامل معهعضاء وأأحصاب املصلحة دلول الأ تقوم اما 
جراء دراسة اقتصادية  ابملعلومات الاكفية، مناقشاهتممد من أأجل املسامهة يف و  اقرتحوا، دون املساس ابقرتاحات الأمانة، اإ

دليه فريق همين جيد واكن  ،نياقتصاديكبري خرباء لرمقية. واكن دلى الويبو أأيضا املوجود يف البيئة ا ىحملتو ابشأأن سلسةل قمية 
جراء ادلراسة  . وهذا من شأأنه أأيضا أأن يسهم يف توجيه املناقشات يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق بصورة داخليةورمبا ميكن اإ

 املؤلف واحلقوق اجملاورة.

عداد  ا يطالبون. هل اكنو غري واحضذكر الرئيس أأن طلب الوفد و  .356 ؟ املؤلفحتليل اقتصادي لسالسل قمية حقوق ابإ
ىل  يف بدله الأصيل،املؤلف بصفته خشصا ينظم حقوق و  اكنت سلسةل فقد للغاية. هذا املوضوع موضوع رحب أأن فقد أأشار اإ

 مئات املليارات من ادلولرات.املؤلف تساوي قمية حقوق 

نه يعرتف  .357 حدى ادلول اليت طبقت هذا احلق الربازيل يه لأن ،بذكل أأيضاوقال وفد الربازيل اإ ومن  . ومع ذكل،اإ
هنخالل  قطاع رمبا ميكن أأن يكون القطاع السمعي البرصي خمتلفا عن و عىل عنارص حمددة. يركزون  ممس توى أأكرث معومية فاإ

ىل ذكل.  ن البيئة الرمقية نفسها  يف التفاصيل. ومع ذكل،وميكهنم ادلخول صناعة املوس يقى وما اإ بعض اخلصائص اليت تكل مت فاإ
 ميكن معاجلهتا يف البداية.

ىل  .358 نه يفضل مقابةل املنسقني الإقلمييني بدل من الانتقال اإ مل يكن الانتقال و. جلسات غري رمسية اكمةلوقال الرئيس اإ
ىل  نه سيسمح للمنساجللسات غري الرمسية اإ قني الإقلمييني الاكمةل ملناقشة الأنشطة هو الطريقة الصحيحة للميض قدما. وقال اإ

عن العمل املقبل والأنشطة  همملنسقني الإقلمييني حتدث مع التقى ابببعض الوقت للتشاور مع دوهلم الأعضاء. ومبجرد أأن 
ىل اجللسة العامة وميكهنم العودة بعد ذكل املس تقبلية احملمتةل.  ىل لرتتيب الأمور اإ  .ملخص الرئيسمث ينتقلوا اإ

قلمييني ومل يمتكنوا أأعاد الرئيس فتح الإجراءات يفو  .359  اجللسة العامة. وذكر أأنه انهتىى لتوه من الاجامتع مع املنسقني الإ
ىل توافق يف ال راء  طار البند يف املناقشات من التوصل اإ من جدول الأعامل. وقد قرروا بدل من ذكل  8بشأأن الأنشطة يف اإ

طار دورهتا من جدول الأعامل لتنظر فهيا اللجنة يف  8البند  أأن يطلبوا من الرئيس اقرتاح ومجوعة من الأنشطة املقرتحة يف اإ
تكل الوثيقة قبل شهر من انعقاد اللجنة بتوزيع  بعد انهتاء الاجامتعس يقوم الرئيس  حد املنسقني الإقلمييني،واس تجابة لأ . التالية

 من جدول الأعامل. 8أأغلق البند مث التالية. 

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 9البند 

عن امتناهنم الشديد ه يعربون انئبيهو واختتام ادلورة. وذكر أأنه وهو بند  فتتح الرئيس أ خر بند يف جدول الأعامل،ا .360
، فقد أأحرزوا بعض التقدم يف املسائل التقنية البثلفرصة ترؤس ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة. وفامي يتعلق مبناقشات 

املسائل التفصيلية واملعقدة للغاية. هذه وس يةل مفيدة ملناقشة  اجللسات متثلت تكل ابس تخدام اجللسات غري الرمسية. وظل
اتخمتلفني املتحدثني وفامي يتعلق ابلقضااي املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات، فقد قامت الأمانة بعمل ممتاز جعل العديد من 

أأعرب عن  سامهوا بغزارة كبرية يف مناقشاهتم. كام لمتحدثني اذلينعرب عن شكره ل . و الأفاكرمما أأعطامه الكثري من يتواجدون 
دلول الأعضاء اليت قدمت اقرتاحات خمتلفة من أأجل الهنوض بعمل اللجنة. واكلعادة، رحبوا ابملقرتحات اجلديدة من شكره ل

بقاء جدول الأعامل  غري  لعديد من الأبطالأأعرب عن شكره ل. كام متجددا ونش يطاادلول الأعضاء لأن ذكل ساعد عىل اإ
لقد اكن من املدهش فلمرتمجني. وأأعرب عن شكره أأول لاملرئيني اذلين اكنوا يعملون جبد خلف الكواليس لإجناح الاجامتع. 

خدمات املؤمترات اذلين يف زمالء المجليع ادلول الأعضاء. كام شكر ويقومون ابلرتمجة  معهم طوال اجللسة بأأمكلها،أأن يبقوا 
ميثلون العنارص الثابتة  القد اكنو وراء الكواليس. ولكهم قاموا بعمل شاق توزيع الواثئق. ن ب وأأخذوا يقومو أأعدوا قهوهتم،

لجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، برصف النظر عن النص اذلي اكن مطروحا عىل املائدة ملدة يف ال احلقيقية 
هناك. وقد منحهتم ادلول الأعضاء هممة اذلي مت كثري من العمل ل اكنت متثل أأساس اأأن الأمانة ومن انفةل القول عاما.  20

لتجميع مادة لقد بذلوا قصارى هجدمه و توجهيات كثرية. توافر خطط العمل، دون مقرتحات صعبة يف اجلوةل السابقة لإعداد 
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ل أأن امجليع عىل الرمغ من أأهنم مل يمتكنوا من التفاق عىل خطط العمل خالل تكل و اللجنة.  اميكن أأن تس تخدهم اجلوةل، اإ
. كام أأكدوا أأهنم يشلكون أأساسا جيدا للغاية لإجراء مزيد من هلم أأبدوا تعليقات قوية للغاية تعرب عن امتناهنم وتشجيعهم

الكثري من الطاقة فقد اكنت تقدم . متثل دعام كبريااملناقشات. وبغض النظر عن العمل فامي بني ادلورات، اكنت الأمانة العامة 
لأهنا عن امتنانه الشديد للك عضو يف الأمانة العامة الرئيس ملناقشات. ونيابة عن مجيع ادلول الأعضاء، أأعرب ابية يف االاجي

جبميع الواثئق واملعلومات  وتزويدمه الاجامتع بسالسةعىل سري لمساعدة ل ممكنة ، ويف الوقت املناسب، وس يةل بلك معلت 
لهيا  وناليت حيتاج  .حجةانلسة حىت تكون اجل اإ

لك الأعامل اليت بهثا يف اليت الإجيابية لطاقة لوأأعربت الأمانة عن امتناهنا العميق للك ادلمع اذلي قدمه لها الرئيس و  .361
ل أأهنا اكنت تأأمل يف اللحظاتعىل الرمغ من أأن الأمور اكنت صعبة يف تكل و قاموا هبا.  عدد أأكرب من النتاجئ حتقيق ، اإ
 الوفاء ابحتياجات امجليع.واس تطاعوا  وتوقعاته الإجيابية، معلوا جبهد كبري، تفاؤل الرئيس وبفضلالإجيابية. 

 ،والإجيابية روح الاحرتام،يمتتعون بدامئا لأهنم اكنوا زمالئه يف اللجنة، فضال عن املراقبني وأأعرب الرئيس عن شكره ل .362
جراء مناقشو  ، ولكن الروح اليت كام رغب البعضلأش ياء رمبا مل يكونوا قد اتفقوا عىل الكثري من او جيدة.  اتالرغبة يف اإ

ىل نه يتطلع اإ . وتساءل عام معهم مجيعاالاجامتع التايل عقد  أأداروا هبا الاجامتعات اكنت شيئا ل جيب أأن خيرسوه أأبدا. وقال اإ
ذا اكن  تعليقات.ل ابرغب يف الإدلء ببياانت موجزة، وفتح الباب للمنسقني الإقلمييني وادلول الأعضاء لالإدلء وفد يأأي  اإ

ندونيس يا ابمس ومجوعة أ س يا واحمليط الهادئ وشكر الرئيس  .363 توجيه الاجامتع حنو و عىل قيادهتم  وانئبيةوحتدث وفد اإ
ىل املناقشات املمتازة بخامتة انحجة للغاية. وظلت ومجوعة أ س يا واحمليط الهادئ ملزتمة ابلعمل و  جرت  اليتأأمهية اللجنة. وأأشار اإ

ق حبامية هيئات البث. ورحب ابلنسخة اجلديدة للنص املوحد املنقح بشأأن التعاريف، وموضوع امحلاية، خالل ادلورة فامي يتعل
، اليت SCCR / 35/11واحلقوق املزمع منحها، فضال عن القضااي الأخرى. ورحب مبوجز الرئيس، املدر  يف الوثيقة 

احمليط الهادئ علام ابلقرتاح املشرتك املقدم من . كام أأحاطت ومجوعة أ س يا و لوضع املناقشاتأأظهرت فهام جيدا للغاية 
 7من جدول الأعامل والبند  6. وفامي يتعلق ابلبند بشأأن البثبشأأن التقييدات والاس تثناءات  الأرجنتني والربازيل وش ييل

د من مزيجراء أأساسا جيدا لإ ميثل اكن ذكل و . املقرتحة من جدول الأعامل، شكر الوفد الأمانة عىل طرح خطط العمل
اتحة الفرصة هلم لبعض الوقت ملناقشة خطط العمل هذه.ادلراسات وبيامن مل تمتكن  . كام شكر مجيع ادلول الأعضاء عىل اإ

جيايب يمتثل يف اللجنة من امليض قدما يف خطط العمل، فقد  أأن دلهيا خطط معل بشأأن الاس تثناءات ظل دلهيا توجه اإ
من جدول الأعامل، "مسائل أأخرى"، رأأت أأن مجيع القضااي  8امي يتعلق ابلبند والتقييدات خالل ادلورة التالية للجنة. وف

للمناقشات لإحراز تقدم بشأأن مجيع الوفد متقبال  ذات أأمهية ابلنس بة لأعضاء ومجوعة أ س يا واحمليط الهادئ. وظلالواردة به 
حراز ا اللجنة البنود الواردة حتت عنوان "مسائل أأخرى". ورمبا مل يكن مبقدور لكثري من التقدم خالل ادلورة، لكن ومجوعة اإ

حراز تقدم يف مجيع بنود جدول الأعامل. حبيث أ س يا واحمليط الهادئ ظلت ملزتمة مبواصةل املشاركة عىل حنو بنّاء  ميكهنم اإ
حراز تقدم يف ادلورات املقبةل للجنة. وشكربطء سري العملوبغض النظر عن   مجيعالوفد  ، فقد ظلوا متفائلني بشأأن اإ

قلميية واملنسقني الإقلمييني وادلول الأعضاء واملراقبني عىل مجيع املساهامت الإجيابية يف املناقشات اليت دارت يف  اجملموعات الإ
اللجنة. كام شكر الأمانة عىل معلها املمتاز يف مجيع التحضريات وتنفيذ الاجامتع. ومشل ذكل خدمات املؤمترات واملرتمجني 

 الفوريني.

جورجيا ابمس ومجوعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر الرئيس عىل توجهيه املاهر أأثناء معل وحتدث وفد  .364
تقدم. ويف نفس الس ياق، أأعرب عن حتقيق يف توجيه اللجنة حنو  حرفتيهسهةل. ولحظ الوفد ال همة ابمل اليت مل تكن و اللجنة 
يف تقدم قاموا ابلستامثر . لقد انئب املدير العامة اليت تبذلها الأمانة وأأيضا ابجلهود الفعاةل للغاي أأحاط علام. وقد لنائبيهامتنانه 

قلمييني عىل مداولهتم البناءة والفعاةل خالل العمل الشاق  معل اللجنة. وشكر الوفد أأيضا ادلول الأعضاء ومجيع املنسقني الإ
الأمهية اليت تعلقها عىل . وأأكد من جديد نيهتمهم لمرتمجني املاهرين عىل أأعرب عن شكره لالأس بوع. كام خالل به  وااذلي قام

برام معاهدة حامية هيئات البث. وقد ظل متفائال ابمليض قدما يف العمل حنو وضع صك قانوين فعال  ويمتزي ومجوعته عىل اإ
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ىل ابلكفاءة نه يتطلع اإ لية، ملعاجلة ادلورة التاعقد . وأأثىن عىل لك من الرئيس والأمانة عىل صياغهتام ملخص الرئيس، وقال اإ
 بنود جدول الأعامل بنفس الروح البناءة.

الأعامل وأأعرب عن شكره للرئيس عىل مجيع وحتدث وفد كوس تارياك نيابة عن ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.  .365
حراز تقدم يف مناقشاهتم واكنوا ممتنني  مادلورة. وقد مكنهتتكل اليت قام هبا خالل  للغاية ذلكل. كام أأعرب قيادته املاهرة من اإ
مانة  قلميية عىل مرونهت عىلالرئيس وانئيب عن امتنانه للأ ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية أأعربت . كام امعلهم، وشكر اجملموعات الإ

يف أأن يمتكنوا من مواصةل معلهم بشأأن مجيع  اعن أأمله تلمرتمجني الفوريني عىل دمعهم. وأأعربعن شكرها لوالاكرييب 
ات، خالل ادلورة التالية للجنة ادلامئة، عىل النحو املبني يف ملخص الرئيس. وينطبق اليشء نفسه عىل املقرتحات املوضوع

 وكذكل عىل املبادرات اليت اختذهتا ادلول الأعضاء. املقدمة،

علق فامي يتو هجودمه املشرتكة، متت مناقشة لك موضوع بعمق. ومن خالل وشكر وفد الصني مجيع ادلول الأعضاء.  .366
من حتقيق احلايل النص  وا من خالل. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يمتكنيف ال راء حبامية هيئات البث، هناك ال ن اختالف أأقل

ن النص احلايل سيسمح هلم اجللسة التاليةنتاجئ ملموسة خالل  . وعىل الرمغ من أأهنم مل يوافقوا عىل مرشوع خطة معل، فاإ
حراز تقدم يف العمل املتعلق ابلتقي   يدات والاس تثناءات.ابإ

وحتدث وفد الس نغال ابمس ومجوعة البدلان الأفريقية وأأعرب عن تقديره العميق للطريقة العملية والفعاةل اليت قاد هبا  .367
مانة ملا قدمته من مساعدة وواثئق ولزتويدها  معينة هلم مبعلومات مفيدة و هلم الرئيس أأعامل اللجنة. وأأعرب عن امتنانه للأ

خالل ادلورة. وس تكون مساهامهتم توضيحية ة. وأأعرب أأيضا عن امتنانه للخرباء اذلين جاءوا لتقدمي عروض ادلورفرتة طوال 
. وفامي يتعلق التوضيحية مفيدة هلم مع اس مترار معلهم. وأأعربوا عن امتناهنم جللسات الأس ئةل والأجوبة اليت أأعقبت العروض

ىل خامتة انحجة وأأن يعقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب عن أأمهل يف أأ الوفد مبسأأةل حامية هيئات البث، أأعرب  ن تصل املفاوضات اإ
مانة 2007وفقا للولية املمنوحة هلم يف عام  وقت ممكن . وفامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات، أأعرب عن امتنانه للأ

كأساس لتحقيق ط العمل خطلإعدادها خطط العمل ذات الصةل. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يمت يف املس تقبل القريب اس تخدام 
 ابهامتماجملموعة الأفريقية انتظرت  "مسائل أأخرى"،بند مضن و .2007هدفهم املشرتك، وهو تنفيذ الولية املمنوحة هلم يف عام 

عن أأمهل يف أأن يس متر الوفد دلورة التالية للجنة. وأأعرب من أأجل امقرتحات الأنشطة اليت سيمت تقدميها يف الوقت املناسب 
 يف املس تقبل، بنفس الروح البناءة اليت سادت خالل ادلورة.املوضوعات مجيع العمل يف 

عىل أأدائه ، بصفته مواطن سويرسي وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، وشكر الرئيس عىل قيادته وتوجهيه، .368
دارة الوقت. وشكر أأيضا يف الفعال  ىل رؤية الرئيس والأمانة واملرتمجني عىل معلهم الشاق. وقال انئيب اإ ن اجملموعة ابء تتطلع اإ اإ

الرئيس يف ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وأأكد هل أأنه س يكون قادرا عىل الاعامتد عىل 
 الزتامه املس متر واملشاركة البناءة يف معل اللجنة.

مانة عىل اجلهودلو  يهس وانئب لرئيعن شكره لوفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعرب  .369 اليت بذلت لإعداد  لأ
الرئيس عىل توجهيه املاهر فامي يتعلق بعمل اللجنة. وهنأأ الرئيس عىل التقدم احملرز فامي يتعلق ابملناقشات بشأأن  ادلورة. وشكر

عادة البيع،  يعلقهامعاهدة حامية هيئات البث. وأأبرز مرة أأخرى الأمهية اليت  وأأعرب عن امتنانه للعرض عىل حق الفنان يف اإ
ادلقيقة أأثناء الرتجامت يف هذا الصدد. وشكر أأيضا املرتمجني الشفويني عىل الربوفيسورة فاريش ه تاذلي قدم التوضيحي 

 الاجامتعات غري الرمسية ويف اجللسة العامة.

أأس هبا أأعامل اللجنة. اليت تر واذلكية لرئيس عىل لك معهل الشاق وعىل الطريقة الفعاةل عن شكره لوفد مرص  أأعربو  .370
جيابية. وشكر الأمانةحتقيق واكنت الأفاكر اليت طرحت مبتكرة، واكن الوفد عىل يقني من أأهنا سوف تؤدي  ىل نتاجئ اإ كذكل  اإ

عداد الواثئق. ولسوء  كام اكنوا هذا الأس بوع، مل تكن النتيجة خالل الرمغ من العمل اذلي قاموا به  عىلو احلظ عىل اإ
 فامي يتعلق ابملفاهمي والقيود املفروضة عىل املكتبات ودور احملفوظات. واكن من الرضوري التعامل مع هذا يتوقعون، ول س امي
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ىل حتقيق توازن أأيضا  نحيتاجواكنوا يف ادلورة التالية. كام يمت ذكل ، وأأعرب عن أأمهل يف ربأأكبشلك املوضوع بطريقة بناءة  اإ
 املون معها.مجيع النقاط اليت اكنوا يتعمناقشة  أأفضل يف

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابمس ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وشكر انئب  .371 واحناز وفد الربازيل اإ
عداد جلسة مكثفة مدعومة مبواد عالية اجلودة املتعلقة ابإ الرئيس والأمانة عىل هجودمه وانئيب وكذكل الرئيس  املدير العام،

من اكن ممتنا مجليع و . ةاجلانبيلفعاليهتا اللجنة ادلامئة عىل ادلمع املقدم و  وشكر أأيضا املرتمجني الشفوينيومساهامت علمية. 
لكية احلقوق ب برانمج العداةل الإعالمية وامللكية الفكرية وهو  يف هذه املبادرة،رشيكهم وجودمه. وشكر بشلك خاص ترشف ب

جياد أأرضية مشرتكة مع ومجوعات يف اجلامعة الأمريكية. وخالل ادلورة، ويف ظل  توجهيات الرئيس القديرة، حاولت الربازيل اإ
للحوار مع مراقبني ميثلون اكن الوفد متقبال  خمتلفة من البدلان، مع مراعاة شواغل امجليع ومصاحلهم. وكام هو احلال دامئا،

عادة خمتلف أأحصاب املصلحة. ففي لك قضية قيد املناقشة، مثل البث والتقييدات والاس   تثناءات، والبيئة الرمقية، وحقوق اإ
جياد احللول لضامن  التوازن الصحيح بني احلقوق املرشوعة للمبدعني حتقيق البيع، والأعامل املرسحية، حاولوا سد الثغرات واإ

نه من واملؤلفني وأأحصاب املصلحة ال خرين من هجة، وبني املس تخدمني واملصلحة العامة من هجة أأخرى. وأأعرب عن اعتقاده أأ 
ىل حلول وسطخالل الإبداع وحسن النية وروح  اثرة للجدل. التوصل اإ ىل حلول لأكرث القضااي اإ ، اكن من املمكن التوصل اإ

ىل  أأهنا واكةل وس يواصل الربازيل العمل هبذه الروح، مع الأخذ يف الاعتبار دامئا أأن الويبو منظمة يقودها الأعضاء، ابلإضافة اإ
من الرضا  بيشءأأشار تقدم يف مسأأةل البث. و تحقيق عىل وجه اخلصوص عىل الالزتام ب أأعاد التأأكيد قد اتبعة للأ مم املتحدة. و 

ىل  حرازه التقدم امللحوظ اذلي اإ يف صياغة النص أأثناء ادلورة. واكن اقرتاحه املشرتك مع الأرجنتني وش ييل بشأأن مت اإ
ىل هذا الاقرتاح أأن ييرس ومن املؤمل  ءالتقييدات والاس تثناءات حماوةل لتضييق الفجوات بني ادلول الأعضا التوصل اإ

ىل حل متوازن، يتعامل بفعالية مع  املشلكة توافق يف ال راء بشأأن هذا املوضوع. وس تواصل الربازيل الإسهام يف التوصل اإ
فامي و ممكن. رسقة الإشارات، ويسمح للجنة بأأن تويص امجلعية العامة بعقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب وقت اخلطرية املتعلقة ب 

الغرض الرئييس من اقرتاح ومجوعة أأمرياك الالتينية والاكرييب هو زايدة الوعي ر بأأن البيئة الرمقية، ذكَّ يتعلق حبق املؤلف يف 
عىل النتاجئ، اليت س تأأيت يقم بتقدمي أأحاكم مس بقة وثيق. ومل ال مالقضااي ذات الاهامتمات اجلدية اليت تتطلب اهامتهمبشأأن 

اليت قدمت يف ادلورة ونتاجئ النطاق وكرر التأأكيد عىل فهم أأن دراسة  توافق ال راء بني ادلول الأعضاء.الل خابلطبع من 
خطوات أأولية يف هجد مس متر لفهم القضية بلك تعقيداهتا. وقد أأاثرت متثل أأمور بني اخلرباء اكنت اذلي مت العصف اذلهين 

ان وومجوعة واسعة من أأحصاب املصلحة. وتوقع الوفد اس مترار املناقشات حىت ال ن اهامتما كبريا من جانب العديد من البدل
اكن من املعروف للجميع أأنه و خالل اجللسات التالية. وتوقع اعامتد مرشوع خطة معل بشأأن التقييدات والاس تثناءات قريبا. 

سهام يف بوصفها طريقة التقييدات والاس تثناءات يرى  جياد لالإ م. وشكر الوفد ادلول قوي ومس تدامؤلف نظام حق اإ
 احلوار.اليت سادت اجليدة روح عىل الالأعضاء عىل صربها و 

مانة وللرئيس عىل معهل الرائع. وأأعرب عن امتنانه الشديد ذلكل ومجليع اذلين  .372 وأأعرب وفد الس نغال عن امتنانه للأ
مت ادلورة. وقد س ياق هنم حققوا تقدما يف أأ  هقدموا هل ادلمع طوال ادلورة. وفامي يتعلق مبسأأةل حامية هيئات البث، اكن من رأأي

حراز حراز مزيد من التقدم حنو عقد مؤمتر دبلومايس، حىت لو اكن ذكل  اإ بعض التقدم. وأأعربوا عن أأملهم يف أأن يمتكنوا من اإ
ىل التو و يعين تنظمي جلسة خاصة بشأأن مسأأةل البث.  ازن فامي يتعلق ابلقيود والاس تثناءات، اكن من رأأيه أأن هناك حاجة اإ

من الواحض أأنه اكن من الصعب احلفاظ عىل التوازن بني هذين الأمرين، لكهنم س يكونون و والتشدد. الشديد بني الرتايخ 
ذا حتركوا بعزم وحذر. وفامي يتعلق بـ  جياد التوازن اإ نه يشعر  الوفد قبل ذكل،أأشار كام ف "مسائل أأخرى"، بندقادرين عىل اإ فاإ

نه يوافق  أأوجه القلق اليت أأعربت عهنابنفس  عادة البيع، فاإ ومجوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وفامي يتعلق مبسأأةل حق اإ
ليه خالل ادلورة. وفامي يتعلق ابملسأأةل اليت أأاثرها الاحتاد الرويس فامي يتعلق ابمحلاية  عىل توافق ال راء اذلي مت التوصل اإ

 عىل املزيد من الشواغل. فاملناقشات والتعر مزيد من  مس تعدا لإجراءاملسارح، فقد اكن خمريج ادلولية حلقوق 

وأأعرب عن رسوره للعمل لرئيس عىل قيادته خالل الأس بوع. عن شكره لوفد الولايت املتحدة الأمريكية أأعرب و  .373
مور عىل أأعامل حتضريية لالجامتع. لقد سارت الأ ما قاموا به من املدير وفريقها الاس تثنايئ عىل  ة. وشكر الوفد أأيضا انئبمعه
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يف ذكل الأس بوع، املوضوعات أأعرب عن تقديره ذلكل. وقد اس متتع بتبادل ال راء الرثي حول ومجوعة واسعة من وقد  ما يرام
ىل مواصةل احلوار يف مايو   يعقد الاجامتع التايل للجنة.عندما  أأو 2018وتطلع اإ

 واختمت الرئيس الاجامتع. .374

]ييل ذكل املرفق[
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FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION  
 
Ivan BLIZNETS (Mr.), Rector, Russian State Academy for Intellectual Property (RGAIS), 
Moscow 
 
Maria KIRICHENKO (Ms.), Lead Counselor, Ministry of Economic Development of the Russian 
Federation, Moscow 
 
Andrey KRICHEVSKIY (Mr.), Secretary General, Association Confederation of Rightholders' 
Societies of Europe and Asia, Moscow 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Jukka LIEDES (Mr.), Chairman, Finnish Copyright Society, Helsinki 
 
Anna VUOPALA (Ms.), Government Counsellor, Ministry of Educational Culture, Helsinki 
 
Nathalie LEFEVER (Ms.), Researcher, Helsinki 
 
 
FRANCE 
 
Ludovic JULIÉ (M.), chargé de mission, Bureau de la propriété intellectuelle, Ministère de la 
culture et de la communication, Paris 
 
Julien PLUBE (M.), rédacteur, Pôle de l'audiovisuel extérieur, Ministère des affaires étrangères 
et du développement international, Paris 
 
Francis GUENON (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
GABON 
 
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseillère, Mission permanente, Genève  
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Ana GOBECHIA (Ms.), Head, International Affairs Unit, National Intellectual Property Center of 
Georgia (SAKPATENTI), Mtskheta 
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GHANA 
 
Alexander GRANT NTRAKWA (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Joseph OWUSU-ANSAH (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Christina VALASSOPOULOU (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva  
 
Sotiria KECHAGIA (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GUATEMALA 
 
Genera GOMEZ PINEDA DE ESTRADA (Sr.), Responsable de Registro de Obras, 
Departamento Derecho de Autor, Guatemala 
 
Flor de María GARCÍA DIAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
HAÏTI/HAITI 
 
Emmelie CIRIAQUE MILCE PROPHETE (Mme), directrice générale, Bureau haïtien du droit 
d'auteur, Ministère de la communication et de la culture, Port-au-Prince 
 
 
HONDURAS 
 
Giampaolo RIZZO (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Carlos ROJAS SANTOS (Sr.), Representante Permanente Alterno, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Dennis ORELLANA (Sr.), Asesor, General de la Propiedad Intelectual, Tegucigalpa 
 
Carla DE VELASCO (Sra.), Interno, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Péter MUNKÁCSI (Mr.), Senior Adviser, Department for Codification of Competition, Consumer 
Protection and Intellectual Property, Ministry of Justice, Budapest 
 
Peter Csaba LABODY (Mr.), Head of Department, Copyright Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
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Anna NAGY (Ms.), Legal Officer, Copyright Department, Hungarian Intellectual Property Office 
(HIPO), Budapest 
 
Adrienn TIMAR (Ms.), Legal Officer, Copyright Department, Hungarian Intellectual Property 
Office, Budapest 
 
 
INDE/INDIA 
 
Virander Kumar PAUL (Mr.), Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Sushil SATPUTE (Mr.), Director, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of 
Commerce and Industry, New Delhi 
 
Sumit SETH (Mr.), First Secretary, Economic Affairs, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Erni WIDHYASTARI (Ms.), Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Erry PRASETYO (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission to World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
Faizal Chery SIDHARTA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission to World Trade Organization 
(WTO), 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 
 
Ghaderi MARYAMSADAT (Ms.), Adviser, Deputy of Intellectual Property, Ministry of Justice, 
Tehran 
 
Gholamreza RAFIEI (Mr.), Attorney and Legal Advisor, Iran Broadcasting, Tehran 
 
Reza DEHGHANI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAQ 
 
Jaber AL-JABERI (Mr.), Senior Deputy Minister, Ministry of Culture, Baghdad 
 
Baqir RASHEED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Michael GAFFEY (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
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Declan MORRIN (Mr.), Director, Intellectual Property, Department of Business, Enterprise and 
Innovation, Dublin 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Dan ZAFRIR (Mr.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
Judith GALILEE METZER (Ms.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Vittorio RAGONESI (Mr.), Legal Adviser, Ministry of Culture, Rome 
 
Matteo EVANGELISTA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Claudio DEL NOBLETTO (M.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Takayuki HAYAKAWA (Mr.), Deputy Director, International Affairs Division, Agency for Cultural 
Affairs, Tokyo 
 
Yuichi ITO (Mr.), Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign 
Affairs, Tokyo 
 
Yuki NAKAJO (Mr.), Legal Advisor for International Copyrights, Agency for Cultural Affairs, 
Tokyo 
 
Ryohei CHIJIIWA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Ahmad AL-KHALAILEH (Mr.), Supervisor, Copyright Protection Office, Department of National 
Library, Culture, Jordan 
 
 
KENYA 
 
Sharon CHAHALE (Ms.), Deputy Chief Legal Counsel, Kenya Copyright Board (KECOBO), 
Nairobi 
 
Peter KAMAU (Mr.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
Stanley MWENDIA (Mr.), Expert, Permanent Mission, Geneva 
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KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Linda ZOMMERE (Ms.), Senior Legal Advisor, Copyright Unit, Ministry of Culture, Riga 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Suzanne EL HAJJ (Ms.), Intellectual Property Specialist, Ministry of Economy and Trade, Beirut 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Gabrielė VOROBJOVIENĖ (Ms.), Chief Specialist, Copyright Division, Ministry of Culture, 
Vilnius 
 
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Mohamed FAIRUZ MOHD PILUS (Mr.), Director, Copyright Division, Intellectual Property 
Corporation, Kuala Lumpur 
 
Musa NOOR ALIFF (Mr.), Assistant Director, Copyright Division, Intellectual Property 
Corporation, Kuala Lumpur 
 
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAWI 
 
Mutty Leonard ABISHAI MUNKHONDIA (Mr.), Licensing Manager, Copyright Society of Malawi, 
(COSOMA), Ministry of Civic Education, Culture and Community Development, Lilongwe 
 
 
MALI 
 
Andogoly GUINDO (M.), secrétaire général, Ministère de la culture, Bamako 
 
Aïda Kone DIALLO (Mme), directrice générale, Bureau malien du droit d'auteur, Ministère de la 
culture, Bamako 
 
Amadou Opa THIAM (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MAROC/MOROCCO 
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Ismail MENKARI (M.), directeur général, Bureau marocain de droit d'auteur (BMDA), Ministère 
de la culture et de la communication, Rabat 
 
 
MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Salka MINT BILAL YAMAR (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission 
permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Jorge LOMÓNACO (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra  
 
Juan Raúl HEREDIA ACOSTA (Sr.), Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Manuel GUERRA (Sr.), Director General, Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), 
Ciudad de México 
 
Adriana ZUÑIGA CRUZ (Sra.), Coordinadora, Departamental de Resoluciones de Visitas de 
Inspección de Infracciones en Materia de Comercio, Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
 
Gilles REALINI (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MYANMAR 
 
MOE MOE Thwe (Ms.), Deputy Director General, Intellectual Property Department, Ministry of 
Education, Nay Pyi Taw 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Bharat MANI SUBEDI (Mr.), Joint Secretary, Culture Division, Ministry of Culture, Tourism and 
Civil Aviation, Kathmandu 
 
Ghanshyam UPADHYAYA (Mr.), Joint Secretary, Tourism Promotion, Ministry of Culture, 
Tourism and Civil Aviation, Kathmandu 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Michael Okon AKPAN (Mr.), Head, Regulatory Department, Copyright Commission, Federal 
Secretariat, Abuja 
 
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 
 
Katrina SUTICH (Ms.), Senior Policy Advisor, Commerce, Consumer and Communications 
Branch, Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington 
 
 
OMAN 
 
Badriya AL RAHBI (Ms.), Head, Copyright Section, Intellectual Property Office, Ministry of 
Commerce and Industry, Muscat 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
Susan Marian ATENGO WEGOYE (Ms.), Director, Legal Affairs, Uganda Communications 
Commission, Ministry of Foreign Affairs, Kampala 
 
Ruth Kanyana BAKIIRA KIBUUKA (Ms.), Manager, Content Development, Uganda 
Communications Commission, Kampala 
 
George TEBAGANA (Mr.), Adviser, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN 
 
Abdumumin YULDASHOV (Mr.), Chief Specialist, Copyright and Licensing, Agency on 
Intellectual Property of the Republic of Uzbekistan, Tashkent 
 
 
PAKISTAN 
 
Farukh AMIL (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Tahr Hussaine ANDRABI (Mr.), Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Zunaira LATIF (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Krizia MATTHEWS (Sra.), Représentante Permanente Alterna, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Cyril Bastiaan VAN DER NET (Mr.), Legal Adviser, Ministry of Security and Justice, The Hague 
 
 
PHILIPPINES 
 
Louie Andrew CALVARIO (Mr.), Attorney, Office of the Director General, Intellectual Property 
Office, Taguig  
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Josephine MARIBOJOC (Ms.), Assistant Secretary, Legal Affairs, Department of Education, 
Pasig City, Manila 
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
POLOGNE/POLAND  
 
Karol KOŚCIŃSKI (Mr.), Director, Department of Intellectual Property and Media, Ministry of 
Culture and National Heritage, Warsaw 
 
Kinga SZELENBAUM (Ms.), Specialist, Department of Intellectual Property and Media, Ministry 
of Culture and National Heritage, Warsaw 
 
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
João PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Carlos MOURA-CARVALHO (Mr.), Strategic Cabinet, Ministry of Culture, Lisbon 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
PARK Kwang Seon (Mr.), Judge, Seoul 
 
HA Dong Chul (Mr.), Korean Broadcasting System, Paju 
 
KIM Hyechang (Mr.), Director, Korean Copyright Commission, Jingju 
 
LEE Jinntae (Mr.), Senior Researcher, Korean Copyright Commission, Jinju 
 
JUNG DAE SOON (Mr.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
NHO Yu Kyong (Ms.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Marin CEBOTARI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 
REPUBLIC 
 
Phommala NANTHAVONG (Mr.), Director, Copyright Division, Vientiane 
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Adéla FALADOVÁ (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Roslyn LYNCH (Ms.), Director, Copyright and Enforcement, Intellectual Property Office, London 
 
Robin STOUT (Mr.), Deputy Director, Copyright and Enforcement Directorate, United Kingdom 
Intellectual Property Office (UKIPO), Newport 
 
Neil COLLETT (Mr.), Head, European and International Copyright, Copyright and Intellectual 
Property Enforcement Directorate, United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO), 
Newport 
 
Rhian DOLEMAN (Ms.), Senior Copyright Policy Advisor, Copyright and Intellectual Property 
Enforcement Directorate, United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO), Newport 
 
Faizul AZMAN (Mr.), Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office, London 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Abdoul Aziz DIENG (M.), conseiller technique, Ministère de la culture et de la communication, 
Dakar 
 
 
SEYCHELLES 
 
Beryl Marie-Nella ONDIEK (Ms.), Director, National Museums, Department of Culture, Ministry 
of Youth, Sports and Culture, Victoria, Mahé 
 
Cecille Philomena Juliana KALEBI (Ms.), Principal Secretary, Office of the Principal Secretary, 
Department of Culture, Ministry of Youth, Sports and Culture, Victoria, Mahé 
 
Sybil Jones LABROSSE (Ms.), Director, Office of the Registrar of Copyrights, Department of 
Culture, Ministry of Youth, Sports and Culture, Victoria, Mahé 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Daren TANG (Mr.), Chief Executive, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
Hui LIM (Ms.), Manager, International Engagement Department, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
 
Diyanah BAHARUDIN (Ms.), Senior Legal Counsel, Legal Department, Intellectual Property 
Office, Singapore 
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SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Jakub SLOVÁK (Mr.), Legal Adviser, Media, Audiovisual and Copyright Department, Copyright 
Unit, Ministry of Culture, Bratislava 
 
Anton FRIC (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
SUISSE/SWITZERLAND  
 
Ulrike Irene HEINRICH (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne 
 
Lena LEUENBERGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne 
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller 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 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Garvin PETTIER (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Sami NAGGA (M.), ministre plénipotentiaire, Mission permanente, Genève 
 
MEHDI NAJAR (M.), directeur, cellule de gouvernance, Ministère des affaires culturelles - 
organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins (OTDAV), Tunis 
 
 
TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN 
 
Menli CHOTBAYEVA (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Tuğba GÜNDOĞAN (Ms.), Expert, General Directorate of Copyright, Ministry of Culture and 
Tourism, Ankara 
 
 
UKRAINE 
 
Petro IVANENKO (Mr.), Director, Innovation and Information Development, Ukrainian 
Intellectual Property Institute (UKRPATENT), Ministry of Economic Development and Trade 
State Enterprise, Kyiv 
 



SCCR/35/11 Prov. 
Annex 
16 
 
Iryna KUZMOVA (Ms.), Deputy Head, Department of Copyright, Ukrainian Intellectual Property 
Institute (UKRPATENT), Ministry of Economic Development and Trade State Enterprise, Kyiv  
 
 
URUGUAY 
 
Silvia PÉREZ DÍAZ (Sra.), Presidenta Consejera de Derecho de Autor, Montevideo 
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN  
REPUBLIC OF) 
 
Genoveva CAMPOS DE MAZZONE (Sra.), Consejero, Misión Permanenente, Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
Bui Thi Kim PHUONG (Ms.), Deputy Head, Administration Department, Copyright Office, 
Ministry of Culture, Sports and Tourism, Hanoi 
 
 
ZIMBABWE 
 
Rangarirayi Monica CHIKWENE (Ms.), Senior Law Officer/Research, Policy and Legal 
Research, Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Harare 
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II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
PALESTINE  
 
Ibrahim MUSA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
III. DÉLÉGATIONS MEMBRES SPÉCIALES/SPECIAL MEMBER DELEGATIONS 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)*/EUROPEAN UNION (EU)*  
 
Peter SØRENSEN (Mr.), Ambassador, Head of Delegation of the European Union to the United 
Nations, Geneva 
 
Carl HALLERGÅRD (Mr.), Ambassador, Deputy Head of Delegation of the European Union to 
the United Nations, Geneva 
 
Tomić TAJANA (Ms.), Head, Service for Copyright and Common Legal Affairs, State Intellectual 
Property Office, Zagreb 
 
Agata GERBA (Ms.), Acting Deputy Head of Unit, Copyright Unit, Directorate General for 
Communications Networks, Content and Technology European Commission, Brussels 
 
Thomas EWERT (Mr.), Legal and Policy Officer, Digital Economy and Coordination, European 
Commission, Brussels 
 
Oliver HALL-ALLEN (Mr.), First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Jonas HÅKANSSON (Mr.), Assistant, Delegation of the European Union to the United Nations, 
Geneva 
 
Alice PAROLI (Ms.), Intern, Delegation of the European Union to the United Nations, 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.  

 

 

 



SCCR/35/11 Prov. 
Annex 
18 
 
 
IV. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC) 
 
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Nirmalya SYAM (Mr.), Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Research Associate, Development, Innovation and Intellectual 
Property Programme, Geneva 
 
 
EURASIAN ECONOMIC COMMISSION (EEC)  
 
Alibek ZHIBITAYEV (Mr.), Counsellor, Business Development Department, Moscow 
 
Regina KOVALEVA (Ms.), Business Development Department, Moscow 
 
 
LIGUE DES ÉTATS ARABES (LAS)/LEAGUE OF ARAB STATES (LAS)  
 
Zoubida ZIANI (Ms.), Counsellor, Chargé d'affaires, Permanent Delegation, Geneva 
 
Mostafa AWAD (Mr.), Member, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE  
ORGANIZATION (WTO) 
 
Wolf MEIER-EWERT (Mr.), Counsellor, Geneva 
 
Hannu WAGER (Mr.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
 
Maureen FONDO (Ms.), Head, Copyright and Related Rights, Harare 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges-Rémi NAMEKONG (M.), ministre conseiller, Délégation permanente, Genève 
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V. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/ 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
African Library and Information Associations and Institutions (AfLIA)  
Helena ASAMOAH-HASSAN (Ms.), Executive Director, Accra 
 
Agence pour la protection des programmes (APP) 
Didier ADDA (M.), conseil en propriété industrielle, Paris 
 
Alianza de Radiodifusores Iberoamericanos para la Propiedad Intelectual (ARIPI)  
José Manuel GÓMEZ BRAVO (Sr.), Delegado, Madrid 
Felipe SAONA, Delegado (Sr.), Zug 
Armando MARTÍNEZ (Sr.), Delegado, Ciudad de México 
 
American Bar Association (ABA)  
June BESEK (Ms.), American Bar Association Representative, New York 
 
Archives and Records Association (ARA)  
Susan CORRIGAL (Ms.), Chief Executive, Taunton, England 
 
Associación Argentina de Intérpretes (AADI)  
Susana RINALDI (Sra.), Directora de Relaciones Internacionales, Buenos Aires 
Jorge BERRETA (Sr.), Consultor de Asuntos Internacionales, Buenos Aires 
Alfredo PIRO (Sr.), Consultor de Asuntos Internacionales, Relaciones Internacionales,  
Buenos Aires 
 
Association de gestion internationale collective des œuvres audiovisuelles 
(AGICOA)/Association for the International Collective Management of Audiovisual  
Works (AGICOA)  
Chrisopher MARCICH (Mr.), President, Geneva 
 
Association des télévisions commerciales européennes (ACT)/Association of Commercial 
Television in Europe (ACT)  
Agnieszka HORAK (Ms.), Director of Legal and Public Affairs, Brussels 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 
Association (ELSA International)  
Thomas KUSTER (Mr.), Head of Delegation, Brussels 
Clementina Laura CEZZI (Ms.), Delegate, Brussels 
Hendrik HEESEN (Mr.), Delegate, Brussels 
Juliette PETIT (Ms.), Delegate, Brussels 
Karolina WOŹNIAK (Ms.), Delegate, Brussels 
 
Asociación internacional de radiodifusión (AIR) /International Association of Broadcasting (IAB) 
Juan ANDRÉS LERENA (Sr.) Director General, Montevideo 
Edmundo REBORA (Sr.), Miembro, Montevideo 
Jorge BACA-ALVAREZ (Sr.), Miembro del grupo de Trabajo sobre Derecho de Autor, 
Montevideo 
Nicolás NOVOA (Sr.), Miembro del grupo de Trabajo sobre Derecho de Autor d, Montevideo 
Patricia SERAPHICO (Sra.), Membro, Montevideo 
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Association internationale des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux 
(STM)/International Association of Scientific Technical and Medical Publishers (STM)  
André MYBURGH (Mr.), Attorney, Basel 
Ted SHAPIRO (Mr.), Attorney, Brussels 
 
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 
Sanaz JAVADI (Ms.), Observer, Zurich 
 
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)/International Literary and Artistic  
Association (ALAI)  
Victor NABHAN (Mr.), Past President, Paris 
 
Canadian Copyright Institute (CCI)  
Glenn ROLLANS (Mr.), Canadian Copyright Institute Representative, Edmonton 
 
Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA)  
Mihály FICSOR (Mr.), Chairman, Budapest 
 
Centre de recherche et d'information sur le droit d'auteur (CRIC)/Copyright Research and 
Information Center (CRIC)  
Shinichi UEHARA (Mr.), Visiting Professor, Graduate School of Kokushikan University, Tokyo 
 
Centre for Internet and Society (CIS)  
Anubha SINHA (Ms.), Programme Officer, Delhi 
 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF)  
Elena KOLOKOLOVA (Ms.), Representative, Moscow 
 
Civil Society Coalition (CSC)  
Coralie DE TOMASSI (Ms.), Fellow, New York 
 
Comité "acteurs, interprètes" (CSAI)/Actors, Interpreting Artists Committee (CSAI)  
José Maria MONTES (Sr.), Asesor, Madrid 
Andrew PRODGER (Sr.), Asesor, Madrid 
 
Communia  
Teresa NOBRE (Ms.), Copyright Expert, Lisbon 
 
Confédération internationale des éditeurs de musique (CIEM)/International Confederation of 
Music Publishers (ICMP)  
Coco CARMONA (Ms.), Director General, Brussels 
Ger HATTON (Ms.), Adviser, Brussels 
 
Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)/International 
Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)  
Adriana MOSCOSO DEL PRADO (Ms.), Director, Legal and Public Affairs, Neuilly-sur-Seine 
Leonardo DE TERLIZZI (Mr.), Senior Legal Advisor, Neuilly-sur-Seine 
 
Conseil des éditeurs européens (EPC)/European Publishers Council (EPC)  
Jens BAMMEL (Mr.), Observer, Geneva 
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Conseil de coordination des associations d'archives audiovisuelles (CCAAA)/Co-ordinating 
Council of Audiovisual Archives Associations (CCAAA)  
Eric HARBESON (Mr.), Observer, Boulder 
 
Conseil international des archives (CIA)/International Council on Archives (ICA)  
Didier GRANGE (Mr.), Special Counsellor, Geneva 
Jean DRYDEN (Ms.), Copyright Policy Expert, Toronto 
 
Corporación Latinoamericana de Investigación de la Propiedad Intelectual para el Desarrollo 
(Corporación Innovarte)  
Luis VILLARROEL (Sr.), Director, Santiago 
Carolina TORO BRAGG (Sr.), Counsellor, Santiago 
 
Creative Commons Corporation  
Meredith JACOB (Ms.), Public Lead, Washington D.C 
 
Digital Video Broadcasting (DVB)  
Carter ELTZROTH (Mr.), Legal Director, Geneva 
 
Electronic Information for Librairies (eIFL.net)  
Teresa HACKETT (Ms.), Vilnius 
 
European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)  
Vincent BONNET (Mr.), Director, The Hague 
 
European Visual Artists (EVA)  
Carola STREUL (Ms.), Secretary General, Brussels 
Bo TIEDAL (Mr.), Head, Collective Rights Management, Stockholm 
Thierry FEUZ (Mr.), Visual Artists, Stockholm 
 
Fédération canadienne des associations de bibliothèques (FCAB)/Canadian Federation of 
Library Associations (CFLA)  
Christina DE CASTELL (Ms.), Vice Chair, Copyright Committee, Vancouver 
 
Fédération européenne des sociétés de gestion collective de producteurs pour la copie privée 
audiovisuelle (EUROCOPYA)  
Yvon THIEC (Mr.), General Delegate, Brussels 
Nicole LA BOUVERIE (Ms.), Representative, Brussels 
 
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/Ibero-Latin-
American Federation of Performers (FILAIE)  
Luis COBOS (Sr.), Presidente, Madrid 
Alvaro HERNANDEZ-PINZON (Sr.), Miembro Comité Jurídico, Madrid 
Paloma LÓPEZ (Sra.), Miembro del Comité Jurídico, Departamento Jurídico, Madrid 
José Luis SEVILLANO (Sr.), Presidente del Comité Técnico, Madrid 
Maria OSÉ RUBIO (Sra.), Miembro, Madrid 
 
Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)  
Benoît MÜLLER (Mr.), Legal Advisor, Brussels 
Scott MARTIN (Mr.), Consultant, Los Angeles 
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Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI)/International Federation of the 
Phonographic Industry (IFPI)  
Lauri RECHARDT (Mr.), Director of Licensing and Legal Policy, London 
Laura MAZZOLA (Ms.), Senior Legal Adviser, Licensing and Legal Policy, London 
 
Fédération internationale des acteurs (FIA)/International Federation of Actors (FIA)  
Dominick LUQUER (Mr.), General Secretary, Brussels 
Anna-Katrine OLSEN (Ms.), General Secretary, Copenhagen 
Katja Elgaard HOLM (Ms.), President, Copenhagen 
Bjørn HØBERG-PETERSEN (Mr.), Senior Legal Adviser, Copenhagen 
 
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques 
(FIAB)/International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
Winston TABB (Mr.), Sheridan Dean of University Libraries, Johns Hopkins University,  
Baltimore, MD 
Tomas LIPINSKI (Mr.), Professor, Milwaukee, WI 
Stephen WYBER (Mr.), IIDA, Manager Policy and Advocacy, The Hague 
David RAMÍREZ-ORDÓÑEZ (Mr.), Policy advocate, The Hague 
Ariadna MATAS CASADEVALL (Ms.), Member, The Hague 
 
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/International 
Federation of Film Producers Associations (FIAPF)  
Kunle AFOLAYAN (Mr.), Film Producer, Lagos 
Alain MODOT (Mr.), Advisor, Paris 
Bertrand MOULLIER (Mr.), Senior Advisor International Affairs, London 
Bankole SODIPO (Mr.), Professor, Lagos 
Tonye PRINCEWILL (Mr.), Expert, Lagos 
 
Fédération internationale des journalistes (FIJ)/International Federation of Journalists (IFJ)  
Mike HOLDERNESS (Mr.), Chair, Authors' Rights Expert Group, London 
 
Fédération internationale des musiciens (FIM)/International Federation of Musicians (FIM)  
Benoit MACHUEL (Mr.), General Secretary, Paris 
 
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)/ 
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)  
Caroline MORGAN (Ms.), Chief Executive Officer, Brussels 
 
Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS)  
Simone DI CONZA (Mr.), Director General, Rome 
Katie WEBB (Ms.), International Co-director, London 
Natale ROSSI (Mr.), President, Rome 
 
Independent Film and Television Alliance (I.F.T.A)  
Vera CASTANHEIRA (Ms.), Legal Advisor, Geneva 
 
Instituto de Derecho de Autor (Instituto Autor)  
Álvaro DÍEZ ALFONSO (Sr.), Coordinador, Madrid 
 
International Authors Forum (IAF)  
Luke ALCOTT (Mr.), Secretariat, London 
Barbara HAYES (Ms.), Secretariat, London 
Maureen DUFFY (Ms.), Author, London 
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International Council of Museums (ICOM)  
Sophie DELEPIERRE (Ms.), Legal and Institutional Affairs Coordinator, Paris 
Rina Elster PANTALONY (Ms.), Chair, Legal Affairs Committee, ICOM; Director, Copyright 
Advisory Services, Columbia University, New York, United States of America 
 
Internationale de l'éducation (IE)/Education International (EI)  
Nikola WACHTER (Ms.), Research Officer, Brussels 
 
Karisma Foundation  
Amalia TOLEDO-HERNÁNDEZ (Ms.), Project Coordinator, Bogota 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Knowledge Ecology International Europe, Geneva 
James LOVE (Mr.), Director, Washington DC 
Manon RESS (Ms.), Director, Information Society Projects, Washington D.C. 
 
Latín Artis  
Abel MARTIN VILLAREJO (Mr.), General Secretary, Madrid 
 
Library Copyright Alliance (LCA)  
Jonathan BAND (Mr.), Counsel, Washington, D.C. 
 
Max-Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (MPI)  
Silke VON LEWINSKI (Ms.), Professor, Munich 
 
Motion Picture Association (MPA) 
Katharina HIERSEMENZEL (Ms.), Senior Copyright Counsel, Brussels  
Emilie ANTHONIS (Ms.), Vice-President, Government Affairs, Brussels 
 
North American Broadcasters Association (NABA)  
Erica REDLER (Ms.), Head of Delegation, Ottawa 
Ian SLOTIN (Mr.), Senior Vice-President, Intellectual Property, Los Angeles 
 
Organisation de la télévision ibéroaméricaine (OTI)/Ibero-American Television Organization 
(OTI)  
José Manuel GÓMEZ BRAVO (Sr.), Delegado, Madrid 
 
Program on Information Justice and Intellectual Property (PIJIP)  
Sean FLYNN (Mr.), Associate Director, American University Washington College of Law, 
Washington, D.C 
Allen ROCHA DE SOUZA (Mr.), Professor, Washington D.C 
 
Scottish Council on Archives (SCA)  
Victoria STOBO (Ms.), Expert, Glasgow 
 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA)  
Dennis Alberto ORELLANA FLORES (Sr.), Experto, Dirección General de Propiedad 
Intelectual, Tegucigalpa 
 
Society of American Archivists (SAA)  
William MAHER (Mr.), Professor, Illinois 
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The Japan Commercial Broadcasters Association (JBA)  
Megumi ENDO (Ms.), Deputy Director, Intellectual Properties and Copyrights Programming and 
Production Department, Fuji Television Network,Inc., Tokyo 
Hiroyuki NISHIWAKI (Mr.), Senior Manager, Contract and Copyright department, TV Asahi 
Corporation, Tokyo 
Yusuke YAMASHITA (Mr.), Assistant Director, Program Code and Copyright Division, Tokyo 
 
Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (URAP)/Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) 
Bo YAN (Mr.), Director, Beijing 
Junko OCHIAI (Ms.), Senior Manager, Copyright Division (NHK), Tokyo 
Hirano MASATAKA (Mr.), Copyright Officer, Tokyo 
Bulent HUSNU ORHUN (Mr.), Lawyer, Abu Delegate, Ankara 
Seemantani SHARMA (Ms.), Legal and Intellectual Property Services Officer, Legal 
Department, Kuala Lumpur 
Maruf OKUYAN (Mr.), Lawyer, Ankara 
Alex KANG (Mr.), Munhwa Broadcastiong Corp., Seoul 
 
Union européenne de radio-télévision (UER)/European Broadcasting Union (EBU)  
Heijo RUIJSENAARS (Mr.), Head, Intellectual Property, Geneva 
Bénédicte LUISIER (Ms.), Copyright adviser, Legal Department, Geneva 
 
Union for the Public Domain (UPD)  
Sebagala Meddu KAGGWA (Mr.), Head Multimedia and Content, Kampala 
 
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)  
José BORGHINO (Mr.), Secretary General, Geneva 
William BOWES (Mr.), Policy Director, Geneva 
Simon LITTLEWOOD (Mr.), Member Executive Committee, Geneva 
Henrique MOTA (Mr.), President FEP, Brussels 
Rudy VANSCHOONBEEK (Mr.), Vice-President FEP, Brussels 
Anne BERGMAN-TAHON (Ms.), Director FEP, Brussels 
Stephen LOTINGA (Mr.), Director, Geneva 
Hugo SETZER (Mr.), Vice-Preisdent, Geneva 
Daniel FERNÁNDEZ (Mr.), Member, Executive Committee, Geneva 
Michiel KOLMAN (Mr.), President, Geneva 
Gerardus Wilhelmus Johannes DE HEUVEL (Mr.), Amsterdam 
Rachel Claire MARTIN (Ms.), Manager, Amsterdam 
 
 
VI. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:    Daren TANG (M./Mr.) (Singapour/Singapore) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs:   Karol KOŚCIŃSKI (M./Mr.) (Pologne /Poland) 
 
  Abdoul Aziz DIENG(M./Mr.) (Sénégal/Senegal) 
 
Secrétaire/Secretary:   Michele WOODS (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO) 
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VI. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ 
INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General 
 
Sylvie FORBIN (Mme/Ms.), Vice-directrice générale, Secteur du droit d’auteur et des industries 
de la création / Deputy Director General, Copyright and Creative Industries Sector 
 
Michele WOODS (Mme/Ms.), directrice, Division du droit d’auteur, Secteur du droit d’auteur et 
des industries de la création /Director, Copyright Law Division, Copyright and Creative 
Industries Sector 
 
Carole CROELLA (Mme/Ms.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur du droit 
d’auteur et des industries de la création/Senior Counsellor, Copyright Law Division, Copyright 
and Creative Industries Sector  
 
Geidy LUNG (Mme/Ms.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur du droit 
d’auteur et des industries de la création /Senior Counsellor, Copyright Law Division, Copyright 
and Creative Industries Sector  
 
Valérie JOUVIN (Mme/Ms.), conseillère juridique principale, Division du droit d’auteur, Secteur 
du droit d’auteur et des industries de la création/Senior Legal Counsellor, Copyright Law 
Division, Copyright and Creative Industries Sector  
 
Paolo LANTERI (M./Mr.), juriste, Division du droit d’auteur, Secteur du droit d’auteur et des 
industries de la création/Legal Officer, Copyright Law Division, Copyright and Creative 
Industries Sector 
 
Miyuki MONROIG (Mme/Ms.), juriste adjointe, Division du droit d’auteur, Secteur du droit 
d’auteur et des industries de la création/Associate Officer, Copyright Law Division, Copyright 
and Creative Industries Sector 
 
Rafael FERRAZ VAZQUEZ (M./Mr.), juriste adjoint, Division du droit d’auteur Secteur du droit 
d’auteur et des industries de la création/Associate Legal Officer, Copyright Law Division, 
Copyright and Creative Industries Sector 
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