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 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ااورة
 

 لثالثوناو ةسابعالالدورة 
 2018نومفرب  30ٕاىل  نومفرب 26 جنیف، من

 
 

 مشروع التقرير

 أ�مانة ٕا�داد من

(املشار ٕا�هيا ف� یيل اختصارا بـ "اللجنة" ٔأو "جلنة حق  وق ا�اورةاللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقعقدت  .1
 .2018نومفرب  30ٕاىل  26يف الفرتة من املؤلف") دورهتا السابعة والثالثني يف جنیف 

نفات وُمثلت ا�ول التالیة أ�عضاء يف املنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو) و/ٔأو أ�عضاء يف احتاد �رن محلایة املص  .2
املتعددة  -بولیفيا (دو� و بیالروس، و �ر�دوس، و جزر ا�هباما، و ٔأذربی�ان، و ا�منسا، و ٔأسرتالیا،  أ�دبیة والفنیة يف �ج�ع:

الصني، و ش�یيل، و كندا، و ا�اكمريون، و و، صبور�ینا فاو بلغار�، و �روين دار السالم، و الربازیل، و بو�سوا�، و القوميات)، 
مجهوریة �ور� ا�ميقراطیة الشعبیة، و ، يةهوریة التش�یك وامجل �و�، و �رواتیا، و �وت دیفوار، و ، �وس�تار�اكو �ولومبیا، و 
ٔأملانیا، و جورجيا، و �ابون، و فر�سا، و فنلندا، و ٕاثیوبیا، و مرص، و ٕا�وادور، و ، يةهوریة ا�ومينیك وامجل جيبويت، و منرك، اا�و 
ٔأ�رلندا، و العراق، و إالسالمية)،  -ٕا�ران (مجهوریة و ٕاندونيس�یا، و  الهند،و ، وهنغار�الكريس الرسويل، و غوات�ال، و �ا�، و 
مالزي�، و مالوي، و لیتوانیا، و لیبيا، و لیبري�، و لبنان، و الكویت، و �ینيا، و اكزاخس�تان، و الیا�ن، و �اما�اك، و ٕایطالیا، و 
ب�، و ��س�تان، وعامن، و الرنوجي، و نی�ري�، و نیاكراغوا، و نیوزیلندا، و هولندا، و نيبال، و املغرب، و مو��و، و املكس�یك، و 
س�نغافورة، و الس�نغال، و العربیة السعودیة، واململكة رومانیا، و مجهوریة �ور�، و �حتاد الرويس، وبولندا، و الفلبني، و 
تو�س، و �رینيداد وتو�غو، و �یلند، وسو�رسا، و السوید، و السودان، و ناك، ال رسيوٕاس�بانیا، و جنوب ٔأفریقيا ، و سلوفا�یا، و 
املت�دة الوال�ت والوال�ت مجهوریة تزنانیا املت�دة، و اململكة املت�دة، و إالمارات العربیة املت�دة، و ٔأو�رانیا، و ٔأوغندا، و �ر�یا، و 

 ).95وا�مين ( ،فيیت �مو  أ�مر�كية،

 عضو.ة ) يف �ج�ع بصفEUشارك �حتاد أ�ورويب (و  .3
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)، OAPIفریقية للملكية الفكریة (: املنظمة �ج�ع بصفة مراقبوشار�ت املنظامت احلكومية ا�ولیة التالیة يف � .4
ومركز )، ILOمنظمة العمل ا�ولیة (و )، AU�حتاد أ�فریقي (و)، ARIPOفریقية للملكية الفكریة (املنظمة إالقلميیة �و 

 .)WTO( )7ة (ومنظمة الت�ارة العاملی ،)WAEMU( �حتاد أ�فریقي والنقدي لغرب ٔأفریقياو)، SCاجلنوب (

الرابطات واملؤسسات أ�فریقية للمكتبات ودوا�ر : ملنظامت �ري احلكومية التالیة يف �ج�ع بصفة مراقبوشار�ت ا .5
 احتاد هیئات البث أ�یبريیة أ�مر�كية من ٔأ�ل امللكية الفكریةو )، AUB�حتاد أ�فریقي لٕالذا�ة (و ،)AfLIA( إال�الم

)ARIPI( ، احتاد أٓس�یا واحمل و) یط الهادئ لٕالذا�ةABU( ، و) رابطة املرتمجني الفوریني �ٔ�رجنتنيAADI( ، مجعیة و
-AEPOمنظامت العطور أ�وروبیة (ومجعیة ، )AGICOAإالدارة امجلاعیة ا�ولیة للمصنفات السمعیة البرصیة (

ARTIS،(  ،حلق املؤلفلس الربیطاين ا�وحتالف املؤلفني)BCC( ، لف املؤ  املعهد الكندي حلقو)CCI،(  حتالف حق و
)، غرفة الت�ارة والصنا�ة يف �حتاد CISمركز إالنرتنت وا�متع (و )، CEECA ٔأورو� الوسطى والرشقية (ؤلف يفامل

 ، �وميونیااحتاد مجعیات ٔأحصاب احلقوق يف ٔأورو� وأٓس�یاو )، CSCحتالف ا�متع املدين (و )، CCIRFالرويس (
)CRSEA ،( رابطابني جملس التنس�یق و) ت احملفوظات السمعیة البرصیةCCAAA ،( مركز البحوث واملعلومات �شأٔن و

 Corporación ( ةالتمنیامللكية الفكریة يف سبيل  مؤسسة ٔأمر�اك الالتینية ٔ�حباثو ، )CRIC(املؤلف  حق
Innovarte( ، و) النظام الرمقي للمعلومات املتا�ةDAISY(،  ومؤسسة) التعلمي ا�ويلEI ،(ت إاللكرتونیة ش�بكة املعلوما

 ELSAطالب القانون (أ�وروبیة لرابطة وال)، EBU�حتاد أ�ورويب لٕالذا�ة (و)، eIFL.net(للمكتبات 
International ،( و) جملس النارش�ن أ�وروبینيEPC ،( و) رابطة اجلامعات أ�وروبیةEUA،(  ا احتاد كتاب ٕایطالیو

(FUIS) ،,) ر�مج الص�ة والبيئة�HEP،(  ٔ�مر�يك الالتيين أ�یبريي لفناين أ�داء�حتاد ا )FILAIE حق )، ومعهد
)، والرابطة AIPPIا�ولیة محلایة امللكية الفكریة ( عیة)، وامجل IPC)، ومركز امللكية الفكریة (Instituto Autor(املؤلف 

�حتاد ا�ويل و) ، ICMP(ى �حتاد ا�ويل لنارشي املوس�یقو)، IAFلمؤلفني (ا�ويل لاملنتدى و )، IAB( بثا�ولیة لل 
)، ICAا�لس ا�ويل للمحفوظات (و )، ICOMا�لس ا�ويل للمتاحف (و )، CISACمجلعیات املؤلفني وامللحنني (

�حتاد و)، IFLA(ومعاهدها�حتاد ا�ويل مجلعیات املكتبات و)، FIAPF�حتاد ا�ويل مجلعیات منتجي أ�فالم ( و
رابطة القانون و )، IFPI( مات�حتاد ا�ويل لصنا�ة الفونوغراو )،IFRROوق �س�تنساخ (قاملعنیة حبلمنظامت ل ا�ويل 

�حتاد ا�ويل للفيدیو و)، IPAا�ويل للنارش�ن (حتاد �و)، ALAI( أ�دبیة والفنیةا�ولیة  مجلعیةاو )، ILAا�ويل (
)IVF ،( املعرفية ا�ولیة لٕال�كولوجيا واملؤسسة مؤسسة اكر�زما، و)KEI( ، حتالف املكتبات و ، مجعیة الفنانني الالتینينيو

مجعیة الصور املتحركة و )، MPIمعهد ما�س بالنك لقانون امللكية الفكریة واملنافسة (و )، LCA( �شأٔن حق املؤلف
)MPA ( هیئات إالذا�ةالوطنیة ل  عیة)، امجلNAB ،( و) مكتبة السوید الوطنیةNLS ،( مجعیة ٔأمر�اك الشاملیة لهیئات و

مجعیة ٔأمناء و )، SPAوامجلعیة الربتغالیة للمؤلفني ( ،)PIJIP(وامللكية الفكریة  علوماتیة�ر�مج العدا� املو )، NABA(ذا�ة االٕ 
 يف الیا�ن ةلت�اریمجعیة هیئات إالذا�ة ا)، SIIAمجعیة صنا�ة الربجمیات واملعلومات (و ) ، SAAاحملفوظات أ�مر�كية (

)JBA( ، مجعیة إالدارة امجلؤأعامل) اعیة ا�ولیة للمصنفات السمعیة البرصیةAGICOA( العاملیة للصحف عیة امجل ، و
)WAN( )62(. 

 من �دول ا�ٔعامل: افتتاح ا�ورة 1البند 

اللجنة اقرتحت يف  رحب الرئيس �لوفود املشاركة يف ا�ورة السابعة والثالثني للجنة حق املؤلف ؤأشار ٕاىل ٔأن .6
عیة العامة للنظر يف ٕاماكنیة عقد مؤمتر دبلومايس �شأٔن معاهدة البث. ود�ا الرئيس �ئب توصیة ٕاىل امجل دورهتا السابقة 

 �فتتاحية. امالحظاهتس�تعراض املد�ر العام للویبو ال

الرئيس �ىل  ت، وشكر حق املؤلف�ئب املد�ر العام �لوفود املشاركة يف ا�ورة السابعة والثالثني للجنة  ترحبو  .7
 ضري ٔ�عامل اللجنة.قيادته ودمعه يف التح
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مت خر ا�ٓ ها �ئب املد�ر العام ٔأن هناك �ددا من البنود يف �دول أ�عامل، بعضها مأٔلوف �ى اللجنة وبعض  تذ�ر و  .8
املد�ر العام ٔأنه بفضل روح التعاون اليت ٔأبدهتا مجیع الوفود، اكن هناك تقدم �بري يف جمال  ة�ئب ترصحوتقدميه مؤخرا. 

�مو�ات إالقلميیة، واملقرت�ات من �انب ااملنجز �الل �ج��ات وف� بيهنا، و�لزتام النشط ن العمل ؤأفادت أٔ البث. 
املقدمة من وفدي أ�رجنتني والوال�ت املت�دة أ�مر�كية من شأٔنه ٔأن حيفز النقاش و�سا�د اللجنة �ىل توضیح القضا� 

نفيذ اجلدول الزمين املؤقت املتفق �لیه يف امجلعیة العامة السابقة. يف ٔأن یمت ت  ااملد�ر العام عن ٔأمله ة�ئب تاملعلقة. ؤأعرب
�ا� العمل �شأٔن التقيیدات و�س�تثناءات �ىل ٔأساس خطة العمل املعمتدة يمن اس�تعراض ، س هذه ا�ورة�الل وذ�رت ٔأنه 

 يف ٕاطار بند �دول أ�عامل لثالثةو�ات اهنایة هذا أ�س�بوع ستتاح للوفود الفرصة ملناقشة املوض�و  ،السابقةورة يف ا�
ٕا�ادة الفنان يف ويف البيئة الرمقیة، والعمل �ىل حقوق حتلیل حق املؤلف يف جمال املوس�یقى ويه ، املعنون "قضا� ٔأخرى"

 ومرشوع ا�راسة حول حقوق خمر� املرسح. ،بیعال 

 من �دول ا�ٔعامل: اع�د �دول أٔعامل ا�ورة السابعة والثالثني 2البند 

رئيس ٔأنه نظرا لعدم طلب ٔأي منظامت �ري حكومية �ع�د، فسيمت �ذف البند الثالث من �دول أ�عامل ذ�ر ال .9
وف� یتعلق بعمل مرشوع �دول أ�عامل. و�ات ح ٔأن تواصل اللجنة العمل يف مجیع موضوٕا�ادة �رقمي البنود التالیة. واقرتُ 

قدر ال بأٔس به من الوقت يف ختصیص الیوم التايل، مع يف و ح مناقشة حامیة هیئات البث يف ذ� الیوماقرتُ  اللجنة،
  وفدا أ�رجنتني والوال�ت املت�دة أ�مر�كيةهاملنظر يف �قرتا�ني اجلدید�ن ال��ن عرض ل املناقشات �ري الرمسیة، الس�� 

الرئيس ٔأن املشاراكت �ري الرمسیة  املسائل املتعلقة ٕ�ماكنیة عقد مؤمتر دبلومايس، ذ�رتناقش اللجنة اكنت . وبي� �ىل اللجنة
یويم أ�ربعاء ستناقش �الل اللجنة ؤأفاد ٔأن ة. كيس�تكون مفيدة ٔ�هنا س�متكّن من ٕاجراء مناقشات تقنیة ٔأكرث دینامي 

يف وذ�ر ٔأنه هناك �دد �بري من العروض اليت مت التخطیط لها �الل هذ�ن الیومني. ، و وامخليس التقيیدات و�س�تثناءات
يف البيئة الرمقیة، وحقوق ٕا�ادة البیع، و�قرتاح املقدم ؤلف ة، ستناقش اللجنة مسائل ٔأخرى مبا يف ذ� حق املیوم امجلع

�دوًال لٔ�س�بوع ٕاىل منسقي ٔأرسلت أ�مانة ؤأفاد بأٔن املرسح.  من وفد �حتاد الرويس �شأٔن حامیة حقوق خمر�
أ�مانة اجلدول تلو طلب ٔأن ت كام . قرت�ةيف ضوء التعدیالت امل طلب الرئيس من أ�مانة مراجعة ذ� اجلدولو ا�مو�ات. 

 الزمين.

 شكرت أ�مانة الرئيس وقدمت مرشوع اجلدول الزمين لٔ�س�بوع.و  .10

البند اخلاص �ع�د بعد �ذف اس�تفرس الرئيس عام ٕاذا اكن هناك ٔأي تعلیقات �ىل مرشوع اجلدول الزمين املعدل و  .11
 اللجنة مرشوع �دول أ�عامل.اعمتدت عدم وجود تعلیقات ٔأو ا�رتاضات ٕاضافية، ونظرا لاملنظامت �ري احلكومية اجلدیدة. 

 من �دول ا�ٔعامل: اع�د تقر�ر ا�ورة السابعة والثالثني للجنة ا�امئة 3البند 

یت ع ودُ . حق املؤلفمن �دول أ�عامل، وهو اع�د تقر�ر ا�ورة السابعة والثالثني للجنة  3افتتح الرئيس البند  .12
تا�ة �رب إالنرتنت ٕاىل أ�مانة �رب الربید إاللكرتوين �ىل امل  النس�ة إالجنلزيیة�ىل الوفود ٕالرسال ٔأي تعلیقات ٔأو تصحی�ات 

ح ٕ�صدار التقر�ر للسام 2019ینا�ر  15ٕارسال التعلیقات حبلول ؤأفاد بأٔنه یتعني  .copyright.mail@wipo.intالرابط 
مث د�ا ومن . دهاع�وجرى  ،.SCCR/36/8 Provمرشوع التقر�ر، الوثیقة اع�د عیت اللجنة ٕاىل دُ و التالیة. ورة قبل ا�

 خرى.ا�ٔ �ال�ت االٕ جلانبية يف ذ� أ�س�بوع وٕاصدار ا �شطة��ٔ وفود الرئيس أ�مانة ٕالبالغ ال

 خرى.ا�ٔ �ال�ت االٕ ٔأصدرت اجلانبية و �شطة ��ٔ وفود ٔأبلغت أ�مانة الو  .13

 من �دول ا�ٔعامل: البیا�ت �فتتاحية 4البند 

 لتعلیقات العامة من قبل منسقي ا�مو�ات.� لٕالدالءالباب فتح الرئيس  .14

mailto:copyright.mail@wipo.int
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حق ٔأمهیة �برية للبنود اليت جتري مناقش�هتا يف جلنة ويل ه یٔأفاد ٔأنوحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان أ�فریقية و  .15
يه  �دول أ�عامل ة ا�مو�ة يفٔأولویؤأفاد ٔأن . قضا�واء يف بنود �دول أ�عامل ا�امئة ٔأو �ريها من ال، ساملؤلف

مؤسسات التعلمي والبحث وأ�ش�اص ذوي إال�اقات أ�خرى و ملكتبات ودور احملفوظات فائدة الالتقيیدات س�تثناءات و �
ا�مو�ة أ�فریقية خبطط العمل املتعلقة وفد  رحبو عیة والثقافية. يف التمنیة �قتصادیة و�ج�ه لعبت �سبب ا�ور ا�ي 

�الس�تثناءات والتقيیدات حىت ا�ورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف كام ٔأقرهتا اللجنة يف دورهتا السابقة. ورحب 
لنتاجئ ت� أ��شطة  ٕاىل تقدمي عروض هتطلعٔأعرب عن به أ�مانة يف وضع خطط العمل و اضطلعت �لعمل ا�ي وفد ال

جيب ٔأن تؤدي ٕاىل مناقشات �ىل ٔأساس والیة امجلعیة نتاجئ أ��شطة املشار ٕا�هيا يف خطط العمل ؤأفاد ٔأن . هبا املوعود
اليت دعت جلنة حق املؤلف ٕاىل العمل من ٔأ�ل ٕا�شاء وا�د ٔأو ٔأكرث من الصكوك القانونیة املناس�بة حول  2012العامة لعام 

مدى ٔأمهیة وجود معاهدات متعددة ینبغي ٔأال تغفل اللجنة ٔأفاد بأٔن  یتعلق مبسأٔ� حامیة هیئات البث، ف�و هذا املوضوع. 
دامئا هو ٕا�رام معاهدة يف هذا ا�ال متش�یا مع امجلعیة العامة لعام اكن موقف ا�مو�ة وذ�ر ٔأن أ�طراف �شأٔن هذا املوضوع. 

يف عقد مؤمتر دبلومايس يف ٔأقرب  ٔأم�ٔأعرب عن واللجنة حىت ا�ٓن و ، ورحب �لعمل ا�ي ٔأجنزته أ�مانة العامة 2007
زال �ىل درایة �ملوضو�ات املهمة اليت تتناولها اللجنة وبند �دول أ�عامل املتعلق �ا�مو�ة بأٔنه ال وفد رصح ووقت ممكن. 

بیع �ىل �دول ال حق ٕا�ادة  �شلك �اص �قرتاح وفدي الس�نغال والكونغو ٕالدراجٔأعرب عن اه�مه �ملسائل أ�خرى، و 
السابقة ورٔأى ٔأن هذه قضیة �مة ذات تأٔثري �بري يف ورات دمع هذه املسأٔ� یزتاید �الل ا�وذ�ر ٔأن ٔأعامل ذ� اللجنة. 
مجیع ا�ول أ�عضاء ٕاىل دمعها. واستنادًا ٕاىل هذا  اود�لهذه القضیة ا�مو�ة دمعه ا�اكمل ؤأكد وفد الصنا�ة إالبداعیة، 

ا�مو�ة �لقرار املت�ذ يف ا�ورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف ٕال�شاء فریق �رباء �ىل ٔأساس وفد  ح، ذكّر�قرتا
ٔأساسا ميثل  SCCR/37/5الطرق املبينة يف الوثیقة شكيل و الت ؤأفاد ٔأن �قرتاح املقدم من وفدي الس�نغال والكونغو. 

�مو�ة ٔأنه جيب من�ه ماك� �ىل ي ٔأفاد وفد ات حول حق ٕا�ادة البیع، وا�يف املناقشات اليت دار  جيدا لتحقيق تقدم �بري
ٔأجندة ا�مو�ة �ىل ٔأمهیة مسامهة مجیع هیئات الویبو ا�تصة يف تنفيذ توصیات وفد �دول أ�عامل الرئييس للجنة. وشدد 

درج هیئات الویبو ا�تصة يف تقر�رها الس�نوي ٔأن تاشرتط  2010القرار املت�ذ يف امجلعیة العامة للویبو لعام وذ�ر ٔأن التمنیة. 
) يه اللجنة ا�امئة IGCاللجنة احلكومية ا�ولیة (ؤأفاد ٔأن التمنیة. ٔأجندة للجمعیات وصفًا ملسامههتا يف تنفيذ توصیات 

املؤلف، كام  ا�مو�ة جلنة حقوفد . وذكّر 2018الوحيدة اليت قدمت مسامههتا يف هذا املوضوع ٕاىل امجلعیة العامة يف �ام 
ٔأعرب فعل من قبل. و اكنت تكام  س�نو�تقدمي مساهامهتا ٕاىل اللجنة  اذكّر مجیع جلان الویبو أ�خرى، بأٔمهیة هذه املامرسة ود�

�ملشاركة البناءة وجشع ا�ول أ�عضاء �ىل ��رتاف �حتیا�ات ؤأولو�ت الب�ان النامية وضامن التمنیة يف عن الزتامه الوفد 
 وانب.مجیع اجل

وحتدث وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ ؤأعرب عن تأٔییده جلدول أ�عامل و�ر�مج العمل ل�ورة،  .16
�مة للویبو يف التعامل يه جلنة جلنة حق املؤلف ؤأفاد ٔأن معاجلة ٔأكرث تواز� مجلیع القضا� اليت توا�ه اللجنة.  انیعكسال��ن 

فائدة ملكتبات ودور احملفوظات والتقيیدات و�س�تثناءات لفائدة ايیدات و�س�تثناءات لمع حامیة هیئات البث والتق 
�مو�ة �لنس�بة هذه القضا� الثالث ذات ٔأمهیة �برية ٔأفاد ٔأن مؤسسات التعلمي والبحث وأ�ش�اص ذوي ٕا�اقات ٔأخرى. و 

ٕاىل جلنة حق  2012امجلعیة العامة لعام  توجهيات عمل، ینبغي الرجوع ٕاىلالمن ٔأ�ل مواص� وذ�ر ٔأنه أٓس�یا واحملیط الهادئ. 
قضیة متثل معاهدة البث و�یفية تطبیق احلقوق �ىل البث ؤأفاد ٔأن خطة العمل �شأٔن هذه القضا� الثالث. ول حاملؤلف 

�ىل  ٔأن �روا وضع اللمسات أ��ريةيف معظم ٔأعضاء مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ ؤأعرب عن رغبة تتطلب التوازن ا�قيق. 
توفري امحلایة �ىل ا�هنج القامئ  ، هبدف2007معاهدة متوازنة �شأٔن حامیة هیئات البث �ىل ٔأساس والیة امجلعیة العامة لعام 

ا�مو�ة عن تقد�ره لوفدي أ�رجنتني والوال�ت وفد ٔأعرب و ملنظامت البث والبث الكبيل �ملعىن التقلیدي.  ة�ىل إالشار 
رت�ات املقدمة يف ٕاطار هذا البند. ورٔأى الوفد ٔأن �قرتاح سيسا�د اللجنة �ىل امليض قدما يف املت�دة أ�مر�كية �ىل املق

شام� لنس�بة لٔ�فراد والتمنیة ال �س�تثناءات والتقيیدات ذات ٔأمهیة �امسة �تعد �لنس�بة للمجمو�ة، ؤأفاد ٔأنه  مداوالهتا.
النظر يف اللجنة، ٕالحراز تقدم يف هذه املسائل الهامة للغایة. مرشوع خطط العمل ٔأساسًا جيدًا ملواص� یعد للمجمتعات. و 

ٔأعرب عن كام  ،املتاحفاليت توا�ه ت�د�ت ال ا�مو�ة ٕاىل مناقشة التقر�ر املتعلق مبامرسات حق املؤلف و ٔأعرب عن تطلع و 
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دیدة املهمة يف �دول أ�عامل ا�مو�ة �لقضا� اجلقر وفد ٔأم� يف ٔأن �سهم ذ� يف مداوالت اللجنة �شأٔن هذا املوضوع. وا
وشكر أ�مانة �ىل الطرق املقرت�ة �شأٔن ا�راسة املتعلقة حبامیة حقوق ا�ر�ني املرسحيني وطرق ا�راسات املتعلقة خبدمات 

يف  بتقدمي مدا�التبأٔنه س�یقوم الوفد ٔأفاد بیع. و ال قوق ٕا�ادة املعنیة حبعمل ونطاق معل فرقة العمل الاملوس�یقى الرمقیة وطرق 
 ٕاطار هذه البنود وس�یواصل املشاركة �شلك استبايق يف مناقشات ت� اللجنة.

ذ�ر ٔأمهیة للتفاوض �ىل معاهدة �شأٔن حامیة هیئات البث. و ٕایالئه ٔأعرب عن وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء و  .17
ٔأحصاب املصل�ة وكذ� التفكري  ليك �كون ت� املعاهدة ذات ص�، یتعني �ىل اللجنة النظر يف مجمو�ة واسعة من أٓراءٔأنه 

تأٔيت مضن القمية �قتصادیة الهامة للبث وامحلایة املناس�بة ؤأفاد ٔأن يف التطورات التكنولوجية وا�االت ذات الص�. 
أٔنه یتعني �ىل ا�ول أ�عضاء العمل من با�مو�ة ٔأعرب الوفد عن اعتقاد . ويف هذا الصدد، ء�عتبارات املهمة للمجمو�ة �

اليت  2007والیة امجلعیة العامة لعام بوفاء ال�ىل ٔأمهیة احلفاظ �ىل وفد �ل التوصل ٕاىل �ل معيل ذي معىن. وشدد الأٔ 
ٔأهداف والنطاق احملدد وموضوع امحلایة ملعاهدة حامیة هیئات حول �ددت عقد مؤمتر دبلومايس �شأٔن التوصل ٕاىل اتفاق 

جلنة حق املؤلف السابقة و�ىل ٔأساس الوثیقة دورات اقشات اليت دارت يف �ملن ءا�مو�ة �وفد رحب و البث التقلیدیة. 
SCCR/35/12 يف توضیح �دد من املسائل التقنیة وعززت فهام ٔأفضل ملواقف ا�ول سا�دت ت� املناقشات أٔفاد ٔأن ، و
�ىل عامل املتبقية الالزمة ا�ٔ  ةدار �ركز �الل إ عن ثقته يف ٔأن اللجنة س�تظل  ءا�مو�ة �وفد ٔأعرب كام أ�عضاء املعنیة. 

ٔأمعق للتعقيدات حىت �متكن من تعظمي فرص التوصل ٕاىل نتي�ة  فهامس�تكتسب ز�دة توضیح املسائل التقنیة ا�تلفة، و 
لجنة حق ا�ورات السابقة ل �ملناقشات اليت دارت يف �ء ا�مو�ة وفد ف� یتعلق �الس�تثناءات والتقيیدات، رحب و �حجة. 

ٕاىل �سعیان . وأٔقر الوفد بأٔن خطط العمل والتنفيذ SCCR/36/7ن تطو�ر خطيت العمل املوحضتني يف الوثیقة املؤلف �شأٔ 
 .قضیةال  هواص� املشاركة يف هذ، ؤأعرب عن تطلعه ملتعز�ز فهم اللجنة للقضا� أ�ساس�یة

 ، ٔأمهیة �برية لعمل اللجنة) ؤأوىلGRULACوحتدث وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب ( .18
و�س�تثناءات  ،حامیة هیئات البثٔأال ويه ورٔأى ٔأن حتقيق التوازن يف �دول ٔأعامل اللجنة بني القضا� الرئيس�یة، 

فائدة والتقيیدات و�س�تثناءات ل ،ملكتبات ودور احملفوظاتفائدة اوالتقيیدات �ىل حق املؤلف واحلقوق ا�اورة ل
رست لعدة هذه القضا� قد دُ ذ�ر انه مبا ٔأن رضوریة. و  ،ٔ�ش�اص ذوي ٕا�اقات ٔأخرىولفائدة اث مؤسسات التعلمي والبح

ا�مو�ة أٔنه وفد  ىيف ت� ا�ورة حنو حتقيق النتاجئ. ورأٔ تقدمًا ملحوظًا س�نوات، فٕان ا�مو�ة تأٔمل يف ٔأن حترز اللجنة 
ذ�ر و ا �ام. رواحلقوق ا�اورة دو املؤلف  لعب فهيا حقییة اليت يف معاجلة القضا� احلال ة دورها ینبغي للجنة احلفاظ �ىل ٔأمهی

تويل ٔأمهیة �برية للمناقشات حول اقرتاح مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب لت�لیل حق املؤلف مجموعته  ا�مو�ة ٔأنوفد 
سيشار�ون بطریقة ة ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب أٔعضاء مجمو�ٔأفاد الوفد بأٔن ف� یتعلق حبامیة هیئات البث، و يف البيئة الرمقیة. 

وذ�ر ٔأن  ،SCCR/37/7ا�مو�ة وفد أ�رجنتني �ىل اقرتا�ه الوارد يف الوثیقة وفد �شطة وبناءة يف ت� املناقشات. وشكر 
عرض �كية �ىل ا�مو�ة وفد الوال�ت املت�دة أ�مر وفد شكر كام ٔأعضاء ا�مو�ة سيناقشون هذا �قرتاح بصفهتم الوطنیة. 

قضیة ف� یتعلق و ؤأعرب عن ٔأسفها لعدم �رمجة الوثیقة ٕاىل إالس�بانیة �سبب ضیق الوقت.  SCCR/37/7الوثیقة 
السابقة حول ٔأمهیة ورات يف ا��ىل ما ذ�ره ا�مو�ة ٔأكد وفد �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حق املؤلف واحلقوق ا�اورة، 

ن ٕاطار خطط العمل وفد أٔ خرى. وذ�ر الاجلهة ا�ٔ للمجمتع من شام� من �ة والتمنیة ال التوازن بني مصاحل ٔأحصاب احلقوق 
حول وشكر أ�مانة �ىل تنفيذ خطط العمل و�ىل العرض التقدميي  ،خطوة ٔأوىل يف �جتاه الصحیحهو مبثابة املتفق �لهيا 

ىل اقرتاح وفد الربازیل ٕ�جراء دراسة حول �دمات ٔأمهیة �برية �تعلق ا�مو�ة ؤأفاد ان يف ت� ا�ورة.  ةلت�دیثات املقررا
تضمن الطرق ت اليت  SCCR/37/4ا�مو�ة أ�مانة �ىل الوثیقة وفد وشكر  الرمقیة يف ٕاطار حتلیل البيئة الرمقیة.ى املوس�یق

اقشات �شأٔن ت� املقرت�ة لت� ا�راسة وذ�ر ٔأن أٔعضاء مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب سيشار�ون بنشاط يف املن
ف� یتعلق �لطرق املقرت�ة يف دراسة حامیة و . SCCR/37/5و SCCR/37/3كذ� �ىل الوثیقتني ، كام شكرها ا�راسة

ا�مو�ة أٔن هناك �ا�ة ٕاىل الشمولیة والشفافية ف� یتعلق وفد بیع، ذ�ر ال حقوق خمر� املرسح، وفرقة معل حق ٕا�ادة 
من املهم ٔأن �كون مجیع الو�ئق واملعلومات یصبح و�ىل هذا النحو  ، تنفيذها يف ٕاطار اللجنةجبمیع أ�عامل وأ��شطة اليت مت
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هذا یعين �رمجة مجیع الو�ئق ٕاىل إالس�بانیة، فٕان يف �ا� مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب، ؤأفاد ٔأنه متا�ة لٔ�عضاء. 
عقد �ارج ماكن ومواعید ف� یتعلق �الج��ات اليت ميكن ٔأن تُ و نفيذها. مبا يف ذ� التقار�ر ا�اكم� ل�راسات اليت جيري ت 

بأٔنه سيتد�ل يف وفد املعلومات ذات الص�. ورصح الصول �ىل من املهم ٔأن �متكن أ�عضاء من احلٔأفاد ٔأنه دورات اللجنة، 
 نة وبناءة ٕالحراز تقدم يف املناقشات.مر بطریقة هذه القضیة �الل الوقت املناسب يف �دول أ�عامل وجشع اللجنة �ىل العمل 

ٕاىل مواص�  هتطلعٔأعرب عن )، و CEBSوحتدث وفد لیتوانیا �مس مجمو�ة دول ٔأورو� الوسطى والبلطیق ( .19
املفاوضات �شأٔن معاهدة حامیة هیئات البث هبدف التوصل ٕاىل نتاجئ جمدیة تأٔ�ذ يف �عتبار ٔأنواع خمتلفة من التطورات 

ا�ورات  املناقشات يفوفد أٔن لٔأفاد ا. و سترشافيةأ�حاكم �ضم وت ،التطوررسیعة ل التقنیات من �اليف جمال البث 
نفس التفاين من ٔأ�ل ٕاحراز تقدم يف القضا� ب ٕاىل العمل  هتطلعقد جشعته، ؤأعرب عن ٔأنواع البث �شأٔن خمتلف السابقة 
مفيد�ن يف ��ن ٔأفاد ٔأهنام الو  ،امهيمقرتح�ىل مر�كية وفدا أ�رجنتني والوال�ت املت�دة ا�ٔ  ا�مو�ةوفد شكر و املعلقة. 

مو�ة اع�د خطيت العمل �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات يف ا�من دواعي رسور وذ�ر ٔأنه املناقشات املوضوعیة للجنة. 
ٔأفضل لكيفية من شأٔن العمل مبوجب خطط العمل هذه ٔأن �سا�د ا�ول أ�عضاء �ىل فهم ٔأفاد ٔأنه اج�ع اللجنة السابق. و 

ا�مو�ة �ىل احلا�ة ٕاىل وفد ٔأكد و معاجلة هذه القضا� يف وال�ت قضائیة خمتلفة وحتدید الثغرات احملمت� يف قوانيهنا الوطنیة. 
يف الوقت نفسه ال تقوض ضمن أ�حاكم الالزمة �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات، وتاليت ت املؤلف و  قحلا�اكفية ایة امحلضامن 
ف� و ٕاىل مناقشة نتاجئ أ��شطة وخطط العمل ا�تلفة.  هتطلععن ا�مو�ة ؤأعرب وفد ل�ٓخر�ن. اع �لنس�بة إالبدحوافز 

، كام قضیة احلقوقسيمت عقد اج�ع �شأٔن مو�ة عن رسوره ٔ�ن وفد ا� ، ٔأعربخرىا�ٔ سائل �شأٔن امل یتعلق بعمل اللجنة 
 .املرسح حول �دمات املوس�یقى الرمقیة وحامیة حقوق خمر� �راس�تنياخلاصة �طرق الملناقشة  هاس�تعدادٔأعرب عن 

تلف البنود املتعلقة حبامیة هیئات البث ؤأعرب عن رسوره لقبول التوصیة � �برية ه یويل ٔأمهیة ورصح وفد الصني بأٔن .20
 ورة�الل ت� ا� ٕاىل مناقشات بناءة هتطلعٔأعرب عن املقدمة ٕاىل امجلعیة العامة، مع منح اللجنة والیة مبواص� معلها. و 

لتشكيل املزید من التوافق يف ا�ٓراء �شأٔن القضا� املوضوعیة. وف� یتعلق مبسأٔ� �س�تثناءات والتقيیدات، ٔأعرب الوفد عن 
السابقة ؤأ�لن دمعه ل�راسات والبحوث من ٔأ�ل امليض قدمًا هبذا البند من �دول ورة رسوره الع�د خطط العمل يف ا�

 ا �سهم �شلك ٕاجيايب يف مناقشات اللجنة.مبح الوفد بأٔنه سيشارك يف املناقشات �شأٔن املسائل أ�خرى، رص كام أ�عامل. 

ورصح وفد �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه ٔأن املناقشات �شأٔن املعاهدة املتعلقة حبامیة هیئات البث ذات  .21
�مليض قدمًا �ملناقشات املعقدة �شلك عن الزتامه الوفد عرب أٔ لالحتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه. و �لنس�بة ٔأمهیة �برية 

من أ�مهیة مباكن �لنس�بة للوفد ٔأن تأٔ�ذ املعاهدة بعني �عتبار ؤأفاد ٔأنه . ورةبناء، �لنظر ٕاىل ضامن التقدم �الل ت� ا�
لهیئات البث. ويف �لنس�بة ة املقاب� و�س�تجیب للوقائع التكنولوجية للقرن احلادي والعرش�ن و�حتیا�ات احلالیة واملس�تقبلی

منحها و�ريها من املزمع ٕاىل مزید من املناقشات حول التعاریف، ؤأهداف امحلایة عن تطلعه الوفد ٔأعرب هذا الس�یاق، 
�الل ا�ورات السابقة من ٔأ�ل توحيد قد بُذلت �برية  ا�ودذ�ر ٔأن . و SCCR/36/6الرئيس يف ٔأدجمها القضا� اليت 
ر �شأٔن العنارص الرئيس�یة للمعاهدة. ؤأكد الوفد ٔأن املطلوب هو توافق ا�ٓراء �ىل نطاق واسع �شأٔن مدى و�ات النظ

الوفد ٔأكد حىت ميكن للمعاهدة ٔأن توفر لهیئات البث حامیة اكفية وفعا�. ومع ٔأ�ذ ذ� يف �عتبار، ها منح املزمع امحلایة 
هدة �د�رة �اله�م تعكس احلقائق والتطورات التكنولوجية يف القرن احلادي حنو ٕا�رام معايض قدما جمددا الزتامه املس�متر �مل

ويف هذا الصدد، شكر  �.�ىل العنارص الالزمة �تفاق للجنة �الهذه ا�ورة ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن �سمح  ،والعرش�ن
كذ� السابقة، و ورة �الل ا� SCCR/36/5الوثیقة �دو� الوفد وفد أ�رجنتني �ىل الزتامه �مليض قدمًا يف املناقشة و 

�دو� شكر الوفد ٔأیضا وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل كام . SCCR/37/2�ىل �قرتاح اجلدید الوارد يف الوثیقة 
ؤأعرب عن ٕاىل العرض واملناقشات الالحقة �شأٔن هذ�ن �قرتا�ني. ٔأعرب عن تطلعه و  ،SCCR/37/7وثیقة اقرتا�ه 
. بطریقة �شطة وبناءة ملناقشة �شأٔن التقيیدات و�س�تثناءاتاحتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه مبواص� �اس�مترار الزتام 

للجنة حق املؤلف �ىل النحو ا�ورة التاسعة والثالثني ؤأید خطط معل اللجنة �شأٔن التقيیدات و�س�تثناءات من �الل 
لالخنراط يف العمل كام اده س�تعدعن االوفد ؤأعرب . SCCR/36/7یقة املتفق �لیه يف ا�ورة السابقة وكام هو مبني يف الوث 
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هو مبني يف ت� الوثیقة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن ٕاطار حق املؤلف ا�ويل احلايل �سمح ل�ول أ�عضاء �حلفاظ يف ظل 
قالید احمللیة لالحتیا�ات والت ناسبب �شلك م یس�تج � يف الترشیعات الوطنیة، و تقيیدات ظروف معینة �ىل اس�تثناءات و 

ٔأن هيدف ٕاىل جيب العمل يف ت� اللجنة ؤأفاد ٔأن �افزا وماكفأٔة لٕالبداع. ميثل ٔأن حق املؤلف �ىل د یمع �س�مترار يف التأٔ� 
�ىل هذا و فهم ٔأفضل للقضا� حمل �ه�م مع مرا�اة خمتلف احللول املمكنة احلالیة واملرونة يف ٕاطار املعاهدات ا�ولیة. 

عن اقتنا�ه لوفد ٔأعرب اوملزم قانو� يف هذا ا�ال. واستنادًا ٕاىل هذا الفهم، ٕاضايف لوفد �ا�ة ٕاىل صك �دید النحو، مل �ر ا
بأٔن خطط العمل س�تكون مبثابة ٔأساس جيد لتعمیق فهم اللجنة للت�د�ت اليت توا�ها املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف 

لعمل يف املس�تقبل. وكام لوس�تكون مبثابة ٔأداة مفيدة وٕاطار  ،خرىومؤسسات التعلمي والبحث وأ�ش�اص ذوي ٕا�اقات أٔ 
ذ�ر الوفد يف املايض، فٕان النتي�ة احملمت� للعمل املنجز يف ت� اللجنة ميكن ٔأن �متثل يف توفري التوجيه ف� یتعلق �لطریقة 

الس��ع ٕاىل عن تطلعه لالوفد ٔأعرب ئل أ�خرى، املعاهدات ا�ولیة يف القوانني الوطنیة. وف� یتعلق �ملسایمت هبا تنفيذ اليت 
الت�دیثات والتقار�ر املتعلقة �لعمل �شأٔن هذا املوضوع يف ٕاطار هذا البند من �دول أ�عامل �ىل النحو املتفق �لیه يف 

املؤلف ٕالدراج  حقلجنة ا�ورة السابعة والثالثني ل ؤأكد دمعه القرتاح وفدي الس�نغال والكونغو املقدم ٕاىل . السابقةورة ا�
 موضوع حق ٕا�ادة البیع �ىل �دول ٔأعامل اللجنة.

ؤأید وفد مرص البیان ا�ي ٔأدىل به وفد املغرب �مس ا�مو�ة أ�فریقية. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تقود املناقشات  .22
یة هیئات البث مع مرا�اة اللجنة ٕاىل توافق ٔأكرب يف ا�ٓراء حىت �متكن من عقد مؤمتر دبلومايس �شأٔن اع�د معاهدة محلا

ملكتبات ودور احملفوظات هبدف فائدة اشوا�ل الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوًا. ؤأقر الوفد بأٔمهیة التقيیدات و�س�تثناءات ل
جيب ؤأفاد ٔأنه مواءمة ت� املؤسسات لنرش املعلومات واملعرفة �ىل ٔأساس واسع و�لتعاون مع مؤسسات التعلمي والبحث. 

ورة يف ا�جرت مناقش�ته كام وافاد ٔأنه يف البيئة الرمقیة ٕاماكنیة الوصول ٕاىل املعرفة. ؤلف متعلقة حبق امل مسأٔ�يح ٔأي ٔأن تت 
تعز�ز ا�افع وإالبداع يف ٕاطار اسرتاتیجیة التمنیة �ىل للمعرفة یعمل  بنك، مت ٕا�شاء �ل ز�دة �رش املعرفةو�ٔ السابقة، 

�قرتاح املقدم من وفدي الس�نغال والكونغو ف� یتعلق ٕ�دراج حق ٕا�ادة البیع �ىل �دول  . ؤأید الوفد2030لعام املس�تدامة 
س�یواصل املشاركة يف املناقشات فٕانه ، املؤلف مهیة هذه القضیة يف جمال حقوذ�ر الوفد ٔأنه نظرا �ٔ ٔأعامل ت� اللجنة. 

 بطریقة بناءة.

ب �مس ا�مو�ة أ�فریقية وذ�ر ٔأن �دول أ�عامل وختصیص ٔأید وفد �وت دیفوار البیان ا�ي ٔأدىل به وفد املغر و  .23
للتمنیة �لنس�بة موضوع هیئات البث حيوي وذ�ر ٔأن الوقت متواز�ن، مما �سمح للجنة مبناقشة لك قضیة بطریقة عقالنیة. 

 قضیةالوفد بأٔن  ورصح  �ج�عیة و�قتصادیة. ؤأعرب الوفد عن ٔأمه يف ٔأن تؤدي املناقشات ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس.
امحلایة القانونیة يف هذا حيث ٔأن املكتبات ودور احملفوظات يه ٔأیضا ذات ٔأمهیة �اصة، لفائدة التقيیدات و�س�تثناءات 

قضا� حق ٕاىل �انب قضا� املدر�ة �مة، ٔأفاد ٔأن ال، مسائل ٔأخرىيف ٕاطار بند و. �لنس�بة �ا�ال ذات ٔأمهیة كربى 
�بند دامئ يف يف ٕا�ادة البیع جيب ٕا�شاء حقوق الفنانني وافاد ٔأنه ة واقرتاح وفدي الس�نغال والكونغو. املؤلف يف البيئة الرمقی

 �دول أ�عامل.

 من �دول ا�ٔعامل: حامیة هیئات البث 4البند 

رض �ىل اللجنة الوثیقة من �دول أ�عامل �شأٔن حامیة هیئات البث. وذ�ر ٔأنه عُ  5افتتح الرئيس البند  .24
SCCR/36/6 موضوع امحلایة واحلقوق املزمع منحها و�ريها من القضا�. و النص املو�د املنقح �شأٔن التعاریف متثل يت ال

جلنة حق يف دورة نتاجئ املناقشات اليت دارت تعكس السابقة، دورهتا يف اللجنة �الل  ُعرضتت� الوثیقة، اليت ؤأفاد ٔأن 
الوثیقة ؤأفاد ٔأن الرئيس وثیقتني �دیدتني ٔأمام اللجنة. وطرح  .ٔأال ويه ا�ورة السادسة والثالثنيسابقة، ال  املؤلف

SCCR/37/2  منق�ا �شأٔن نطاق امحلایة يف ٕاطار  أ�رجنتني وا�ي یعكس اقرتا�عبارة عن اقرتاح مقدم من وفد ايه
من وفد  مقدم ،عبارة عن اقرتاح ٔأوسع یتناول العدید من القضا�يه  SCCR/37/7والوثیقة ، جتمیع إالرسال املؤ�ل

، سوف یعطي ا�لكمة لوفد أ�رجنتني ومن مث وفد اتبیا�ت ا�مو�القاء . ورصح الرئيس ٔأنه بعد أ�مر�كية الوال�ت املت�دة
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�ري ج��ات ٕاىل �نتقال واحلصول �ىل بعض ردود الفعل أ�ولیة قبل � الوال�ت املت�دة أ�مر�كية لتقدمي مقرت�اهتام
من �دول أ�عامل، جشع الرئيس اللجنة بعینه ف امجلعیة العامة السابقة ٕ�حراز تقدم �شأٔن هذا البند �لكیويف ٕاطار الرمسیة. 

 فق و�نفتاح حىت �متكن من التوصل ٕاىل تفامه مشرتك.ا�ىل ٕابداء روح من التو 

یعلقها �ىل ٕا�رام وحتدث وفد لیتوانیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، ؤأكد �ىل أ�مهیة الكبرية اليت  .25
ي ا�مو�ة �لتقدم اجلید ا�ي مت ٕاحرازه يف ا�ورة السابقة للجنة وا�وفد معاهدة �شأٔن حامیة هیئات البث. ورحب 

ٕاىل املفاوضات �الل ت� ا�ورة،  هتطلععن ا�مو�ة ٔأعرب وفد . و SCCR/36/6انعكس �ىل النحو الواجب يف الوثیقة 
�ىل ٔأساس الوثیقة اليت حتتوي �ىل ٔأ�دث �س�ة من النص املو�د املنقح �شأٔن التعاریف، هبدف ٕاحراز املزید من التقدم 

ا�مو�ة عن تقد�ره لالقرتاح املقدم من وفد وفد ٔأعرب كام و�ريها من القضا�. املزمع منحها وموضوع امحلایة، واحلقوق 
ناقشة مفص� ف� یتعلق �لقضا� اليت مت للمشاركة يف م  هاس�تعدادعن و  ،SCCR/37/2أ�رجنتني والوارد يف الوثیقة 

بأٔنه جيب حامیة إالرسال ليس فقط يف الوقت الفعيل ولكن ٔأیضا  هااعتقادتواصل �مو�ة ؤأفاد ٔأن احتدیدها يف ت� الوثیقة. 
رد يف الوثیقة مو�ة وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل �قرتاح الواوفد ا��الل إالطار الزمين املعقول بعد ذ�. وشكر 

SCCR/37/7  ٕاىل تقدميه. هتطلعٔأعرب عن و 

ٔأمهیة حتدیث إالطار القانوين ا�ويل من ٔأ�ل امحلایة الفعا� لهیئات �ىل ؤأكد وفد كندا، مت�دً� �مس ا�مو�ة �ء،  .26
صل ٕاىل اتفاقات �ىل ٔأمهیة التو وفد البث هبدف التعبري �شلك ٔأفضل عن الواقع احلايل ا�ي توا�ه هیئات البث. وشدد ال

�ىل  2007والیة امجلعیة العامة لعام �شأٔهنا اليت تنص  ،لمعاهدةلایة امحلدد وموضوع احملنطاق ال هداف و ا�ٔ متباد� �شأٔن 
ا�مو�ة �ملناقشات اليت دارت �الل وفد احلا�ة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس �شأٔن حامیة هیئات البث التقلیدیة. ورحب 

ٕاىل مواص� فهمه للنص الوارد يف الوثیقة ه تطلعٔأعرب عن و  ،ق املؤلف �شأٔن ت� القضا�السابقة للجنة حورة ا�
SCCR/36/6 الواقع احلايل ا�ي توا�ه هیئات البث ٔ�ن ة �ىل سابقمدا�لته ال قد ٔأكد يف ٔأنه  ءا�مو�ة � وفدٔأفاد . و

يف معاجلة القضا� من �الل نص  �امسهیئات البث الفهم املتبادل لهذا الواقع احلايل والقضا� ذات الص� اليت توا�ها 
اليت قد�ا وفد أ�رجنتني والوثیقة  SCCR/37/2ا�مو�ة �ء �لام �لوثیقة وفد . ويف هذا الصدد، ٔأ�اط غزىمعاهدة ذي م

SCCR/37/7  الو�ئق.ت� ٕاىل مناقشة  هتطلعٔأعرب عن اليت قد�ا وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية و 

ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ، وذ�ر ٔأنه �ىل النحو املبني يف بیانه �فتتا�، فٕان �یفية  وحتدث وفد .27
ٔأن �رى �نهتاء من ٕا�رام وفد عن رغبته يف الٔأعرب مسأٔ� توازن دقيق. و بث يه تطبیق حقوق امللكية الفكریة �ىل ال 

ا�هنج القامئ ٔأساس لتوفري امحلایة �ىل  2007ة امجلعیة العامة لعام معاهدة متوازنة �شأٔن حامیة هیئات البث �ىل ٔأساس والی
ا�مو�ة �ملناقشات اليت دارت يف ا�ورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف، وفد رحب و �ىل إالشارة �ملعىن التقلیدي. 

لنص املو�د املنقح الوارد يف الوثیقة �ىل اس�تعداد ملناقشة هذا البند من �دول أ�عامل �ىل ٔأساس اء مجموعته وذ�ر ٔأن ٔأعضا
SCCR/36/6 ف� یتعلق �لتعاریف الس�� ا�مو�ة عن ٔأم� يف التوصل ٕاىل اتفاقات �شأٔن اجلوانب الرئيس�یة، وفد . ؤأعرب

من �دول ا�مو�ة �لام �ملقرت�ات اجلدیدة املقدمة يف ٕاطار هذا البند وفد نحها و�ريها من القضا�. ؤأ�اط زمع م واحلقوق امل
ٔأن �سا�د مقرت�ات وفدي أ�رجنتني والوال�ت املت�دة أ�مر�كية يف مداوالت اللجنة �شأٔن يف  ٔأم�ٔأعرب عن أ�عامل و 

 هذا املوضوع.

ها منح زمع لنص املو�د املنقح �شأٔن التعاریف وهدف امحلایة واحلقوق امل�ىل أأعرب وفد الصني عن امتنانه للرئيس و  .28
، حق املؤلفالسابقة للجنة ورة هذا النص ی�ىش مع نتي�ة املناقشات اليت دارت يف ا�اد ان ؤأفو�ريها من القضا�. 

تضمن العدید من اخلیارات �شأٔن القضا� اليت مت تناولها، مع توضیح اجتاه املناقشة لهذا �ج�ع. ويف هذا الصدد، ذ�ر ی و 
 ملهمة.دمع املناقشة حول القضا� اس�ی�شط و شلك الوفد ٔأنه سيتعاون � 
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 �لنس�بة ل�ول أ�عضاء يفمرتفعة ٔأولویة متثل ؤأكد وفد �حتاد أ�ورويب ٔأن املعاهدة املتعلقة حبامیة هیئات البث  .29
للجنة ا�ورة السابقة ، مت ٕاحراز تقدم جيد يف SCCR/36/6. ورصح الوفد ٔأنه كام هو مبني يف الوثیقة أ�ورويب�حتاد 

ٕارشاك مجیع الوفود يف مناقشة هذه البنود ٔأفاد ٔأن �شأٔن هذه البنود من �دول أ�عامل. و ٔأنه ملزتم �شدة ��هنوض �لعمل و 
ٔأمر �امس �لنظر ٕاىل ٕاحراز مزید من التقدم والتوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء �شأٔن العنارص الرئيس�یة ملعاهدة املس�تقبل هو 

وفد عن ٔأم� يف ٔأن �سمح النص املو�د املنقح �شأٔن تؤدي ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس يف املس�تقبل. ؤأعرب الس� احملمت� اليت 
للجنة بتجسري بعض  SCCR/36/6و�ريها من القضا� الواردة يف الوثیقة ها منح املزمع التعاریف وموضوع امحلایة واحلقوق 
�قرتا�ات يف املسامهة ٕالجراء مناقشات متعمقة �شأٔن النص و  هاس�تعدادن الوفد عٔأعرب القضا� وٕاحراز مزید من التقدم. و 

يف هذا الصدد ٔ�ن معل اللجنة جيب ٔأن یؤدي ٕاىل معاهدة ذات مغزى تعكس التطورات التكنولوجية يف القرن احلادي 
�رسال الالحق مثل إالرسال املزتامن ٔأو  احلاسوبهیئات البث التقلیدیة �رب ش�باكت  تٕارساالوافاد ٔأن والعرش�ن. 

ة وقامئة احلقوق اليت تتيح امحلایة الالزمة لهیئات البث من القرصنة النشطة سواء امحلایة من ٔأعامل القرصنيف مقصودة ليست 
. ؤأعرب الوفد عن امتنانه لوفد أ�رجنتني �ىل تإالرساال�دوث احملمیة ٔأو بعد  �رساالتمع �شلك مزتامن �دثت 

�دو� �ت املت�دة أ�مر�كية �ىل �شأٔن حامیة إالرسال املؤ�ل، وشكر وفد الوال SCCR/37/2اقرتا�ه الوارد يف الوثیقة 
ف� و ٕاىل العرض واملناقشات �شأٔن هاتني الوثیقتني. ه تطلعٔأعرب عن �شأٔن احلقوق. و  SCCR/37/7يف الوثیقة  اقرتا�ه

 الوفد اقتنا�ه القوي بأٔن أ�مث� اليت وضعهتا املعاهدات أ��ريةٔأكد أ�خرى اليت مت حتدیدها يف نص الرئيس، سائل یتعلق �مل 
ؤأفاد ، �ىل سبيل املثال، جيب ٔأن �كون مبثابة منوذج لتوجيه معل اللجنة يف هذا الصدد. بی�نييف هذا ا�ال، مثل معاهدة 

حبیث ميكن ملعاهدة مس�تقبلیة ٔأن �زود هیئات البث ها منح زمع املطلوب هو توافق واسع يف ا�ٓراء �شأٔن مدى امحلایة املٔأن 
 اید التعقيد حبامیة اكفية.اليت تتطور يف �امل �كنولو� مزت 

ؤأید وفد أ�رجنتني البیان ا�ي ٔأدىل به وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب. ؤأكد الوفد من  .30
عرب عن الطریقة اليت یمت هبا البث وكذ� یأ�مهیة اليت یو�هيا لعقد مؤمتر دبلومايس یعكس التقدم التكنولو� و �ىل �دید 

هناك �دد من املش�ت املعلقة مثل ت� اخلاصة ٕ��ادة البیع، ويه مسأٔ� �لغة أ�مهیة ٔ�ن ؤأفاد ٔأن ا�ات امجلهور. احتی
املؤ�� يف �ایة أ�مهیة وتتكرر �شلك مزتاید حيث ميكن للجمهور حتدید الوقت ا�ي �رغب مشاهدة البث فيه.  تإالرساال

مع أ��ذ يف �عتبار املناقشات اليت و نفس مس�توى امحلایة. �ىل املؤ��  تمجیع إالرساالال ینبغي ٔأن حتصل ومع ذ�، 
واس�تعرض يف ذ� �قرتاح الوثیقة  SCCR/37/2السابقة، قدم الوفد اقرتا�ا �دیدا يف الوثیقة ورة دارت يف ا�

SCCR/36/5 �املرتبطؤ�ل �ري امل املرتبط و�رسالؤ�ل رسال املوقام بتبس�یط اقرتا�ه وتصنیف إالرسال املؤ�ل و .
  .SCCR/37/7وشكر الوفد وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل نطاق امحلایة الوارد يف الوثیقة 

البیان ا�ي ٔأدىل به وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ.  إالسالمية) –ٕا�ران (مجهوریة ؤأید وفد  .31
حتقيق هدف املناقشة �ىل ٔأساس والیة ٕاىل تيسري جنة �الل أ�س�بوع اوالت الل ؤدي مدؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن ت

التوازن ا�قيق بني املصاحل املرشو�ة مجلیع أ�طراف ؤأحصاب ٔأفاد ٔأن اللجنة وقرار امجلعیة العامة ا�ي اختذته مؤخرا. و 
للجنة ٔأن وذ�ر ٔأنه ینبغي . ٔأمهیة قصوى �لنس�بة ل�ول أ�عضاء وقد انعكس هذا ا�هنج يف صلب معاهدة البث واملصل�ة ذ

�لنس�بة تعرتف بقلق بعض ا�ول أ�عضاء من ٔأن املعاهدة اجلدیدة محلایة هیئات البث ميكن ٔأن تؤدي ٕاىل �اكلیف ٕاضافية 
قضیة �مة و�س�تحق ٔأن تو�هيا اللجنة �عتبار ؤأفاد ٔأهنا للجمهور وتؤ�ر �ىل الوصول ٕاىل حمتوى البث يف الب�ان النامية. 

املفاوضات يف ٕاطار اللجنة عن ت� جيب ٔأال تنحرف والیة امجلعیة العامة يه املعمل الرئييس للمناقشات. و وذ�ر ٔأن  الواجب.
جریت املناقشة بطریقة حترتم مصاحل ؤأولو�ت مجیع ا�ول الوالیة، الس�� ف� یتعلق بنطاق امحلایة. و�الوة �ىل ذ�، أ� 

اهدة س�یقترص �ىل حامیة هیئات البث �ملعىن التقلیدي، ؤأ�رز ٔأن البيئة الرمقیة أ�عضاء. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن نطاق املع
ت� تتطلب �ىل الطریقة اليت تنفذ هبا هیئات البث التقلیدیة ٔأ�شطهتا، و�لتايل  انوتطو�ر التكنولوجيا یؤ�ر املتطورة 

الصك جيب ٔأن تضمن الیقني القانوين ؤأن تصاغ  . ؤأكد الوفد ٔأن التعاریف الواردة يفةوا�قيق ةالتطورات �عتبارات الواجب
عدم ٕا�شاء حقوق باللجنة حبا�ة ٕاىل تو� احلذر ؤأفاد ٔأن يف املس�تقبل. لها والفهم املتنوع  بطریقة متنع التفسريات ا�تلفة
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 الوصول ٕاىل ميكن ٔأن �كون لها أٓ�ر ضارة �ري مقصودة ٔأو �ساء اس�ت�دا�ا من قبل بعض الكيا�ت لتقيید حقوق امجلهور يف
هناك مسأٔ� ٔأخرى تتطلب مزیدا من �ه�م ويه حقوق ما بعد التثبيت والتوافق مع ا�هنج القامئ �ىل وذ�ر ٔأن املعلومات. 

ٔأ�د القضا� الرئيس�یة املتبقية �ىل مس�توى الس�یاسة. هو ا�تلفة  تإالشارة للمعاهدة. ورٔأى الوفد ٔأن النقاش حول إالرساال
املواقف احلالیة. ؤأشار الثغرات يف ٕاىل مناقشة هذه القضیة الهامة اليت ميكن ٔأن �سهم بقوة يف سد لعه عن تطالوفد ٔأعرب و 

ٔأعرب عن الوفد ٕاىل ٔأنه ال �زال هناك بعض القضا� اليت �س�تحق و�س�تلزم املزید من النقاش بني ا�ول أ�عضاء، لكنه 
عن الوفد كام ٔأعرب وفعال �شأٔن هنج قامئ �ىل إالشارة.  العمل حنو وضع صك قانوين مناسبامليض قدما يف ٕاىل  هتطلع

 للنظر يف املد�الت اجلدیدة املقدمة من ا�ول أ�عضاء.اس�تعداده 

ورصح وفد الربازیل بأٔن �یه الزتاما مت�ددا مبواص� �دمة الویبو كرشیك بناء لسد الفجوات املتبقية يف هذا  .32
هیئات البث. وهبذا املعىن، متكنت اللجنة ل  فعا�الاكفية و امحلایة ا�اهدة �شأٔن املوضوع هبدف عقد مؤمتر دبلومايس الع�د مع

يف ا�ورة السابقة من امليض يف اجتاه ٕاجيايب ودینامييك يف النقاش، مما جعل أ�طراف قریبة �دا من قضا� بعضها البعض. 
املتبقية. قضا�  حتقيق توافق يف ا�ٓراء �شأٔن الوقد تأٔكد هذا التقدم يف امجلعیة العامة السابقة اليت و�ت ت� اللجنة ٕاىل

توافق ا�ٓراء ف� یتعلق بقدرة اللجنة �ىل عقد مؤمتر دبلومايس وقدرهتا �ىل صیا�ة مثل هذه املعاهدة  ه ميكن حتقيقورٔأى ٔأن
 الزتامه مباكحفة قرصنة إالشارات.�ىل الهامة. ؤأكد الوفد من �دید 

�ي ٔأدىل به وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ. ؤأقر الوفد �حلا�ة ٕاىل ؤأید وفد مجهوریة �ور� البیان ا .33
�ور أ�سايس ا�ي تلعبه ا�ول أ�عضاء يف حتقيق هذا ، كام ٔأقر �التوصل ٕاىل اتفاق �شأٔن معاهدة محلایة هیئات البث

 SCCR/37/2يف الوثیقتني  �نام الواردهياقرتاحالهدف. وشكر الوفد وفدي أ�رجنتني والوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل 
 �ىل التوايل. SCCR/37/7و

بث ال وأٔن �دمات الس�� وذ�ر وفد الیا�ن ٔأن وسائل توزیع املصنفات قد تنوعت مع تطور �كنولوجيا الش�باكت،  .34
البث التقلیدیة اكن  ه هیئاتیر جتٔأصبحت شعبیة يف مجیع ٔأحناء العامل. ومع ذ�، رٔأى الوفد ٔأن البث ا�ي �ىل �نرتنت 

بعدة طرق �سبب الطبیعة العامة هیئات البث �ٕالضافة ٕاىل ذ�، مت تنظمي ووس�یظل � دور �م يف �رش املصنفات. 
ٔأن ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف يف ضوء هذه أ�دوار املهمة، و، و�لتايل اس�مترت هیئات البث يف لعب دور �ام �م. النشاطه

ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن �كون املناقشات، بناء �ىل ما مت االتفاق �لیه يف كام ث �ىل الفور. تتحقق امحلایة ا�ولیة للب
ولغرض اع�د املعاهدة يف ٔأقرب وقت ممكن، قامئة �ىل حامیة البث ا�ي جتریه هیئات البث  2007والیة امجلعیة العامة لعام 

�لفروق يف مناقشاهتا ناقشة، ذ�ر الوفد ٔأنه ینبغي للجنة ٔأن حتیط �لام التقلیدیة. وف� یتعلق �لتعریف ونطاق امحلایة قيد امل 
إالرسال من حيث حامیة �ملرونة ا�ول أ�عضاء تت�ىل جيب ٔأن و البث �رب إالنرتنت. هیئات بني هیئات البث التقلیدیة و 

الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �سبب إالنرتنت. ويف هذا الصدد، ٔأعرب الوفد عن تقد�ره لالقرتاح اجلدید املقدم من وفد �رب 
ٕاىل رشح مفصل لهذا  هتطلععن الوفد كام ٔأعرب و�ة نظره املثرية لاله�م اليت توفر طریقة مرنة محلایة البث �رب إالنرتنت. 

 �قرتاح.

كون املوقف ا�ي ذ�ره �دد من الوفود بأٔن حامیة هیئات البث جيب ٔأن �عن اتفاقه مع وفد �حتاد الرويس  ؤأعرب .35
قاب� لل�ل، مع ٕا��ة جمال �ل وسط �سمح �تلف ا�ول أ�عضاء بتقدمي و�ات نظرمه بقصد عقد مؤمتر دبلومايس. قضیة 

مثل هذه املعاهدة حىت ميكن عقد مؤمتر دبلومايس. نص للجنة ٔأن تبذل قصارى �دها ٕالهناء معلها �شأٔن ؤأفاد ٔأنه ینبغي 
 قدم من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية.�القرتاح املعن �رحيبه الوفد ٔأعرب و 

عاهدة حامیة هیئات البث. نص ملاقرتاح و رشوع الب�ان أ�وىل اليت قدمت م بالده تأٔيت مضن  ورصح وفد �ینيا بأٔن .36
 ،1998�ج��ات إالقلميیة �شأٔن هذا املوضوع منذ ندوة �ام يف وشارك الوفد يف معظم اج��ات جلنة حق املؤلف و

يف  غزىالوفد حبقيقة ٔأن ٔأي معیار دويل ذي مٔأقر . و يف الوقت الراهن �جضةٔأصبحت املداوالت عتقاده بأٔن ٔأعرب عن او 



SCCR/37/9 
11 
 

إالشارات  نقلللمنصات ووسائل یب س�تج � حامیة هیئات البث جيب ٔأن یأٔ�ذ يف �عتبار التكنولوجيات اجلدیدة اليت 
�القرتاح املقدم من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن  اجلدیدة اليت تنتجها التكنولوجيات اجلدیدة. ؤأ�اط الوفد �لام

اللجنة، ٔأعامل هنایة ؤأفاد ٔأنه � ه القضیة.ؤأعرب عن امتنانه للوفد الس�تعداده للمشاركة �شلك بناء يف هذ هیئات البثحقوق 
 بلومايس.ینبغي ٔأن تتضمن ٔأي صیا�ة لنص الرئيس مجیع العنارص، مبا يف ذ� الوثیقة يف ضوء املؤمتر ا�

ٕاىل معاهدة الویبو ٕالظهار دمعه للتعاون العاملي يف جمال امللكية  2018سبمترب  25أٔنه انضم يف بورصح وفد الهند  .37
جرمية خطرية ال تؤ�ر سلبا �ىل إالماك�ت ؤلف ميثل انهتاك حق املؤأفاد ٔأن الفكریة، الس�� حق املؤلف يف السا�ة الرمقیة. 

 �نسبب خسا�ر اقتصادیة مجلیع املستمثر حفسب، بل � حرمان املبد�ني من �س�ت�دام املرشوع إالبداعیة للمجمتع من �الل 
يف سلس� القمية بأٔمكلها. ؤأید الوفد �نهتاء املبكر من معاهدة متوازنة محلایة هیئات البث. ورٔأى الوفد ٔأن اللجنة س�تعمل 

املناقشات حول قضا� �مة وذ�ر ٔأن ن القضا� أ�ساس�یة. �اوف واحلفاظ �ىل مصاحل مجیع ا�ول أ�عضاء �شأٔ هتدئة ا�ىل 
�ل يرس و�س�تثناءات ورشوط امحلایة من شأٔهنا ٔأن ت تقيیدات مثل تعریف هیئات البث، وحقوق هیئات البث، وال 

 القضا� الرئيس�یة للمعاهدة.

ٕاىل اع�د معاهدة تأٔ�ذ يف  بلومايس يف الوقت املناسب مما س�یؤديا�ؤمتر املعقد عن تأٔییده لوفد الس�نغال  ٔأعربو  .38
ٕاىل  هتطلعهيام، كام ٔأعرب عن �عتبار تطور البث. وهنأٔ الوفد وفدي أ�رجنتني والوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل اقرتاح

 تقدمي ت� املقرت�ات.

امیة تنفيذ وح�شأٔن ال  SCCR/37/7ورحب وفد كندا �قرتاح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية الوارد يف الوثیقة  .39
دون املساس بأٔي و . SCCR/37/2هیئات البث. كام ٔأعرب الوفد عن امتنانه لوفد أ�رجنتني ٕالسهاماته مبا يف ذ� الوثیقة 

�قرتاح وذ�ر ٔأن أٔن اقرتاح وفد أ�رجنتني س�یتيح للجنة امليض قدما يف مناقش�هتا. ٔأعرب عن اعتقاده بالوفد، ت�ذه ی وقف م
الفنیة �شأٔن القضا� أ�ساس�یة، الس�� احلا�ة ٕاىل امحلایة قضا� �ددا من الیثري أ�مر�كية  املقدم من وفد الوال�ت املت�دة

بذل من ٔأ�ل دفع النقاش ٕاىل س�یاساهتا ا�ا�لیة. ورحب الوفد بأٔي �ود تُ يف بعض املرونة ت�يل ب و�ا�ة الب�ان ٕاىل ال 
 لتقنیة املعقدة للغایة.أ�مام حىت یتس�ىن للجنة التوصل ٕاىل تفامه مشرتك �شأٔن القضا� ا

ووفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  SCCR/37/2وشكر وفد بو�سوا� وفد أ�رجنتني �ىل �قرتاح الوارد يف الوثیقة  .40
�ملشاركة البناءة يف املناقشات حول � �قرتا�ني عن الزتامه الوفد ٔأعرب . و SCCR/37/7�ىل اقرتا�ه الوارد يف الوثیقة 

ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تتوصل اللجنة ٕاىل توافق يف ا�ٓراء كام . حق املؤلفحملرز يف ا�ورة السابقة للجنة ؤأقر �لتقدم ا
 �شأٔن القضا� العالقة، هبدف عقد مؤمتر دبلومايس الع�د معاهدة حامیة هیئات البث

مجیع اجلهود اليت من شأٔهنا دفع  وفد اجلزا�ر �ىل ٔأمهیة القضا� اليت نوقشت دا�ل ت� اللجنة وذ�ر ٔأنه یدمع ٔأكدو  .41
فقية من ٔأ�ل التوصل ٕاىل اتفاق �شأٔن القضا� املعلقة، االعمل ٕاىل أ�مام. وجشع الوفد اللجنة �ىل متابعة املناقشات �روح تو 

ام هيحاقرت االس�� املسائل التقنیة مثل نطاق ت� امحلایة. وشكر الوفد وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ووفد أ�رجنتني �ىل 
من املهم ٕاجياد �لول ؤأفاد ٔأن ٕاىل مناقشة هذ�ن �قرتا�ني.  هتطلعٔأعرب عن �شأٔن إالرسال املؤ�ل ونطاق تنفيذ احلقوق و 

عن الوفد ٔأعرب تنظميیة من شأٔهنا حامیة هیئات البث مع حامیة التطور إالجيايب للبيئة الرمقیة، الس�� يف الب�ان النامية. و 
 هیئات البث.لفائدة دبلومايس من شأٔنه ٔأن یؤدي ٕاىل اع�د معاهدة ٕاىل عقد مؤمتر تطلعه 

�یف �رمس �متثل يف حول معاهدة البث املطرو�ة س�ئ� ا�ٔ ٔأن ٔأمه  املعرفيةا�ولیة لٕال�كولوجيا املؤسسة  ذ�ر ممثلو  .42
ٔأفاد ٔأنه ن �حية ٔأخرى. م ةالتقلیدیهیئة البث تنافس مبارشة مع ی وم بعمل ما �ة تقمن �ة ٕاىل  ةتقلیدیهیئة بث خطا من 

تدفق ی ولكنه ة التقلیدیهیئات البث الناس بثا ٕاخبار� وبثا ر�ضیا وبثا �رفهيیا ليس من �الل یتلقى يف العدید من أ�سواق، 
، اليت حصلت ا�ٓن �ىل �راخيص للعدید من أ��داث الر�ضیة حول )Amazon Primeٔأمازون �رامي (�دمات مثل رب �

من املفرتض ٔأن اليت  يةكيف عن ال املمثل اءل س� . و )Netflix & Huluنتفلیكس و هولو (دمات مثل العامل، من �الل �
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يف ا�االت اليت �متتع فهيا هیئات البث  هیئات البثالتعریف ٔ�ن هذه اخلدمات اجلدیدة لها حقوق ٔأقل من حقوق هبا یعمل 
من املفرتض ٔأن �كون �كون عندما القيام به ق مبا جيب هناك جمال أٓخر للقلق یتعلوذ�ر ٔأن حبقوق، ولكهنا ٔأكرث جنا�ا. 

ٕاىل ٔأي مدى س�یكون ذ� جمانیا و�ساءل قائال، �رخيص التعلیقات إالبداعیة. ٕاطار احملتوى متا�ا جما�، كام هو احلال يف 
هنا جمرد طبقة ٕاذا اكنت هناك طبقة من احلقوق مبوجب معاهدة البث؟ ورصح املمثل بأٔنه رمبا جيب ٕایقاف حامیة إالشارة �ٔ 

 من احلقوق �ىل احملتوى.

للمجمتع ٔ�هنا حتتوي يف �لنس�بة ٔأن املواد إالذاعیة لها قمية �مة  ومعاهدهاذ�ر ممثل �حتاد ا�ويل مجلعیات املكتبات و  .43
ذ� ذ�ر ٔأن و يف طلیعة احلفاظ �لهيا وٕا�حهتا. تأٔيت املكتبات ؤأفاد ٔأن كثري من أ�حيان �ىل معلومات �رخيیة ٔأو ثقافية. 

هیئات البث واملكتبات متا�ة ال �كون �ٕالماكن الوصول ٕاىل أ�فالم حيث ال �كون حيوي �شلك �اص عندما  رٔأمیعترب 
ال �كون �هظة ا�مثن �شلك �ري متناسب و�كون ٔأو هیئات البث مت تقدمي التسجیالت من  ی�شلك دامئ ؤأیضا عندما ال

رشاكت البث سوى مكیة حمدودة من احملتوى وفر تال يف السوید �ىل سبيل املثال، ؤأفاد ٔأنه املنقو� متا�ة. احملفوظات 
عىل سبيل فمعل املكتبات يف هذا ا�ال ال غىن عنه. وذ�ر ٔأن الباحثني �شلك روتيين ٕاىل املكتبة الوطنیة السویدیة. حتیل و 

 �سجیالت أ�و�را لطالب املوس�یقى وتصممي سامه املكتبات اجلامعیة يف تدریب الفنانني الش�باب من �الل توفري� املثال، 
لتنفيذ هذه املهمة، و ، و�سجیالت أ�فالم لطالب السي� وا�راما. ءاملرسح، و�سجیالت املرسح والبالیه لطالب فنون أ�دا

ختاطر و . تقيیداتٔأو  اتحتتاج املكتبات ٕاىل حتدید احلقوق احلالیة، ؤأحصاب احلقوق، والتحقق مما ٕاذا اكن هناك اس�تثناء
س�تجعل من �ري یدات قي ت ضافية من احلقوق جبعل هذه العملیة املعقدة مس�تحی� �لفعل، كام ٔأن الكثري من ال االٕ طبقات ال 

ٕالزامية اكفية يف املعاهدة، یدات قي ت املمكن للمكتبات القيام مبهمهتا. وجشع املمثل ا�ول أ�عضاء �ىل ضامن وجود اس�تثناءات و 
  تنطبق �ىل احلقوق أ�خرى يف العمل إالذاعي.�ىل أ�قل ت� اليتتعادل 

لتعلمي والتعمل. ؤأعرب املمثل املصنفات يف اا��ن یعمتدون �ىل ش�اص �مع ا�ٔ �شارك ذ�ر ممثل التعلمي ا�ويل ٔأنه و  .44
ض ضع س�یاسات تتناسب مع احلقائق املعقدة �ىل ٔأر تعن ٔأم� يف ٔأن �سا�د اللجنة يف تيسري العمل يف مؤسسات التعلمي و 

اس�ت�دام الكتب ویعترب  رضوري ٕالقامة جممتعات مس�تدامة.ومصل�ة جامعیة، و التعلمي حق ٕا�ساين، ؤأفاد ٔأن الواقع. 
وحمتواها اليت یمت �هثا شمل ذ� الوصول ٕاىل إالشارات كام � والتعمل من احلقوق أ�ساس�یة. علمي املدرس�یة و�ريها من املواد للت

العلوم �ج�عیة و معلم، حيث یعمل مواد البث �شلك منتظم�س�ت�دمون  نياحث والبنياملعلموذ�ر ٔأن واس�ت�دا�ا. 
س�ت�دم أ�ساتذة يف � اللغة ببث هذه املادة من ٔأ�ل �لق �ربات تعمل لغة ٔأصلیة، و علمو مویقوم قتطفات من أ�خبار. مب 

يف طور هیئات البث رصیة ل احلقوق اجلدیدة واحلحيث ٔأن اجلامعات ٕاشارات البث وحمتواها ٔ�غراض البحث وا�راسة. و 
نظرا ٔ�ن املعلمني ؤأفاد ٔأنه �س�تثناءات والتقيیدات �شلك اكف. مل یمت تناول  هٔ�نه قلقعن املمثل ٔأعرب إال�داد، فقد 

�س�تثناءات والتقيیدات تناول ٕاىل حتتاج املعاهدة فٕان والطالب جيب ٔأن �كونوا قادر�ن �ىل اس�ت�دام حمتوى البث، 
 اض التعلمي والبحث.�شلك اكٍف ٔ�غر 

احملفوظات جسالت ورقية دور ٔأنه منذ مثانیة عقود �ىل أ�قل، مل تتضمن  مجعیة ٔأمناء احملفوظات أ�مر�كيةذ�ر ممثل و  .45
اكنت ت� و�ئق ال و تضمن ٔأیضا �سجیالت صوتیة ومرئیة �مة، �اء الكثري مهنا من هیئات البث. اكنت ت حفسب، بل 

من املس�تحیل التفكري يف ٔأي �دث �بري �ىل مدار امخلسني �اما املاضیة، �ىل سبيل ؤأفاد ٔأنه یه. تقدر �مثن �ربط ا�متع مباض 
سبمترب، بدون صور الفيدیو اليت �اءت ٔأوًال من معلیات البث.  11املثال، سقوط �دار �رلني ٔأو اهنیار الرب�ني التؤأمني يف 

خي وا�متع. و�لتايل، وبغض النظر عن التدابري الرضوریة اليت جيب ت� الو�ئق يه اليت ٔأعطت مضمو� وتأٔثريا للتاروذ�ر ٔأن 
ٔأي طبقات ٔأخرى �ىل حامیة حق یمت ٕاضافة ، من الرضوري ٔأال هیئات البثهبا �رغب اختاذها لتوفري حامیة إالشارة اليت 

ؤأفاد ٔأن . هیئات البثمل احلالیة ل تت�اوز احتیا�ات العدد زمنیة د هذه امحلایة ملیاملوجودة �لفعل يف احملتوى ٔأو متداملؤلف 
 عن الرتاث �ىل مدار فرتة طوی� من الزمن، ولكن حظوظ مجیع املؤسسات نيمسؤولاكنوا احملفوظات  دور مسؤويل

والرشاكت اكنت رسیعة الزوال، واختفت �نتظام. و�لتايل، فٕان ٕاضافة حق �دید ميتد �شلك فعال ٕاىل حمتوى ٕاشارات 
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حملفوظات يف احلفاظ �ىل ت� الو�ئق اليت متثل ٔأجزاء �مة من ور اصعو�ت ال حرص لها � البث من شأٔنه ٔأن یضیف
 جسل ا�متع وٕا��ة الوصول ٕا�هيا.

الضعیف للتقيیدات و�س�تثناءات يف املعاهدة املقرت�ة. نص �شأٔن ال  هخماوفعن متع ت وا� ممثل مركز إالنرتنٔأعرب و  .46
�رب إالنرتنت صنفات �ىل املامرسات املقبو� قانو� ملشاركة واس�ت�دام امل سلبیة �ة لها أٓ�ر تبني ٔأن املعاهدة املقرت ؤأفاد ٔأنه 

املصل�ة العامة مثل املشاع إالبداعي ؤسسات واملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث وم
اس�مترار قدرهتم �ىل الوصول أٔن ش� ك هتدید وش�یك هناو واملنظامت واجلهود املبذو� ٕال��ة املصنفات الیتمية �رب إالنرتنت. 

حىت ال �كون و�زوید امجلهور بوصول الحق ٕاىل مجمو�اهتم، و�لتايل، هناك �ا�ة ماسة ٕاىل دمج �لول قویة يف نص املعاهدة 
ء �ىل دور ٔأصبح من املس�تحیل تقنیا القضا يف مثل هذه البيئة،ؤأفاد ٔأنه عواقب �ري مقصودة �ىل التقدم �ج�عي. هناك 

��اكمل من �س�تفد نص املعاهدة وذ�ر ٔأن بقدر ما یتعلق أ�مر �ٕالشارة أ�صلیة وحتویل احملتوى النس�يب.  احلاسوبش�باكت 
ٔأو�ه القصور يف املعاهدة واحضة تبدو اجلدیدة، التكنولوجية و يف ضوء احلقائق الت�اریة و. احلاسوب�رب ش�باكت  تإالرساال

 ضامن ٔأن �كون املعاهدة الناجتة متوازنة يف نصها ورو�ا.�ىل ة �ىل العمل �لفعل. وحث املمثل اللجن

مسأٔ� مل�ة �لنس�بة للویبو وهیئات متثل أٔن معاهدة البث  يف الیا�ن ةلت�اریمجعیة هیئات إالذا�ة اورصح ممثل  .47
اليت شارات االٕ �ىل اس�ت�دامات  أٔن توفر املعاهدة طریقة فعا� ملاكحفة القرصنةعن توقعه باملمثل ٔأعرب يف العامل. و  البث

املعركة مل�ة ٔ�ن هناك �ا�ة لت� احلقوق أ�ساس�یة وذ�ر ٔأن اس�ت�دامات إالنرتنت �رب املیاه ا�ولیة. الس�� حتمل الربامج، 
الوال�ت  ف� یتعلق حبق ٕا�ادة إالرسال، ٔأقر املمثل �القرتاح املقدم من وفدو حملاربة مثل هذه القرصنة �ىل إالنرتنت. الالزمة 

مبا ٔأن هذا �قرتاح یوفر خيارات خمتلفة للتنفيذ يف ظل النظم القانونیة ا�تلفة ل�ول أ�عضاء، ذ�ر ٔأنه املت�دة أ�مر�كية. و 
ا�ول أ�عضاء �متة ٕ�حراز تقدم حيث جعه نظرا ٔ�ن شعن � املمثل ٔأعرب فس�یكون ذ� نقطة انطالق جيدة للتسویة. و 

بذل قصارى �دها للتوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء �شأٔن القضا� املعلقة من ب و�ت جلنة حق املؤلف ٔأن امجلعیة العامة قد 
ٕاضافية من ٔأ�ل �لسات ، طلب املمثل من اللجنة عقد ه الوالیةلتحقيق هذو ٔأ�ل امليض قدمًا حنو عقد مؤمتر دبلومايس. 

 تأٔمني وقت اكف للمناقشات.

وفدي أ�رجنتني والوال�ت املت�دة  أ�مر�كية من ٔأ�ل امللكية الفكریةاحتاد هیئات البث أ�یبريیة وهنأٔ ممثل  .48
اقرتاح وفد أ�رجنتني ا�ي یتناول جبانب يف الواقع ممك� تعترب ٔأن املقرت�ات �حتاد وذ�ر ممثل  ام.هيأ�مر�كية �ىل اقرتاح

�قرتاح املقدم من ؤأفاد ٔأن املؤ��.  تإالرساالموضوع امحلایة وإالشارات �رب إالنرتنت وإالرسال �رب إالنرتنت وا�متیزي بني 
توضیح لٕالشارة ٕاىل ٔأن احلق احلرصي ا�ي حيظر ٕا�ادة إالرسال من جمرد ٔأكرث من هو وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية 

يف ليست ربامج ال ٔأن ٕا�ادة ٕارسال�حتاد فعاال ٕاال ٕاىل �د معني ملنع القرصنة. ورٔأى ممثل ليس �الل توفري امحلایة ا�اكفية 
 اللجنة.هذه الواقع موضو�ا مضن والیة 

أٔن النص اجلدید قد قدم توضی�ا ؤأ�ذ يف �عتبار �ىل حنو اكف املساهامت اليت  بثذ�ر ممثل الرابطة ا�ولیة لل و  .49
وجشع املمثل قدمهتا ا�ول أ�عضاء يف ا�ورة السابقة للجنة. وشكر املمثل وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل اقرتا�ه. 

ا�ول أ�عضاء �ىل الت�يل �ملرونة حىت �متكن اللجنة من تلبیة طلبات امجلعیة العامة واقرتاح نص اكمل لعقد مؤمتر 
 ٕا�رام معاهدة �دیدة حتمي هیئات البث �ىل حنو فعال من القرصنة �ىل إالنرتنت.من ٔأ�ل دبلومايس 

لوضع صك دويل یوفر املبذو� الرئيس واللجنة �ىل اجلهود املس�مترة مجعیة ٔأمر�اك الشاملیة لهیئات إالذا�ة وشكر ممثل  .50
امحلایة لهیئات البث يف مجیع ٔأحناء العامل. ؤأعرب املمثل عن دمعه القرتاح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية الوارد يف الوثیقة 

SCCR/37/7 . ري املرصح به ٕالشاراهتا واملرونة حامیة قویة لهیئات البث من ٕا�ادة إالرسال یتضمن �قرتاح وذ�ر أٔن�
الالزمة لتنفيذ ت� امحلایة بطرق تعكس �ختالفات يف أ�سواق احمللیة وأ�نظمة القانونیة يف مجیع ٔأحناء العامل. ؤأعرب املمثل 
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�ٓراء يف ٔأعرب عن ٔأم� يف التوصل ٕاىل توافق يف االلجنة، كام عن رسوره الس�مترار �ه�م هبذه القضیة احلر�ة يف ت� 
 املس�تقبل القریب.

ٔأن ٕا�شاء معاهدة للبث یعد �مة مل�ة ل�ول أ�عضاء. املؤلف  مركز البحوث واملعلومات �شأٔن حقورصح ممثل  .51
�ىل و ال ینبغي للجنة ٔأن تنىس ٔأن املعاهدة ا�ولیة جيب ٔأن �كون عند احلد أ�دىن من املعایري، بناء �ىل رس�ة التنس�یق. و

�ىل اللجنة تقدمي تنازالت من ٔأ�ل القضاء وذ�ر ٔأنه تبعاد إالرسال �رب إالنرتنت من تعریف البث. هذا النحو، ینبغي اس 
املؤ�ل. ؤأعرب املمثل عن ٔأم� يف ٔأن التعامل مع إالرسال �یفية الس�� من بيهنا موضوع امحلایة، ، و القضا� املعلقة�سویة 

موقف خيارات خمتلفة للتنفيذ وفقا للیوفر �قرتاح ؤأفاد ٔأن یق. تفكر ا�ول أ�عضاء يف هذه القضیة �ىل ٔأساس روح التنس� 
من ٔأ�ل العمل للتوصل و مبثابة قا�دة جيدة ملناقشات اللجنة للتوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء. عد ا�ا�يل �لك ب�، و�لتايل ی

 قط �ىل معاهدة البث.ٕاىل توافق يف ا�ٓراء وضامن وقت اكف للمناقشة، من املهم للغایة عقد �لسة ٕاضافية �ركز ف

فریقية للملكية الفكریة �القرتاح املقدم من وفد أ�رجنتني. ورٔأى املمثل ٔأن اللجنة رحب ممثل املنظمة إالقلميیة �و  .52
رحب املمثل بفرقة العمل املعنیة حبق الفنان يف ٕا�ادة بیع كام س�تحرز تقدمًا حنو عقد مؤمتر دبلومايس �شأٔن معاهدة البث. 

ؤأید �قرتاح املقدم من وفدي الس�نغال والكونغو �شأٔن حقوق  ،، وتطلع ٕاىل التقر�ر املقدم من فرقة العملحقوق امللكية
�ىل تقدمي ا�مع واملسامهة البناءة. ورصح  فریقية للملكية الفكریةاملنظمة إالقلميیة �ٕا�ادة البیع وجشع ا�ول أ�عضاء يف 

ٔأن  أٔهناشالتقيیدات و�س�تثناءات من یة �شأٔن التقيیدات و�س�تثناءات، ٔ�ن هذه املمثل بأٔنه یتطلع ٕاىل �ج��ات إالقلمي 
 تضیف قمية و�سا�د يف تعز�ز �دول ٔأعامل اللجنة.

يف معظم الب�ان  هیئات البثٔأن البث �ري القانوين ٕالشارات البث ميثل مشلكة خطرية، لكن  �وميونیا ذ�ر ممثلو  .53
املؤلف  حامیة حقوذ�ر ٔأن د قرصنة إالشارة و�س�ت�دامات أ�خرى �ري املرصح هبا. �لفعل حبامیة قانونیة قویة ض�متتع 

امحلایة لت� د�اء اس�ت هیئات البثٔ�ن حمتوى البث س�یكون مؤهًال مكصنفات مسعیة برصیة ٔأو سي�ئیة، وجيوز ل  امتا�ة له
قد ال �كون امحلایة احلالیة مثالیة، و . اخلاصة هباسي�يئ نتاج ال �املصنفات والقوا�د أ�خرى ٔأو نقل احلقوق يف اتفاقيات 

تو� احلذر الشدید ٔ�ن التغیريات يف هذه الصنا�ة حتدث فينبغي البد من ٕا�رام معاهدة يف الوقت احلايل، وولكن ٕاذا اكن 
حصاب من الصعب للغایة التغلب �ىل بعض املشألك التعریفية حول موضوع امحلایة وتقيید مجمو�ة أٔ  وبدی �رس�ة حبیث 

توفر حقوقا �ري مقصودة بعد فرتة و�زية من اع�دها ٔأو ٕاما ٔأن تصبح قدمية هناك خطر من وجود معاهدة وذ�ر ٔأن احلقوق. 
ٕاذا اكنت التعاریف ٔأوسع. ومع وضع ذ� يف �عتبار، ٔأشار املمثل ٕاىل ٔأن الكثري یة التقلیدهیئات البث للوسطاء خبالف 

لتجنب �لق عقبات �دیدة ٔأمام الوصول ٕاىل الثقافة واملعرفة و � ٔأمهیة ثقافية.  من احملتوى ا�ي تبثه هیئات البث
 ٔأقل متكينا للمس�ت�دمني من �س�تثناءات املطبقة �ىل حقليست ٕالزامية یدات قي ت واملعلومات، جيب اع�د اس�تثناءات و 

 العام ٔأو املرخصة �لنا.� يف املوجودة �ٕالضافة ٕاىل ذ�، ال ینبغي منح ٔأي حقوق يف املصنفات املو. املؤلف

ف� یتعلق مبعلومات البث، من املهم ٔأن . و عمتد �ىل ما �س�هتلكهت ا�متع  یةذ�ر ممثل �ر�مج الص�ة والبيئة ٔأن رفاه و  .54
ا�ي من شأٔنه أٔن یؤدي ٕاىل  من املهم ٔأن �متتع أ�فراد حبریة الوصول ٕاىل احملتوىكام ٔأنه تظل املعلومات �د�رة �لثقة. 

ٔأن هناك شيئا ما ٔأو أٓخر مفقودا. وشدد املمثل �ىل احلا�ة ٕاىل التقيیدات من حيث لضامن تنقي�ه الس��  ،میهترفاه 
و�س�تثناءات ٔ�نه ال �زال هناك بعض احلاالت املفتو�ة اليت حتتاج ٕاىل اس�تلها�ا من الترشیعات اليت س�بق جتر�هتا 

 ّكن ت� الب�ان من الل�اق �لر�ب.ميواختبارها، مما 

 هتطلعٔأعرب عن ام و هيوفدي أ�رجنتني والوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل اقرتاح ةشكر ممثل �حتاد أ�ورويب لٕالذا�و  .55
خطة العمل الصادرة عن ٔأفاد ٔأن يف ٕاطار اجلدول الزمين ملعاهدة البث، وٕاىل مناقشة �قرتا�ني �الل هذا أ�س�بوع. 

الوقت الالزم متوسط ٔأفاد ٔأن . و 2020ام التايل بعقد مؤمتر دبلومايس يف �ام قرارا ش�به هنايئ يف العتتو� امجلعیة العامة 
يف �زي التنفيذ س�تد�ل �خول معاهدات الویبو �زي التنفيذ حوايل مخس ٔأو مثاين س�نوات، مما یعين ٔأن معاهدة البث 
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ٔأن تنظر يف حقيقة ٔأن املعاهدة جيب  يف مناقشاهتاینبغي للجنة ء، . وذ�ر املمثل أٔنه كام شددت ا�مو�ة �2030حوايل �ام 
 .2030ٔأن �كون ذات ص� يف �ام 

صالت وثیقة �لویبو يف خمتلف جماالت امللكية الفكریة،  الهاملنظمة أٔن بوّرصح ممثل املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة  .56
�ىل ملغرب �مس ا�مو�ة أ�فریقية ؤأكد الس�� حق املؤلف اللغوي والفين. ؤأید املمثل البیان �س�هتاليل ا�ي ٔأدىل به وفد ا

اه�مه �الس�تثناءات والتقيیدات �عتبارها مواطن مرونة مفيدة ورضوریة للتمنیة �ج�عیة و�قتصادیة للمجمتعات. وف� 
و حامیة دولیة من اتفاق �نغي، وهالسابع دول أ�عامل یتالءم مع امللحق جب، ذ�ر املمثل أٔن حق ٕا�ادة البیع ملنظمةیتعلق �
وذ�ر ٔأن معلهم.  ا بیعفهيیمت ٔأول مرة يف للفنانني  قمتنح احلبیع، وهو ینسجم مع اتفاقية �رو�سل، اليت ال ٕا�ادة الفنان يف حلقوق 

هناك مقار�ت خمتلفة يف ظل �رشیعات خمتلفة ف� یتعلق حبامیة ؤأفاد ٔأن . ؤلفالبيئة الرمقیة �مة ٔأیضا ف� یتعلق حبق امل
البث، ؤأعرب عن رسوره ٔ�ن اللجنة تعرتف بعمل النظام العام ا�ي تقوم به هیئات البث واحلق يف املعلومات. ومع  هیئات
ما يف وسعها لتوفري بذل دور حق املؤلف واحلقوق ا�اورة هو احلفاظ �ىل التوازن، و�ىل ا�ول أ�عضاء ٔأن ت یعد ذ�، 

 امحلایة املناس�بة اليت حترتم هذا التوازن.

ٔأعرب ممثل مجعیة الصور املتحركة عن تقد�ره لوفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية القرتا�ه هنً�ا بدیال حممتال للتوفيق و  .57
 �مة ملعاجلهتا يف معاهدة حامیة هیئات البث.تعترب بني خمتلف القضا� اليت 

وذ�ر ٔأن العرض سوف  SCCR/37/2ا�لكمة لوفد أ�رجنتني لتقدمي اقرتا�ه الوارد يف الوثیقة �ب فتح الرئيس و  .58
یتبعه ٔأس�ئ� من ا�ول أ�عضاء. وبعد ذ�، ٔأ�لن الرئيس ٔأنه س�یدعو وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕاىل تقدمي اقرتا�ه 

  ا�ي تتبعه ٔأس�ئ� ا�ول أ�عضاء.

�لنس�بة ت البث بأٔمهیة هیئاحق املؤلف للجنة  هاتذكري �ىل وشكر وفد أ�رجنتني منظامت ا�متع املدين احلارضة  .59
أ�ساس املنطقي لهذا �قرتاح هو احلصول �ىل املزید من احملتوى ا�ي ميكن توزیعه �ىل ؤأفاد ٔأن . ة�ج�عی یةرفاه لل

هیئات متكن � متاح للبدء به. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن �ري من املمكن �ىل و�ه ا�قة توزیع يشء ليس ا�متعات، ٔ�نه 
ٔأن املعاهدة اليت �روج لربجمة املعلومات لن هتمل اجلانب املتعلق حيث لومات وجعلها يف متناول امجلیع من توفري املعالبث 
�ىل اللجنة، عروضة امل SCCR/37/2الوثیقة  وهام يف متناول امجلهور. ورصح الوفد بأٔن �یه وثیقتني معل �لهيامٔأیضا جبعلها 

ص مو�د منقح �شأٔن امحلایة ومسائل ٔأخرى. ورصح الوفد بأٔنه قرر عبارة عن نيه ، اليت SCCR/36/6والوثیقة السابقة 
یتسق مع النص حىت ا�ٓن، مبا يف ذ� املقرت�ات املتعلقة �ٔ�ش�یاء اليت ال �زال قيد وهو العمل �ىل جزٔأ�ن، اجلزء ٔألف 

تعلق �ٕالرسال املؤ�ل ا�ي متت �شأٔن التعریف املقرتح يف ا�ورة السابقة، مبا يف ذ� �قرتاح امل وهو املناقشة، واجلزء �ء 
شكوك، وهذا هو السبب يف  اأٔن العدید من الوفود �هيعن تفهمه بالوفد ٔأعرب السابقة. و ورة مناقش�ته �س�تفاضة �الل ا�

ؤأفاد بني إالرساالت املؤ�� املاكفئة وإالرساالت املؤ�� أ�خرى. ا�متیزي نس�ة مبسطة �شأٔن إالرساالت املؤ��، و اقرتا�ه ل 
متا�ة للجمهور لفرتة حمدودة من أ�سابیع ٔأو �كون املؤ�� املاكفئة يه ت� اليت تتوافق مع البث اخلطي و  تإالرساالٔأن 

. وقد ٔأ�ح ذ� ٕاماكنیة الوصول ٕاىل البث عروضعند الطلب وال�س�تدراك أ�شهر، مثل التكرار �رب إالنرتنت و�دمات 
والفرق بني املزتامن وش�به  للماك�أ�ساس املنطقي ميثل ات خمتلفة، و�لتايل، ولكن مت ٕا�داده يف ٔأوقبث من ِقبل هیئة ال 

شمل � ت� �اضعة للرمقنة حبیث ميكن لهیئة البث �ختیار من بني طرق خمتلفة للبث يف ٔأوقات خمتلفة. و وذ�ر ٔأن املزتامن. 
الفيدیو عند �دمات ٔأو س�تدراك �یطلق �لیه �دمات �ادة ما ��ایة يف معظم احلاالت، و ٕاىل �انب اذ� لك يشء 

يف بعض ؤأفاد ٔأن أ�مر ، وس�یعمتد �ىل مناطق ٔأو ب�ان خمتلفة. اسرتشادياجلدول الزمين املشار ٕالیه وذ�ر ٔأن الطلب. 
ص� مبارشة ليست لها  اك�مسأٔ� سا�ات ٔأو ٔأسابیع ٔأو ٔأ�م، �� فٕان الفرتة الزمنیة يف ظل ٕارسال مؤ�ل مهو أ�حيان 

شري فقط ٕاىل معلیات التكرار �رب إالنرتنت ٔأو معلیات البث املزتامن ٔأو ش�به املزتامن، ولكن . وذ�ر ٔأهنا � یة البثبوقت حام
�كون يف كثري من أ�حيان اليت ، أ�خرى املؤ�� لٕالرساالت�لنس�بة ومت اعتباره مناس�با. یسيمت تطبیق اجلدول الزمين ا�ي 

يست ٔأو املشاهد اليت ل  كواليساملشاهد �لف المثل  د حتتوي �ىل حمتوى ٕاضايف�ٕالرساالت اخلطیة، واليت ق �ري متص�
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ت� تقع وال يف حقول منفص� ٕاضافية. فٕاهنا تأٔيت باراة، امل دث قبل حيمتا�ة للجمهور ٔأو �س�تعدادات حلفل موس�یقي ٔأو ما 
ٔأنه الوفد ٔأفاد ذات قمية جتاریة. و ا يه ٔأیضخيارات للمس�ت�دمني ومتثل هذه يف اجلزء الرئييس من البث ولكن �رساالت 

رساالت املعام� �ملثل يف �شرتط ٔأن � ٔ��د الطرفني ميكن وذ�ر ٔأنه یقرتح حامیة اختیاریة ميكن ٔأن ختضع للمعام� �ملثل. 
 .�ملثلمعام�  ىفقط ٕاذا تلقٔأن یقد�ا ٔ�خرى وميكن للطرف ا�ٓخر ا

يف اليت جرت �ر يف امجلعیات العامة السابقة وبناء �ىل املناقشات  ذُ وذ�ر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأنه كام .60
معاهدة �شأٔن مرشوع ا�ورات أ��رية للجنة حق املؤلف، فقد فكر ملیا يف طرق سد الفجوات بني املواقف ا�تلفة 

 تحق املؤلف �قشنة ؤأفاد ٔأن جل . یقوم بعرضه، ا�ي س� SCCR/37/7هیئات البث، وقدم �قرتاح الوارد يف الوثیقة 
و�الل ت� الفرتة، طورت اللجنة فهامً ٔأفضل للقضا� ولكهنا مل  ،املقرت�ة لس�نوات �دیدة حىت ا�ٓنهیئات البث معاهدة 

تتوصل بعد ٕاىل اتفاق �شأٔن القضا� أ�ساس�یة لٔ�هداف والنطاق احملدد وموضوع امحلایة. وذ�ر الوفد ٔأنه اكن من الصعب 
راء �سبب ثالثة ٔأس�باب رئيس�یة. ٔأوًال، الصعوبة املفاهميیة والعملیة للمتیزي بني حامیة إالشارة وحامیة التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓ 

. �نیًا، هناك معام� قانونیة متباینة للغایة بني 2007احملتوى، �ىل النحو املطلوب يف والیة اللجنة من امجلعیة العامة لعام 
 قانون االتصاالت وحق�ىل  �لتأٔ�ید �شمل وال یقترص ف�متثلت ت� تلفة. و ا� ونیة قانالهیئات ال ا�ول أ�عضاء، مبا يف ذ� 

طوال الفرتة الزمنیة اليت اكنت فهيا اللجنة تناقش هذه املسأٔ� وهو �سبب حتول . �لثًا، هناك احلقوق ا�اورةٔأو املؤلف 
�لنظر ٕاىل لك هذا الس�یاق، ٕاذا ٔأرادت اللجنة و �س�ت�دام الرسیع للتكنولوجيا من قبل لك من هیئات البث والقراصنة.

قدر من املرونة يف املهنجیة من ٔأ�ل استيعاب بيف نفس الوقت ٔأن �سمح امليض قدمًا، فٕاهنا حتتاج ٕاىل ٕاجياد جمال مشرتك و 
وهو احلق ٔأال املتباینة ل�ول أ�عضاء. ورصح الوفد بأٔنه اقرتح، لبعض الوقت، اتباع هنج قامئ �ىل حق وا�د، ایة امحلنظم 

يف التحمك يف ٕا�ادة ٕارسال ٕاشارة البث ٕاىل امجلهور، �عتباره ٔأفضل طریقة ملعاجلة املشلكة أ�ساس�یة املمتث� يف قرصنة 
اس�ت�ابة لبعض التد�الت السابقة، و �ىل حتقيق توافق يف ا�ٓراء �ىل املس�توى ا�ويل. درة قهناك بي� ال �زال  ،إالشارات

ُ القامئ �ىل حق وا�د ج ٕا�دى مزيات ا�هنفٕان  م هبا املس�هتلكون ٔأو املكتبات ٔأو الباحثون. و قیسخ اليت يه ٔأنه لن مينع الن
مرونة ل�ول أ�عضاء ٕالفساح ا�ال لتوفري هذا احلق یضیف وذ�ر الوفد ٔأن اقرتا�ه مبين �ىل هنج احلق الوا�د لكنه 

هذا ا�هنج ٔأن مينح ا�ول أ�عضاء القدرة �ىل ضبط مزجيها أ�سايس من �الل مزجي من هیئات القانون ا�تلفة. ومن شأٔن 
س�یكون ذ� مبثابة احلد و اخلاص من هیئات القانون مع مرور الوقت مع تطور التكنولوجيا وظروف السوق يف لك ب�. 

مناس�با. أ�دىن من معاهدة احلقوق حبیث �كون �لك ب� ٔأو منطقة حریة تقدمي حقوق ٕاضافية ٔأكرث حتدیداً حسب ما �راه 
نص معاهدة ليس قصد وذ�ر أٔن الٔأكد ٔأنه من املهم رشح ماهیة �قرتاح وما هو �لیه. و وانتقل الوفد ٕاىل تفاصیل �قرتاح، 

عبارة عن ملحق ٕالدرا�ه �شلك مناسب يف إالطار احلايل هو ، بل SCCR/36/6شامل حيل حمل نص الرئيس يف الوثیقة 
وطبیعة تنفيذها، حبیث یمت وضعه �شلك زمع منحها  یتناول سوى نطاق احلقوق امل�� النص. ورصح الوفد بأٔن اقرتا�ه ال

ستبقى أ�حاكم أ�خرى يف هذا النص ساریة، رهنا مبزید من املناقشة من قبل و من نص الرئيس. الثالث مناسب يف القسم 
ع امحلایة، و�س�تثناءات ، �ىل سبيل املثال، التعاریف، وموضو من بني ٔأمور ٔأخرى ت� أ�حاكماللجنة. و�شمل 

لوفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، �ىل الرمغ من �لنس�بة والتقيیدات، وتدابري امحلایة التكنولوجية، وتظل ت� القضا� �مة 
حق ٕا�ادة قد اش�متلت ) من نص �قرتاح i( 1املادة وذ�ر ٔأن ٔأنه مل یمت إالشارة ٕا�هيا رصا�ة يف هذا �قرتاح اجلدید. 

الرئيس، وهذا هو احلق احلرصي يف الترصحي ٕ��ادة ٕارسال ٕاشارة البث ٕاىل امجلهور �س�ت�دام رشوع ال احلرصي من م إالرس
) اليت ii( 1ت� يه املادة ٔأن �دید يف �قرتاح يف الفقرة التالیة، و ما هو ميكن العثور �ىل جوهر ؤأفاد ٔأنه ٔأي وس�ی�. 

بطریقة حامیة إالشارة �شلك خمتلف مع ضامن قيا�ا مجیعا بذ� يف فرتة اكفية و  بنطاققر ا�رتفت بأٔن خمتلف ا�ول أ�عضاء ت
ا�ول أ�عضاء توفري هذا احلق احلرصي، ولكن س�یكون لها بعد ذ� القدرة �ىل فرض قيود وذ�ر ٔأنه یتعني �ىل فعا�. 

توفري الشفافية من ا هام ٔأنه یتعني �لهئأ�د: فقططبقا لرشطني معینة �ىل نطاق احلق وفقا ملا یقتضیه قانوهنا الوطين، لكن 
سد ٔأي ثغرات يف امحلایة الفعا� من ا �لهئأنه یتعني ، الثاين�ىل احلق، و اليت تفرضها احملددة تقيیدات �الل ٕاخطار للویبو �ل 

)، واليت 3( 14، املادة هنج �ریبس�ىل یعمتد هذا ا�هنج وذ�ر ٔأن . اخلاصة هبا احلقوق ا�اورةٔأو املؤلف  �الل قوانني حق
من �لنس�بة لهیئات البث حتسن جوهري �بري متثل تتعلق ٔأیضا بتطبیق حامیة هیئات البث يف القانون الوطين، لكهنا 
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ا ٔأن �لهي، ٔأال وهو ٕاما ) من اتفاق �ریبس ٔ�عضاء منظمة الت�ارة العاملیة خياراً 3( 14املادة تتيح ، ٔأوالوهام:  �حيتني �متني
يف موضوع البث ٕ�ماكنیة منع ت� أ�فعال ٔأحصاب حق املؤلف قا حلظر بعض أ�فعال ٔأو �زوید نح هیئات البث حقو مت 

أ�طراف املتعاقدة �زوید هیئات البث �حلق تعني �ىل �ىل النقيض من ذ�، مبوجب �قرتاح اجلدید، سي ؤأفاد ٔأنه نفسها. 
يف الربامج اليت حتملها حق املؤلف  حصاب�ٔ ن توفري امحلایة أٔ  وذ�ر�س�تئثاري يف الترصحي ٕ��ادة ٕارسال ٕاشاراهتا ٕاىل امجلهور. 

بد من الفرض فهيا الطرف املتعاقد بعض القيود �ىل احلق احلرصي، یإالشارة لن �كون اكفيا. �نیا، يف الظروف اليت 
ث، وليس فقط اليت ميكن ٔأن متارسها �ة الب احلقوق ا�اورةٔأو املؤلف  اس�تكامل هذا احلق �شلك مناسب وفعال حبق

عىل سبيل املثال، مبوجب قانون االتصاالت أ�مر�يك احلايل، اس�تفادت هیئات البث من فيف الرب�مج. صاحب حق املؤلف 
اليت �رغب يف ٕا�ادة ٕارسال �راجمها إالذاعیة جيب ٔأن حتصل �ىل هات رشط املوافقة �ىل ٕا�ادة إالرسال، وهذا یعين ٔأن اجل 

اس�تكامل املوافقة �ىل رشط يف القانون أ�مر�يك حمدوًدا يف تطبیقه يف نواحٍ خمتلفة، ولكن مت . ومع ذ�، اكن هذا ال ةموافق
ت لقد متكن أ�مر�يك، ا�ي سا�د ٔأیضا يف حامیة هیئات البث من القرصنة.ؤلف قانون حق املمن قبل ٕا�ادة إالرسال 
�ىل سبيل املثال البث هیئة ق خمتلفة، ��، ميكن ل يف احملتوى ا�ي یبثونه بطر ؤلف من تأٔ�ید مطالبات حق امل هیئات البث

ميكن كام مجمعة استناًدا ٕاىل اختیار الربامج و�رتيهبا. مؤلف ق و يف یوم البث اخلاص هبا �عتبارها حقاملؤلف  تأٔ�ید مطالبة حق
. ومن مث بيل املثال�ىل س  �رشات أ�خبار مثل ج للمحتوى أ�صيل املتضمن يف البثنتِ مكُ ؤلف البث حق املهیئة ٔأن تؤكد 

يف الربامج ٔأحصاب حق املؤلف ا مع هتمبوجب اتفاقيات التوزیع احلرصیة اليت ٔأ�رماملؤلف  ٔأیًضا تأٔ�ید حقهیئات البث ميكن ل 
من �الل امجلع بني املوافقة  ،يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةهیئات البث ضمن مجمو�ة احلقوق املمنو�ة ل ت، وهكذامت �هثا. یاليت 
عملیات ٕا�ادة إالرسال �ري املرصح هبا للجمهور. وال شك ٔأن ل  حامیة قویة وفعا� ريتوف، املؤلفٕا�ادة إالرسال وحق �ىل 

ؤأفاد ذ� �قرتاح. يف رونة مواطن املالب�ان أ�خرى �هيا طرقها اخلاصة لتحقيق ت� النتي�ة وميكن ٔأن �س�تفيد �ملثل من 
 متأٔكد متاما من املاكن ا�ي �رید الرئيس وضعليس ٔ�ن الوفد  زدو  وايو ٕا�س �مس  زدو  وايو  ٕا�سمت �سمیة الفقرات ٔأنه 

حتدد إالجراءات الوقائیة من منظور لك من ، و يه يف أ�ساس حمك وقايئ Xالفقرة ذ�ر ٔأن النص. و ت� الفقرات فيه دا�ل 
املس�ت�دمني من �الل توضیح ٔأن �سا�د وىل الفقرة الفرعیة ا�ٔ ؤأفاد ٔأن املالكني للربامج. ٔأحصاب حق املؤلف املس�ت�دمني و 

 املؤلف حامیة حقمن ) ال تتطلب ٔأو تتو� ٕاضافة طبقات �دیدة i( 1إالشارة ٕاىل حق املؤلف واحلقوق ا�اورة يف املادة 
یة سا�د الفقرة الفرعیة الثان كام � حلقوق ا�اورة. املؤلف وا موجودة يف ٔأنظمة حقیدات قي ت ٔأو تؤ�ر �ىل ٔأي اس�تثناءات و 

تؤ�ر �ىل حامیة حق املؤلف واحلقوق ا�اورة القامئة ال من �الل توضیح ٔأن حامیة إالشارة اجلدیدة  ٔأحصاب حق املؤلف
 وايالفقرة وذ�ر ٔأن ) من معاهدة جنیف للتسجیل الصويت. 1( 7معاهدة الویبو القياس�یة بناًء �ىل املادة نص �س�ت�دام 

من اتفاقية جنیف للتسجیالت الصوتیة، مما یضمن ٔأن أ�طراف املتعاقدة �هيا  3 ستند ٕاىل املادة، و� تتناول طرق التنفيذ
املرونة يف �ع�د �ىل مجمو�ة واسعة من القوانني احمللیة لتنفيذ الزتامات املعاهدة، واليت �شمل قانون االتصاالت، وحقوق 

القدرة  زدخمتلف ا�ول أ�عضاء. ؤأ�ريًا، تناولت الفقرة  الهيتعمتد �يت ال یةهیئات القانون ال املؤلف واحلقوق ا�اورة، و�ريها من 
عمتد �ىل هذه املطالبات كجزء من ت يف الب�ان اليت  احلقوق ا�اورةٔأو املؤلف  العملیة لهیئات البث �ىل تأٔ�ید مطالبات حق

ر الس�نني، مسعت داق املؤلف �ىل ميف اج��ات جلنة حؤأفاد ٔأنه مجمو�ة حقوقها الشام� لضامن امحلایة ا�اكفية والفعا�. 
یؤیدون قدرة هیئات البث �ىل املسا�دة يف منع القرصنة يف أ�ما�ن اليت قد یوا�ون فهيا  ٔأحصاب حق املؤلفاللجنة ٔأن 

من ت�  زدالفقرة شرتط ٔأو �سبب عوائق ٕاجرائیة خمتلفة. ��، ست  مهمواردنقص ٔأو توا�دمه صعوبة يف ذ� �سبب �دم 
بذ� من قبل  إاىل احلد ا�ي یُرصح لهفقط اء السامح لهیئات البث ٕ�نفاذ ت� احلقوق، ولكن بطبیعة احلال، ا�ول أ�عض

وحض أٔن أ�طراف املتعاقدة قد یبیان االتفاق ا�ي اقرت�ه الوفد ؤأن يف الربجمة،  احلقوق ا�اورةٔأو ٔأحصاب حق املؤلف 
يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، �ىل سبيل املثال، وذ�ر ٔأنه الرتخيص.  تفرض رشوطها اخلاصة �ىل �یفية منح هذا النوع من

، ٔأعرب الوفد عن اعتقاده بأٔن هذا �قرتاح ميثل هن�ا يف العمومیتطلب ذ� منح �رخيص حرصي يف شلك مكتوب. و
لویبو. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� النظم املتباینة محلایة هیئات البث بني خمتلف ا�ول أ�عضاء يف االفجوة يف معلیا و�امال لسد 

عن لوفد كام ٔأعرب يف ٔأن یؤدي ذ� ٕاىل توافق ٔأكرب يف ا�ٓراء �شأٔن أ�هداف املشرتكة من ٔأ�ل امليض قدمًا بعمل اللجنة. 
لرد �ىل ٔأي ٔأس�ئ� وكذ� لالس��ع ٕاىل ردود الفعل وا�ٓراء ا�تلفة من الوفود أ�خرى. وشكر الوفد وفد سعادته �

 .SCCR/37/2 اقرتا�ه البناء اجلدید الوارد يف الوثیقة أ�رجنتني �ىل
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ورصح وفد �حتاد الرويس بأٔنه درس �لتفصیل املقرت�ات، الس�� �قرتاح املقدم من وفد الوال�ت املت�دة  .61
هذه �ر ٔأن ذأ�مر�كية ویعتقد ٔأن املقرت�ات س�متنح اللجنة فرصة جيدة للغایة ٕالجياد �ل مقبول ف� یتعلق بنص املعاهدة. و 

�لك دو� عضو ٕاماكنیة املشاركة يف ذ� االتفاق بطریقة ال تقيد ٔأو تنهتك بأٔي �ال من أ�حوال حقوقها ٔأو تتيح املقرت�ات 
 س�یادهتا وميكن ٔأن تقرب اللجنة من االتفاق.

ول أ�عضاء �قشت ا�فقد �ري الرمسیة،  جللساتالرئيس ٔأنه �لنس�بة ٔ�ولئك ا��ن یتابعون املناقشات يف اؤأفاد  .62
�قشت ا�ول أ�عضاء نص الرئيس ��اكمل، كام املقرت�ات املقدمة من وفدي أ�رجنتني ووفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. 

بعد �نهتاء من هذه املناقشات، مت دمج وذ�ر ٔأنه منحها و�ريها من القضا�. زمع وهو التعاریف ونطاق امحلایة واحلقوق امل
�ىل ینبغي أٔنه ب، والسبب يف ذ� هو ٔأن امجلعیة العامة قد منحت اللجنة والیة �اص �لرئيسنص وا�د  يف�الیا املقرت�ات 

يف امجلعیة العامة التالیة، و�ىل و�ه الت�دید ما ٕاذا اكن تقدمي توصیة ٕاىل اخلطوات التالیة ملعاهدة البث حق املؤلف جلنة 
عكس مجیع تذ�، جيب ٔأن �كون هناك وثیقة معل باللجنة قوم ليك تٔأفاد ٔأنه . و من �دمه عقد مؤمتر دبلومايسسيمت 

ذ�ر الرئيس ٔأن النص املو�د املنقح للرئيس و املقرت�ات �شلك اكمل وشامل ويف س�یاق مجیع أ�حاكم أ�خرى يف �قرتاح. 
به قشات ا�تلفة و نصا للجنة، بل هو نص الرئيس، حيث ٔأنه قدم ما اعتقد الرئيس ٔأنه انعاكس �ادل لالقرتا�ات واملناليس 

اليت هبا بعض االت النص �ىل ٔأقواس مربعة يف ا�كام حيتوى . لهيااالتفاق �من للجنة اكن  �متٔأقواس مربعة يف ا�االت اليت مل
عند و القضا� التحر�ریة، والهدف هو وجود وثیقة معل وا�دة تعكس مجیع املقرت�ات وما مت حتقيقه �الل الیومني السابقني. 

تعكس ببساطة يه حيث مت توحيد ت� أ�جزاء و ،"ء" واجلزء "�لف، ذ�ر الرئيس ٔأنه مل یعد هناك اجلزء "أٔ نصل اقراءة 
، مع توضیح نطاق بثاشلك � ال  احلاسوبهناك اتفاق �ىل إالبقاء �ىل عبارة إالرسال �رب ش�باكت ؤأفاد ٔأن نص الرئيس. 

يف العدید من املقرت�ات اجلدیدة، وحتدیدًا يف التعریف قد انعكس  �قرتاح املقدم من وفد أ�رجنتنيؤأفاد ٔأن املعاهدة. 
ٕاىل �د �بري �ىل اتفقت اللجنة ٕاال ٔأن �ىل الرمغ من وجود بعض التحسينات اليت یلزم ٕاد�الها، و اجلدید لٕالرسال املؤ�ل. 

ا�ٔكرث ٔأمهیة اليت حتتاج ات لس�یاسقضیة امبثابة ظل ی، و املؤ�لإالرسال هو ما مل یمت االتفاق �لیه و ٕاشارة ما قبل البث.  نص
هناك الكثري من أ�قواس املعقوفة حول املفاهمي كام ٔأن هتا مكسأٔ� تتعلق �لس�یاسة العامة. توافق �شأٔهنا ومعاجلاللجنة ٕاىل ٕاجياد 

هناك ٔأفاد ٔأن ة، ف� یتعلق مبوضوع امحلایو دا�ل نطاق املعاهدة. املدى املوجود منه و  مدى حامیتهاملتعلقة �ٕالرسال املؤ�ل، و 
. SCCR/37/2وهو اقرتاح وفد أ�رجنتني يف الوثیقة  )2(وهو �قرتاح القدمي وا�ي ٔأصبح ا�ٓن البدیل ) 1(بدیل ال ا�ٓن 

، س�تكون هناك اك�املزتامن واملش�به �قرتاح املقدم من وفد أ�رجنتني ٕاىل ٔأنه �لنس�بة لٕالرسال املؤ�ل املزتامن و و�شري 
لكن �لنس�بة ٔ�ي ٕارسال مؤ�ل أٓخر، جيوز لٔ�طراف توفري امحلایة �ىل ٔأساس املعام� �ملثل كام هو موحض حامیة ٕالزامية، و 

وحض بعض عنارص إالرساالت املؤ�� املاكفئة وإالرساالت املؤ�� أ�خرى تاليت بیا�ت متفق �لهيا و . ومت )2(يف البدیل 
هناك الكثري من التغیريات ذ�ر ٔأن ، زمع منحهاف� یتعلق �حلقوق املو دودة. عنیه فرتة أ�سابیع ٔأو أ�شهر احملت �ٕالضافة ٕاىل ما 

بدٔأ �قرتاح القدمي و�قرتاح املقدم من وفد الوال�ت فقد ف� یتعلق �القرتاح املقدم من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. 
ترصحي ٕ��ادة ٕارسال �ر�جمها ا�ي حيمل ٕاشارة ٕاىل امجلهور �متتع هیئات البث �حلق احلرصي يف ال ، عبارةاملت�دة أ�مر�كية �ل 

كام . املؤلف مرتبط حبق، وهو ليس �ادة إالرسالخيص �ٕ رت اليف  هیئات البثبأٔي �ال من أ�حوال مما یعين ٔأن هناك حق ل 
تطبیق امحلایة اقتصار يید و ٔأ�رز �قرتاح ا�ي تقدم به وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕاماكنیة قيام أ�طراف املتعاقدة بتق 

 1يف املادة  وقمن �الل مزجي احلقهئا ميكن ٕاجراواليت ، �شلك �امبطرق ما، رشیطة ٔأن �كون هناك حامیة اكفية وفعا� 
النظام سواء الطاو�، املطرو�ة �ىل عكس أ�نظمة ا�تلفة نمن املفرتض ٔأن ت ؤأفاد ٔأنه ) وحقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة. 1(

�قرتاح القدمي املقدم من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وا�ي یتعلق مباكن التنفيذ وذ�ر ٔأن أ�نظمة أ�خرى. ٔأو يك أ�مر�
لالقرتاح املقدم من وفد واي و ٕا�س �قرتا�ان ؤأفاد ٔأن  .ؤلفمن �الل مجمو�ة من ٕا�ادة ٕارسال إالشارات وكذ� حق امل

ٔأخرى، هناك ٔأحاكم من اجلزء �ء مت اقرتا�ا من بند مسائل يف ؤأخرى. بند مسائل  ٕاىلتطرقا الوال�ت املت�دة أ�مر�كية 
املس�تفيد�ن من امحلایة، هناك اقرتاح من وفد �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه ف� یتعلق ويف ٕاطار قبل ب�ان ٔأخرى. 

مقر هیئات البث دا�ل الطرف املتعاقد ومت ٕارسال فقط يف احلاالت اليت �كون فهيا  ة�ملس�تفيد�ن من حق امحلایة املمنو�
نه حيتاج ٕاىل النظر يف أٔ وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأفاد البث من ٔأ�زة إالرسال املوجودة يف الطرف املتعاقد نفسه. و 
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مل ش، ولكن هناك اقرتاح من وفد الربازیل بني قوسني معقوفني، وا�ي تلقى بعض النقاو ذ� واكن بني قوسني معقوفني. 
 ٕا�سبناء �ىل اقرتاح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، مت نقل وذ�ر الرئيس ٔأنه حىت ا�ٓن. حو� توافق يف ا�ٓراء حيظى ب 

ٕا�دى املسائل اليت ٔأثريت يه ما ٕاذا اكنت ؤأفاد ٔأن التنفيذ و�القته �حلقوق أ�خرى. يف ٕاطار �سمیهتام أ�عیدت و  وايو 
رصح الرئيس ٔأن ما �دث يف �ج��ات �ري وحبا�ة ٕاىل مزید من الصقل.  (ز)و (و)و )(هعبارة البث مطلوبة يف 

هناك �ا�ة ٕالجراء مناقشة حول و الرمسیة هو ٔأن ا�ول أ�عضاء متكنت من دمج املقرت�ات ا�تلفة يف نص معل وا�د. 
 تلفة حول الطاو�.ذات و�ات نظر خم سأٔ� م الزالت متثل املؤ�ل حيث اخلاصة �ٕالرسال س�یاسة ال مسأٔ� 

 احملفوظاتدور املكتبات و لفائدة و�س�تثناءات تقيیدات من �دول ا�ٔعامل: ال  5البند 

 6والبند  ،ملكتبات ودور احملفوظاتفائدة امن �دول أ�عامل �شأٔن التقيیدات و�س�تثناءات ل 5افتتح الرئيس البند  .63
ؤسسات التعلمي والبحث وأ�ش�اص ذوي ٕا�اقات ٔأخرى. مفائدة من �دول أ�عامل �شأٔن التقيیدات و�س�تثناءات ل

اليت توا�ه ت�د�ت ال ق املؤلف و اخلاصة حبامرسات املورصح الرئيس بأٔن املناقشات ستشمل اعتبارات �شأٔن تقر�ر 
من  6و 5 �نأٔن البیا�ت اليت ٔأدلت هبا الوفود ميكن ٔأن تغطي البندبرصح الرئيس كام . SCCR/37/6املتاحف، الوثیقة 

أٔن املناقشات ستشمل النظر يف عنارص حمددة من خطط العمل، بدءًا من عرض تقدميي من بول أ�عامل. ؤأبلغ اللجنة �د
 �ینيث �روز حول مناذج معینة.د. 

وحتدث وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب ؤأشار ٕاىل ٔأن بند �دول أ�عامل � ٔأمهیة �لغة.  .64
وشدد �ىل ٔأمهیة ذ� للوصول  ،�ىل جوهر التوازن بني مصل�ة ٔأحصاب احلقوق واملصل�ة امجلاعیة للمجمتع كلكالوفد  ٔأكدو 

ٕاىل املعرفة واحلق يف التعلمي، حيث تلعب املكتبات واملتاحف ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث دور سائد. 
ص� �ٔ�ش�اص  تذاليك �كون �كون احلق �املي وشامل ا�مو�ة أٔن تضمن �س�تثناءات والتقيیدات ٔأن وفد اقرتح و 

 ،خطوة ٔأوىل يف �جتاه الصحیحمتثل �ىل ٔأن إالجراءات املتفق �لهيا وٕاطار خطة العمل كام ٔأكد جمددا ذوي ٕا�اقات ٔأخرى. 
وكذ� التقار�ر حول خلطط العمل  ات ا�راسات اليت یمت تنفيذها وفقوتطلع �ه�م ٕاىل التقار�ر املتعلقة ��راسات وحتدیثا

واملكتبات ومؤسسات التعلمي والبحث. وسلط الوفد الضوء �ىل ٔأمهیة ضامن الوضوح والشمولیة والشفافية يف  تصنیفال 
 العمل وأ��شطة يف ٕاطار اللجنة وٕاماكنیة وصول مجیع الو�ئق ٕاىل أ�عضاء.

كام ٔأعرب الوفد یة الثقافة يف مجیع الب�ان. ٔأعرب وفد الصني عن انفتا�ه �ىل بند �دول أ�عامل �سبب ٔأمهیته لتمن و  .65
ٕاىل ا�خول يف مناقشات بناءة وتبادل جتربة الصني يف هذا الصدد. ؤأكد الوفد من �دید ٔأن خطة العمل اليت  هتطلععن 

ؤأعرب عن اس�تعداده للمشاركة بنشاط يف  ،ضع ٔأساسا قو� للمناقشةت�الل ا�ورة السادسة والثالثني جرى اع�دها 
هذا البند. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تثري اجللسة التالیة مزیدا من ا�مع عز�ز ملناقشات ودمع عقد الندوات وا�راسات لتا

 بتوافق ا�ٓراء �شأٔن العنارص أ�ساس�یة لهذا البند من �دول أ�عامل.

بدٔأ �لفعل يف ٕاطار خطة وحتدث وفد لیتوانیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق ورحب �لعمل ا�ي  .66
ٔأقر و . SCCR/36/7ملكتبات ودور احملفوظات �ىل النحو الوارد يف الوثیقة فائدة االعمل �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات ل

مو�ة ��ور أ�سايس ا�ي تلعبه املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف يف التمنیة �ج�عیة والثقافية وتطلع ٕاىل وفد ا�
اليت من بيهنا  بواعث قلقهعن  مو�ةوفد ا� عربأٔ و  بنحمو.الربوفيسور اليت ٔأجراها س�تطالعیة للمتاحف ة �راسا�عرض 

ٔأن هناك جماال أٔشار ٕاىل و  ،وكذ� �س�تثناءاتبه  رتخيصالس�� ال�شلك �ام، املؤلف  �دم وعي جممتع املتاحف حبق
من قبل املتاحف. اس�ت�دا�ا التقيیدات، واليت ميكن و ات الس�تثناءاحلالیة لنظمة ا�ٔ الوعي �شأٔن مس�توى ٔ��شطة رفع 

يف دراسة الواردة احملفوظات واملعلومات دور عن دثة �ملعلومات احملمجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق وفد رحب و 
ٕاىل ه تطلعٔأعرب عن و  ،فكتور� س�توبوالربوفيسور والبحث إالضايف ا�ي ٔأجراه الربوفسور رو�ن د�زيل و  الس�ید �روز

�ینيث �روز �ىل د. مو�ة وفد ا�شكر و . جنة حق املؤلفالتالیة لل ورة التقر�ر أ�ويل وٕاىل مناقشة التقر�ر ا�هنايئ يف ا�
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ٔأعرب و  حق املؤلف،والثالثني للجنة منة التعلمي ا�ي من املقرر تقدميه يف ا�ورة الثالفائدة العمل التعاوين يف جمال التصنیف 
نظر يف العقبات املتصورة يف املامرسات ی من دواعي رسور ا�مو�ة ٔأن التقر�ر ؤأفاد ٔأنه . متهیدیةاملقدمة ا� ٕاىل  هتطلععن 

القانونیة الوطنیة، وتنفيذ املعاهدات ا�ولیة احلالیة، مشريا ٕاىل ٔأن ا�هنج القامئ �ىل أ�د� ميكن ٔأن یوفر ٔأساسا صلبا 
معل ا�مو�ة �ىل وفد  ة معاجلة الثغرات احملمت� يف القوانني الوطنیة. ؤأثىنللمناقشات وتبادل ٔأفضل املامرسات �شأٔن �یفي

لمجمتع وكذ� احلا�ة ٕاىل ضامن وصول أ�ش�اص ل أ�مانة يف تنظمي القمة إالقلميیة حول ٔأمهیة مؤسسات التعلمي والبحث 
أٔن أ�طر القانونیة ب عن اعتقاده قمجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیؤأعرب وفد ذوي ٕا�اقات ٔأخرى ٕاىل املصنفات. 

ا�ولیة املوجودة توفر مسا�ة اكفية لوضع �رشیعات وطنیة مالمئة يف املنطقة ورحب �ع�د خطط العمل اخلاصة �لتقيیدات 
ا�ورة التاسعة  ٔ�ش�اص ذوي ٕا�اقات ٔأخرى، من �الللفائدة امؤسسات التعلمي والبحث و فائدة و�س�تثناءات ل

من دواعي ؤأفاد ٔأنه ٕاىل تنفيذها.  هتطلعكام ٔأعرب عن ، SCCR/36/7الواردة يف الوثیقة و ، نة حق املؤلفوالثالثني للج 
نكويب ؤأنه سيمت ربوفيسور ا�راسة اليت ٔأجراها الربوفيسور رید والنطاق سيمت حتدیث وتوس�یع  هٔأنٔأن �سمع رسور ا�مو�ة 

 متهیدييف العرض ا� نظرت مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق ٔأفاد ٔأن و لتعلمي. فائدة إا�داد دراسة حول القضا� الرمقیة ل
اعتقاده بأٔن ا�هنج القامئ �ىل أ�د� ميكن ٔأن �ىل التعلمي ا�ي ٔأجراه الربوفيسور دانیال س�نغ. ؤأكد من �دید تصنیف �شأٔن ل ل 

معل ت احملمت� والقوانني الوطنیة، ؤأثىن �ىل یوفر ٔأساسا متینا للمناقشات وتبادل ٔأفضل املامرسات �شأٔن �یفية معاجلة الثغرا
 إالقلميیة ا�ططة �شأٔن هذه القضیة.الندوات أ�مانة يف تنظمي 

وحتدث وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ، وذ�ر ٔأن نظام حق املؤلف املتوازن ا�ي ینظر يف حق  .67
كرب من �الل تعز�ز الوصول ٕاىل هذه املصنفات یعزز الثقافة والعلوم املؤلف ؤأحصاب احلقوق �ٕالضافة ٕاىل املنفعة العامة ا�ٔ 

ٔأشار ٕاىل ٔأن �س�تثناءات والتقيیدات لها دور �م يف حتقيق الوصول ٕاىل املعرفة والتعلمي للجمیع، و وفد ذ�ر الو والتعلمي. 
اليت و ملكتبات ودور احملفوظات ا فائدةالتقدم احملرز يف مناقشة مجیع املوضو�ات املتعلقة �لتقيیدات و�س�تثناءات ل

مجمو�ة أٓس�یا ٔأكد وفد ملكتبات ودور احملفوظات. و فائدة اانعكست ٔأیضا �ىل خمطط الرئيس �شأٔن التقيیدات و�س�تثناءات ل
كام �ىل ٔأن خطط العمل املتفق �لهيا قد ٔأرست ٔأساسًا جيدًا ملواص� نظر اللجنة للتقدم يف القضا�. جمددا واحملیط الهادئ 

الزتامه مبواص� املشاركة البناءة يف النقاش ؤأعرب عن اعتقاده بأٔن �ج��ات إالقلميیة يف �ىل ا�مو�ة من �دید وفد د ٔأك
عنرصا هاما يف متثل ملؤلف حق اللجنة يف ا�ورة السادسة والثالثني �ىل النحو املتفق �لیه يف خطط العمل  2019�ام 

ٕاىل �ج�ع إالقلميي يف منطقة أٓس�یا واحملیط الهادئ وذ�ر ٔأنه س�ميكن مجیع ه تطلع ؤأعرب الوفد عن. جلنة حق املؤلفمعل 
ت�لیل وضع املكتبات ودور احملفوظات ٕاجياد فرصة ل ٔأحصاب املصل�ة من صانعي الس�یاسات واملس�تفيد�ن واملامرسني من 

�س�تثناءات وخصائص املنطقة. دات ونظام التقيیلعمل ف� یتعلق ب اتاحف وكذ� مؤسسات التعلمي والبحث وجماالت وامل 
ورصح الوفد بأٔن املنظور إالقلميي س�یرثي الحقا املناقشات حول التقيیدات و�س�تثناءات ا�طط لها مبوجب خطط 

ٔأ�ده ي املتاحف، وا�ليت توا�ه ت�د�ت ال حول ممارسات حق املؤلف و الصادر ٕاىل مناقشة التقر�ر وفد العمل. كام تطلع ال
اخلاص تطلع الوفد ٕاىل التصنیف كام سهم يف مداوالت اللجنة �شأٔن هذه املسأٔ�. � ٔأن ٔأعرب عن ٔأم� يف و  ،هنامو�ربفيسور ال
ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن �شارك مجیع ا�ول أ�عضاء �شلك بنّاء يف قضا�  ،دانييل س�نغا�ي ٔأ�ده الربوفيسور  لتعلمي�

ة وخطط العمل املتفق �لهيا حنو اجتاه ٕاجيايب لتحقيق تقدم حقيقي يف �ىل املناقشات السابقبناء التقيیدات و�س�تثناءات 
التقيیدات �شأٔن الوفد الزتام ا�مو�ة �ملشاركة النشطة يف لك بند من بنود �دول أ�عامل ٔأكد هذه القضیة. و 
 و�س�تثناءات.

هامًا يف التمنیة الثقافية وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء وذ�ر ٔأن املكتبات ودور احملفوظات تلعب دورًا  .68
دمت �الل ا�ورات السابقة للجنة ٔأظهرت ٔأن العدید من ٔأن ا�راسات اليت قُ ٕاىل ا�مو�ة �ء ؤأشار وفد و�ج�عیة. 

و�س�تثناءات الوطنیة ف� یتعلق �ملكتبات ودور احملفوظات، وذ�ر ٔأن أ�نظمة تقيیدات ا�ول أ�عضاء قد وضعت ٔأنظمة لل 
يف  ر جلنة حق املؤلف�جيد و�س�تجیب للمصاحل الوطنیة بي� تتوافق مع إالطار ا�ويل. ورحب الوفد بتطو  تعمل �شلك

ملكتبات ودور احملفوظات فائدة اخلطط معل �شأٔن التقيیدات و�س�تثناءات ل 2018يف ربیع �ام دورهتا السادسة والثالثني 
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 حولهناك توافق يف ا�ٓراء �شأٔن العمل املعیاري ٔأنه ليس  ؤأفادىل مع� يف هذا الصدد. وشكر الرئيس � ،واملتاحف
ملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف، لكنه یعتقد ٔأن خطط العمل الواردة يف الوثیقة فائدة االتقيیدات و�س�تثناءات ل

SCCR/36/7 .�مت اقرتاح الوثیقة ؤأفاد ٔأنه ، توفر طریقة معلیة للجنة ملواص� معلها �شأٔن هذه القضاSCCR/26/8  حول
موضوع التقيیدات و�س�تثناءات ؤأعرب عن اعتقاده ٔأن أ�هداف واملبادئ الواردة يف الوثیقة ميكن ٔأن �مكل معل اللجنة. 

مؤسسات التعلمي والبحث ؤأكد من فائدة ف� یتعلق �لتقيیدات و�س�تثناءات ل جلنة حق املؤلفورحب بتبادل اخلربات يف 
للتقيیدات حملیة ٔأنظمة أٔن العدید من ا�ول أ�عضاء قد نفذت �لفعل تفيد بوقشت �دید ٔأن ا�راسات اليت ن

عكس الس�یاق الوطين وإالطار القانوين ا�ويل. تعمل �شلك جيد و تاليت و والبحث  مؤسسات التعلميفائدة ل ات�س�تثناءو
یة تعمل �شلك جيد ؤأن �مكل إالطار جيب ٔأن یعكس وجود ٔأنظمة وطن يف دورهتا السابعة والثالثني معل اللجنة ؤأفاد ٔأن 

يف للجنة حق املؤلف ا�ورة السادسة والثالثني ا�ويل ا�ي یعمل �شلك جيد. ورحب الوفد �لتطورات اليت تضمنهتا 
كر وش ،مؤسسات التعلمي والبحث وأ�ش�اص ذوي ٕا�اقات ٔأخرىفائدة خطة العمل �شأٔن التقيیدات و�س�تثناءات ل

حول  SCCR/27/8ضع خطة العمل. وسلط الضوء �ىل أ�هداف واملبادئ املقرت�ة يف الوثیقة الرئيس �ىل مع� يف و 
بأٔن أ�هداف املنصوص �ىل اعتقاده مؤسسات التعلمي والبحث ؤأكد من �دید لفائدة موضوع التقيیدات و�س�تثناءات 

ا�ٓراء حول العمل املعیاري �شأٔن التقيیدات  هناك توافق يفؤأفاد ٔأنه ال یو�د �لهيا يف الوثیقة ميكن ٔأن �مكل معل اللجنة. 
مؤسسات التعلمي ولكنه یتطلع ٕاىل ز�دة تعز�ز فهم اللجنة املتبادل لهذه القضیة ؤأعرب عن اس�تعداده فائدة و�س�تثناءات ل

 ٔ�رضیة املشرتكة املمكنة.لف اللجنة اس�تكشٔأثناء اللمشاركة يف املناقشات 

ٔأن مسأٔ� جمددا �ىل ٔ�فریقية ؤأقر بأٔمهیة بند �دول أ�عامل. ؤأكد الوفد وحتدث وفد املغرب �مس ا�مو�ة ا .69
البحث وأ�ش�اص ذوي ٕا�اقات ٔأخرى جيب ٔأن مؤسسات املكتبات ودور احملفوظات و لفائدة التقيیدات و�س�تثناءات 

و�س�تثناءات كام  �ىل ٔأن النقاش حول التقيیدات، واتفق يف الرٔأي جلنة حق املؤلف�كون ٕا�دى ٔأولو�ت �دول ٔأعامل 
التقر�ر حنو أٓمال �برية  بوأ�مانة �ىل العمل املنجز وتطلع . وهنأٔ الرئيس س�متر يف امليض قدماجيب ٔأن � �لیه متت املوافقة 

، 2012عن التقدم احملرز. واقرتح الوفد ٔأن �كون نتاجئ أ��شطة يف خطة العمل مفتو�ة للمناقشة �ىل ٔأساس والیة الصادر 
كام ملناقشات. اخلاص �تقر�ر ال ٕاىل  هتطلعٔأعرب عن حق املؤلف �ىل صك قانوين �اص يف هذا ا�ال و  ؤأن تعمل جلنة

ٔأو عقد ندوة حول هذه القضیة واملشاركة بنشاط يف العمل اجلاري. وشكر فب ندوة ٔأعرب الوفد عن اس�تعداده للمشاركة 
 ا�مو�ة أ�فریقية.دا�ل الس�ید هامل �ىل ا�راسة اليت ٔأجریت 

ؤأقر وفد �حتاد أ�ورويب ��ور املهم ا�ي تلعبه املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف يف �رش املعرفة واملعلومات  .70
�لنس�بة كذ� و  ،موضوع دمع مؤسسات التعلمي والبحثة والثقافة، ٕاىل �انب احلفاظ �ىل التارخي، ؤأعرب عن قمي

ا�ويل احلايل. ورصح الوفد بأٔنه من املهم  املؤلف ٔأو الرمقي يف ٕاطار حقلٔ�ش�اص ذوي إال�اقة، سواء يف العاملني ا�متثیيل 
مناقشة �یف ميكن ٕالطار حق املؤلف ا�ويل املتوازن ٔأن ميكّن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف من ٔأداء �ام املصل�ة 

اده للمشاركة �شلك بناء يف ؤأعرب الوفد عن اس�تعد دمع مؤسسات التعلمي والبحث وأ�ش�اص ذوي إال�اقة.یالعامة و 
حق لجنة ا�ورة التاسعة والثالثني ل العمل �ىل النحو املبني يف خطط العمل �شأٔن التقيیدات و�س�تثناءات من �الل 

، و�رر دمعه �هنج �ركز فيه ٔأعامل اللجنة �ىل الطریقة اليت ميكن ٔأن تعمل هبا SCCR/36/7، والواردة يف الوثیقة املؤلف
س�تثناءات �كفاءة يف ٕاطار املعاهدات ا�ولیة القامئة مع مرا�اة ا�ور الهام ا�ي یلعبه الرتخيص يف العدید من التقيیدات و�

ا�ول أ�عضاء يف الویبو. وذ�ر الوفد ٔأن هناك طریقة جمدیة للميض قدمًا ويه الفهم املهنجي للمشألك اليت توا�ها املكتبات 
ث وأ�ش�اص ذوي ٕا�اقات ٔأخرى مقابل احلا�ة ٕاىل توفري �ل اكمل لت� ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبح

عن العمل املنجز ف� یتعلق متهیدي ٕاىل التقر�ر ا� عن تطلعه الوفد ٔأعرب املتا�ة مبوجب إالطار ا�ويل احلايل. و املشألك 
لوفد عن تطلعه ٕاىل معرفة ٔأعرب اكام . فاحملفوظات والنطاق املتاح للمتاحدور هبدف تضمني  د. �روزبت�دیث دراسة 

املزید عن العمل �ىل تصنیف خمتلف ا�آلیات الترشیعیة و�ريها من ا�آلیات القامئة املتعلقة بتطبیق نظام التقيیدات 
و�س�تثناءات �ىل مؤسسات التعلمي والبحث. ورصح الوفد بأٔنه ال ميكن ٔأن یدمع العمل من ٔأ�ل وضع صك ملزم قانوً� 
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عن اعتقاده بأٔن النتي�ة احملمت� ميكن ٔأن �كون تبادل ٔأعرب و ٔأي اس�تعدادات يف هذا الصدد، لكنه �ىل املس�توى ا�ويل أٔ 
 ٔأفضل املامرسات والتوجيه ف� یتعلق �لتنفيذ الوطين للمعاهدات ا�ولیة.

ن ورصح وفد مجهوریة ٕا�ران إالسالمية ٔأن وجود توازن فعال وقيود مسامهة يف نظام �س�تثناءات لفائدة لك م .71
واملتاحف احملفوظات دور كتبات و فائدة امل ٔأحصاب احلقوق واملصل�ة العامة �شأٔن مسأٔ� التقيیدات و�س�تثناءات ل

. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن معل اللجنة �شأٔن التقيیدات هو ٔأمر �مومؤسسات التعلمي وأ�ش�اص ذوي ٕا�اقات ٔأخرى 
ٕ��شاء ٕاطار قانوين هناك والیة  مشرتك بني ا�ول أ�عضاء ولكن القصد منه فقط التوصل ٕاىل تفامهليس و�س�تثناءات 

ملزم قانو� يف جمال �س�تثناءات والتقيیدات بناًء �ىل والیة امجلعیة العامة للجنة  ناءات والتقيیدات. ؤأید الوفد صكلالس�تث 
یقة الوحيدة لضامن ٔأن توفر ا�ول والتقدم امللحوظ احملرز يف مجیع املوضو�ات. ورصح الوفد بأٔن وضع املعایري هو الطر 

و�س�تثناءات املنسقة لهذه املؤسسات، ؤأشار ٕاىل املناقشات تقيیدات أ�عضاء يف الویبو مس�توى ٔأسايس من ال 
�ىل مدار العام. وذ�ر الوفد ٔأن خطط و �شأٔن التقيیدات خرى وا�راسات وأ�عامل اليت قام هبا خمتلف اخلرباء وأ�طراف ا�ٔ 

و�شلك ٔأساسا جيدا ملزید من  ،السابقة تضمنت بعض العنارص املهمة للوفاء �لوالیةورة اللجنة يف ا�متدهتا اع العمل اليت 
ٕاحراز �ىل للجنة �سا�د أأداة ٕاجيابیة و متثل املداوالت حول هذه القضیة. ورصح الوفد بأٔن أ��شطة الواردة يف خطط العمل 

ٕاىل الندوات إالقلميیة لت�لیل الوضع يف مجیع املوضو�ات �عتبارها  و�س�تثناءات، ؤأشارتقيیدات تقدم يف مناقشة ال 
رصح الوفد بأٔن الهدف الرئييس خلطط العمل جيب ٔأن �كون تنفيذ الوالیة واقرتح ٔأن جتري جلنة كام ا�ٔكرث �رحيبًا. ضمون امل

ٕاىل عن تطلعه الوفد أٔعرب ذ خطة العمل. و هنایة تنفي� وال�هتالیة تقيمي وتقدم توصیات ٕاىل امجلعیة العامة وفقا لمع حق املؤلف 
ورحب  SCCR/37/6املتاحف الوارد يف الوثیقة اليت توا�ه ت�د�ت ال تقدمي عرض ومناقشة تقر�ر ممارسات حق املؤلف و 

 بتقار�ر أ�مانة احملدثة �شأٔن إالجراءات املت�ذة يف تنفيذ خطط العمل.

 مبسأٔ� اه�مه جمددا ؤأكد أ�فریقية ا�مو�ة �مس املغرب وفد به ٔأدىل ا�ي عن تأٔییده للبیان الس�نغال ؤأعرب وفد .72
 ومصاحل احلقوق ٔأحصاب حقوق بني مناسب توازن ٕا�داث اللجنة �ىل جيب ٔأنه الوفد وذ�ر. و�س�تثناءات التقيیدات

 هدفها بتحقيق لجنةل  للسامح مناس�بة كتدابري العمل خطة يف هبا �ضطالع یتعني اليت أ��شطة ؤأیّد الوفد. كلك امجلهور
 العالقات حتسني يف شك بال سيسهم مما، إالقلميیة الندوات تنظمي س�� ال، اختذهتا اليت اخلطوات �ىل أ�مانة وشكر املشرتك
ؤأفاد . املعارف ٕاىل ف� یتعلق �لوصول أ�قل منوا والب�ان النامية الب�ان وشوا�ل ؤأعرب عن ٕادراكه الحتیا�ات. املتباد�

 يف البناءة للمشاركة اس�تعداده عن ؤأعرب العمل خطة ؤأیّد الوفد. للب�ان ٔأمور �مة والتمنیة والتدریب التعلمي بأٔن الوفد
 �لوالیة والوفاء املصل�ة ٔأحصاب مجیع أٓراء �حلصول �ىل للجنة السامح شأٔهنا من، شام� ٕاجراء مناقشة ٕاىل ود�ا. النقاش

 العامة. امجلعیة من املمنو�ة

 ومؤسسات واملتاحف املكتبات ٔأن وذ�ر أ�فریقية ا�مو�ة �مس املغرب وفد به أٔدىل ا�ي البیان مالوي وفدؤأیّد  .73
 ٕاىل الوصول �سهیل �الل من والثقافية �ج�عیة التمنیة يف �اسام دورا تلعب دور احملفوظات وكذ�، والبحث التعلمي

 ؤأبدى، للجمهور مصنفاهتم ٕا��ة يف یلعبونه ا�ي احلقوق وا�ور ٔأحصاب ملساهامت تقد�ره عن الوفد ؤأعرب. املعلومات
 حبقوق املساس �دم ٕاىل ا�ويل یؤدي املس�توى �ىل متواز� ٕاطارا توفر ٔأن شأٔهنا من اليت املناقشات يف للمشاركة اس�تعداده

 .احلقوق ٔأحصاب

 أ�خرى إال�اقات ذوي یة وأ�ش�اصلفائدة املؤسسات البحث  و�س�تثناءات التقيیدات ٕاىل ٔأمهیة الهند وفد ؤأشار .74
 ؤأیّد الوفد. ا�ال الثقايف يف التقدم �انب ٕاىل، املعارف ٕاىل والوصول للتعلمي متكينیة �عتبارها ٔأدوات النامية للب�ان �لنس�بة
كذ�  ؤأشار یعللجم  و�بتاكر وإالبداع للتعمل بيئة وجود وضامن مس�تحقاهتم احلقوق أٔحصاب ٕالعطاء املقرتح املتوازن النظام

. احملفوظات ودور و�س�تثناءات لفائدة املكتبات �لتقيیدات املتعلقة املوضو�ات مجیع �شأٔن املناقشات يف احملرز التقدم ٕاىل
ا�ورة  �الل من و�س�تثناءات التقيیدات �شأٔن العمل ُخطط يف التعدیالت دمج يف املبذو� اجلهود �ىل الوفد ؤأثىن

 موضوع تعرض واليت، SCCR/36/7 الوثیقة)، 2019�ام  يف الثاين �ج�عجنة حق املؤلف (التاسعة والثالثني لل 
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 منفصل �شلك تناولها من بدال، �انب وا�د �ىل واملتاحف احملفوظات ودور املكتبات ةلفائد و�س�تثناءات التقيیدات
 و�ضطالع السابقة اخلربات تبادل مثل ٔ��شطة �شجیعها �انب ٕاىل العمل، خطة بأٔن ؤأفاد الوفد. ٕاجيابیة كخطوة

 ا�ٓراء توافق ٕاىل املستند ا�هنايئ إالجامع �شأٔن من بيهنا التوجيه ٔأمور توفر �دة ٔأن ینبغي، وندوات اس�تطالعیة بدراسات
 ةاللجن مداوالت يف البناءة للمسامهة اس�تعداده عن الوفد ؤأعرب. و�س�تثناءات التقيیدات �شأٔن املنسقة اخلتامية والوثیقة

 .أ�طراف املتعدد التعاون من حقيقية �روح

 التشغیل ٔأساس ٔأن وذ�ر، الهادئ واحملیط أٓس�یا مجمو�ة �مس ٕاندونيس�یا وفد به ٔأدىل ا�ي البیان مالزي� ؤأیّد وفد .75
 �ىل ظاحلفا ٕاىل احلا�ة ٕاىل �شري ا�ي �ریبس اتفاق من 7 املادة يف املبني النحو �ىل التوازن هو حق املؤلف لنظام السلمي

املس�تدامة  التمنیة أٔهداف ٔأن ؤأوحض الوفد. أ�وسع نطاقا العامة �ملصاحل اخلاصة وت� احلقوق مصاحل ٔأحصاب بني التوازن
 الشام� ا�متعات وتعز�ز مدى ٔأبعد ٕاىل والتعلمي املعارف وصول املتعلقة بضامن �سا�دها يف ٕاجناز املهمة زخام اللجنة تعطي
 معاهدة ٔأن ٕاىل ؤأشار، املنطقة يف و�س�تثناءات التقيیدات جمال يف جلنة حق املؤلف ٔأحرزته �يا �لتقدم ورّحب للجمیع
 السادسة دورهتا يف جلنة حق املؤلف بن�اح الوفد ؤأشاد. اللجنة من �اءت يف الویبو ٔأشهر جلنة ٔأصبحت اليت مراكش

 للجنة والثالثني التاسعة ا�ورة �الل ٔأعاملها س�تو�ه اليت و�س�تثناءات التقيیدات �شأٔن العمل ُخطط اع�د يف والثالثني
 النحو �ىل إالقلميیة �ج��ات بأٔن ؤأفاد الوفد. للن�اح الفقري العمود �عتبارها أ�عضاء ا�ول مجلیع البناءة والروح واملرونة

وردود  التعلیقات وتلقي فاكرا�ٔ  وتبادل النظر و�ات لتبادل املصل�ة ٔأحصاب مجلیع فرصة س�تكون العمل خطط يف املبني� 
 ٔأن ٕاىل ؤأشار. معلیة نتاجئ حتقيق �ىل والعمل املعنیة املناطق يف والتقيیدات املؤلف وحق �جتاهات خصائص الفعل �ىل

 ف�، مالزي� ٔأن الوفد ؤأ�لن .املقرر و�س�تثناءات التقيیدات مؤمتر يف النقاش ٕا�راء من �زید ٔأن ميكن إالقلميیة و�ات النظر
 املكتبات ٔأمناء مض ا�ي واملعلومات للمكتبات العاملي املؤمتر بن�اح اس�تضافت، حلق املؤلف متوازن بنظام ��هنوض یتعلق

 ٕاىل الوصول تعز�ز يف املكتبات دور �شأٔن للتداول املصل�ة ٔأحصاب من و�ريمه حق املؤلف و�رباء الس�یاسات وصناع
 يف املمتثل هدفه حيقق"، وحتویل ا�متعات، املكتبات حتویل" عنوان حيمل ا�ي، راملؤمت بأٔن الوفد ؤأفاد واملعارف. املعلومات

من  اختريت قد المبور �و� ٔأن الوفد وذ�ر. وا�ولیة وإالقلميیة الوطنیة املس�تو�ت �ىل املكتبات ؤأمناء �رتقاء �ملكتبات
 الوصول ویعزز مالزي� يف حملیا الكتب صنا�ة تطو�ر عززس�ی مما، 2020 لعام للكتاب العاملیة لتكون العامصة �انب الیو�سكو

 و�شجع، املعرفة �ىل قامئ جممتع تطو�ر جناح لضامن املبذو� اجلهود بأٔن ؤأفاد الوفد. البالد ٔأحناء مجیع يف والقراءة الكتب ٕاىل
 مجیع مسامهة بل یتطلب مبفرده طرف ٔأي هبا یقوم ٔأن ميكن ال، ٕا�هيا الوصول ميكن اليت القراءة مواد ویوفر اجلامع �ىل التعلمي

ٕالحراز  جمال هناك بأٔنه ؤأوحض الوفد. واملس�تفيد�ن الس�یاسات وصناع وامجلعیات والنارش�ن املؤلفني من املصل�ة ٔأحصاب
 جيدة. طریق �ارطة تقدم العمل خطط ؤأن تقدم

 �اص �شلك وأٔ�رز س�تثناءاتو� التقيیدات مسأٔ� �شأٔن اللجنة ٔأجنزته ا�ي �لعمل الرويس �حتاد وفد ؤأقر .76
 يف و�س�تثناءات التقيیدات �شأٔن الوضع عن واحضة فكرة �هيا اللجنة ٔأن الوفد وذ�ر. وُعرضت ٔأجریت اليت ا�راسات

 الصني وفد قد�ا اليت املقرت�ات ٕاىل الوفد ؤأشار. معلها يف �لتقدم لها ما �سمح وهو العامل ٔأحناء مجیع يف الب�ان من العدید
 وا�ي من شأٔنه و�س�تثناءات التقيیدات �شأٔن �م مؤمتر عقد واقرتح ٕاقلميیة ندوات عقد رضورة �شأٔن أ�خرى انوالب�

 العمل خلطط تأٔییده عن الوفد ؤأعرب. إالقلميیة الندوات من بدال اللجنة معل ملواص� منصة مبثابة �كون ٔأن یقدم توصیات
 القضا� جبمیع اخلاصتني الوثیقتني دمج الوفد واقرتح. العمل ُخطط حتقيق �ىل �ودها اللجنة �ركز ٔأن الرضوري من ٔأنه وذ�ر

 ؤأعرب. فعالیة ٔأكرث حنو �ىل و�ركزيها اللجنة �ود يف التعلميیة واملعاهد البحوث ومعاهد واملكتبات بدور احملفوظات املتعلقة
 .العمل خطة مع ومتش�یا اللجنة هقررت ا�ي الس�یاق يف ا�ٓخر�ن مع تعاوين �شلك العمل يف رغبته عن الوفد

 لنظام تأٔییده ؤأ�لن وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك ب�ان مجمو�ة �مس السلفادور وفد به أٔدىل ا�ي البیان الربازیل ؤأیّد وفد .77
 ٔأن الوفد وذ�ر. متوازنة بطریقة والثقافية العلمیة وأ�هداف احلقوق ٔأحصاب مصاحل �عتبار يف یأٔ�ذ ا�ي حق املؤلف

التقيیدات  تلعب، املعىن وهبذا، املعرفة تعز�ز مع جنب ٕاىل جنبا �سري ٔأن جيب املصنفات وٕانتاج ٕال�شاء ا�اكفية حلوافزا
 وذ�ر. حق املؤلف نظام وفعالیة �س�تدامة یفيد مبا املساس دون التعلمي حقوق احلصول �ىل يف رئيس�یا دورا و�س�تثناءات
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 ومؤسسات البحوث الرتبویة احملفوظات ودور املكتبات لفائدة س�تثناءاتالتقيیدات و� �ىل ٔأیضا ینطبق هذا ٔأن
 وا�یناميات الرمقیة البيئة ُحتد�هتا اليت الكبرية التغريات �سبب، اخلصوص و�ه �ىل أ�خرى إال�اقات ذوي وأ�ش�اص

 الرئيس�یني املصل�ة ٔأحصاب ٕاىل ولالوص وكذ� املؤلفني وحامیة القانوين الیقني ٔأن الوفد وذ�ر. ظهورها عن الناجتة اجلدیدة
 يف للمشاركة اس�تعداده عن الوفد ؤأعرب. اللجنة يف أ�عضاء ا�ول مجلیع ؤأیضا نفسه املؤلف حق لنظام مفيدا یُعد ٔأمرا

 نأٔ  ميكن إالقلميیة الندوات ٔأن الوفد وذ�ر. أ�عضاء ا�ول مجیع مع واملناقشة البناء العمل مواص� ٕاىل وعن تطلعه املناقشات
 من �الل امليض قُدما. ٕاحرازه یمت التقدم وأٔن �لیه الضوء وٕالقاء اللجنة دور توضیح من �زید

 قانون يف والتقيیدات �س�تثناءات ٔأن وذ�ر أ�فریقية ا�مو�ة �مس املغرب وفد به أٔدىل ا�ي البیان ٔأوغندا ؤأیّد وفد .78
 ٔأظهرت الویبو دراسات من العدید بأٔن ؤأفاد الوفد. وامجلهور املالكني حقوق بني التوازن لتحقيق هامة ٔأداة �شلك الرشاكت

 رمقنة تفرضها اليت الت�د�ت ؤأن أ�عضاء ا�ول خمتلف يف متبا�ن حنو �ىل یمت التعامل معها والتقيیدات �س�تثناءات ٔأن
 ٔأدىن قيايس مو�د هنج اتباع ٕاىل تطلعه عن ؤأعرب. القامئة ا�ولیة الصكوك يف ال تو�د للمس�ت�دمني املنشورة املصنفات

اخلاصة  والبحث التعلمي بأٔ�شطة املتعلقة التقيیدات و�س�تثناءات أ�عضاء ا�ول هبا تعاجل ٔأن ینبغي اليت الطریقة �شأٔن
 الشفافية من شأٔنه حتقيق مما أ�خرى إال�اقات ذوي وت� املتعلقة �ٔ�ش�اص واملتاحف احملفوظات ودور �ملكتبات

ا�ورة السادسة والثالثون للجنة حق  حققهتا اليت و�س�تثناءات التقيیدات �شأٔن العمل خبطط لوفدا ورّحب. واملصداقية
 ا�ول مواقف وتوضیح املوجودة الثغرات سد يف �سا�د أٔن شأٔنه من املعمتدة وأ��شطة العمل خطط جناح ٔأن وذ�ر. املؤلف

 لعام العامة امجلعیة لقرار وفقا ملزم دويل قانوين وضع صك ن�شأٔ  املستندة ٕاىل النصوص املفاوضات حنو اللجنة ویقود أ�عضاء
 .القضیة هذه حول بناءة مناقشات ٕاىل ؤأعرب الوفد عن تطلع. 2012

 احلقوق ٔأحصاب مصل�ة بني املناسب التوازن حتقيق ٕاىل اللجنة �سعى ٔأن الرضوري من ٔأنه الیا�ن وذ�ر وفد .79
 قد الیا�ن ٔأن اللجنة الوفد ؤأبلغ. املناقشات من مزید يف بناء �شلك للمسامهة اس�تعداده عن ؤأعرب العامة واملصل�ة
 يف �لیا�ن یتعلق ف� التنفيذ �زي تد�ل سوف املعاهدة ؤأن 2018 ٔأكتو�ر 1 يف مراكش معاهدة ٕاىل �نضامم وثیقة ٔأودعت

 التبادل تتوسع ش�بكة ؤأن مراكش معاهدة ٕاىل أ�عضاء ا�ول من املزید انضامم يف ٔأم� عن الوفد ؤأعرب. 2019 ینا�ر 1
 .للمعاهدة الوثیقة احلدودي

 املس�توى رفيعة ؤأهداف مبادئ يف تطو�ر جلنة حق املؤلف لعمل عن تأٔییده أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد ؤأعرب .80
 طرح ٔأنه ٕاىل الوفد وأٔشار. التعلميیة وأ��شطة احملفوظات ودور للمكتبات الوطنیة املؤلف حق واس�تثناءات لتقيیدات
 يف التعلميیة ولٔ��شطة SCCR/26/8 الوثیقة يف الواردة احملفوظات ودور للمكتبات واملبادئ �شأٔن أ�هداف مقرت�ات

وس�تحظى . �قتضاء عند ا�االت �شأٔن ا�ٓراء �لتوافق ا�ويل يف س�یؤَسس ا�هنج ٔأن وذ�ر، SCCR/27/8 الوثیقة
 للتفامه ٕاطارا س�توفر وضعها عند املبادئ ت� بأٔن الوفد ؤأفاد. الوطين ىاملس�تو  �ىل �لرتحيب التقيیدات و�س�تثناءات

 العمل ؤأعضاهئا للویبو وميكن اجلودة �الیة �رشیعات وضع يف التقنیة املسا�دة وتقدمي العمل وورش للندوات ٔ�ساس املشرتك
 یوفر ا�ويل إالطار ٔ�ن ملزمة معایري بوضع علقف� یت ا�هنج هذا یؤید ٔأنه الوفد وذ�ر. وحتد�هثا الوطنیة قوانيهنم لتحسني معا

 والثقافية �ج�عیة �س�یاساهتا للهنوض وتقيیدات اس�تثناءات يف وضع �ى الب�ان راخسة ملعایري وفقا مناس�بة مرونة
ؤأعرب عن  رةؤأن و�ات النظر املتباد� ممث ا�هنج �شأٔن الوفود من العدید مع یتشاور بأٔنه اللجنة الوفد ؤأبلغ. و�قتصادیة

 .اس�مترار هذا التشاور تطلعه ٕاىل

 املهم من ٔأن ورٔأى وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك ب�ان مجمو�ة �مس السلفادور وفد به ٔأدىل ا�ي البیان ٕا�وادور ؤأیّد وفد .81
 بتحقيق امبارش  ارتباطا �رتبط اللجنة معل ٔأن الوفد وذ�ر. كلك وا�متع احلقوق ٔأحصاب مصاحل بني متوازن نظام وجود

 ٕاىل ؤأشار. حياهتم طوال �لتعمل للناس و�سمح اجلودة شامال �ايل تعل� یضمن وا�ي، 4 رمق بيهنا ومن، إالمنائیة أ�هداف
 ؤأن قضیة �مة ؤأن دور احملفوظات، الو�ئق جتمیع ويف �ج�عیة التمنیة يف هاما دورا تلعب واملكتبات دور احملفوظات ٔأن

 مواءمة املؤسسات ت� حتاول عندما حتد�ت یوا�ون املس�ت�دمني ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. هنا اسأ�س يه حق املؤلف
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 مجلیع الضامن لتوفري ا�ال هذا يف ا�ولیة املعایري ملواءمة �د بذل ینبغي ٔأنه ورٔأى احلالیة �دماهتا مع اجلدیدة التكنولوجيات
 �ور احملفوظات �لنس�بة صعب ٔأمر وهذا احمللیة الترشیعات يف �بريا تنو�ا هناك ٔأن �ىل الوفد وشّدد. املس�ت�دمني

 من املرونة من ٔأكرب مس�توى لتحقيق جبد معلت ٕا�وادور ٔأن اللجنة الوفد ؤأبلغ. معلها ٕادارة يف البحثیة واملؤسسات واملكتبات
يف  الوطنیة دور احملفوظات أٔنو  �ج�عیة التمنیة يف احملفوظات ودور املكتبات تلعبه ا�ي املهم ��ور ��رتاف �الل

 من اللجنة �متكن ٔأن يف ٔأم� عن ؤأعرب. إال�اقة ذوي ذات الفائدة لٔ�ش�اص الو�ئق وحتفظ �لو�ئق حتتفظ إال�وادور
 نتاجئ لتحقيق املناقشات ملواص� اس�تعداده عن الوفد ؤأعرب. ملزمة وثیقة ويه، لٔ�عضاء إاللزامية الوثیقة ٕاىل التوصل
 .ملموسة

 تُعد التقيیدات و�س�تثناءات ٔأن وذ�ر أ�فریقية ا�مو�ة �مس املغرب وفد به ٔأدىل ا�ي البیان بو�سوا� یّد وفدوأٔ  .82
 الس�ت�دا�ا املعلومات وتبادل إالبداع اس�مترار نطاقا من أ�وسع وا�متع احلقوق ٔأحصاب من �لك التوازن ضامن يف �مة ٔأداة
 الوفد وذ�ر أ�ش�اص ذوي إال�اقات أ�خرى. ِقبل من ٕا�هيا والوصول التعلميیة البحوثو  احملفوظات ودور املكتبات ِقبل من
 العمل ُخطط تنفيذ يف �لفعل بدأٔ  ا�ي نظرا للعمل �ٔ�مانة ؤأشاد. املناقشات اس�مترار ٔأثناء التوازن ینصب �ىل �ركزيه ٔأن

 عن ؤأعرب. اللجنة مناقشات س�تعزز نتاجئها ٔأن وفدال یعتقد ٕاقلميیة ندوات بتنظمي ورّحب و�س�تثناءات التقيیدات �شأٔن
 ملواص� اس�تعداده عن ؤأعرب و�س�تثناءات التقيیدات موضو�ات �شأٔن س�ُتقدم التقدميیة اليت العروض ٕاىل تطلعه

 .املناقشات

 مصاحل نيب توازن حتقيق ٔأمهیة ؤأ�رز أ�فریقية ا�مو�ة �مس املغرب وفد به أٔدىل ا�ي البیان السودان ؤأیّد وفد .83
، �دیدة حتد�ت تثري واليت الرمقیة البيئة اليت �دثت يف التطورات ٕاىل الوفد ؤأشار. كلك ا�متع ومصاحل احلقوق ٔأحصاب

 .املصنفات ٕاىل امجلهور وصول تيسري اللجنة �ىل ٔأن وذ�ر، القانونیة ومن بيهنا الت�د�ت

 خطة بتنفيذ املتعلق الت�دیث عن تطلعه ٕاىل) eIFL.net( للمكتبات إاللكرتونیة ش�بكة املعلومات ؤأعربت ممث� .84
 ٔأهنا العمل خلطط املهمة السامت من ٔأن وذ�رت. الیوم لهذا احملددة التقدميیة والعروض و�س�تثناءات التقيیدات �شأٔن العمل
 هو معل زاميةإالل و�س�تثناءات التقيیدات من أ�دىن احلد ٔأ�ل من العمل بأٔن ؤأفادت. للجنة احلايل العمل ٕاىل �ستند
 ؤأشارت. س�نوات عرش مدى �ىل أ�عضاء ا�ول من العدید من واملشاركة �لتأٔیید حظي وقد، وموضوعي النطاق واسع

 القضا� �ىل للتعرف جلنة حق املؤلف معل منت�ات ملناقشة الفرصة تتيح، العمل ُخطط من كجزء، إالقلميیة الندوات ٔأن ٕاىل
 وذ�رت. إالقلميیني املصل�ة ٔأحصاب مع واملقرت�ات أ�فاكر واختبار، لل�دود العا�رة القضا� س�� ال، ٔأرض الواقع �ىل العملیة
 خمتلف قوانني يف القضا� معاجلة �یفية لفهم جيدا ٔأساسا توفر و�س�تثناءات التقيیدات �شأٔن احملّدثة ا�راسات ٔأن املمث�

 دراسة من 2017حتلیل �س�ة  بأٔن اللجنة ؤأبلغت. التغیري ووترية ةالوطنی القوانني املوجودة يف والفجوات القضائیة الوال�ت
 ب� لك قوانني تلحق حىت ٔأخرى س�نة 70 �س�تغرق قد أ�مر ٔأن یُظهر، 2015 �ام بنس�ة مقارنةً ، �روس الربوفيسور

 السؤال بأٔن املمث� ؤأفادت. للجنة مقبوال وضعا �كون ٔأن ميكن ذ� ال ٔأن وذ�رت احملفوظات ودور املكتبات بأٔ�شطة
 ذوو وهو أ�ش�اص، وا�د لقطاع التغیري وترية بأٔن ؤأقرت التغیري وترية �رسیع و�یفية الفجوات معاجلة �یفية هو الرئييس
 .مراكش معاهدة �سبب ملحوظ �شلك ازدادت قد، يف قراءة املطبو�ات إال�اقة

 .أ�مانة ٕاىل اكمل كتايب بیان تقدمي مميكهن من إالدالء ببيا�هتم ینهتوا مل ا��ن املراقبني ٕان الرئيس وقال .85

 اليت ال وأ�س�باب و�س�تثناءات التقيیدات جمال يف الصكوك ٔأمهیة �ىل املؤلف حلق املكتبات رابطة ممث� وشّددت .86
 التعلميیة واملؤسسات واملتاحف احملفوظات ودور املكتبات ٔأن ٕاىل ؤأشارت. اكفية وإالرشادات املامرسات جتعل ٔأفضل

 أ��شطة ت� ٔأمام �ائقا �شلك ٔأن ميكن وحق املؤلف الرمقیة ٔ�ن الش�باكت نظرا لل�دود �ا�رة بطریقة مجیعها تعمل والبحثیة
 �شمل اليت ؤأن توجهياته احلواجز هذه ٕالزا� �س�تثناءات ٔأمهیة ٔأدرك أ�ورويب �حتاد املمث� ٔأن ؤأوحضت. لل�دود العا�رة

 ا�ولیة املشألك ٔأن وذ�رت. ا�ٓن املناقشة يه قيد املو�دة للسوق الرمقي توجيهوال  مراكش وتوجهيات الربجمیات توجهيات
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. رمسي من صك دفع قوة وجود دون احمليل املس�توى �ىل ميكهنا العمل ال الب�ان من العدید ؤأن دولیة �لوال �س�تلزم
 .احمليل القانون �ىل صك ٔأي هحيدث ٔأن ميكن ا�ي التأٔثري �ىل دلیل هو مراكش ملعاهدة الرسیع التنفيذ بأٔن ؤأفادت

 موقفها من ختفف ٔأن املتقدمة الب�ان من أ�عضاء ا�ول منمجعیة �ومانیا ا�ولیة املعنیة �مل� العام  ممث� وطلبت .87
 وشّددت. التعبري وحریة املعرفة �ىل �حلصول املتعلقة العامة املصاحل لفائدة املؤلف حق اس�تثناءات تنس�یق ٕاىل احلا�ة ضد
 ٕاىل ؤأشارت. �برية بدر�ة املتناسقة احلقوق ٔأحصاب مصاحل عن ٔأمهیة تقل ال ؤأهنا إال�سان حقوق حتمهيا املصاحل هذه نأٔ  �ىل
 والبیا�ت النصوص الس�تخراج ذ� يف مبا ا�تلفة لالس�ت�دامات ٕالزامية اس�تثناءات اع�د بصدد أ�ورويب �حتاد ٔأن

 ٔأو�ه حامیة وهبا، احلدود �رب للعمل مصممة اجلدیدة �س�تثناءات ٔأن املمث� وذ�رت. الثقايف الرتاث ومؤسسات وللمكتبات
 ٔأن �ىل وشّددت، املقابل املادي مس�توى �ىل وحتدیدا، أ�عضاء ل�ول ا�اكفية املرونة ومتنح التعاقدیة الت�اوزات ضد قویة
مجعیة �ومانیا  بأٔن اللجنة املمث� ؤأبلغت. احمللیة ئصمرا�اة اخلصا دنیا، مع معایري �ىل االتفاق ٕاماكنیة �ىل یدل إالقلميي اجلهد

 �شأٔن املقرت�ة املدين ا�متع معاهدة صیا�ة مرشوع يف ٔأخرى حكومية �ري منظامت مع معلتا�ولیة املعنیة �مل� العام 
 للجنة السابقة أ�عامل ٕاىل �ستند اليت) TERA( والبحثیة التعلميیة لفائدة املؤسسات املؤلف حق اس�تثناءات وتقيیدات

 ؤأن للجنة مفيدا املرشوع �كون ٔأن يف ٔأملها عن املمث� ؤأعربت .الوطنیة القامئة والقوانني ا�ولیة لالتفاقات ٔأحاكما وتتضمن
 دويل. صك لصیا�ة وتوصیات توجهيات وضع الرامية ٕاىل إالقلميیة أ�عامل ٔأثناء �عتبار يف یؤ�ذ

ا�ورة  يف أ�عضاء ا�ول اعمتدهتا اليت العمل خبطط ومؤسسات املكتبات�حتاد ا�ويل لرابطات  ممثل ورّحب .88
 عرش س�نوات من ٔأكرث بعد ا�ويل املس�توى �ىل الالزمة والنتاجئ إالجراءات �عتبارها السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف

�لتقيیدات  املتعلقة ضا�الق �روس عن للربوفيسور تقر�ر ٕاىل ٔأ�دث �س��ع ؤأعرب عن تطلعه ٕاىل احملاد�ت من
 نوقشت اليت ت� و�اصة، املعارف لتبادل شام� �لول ٕاىل حتتاج املكتبات ٔأن املمثل وذ�ر. و�س�تثناءات لفائدة املكتبات

 ا�راسة من املس�تقاة املعلومات �ىل الضوء املمثل وسلط. SCCR/34/5 الوثیقة يف وامللخصة العرش س�نوات مدار �ىل
 بني التوازن تأٓلك ٕاىل ٔأدى مما، الرمقي للعرص اس�تثناءات ٕا�شاء �بري �شلك فاق قد الرمقي للعرص مناس�بة حقوق ٕارساء بأٔن

 التصحیح معلیة ؤأفاد بأٔن. والفعا� العاد� حق املؤلف ٔ�نظمة ٔأساس�یا یُعترب ا�ي املالكني وحقوق املس�ت�دمني حقوق
 ا�ٓخر�ن احلقوق ؤأحصاب النارش�ن ٔأیضا ولكن، �ٔ�ىس شعرونمن �  مه فقط واملس�ت�دمني املكتبات ٔأن تعين ال احلالیة
 �ىل وأ�مانة أ�عضاء ا�ول مع �لعمل املمثل وتعهد. والرشوط من أ�حاكم للتطبیق قاب� و�ري مر�كة مجمو�ة یوا�ون ا��ن
 اكتشاف ميكهنم ا��ن احمللیني رباءاخل حتدید يف واملسا�دة إالقلميیة �ج��ات من املرجوة الواحضة والنتاجئ أ�هداف حتدید

 .العامل مناطق مجیع يف احملفوظات ودور املكتبات يف �ى العاملني املوجود ا�ولیة املعایري ونقص العقبات

 �ىل تعمل اليت املتنو�ة للمجمتعات ممتازة فرصة س�تكون إالقلميیة الندوات ٔأن وا�متع إالنرتنت مركز ممث� وذ�رت .89
 يف أ�خرى إال�اقات ذوي أ�ش�اص لصاحل وتعزز لك ذ� وتطو�ر املواد أ�رش�یفية واملواد البحوث تبیا� ٕاىل الوصول

 ملموسة مبادئ صیا�ة يف للمسا�دة احلكوميني واملندوبني املصل�ة ٔأحصاب خمتلف مع للتفا�ل هلم فرصة وس�تكون. الهند
 أ�مانة املمث� وحثّت. قریب وقت يف ومناقش�ته ٔأن یمت وضعه يف ٔأعربت املمث� عن ٔأملها ا�ي ا�ويل القانوين الصك تُرثي

 موضوعیة مناقشات ٕاجراء من �متكيهنم ودعوهتم هؤالء ا�متع قادة لت�دید املدين ا�متع مع بنشاط العمل �ىل أ�عضاء وا�ول
 .وشام�

 تقدم ٕاحراز ٔأعربت عن تطلعها ٕاىلو  العمل ُخطط حول العمل يف احملرز �لتقدم التعلمي احتاد ا�ولیة ممث� ؤأشادت .90
 املصنفات من �س�تفادة �س�تطیعون ال والباحثني املعلمني من العدید ٔأن املمث� وذ�رت. أ�عامل �دول بنود يف معیاري

 ٔ�مما متيض ٔأن املت�دة لٔ�مم �بعة متخصصة واك� �عتبارها الویبو تضمن ٔأن يف ٔأملها عن ؤأعربت، والتعمل التعلمي يف إالبداعیة
 وتبادل التعاون الفرص هذه و�شمل، اللغة لتعمل حقيقية فرص �لق املهم من ٔأنه وذ�رت. اجلید التعلمي يف قدما املت�دة

 وجود و�دم اليت تتبعها الرشاكت التقيیدیة أ�نظمة ٔأن املمث� وذ�رت. احلدود �رب ا�راس�یة الفصول من إالبداعیة املصنفات
 ختلق ولكهنا املعلمني تُمِكّن ال، التعلمي يف شائعة مسة ويه، احلدود �رب والتبادل تعاونال  یعاجل حلق املؤلف دويل صك
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 اس�تثناءات وتقيیدات �شأٔن املقرت�ة املدين ا�متع معاهدة التعلمي ٔأیّد احتاد ا�ولیة بأٔن ؤأفادت. الیويم معلهم ٔأمام حواجز
 ا�ي العمل �ىل بأٔن املعاهدة مبنیة املمث� اللجنة ؤأبلغت. ةاملذ�ور لٔ�س�باب والبحثیة التعلميیة للمؤسسات املؤلف حق

 احلقائق �عتبار بعني تأٔ�ذ نفسه الوقت ويف، بعنایة واملس�ت�دمني املبد�ني بني حقوق التوازن وحتقق، �لفعل اللجنة ٔأجنزته
 أ�عضاء ا�ول تناقش ٔأن يف ٔأملها عن ث�املم  ؤأعربت. دولیة مبعاهدة ٕاال سدها ميكن ال اليت الثغرات وتعاجل املعقدة التعلميیة

 جبعل العاملي �لزتام مساندة ؤأعربت عن تطلعها ٕاىل ا�تلفة إالقلميیة �ج��ات التعلمي يف ٔأعضاء احتاد ا�ولیة مع نصها
 یصب يف مصل�ة التعلمي. املؤلف حق

آلیا یصبح، احلاالت بعض ويف، فاءتهك تزتاید إالنفاذ ٔأن املؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفية ممثل وذ�ر .91  ٕاىل ویؤدي أ
 عن املمثل ؤأعرب. مناس�بة تعترب اليت املامرسات مع تتفق للمجمتع واقعیة اس�تثناءات وجود ٔأمهیة ؤأكد. ٔأكرث جتاریة اتفاقات
 ٔأن وذ�ر. بحثوال  التعلمي �شأٔن املقرت�ة املعاهدة يف النظر ٕاىل اللجنة ود�ا، املستندة ٕاىل النصوص للمفاوضات تأٔییده

 وليس ا�ال هذا يف ا�ٓراء يف توافق ٕاىل التوصل أ�سهل من وس�یكون ممكنة معایري لوضع جماالت يه والصون احملفوظات
 من املؤلف حلقوق ا�منوذ� تو�س قانون مثل، القدمية الصكوك حتدیث يف اللجنة تفكر ٔأن املمثل واقرتح. ٔأخرى جماالت يف

 لفائدة الوصول يف ٔأخفق یُعد صاك ا�ي ،1971 لعام �رن ملحق ٔأن حيث، �الس�تثناءات ةاملتعلق �ٔ�حاكم صلته حيث
 الزمن. �لیه عفا قد النامية، الب�ان

حق  قوانني تعوقها دور احملفوظات ٔ�مناء أ�ساس�یة الوظائف بأٔن ٔأمناء دور احملفوظات أ�مر�كيني مجعیة ممثل وقال .92
 ٕاجراء ٕاىل دعت ا�ورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف معل خطة ٔ�ن رهرسو عن املمثل ؤأعرب. القدمية املؤلف
رس�ة  �ىل أ�مانة املمثل وحث. هذا الیوم يف متاح ٔأويل تقر�ر وجود لعدم ٔأم� خيبة ٔأعرب عن لكنه، للمحفوظات دراسة

مجعیة ٔأمناء دور  ملهمة رضوریة خالنَس �ىل القدرة ٔأن وذ�ر، التالیة جلنة حق املؤلف �ىل لعرضه موضوعي بعمل التلكیف
 احملفوظات ٕا��ة وجوب �ىل ینص وا�ي احملفوظات �شأٔن للیو�سكو العاملي إال�الن املمثل ؤأ�رزاحملفوظات أ�مر�كيني. 

 والرتاث والبحوث التعلمي ٔ�غراض �ُسخ معل ٔأمناء دور حمفوظات من یتطلب حتقيقه ٔأن ؤأكد ا�متع ذا�رة محلایة للجمیع
مجعیة ٔأمناء  ٔأعضاء ٔأن وذ�ر. احلدود �رب تعمل متوازنة اس�تثناءات ٕاىل احلا�ة �ىل املمثل وشدد. الشخصیة احلقوق وتأٔمني

عیة امجل  �سعى السبب ولهذا، للقانون منهتكني وليس، حق املؤلف لنظام سفراء �كونوا ٔأن �ریدوندور احملفوظات أ�مر�كيني 
 واملس�ت�دمني واملالكني واملبد�ني أ�فراد وحقوق الص� ذات القوانني ا�رتام شأٔن�  الیو�سكو بوالیة للوفاء اس�تثناءات ٕاىل

 .الوال�ت بت� للوفاء اللجنة مسا�دة املمثل وا�متس. للمواطنة املسؤو� الرتوجي يف واملسامهة

 ٕاىل حمتوى افةٕالض ا�ورة اس�تغالل �ىل اللجنة) PIJIP( الفكریة وامللكية املعلوماتیة العدا� �ر�مج ممثل وحث .93
 أ�عامل �دول بنود �شأٔن ٕاجراءات اختاذ �شجیع هو التالیة الس�نة من القصد ٔأن املمثل وذ�ر. إالقلميیة الندوات ٔأعامل �دول
 صك مرشوع عن لٕالبالغ مصمام �كون ٔأن ینبغي ٕاقلميي اج�ع لك ٔأن �ىل وجشع، املتبقية والتقيیدات �الس�تثناءات املتعلقة
عن مشاریع  رفع تقار�ر یمت ٔأن املمثل واقرتح. �لیه املصادقة و�شجیع منطقة لك يف املتبقية القضا� شاكلأٔ  من شلك ٔأي �شأٔن

 �ىل جلنة حق املؤلف ینبغي حيث، 2019 نومفرب يف و�س�تثناءات �لتقيیدات اخلاص املؤمتر ٕاىل ٔأخرى مرة الصك ت�
 �دول من كجزء إالقلميیني، �ىل ینبغي ٔأنه وذ�ر. إالقلميیة ��ات�ج يف املعمتدة للصكوك ا�تلفة أ�شاكل مزا� مناقشة
 يف معل ورشة يف ٕاصدارها مت ا�ي والبحث التعلمي ٔأ�شطة �شأٔن املدين ا�متع معاهدة مرشوع رشوط يف النظر، ٔأعامهلم
 .الیوم ذ� صباح

 اض التمنیة (�وربوراس�یون ٕانوفارت)مؤسسة ٔأمر�اك الالتینية للبحوث املتعلقة �مللكية الفكریة ٔ�غر  ممثل وذ�ر .94
)Corporación Innovarte (اخلاصة والتقيیدات �الس�تثناءات یتعلق ف� للجنة التحضريیة ا�راسات مجیع ٔأن 

 �لنسبية لغالبیة رمقي �سق يف ٕا�هيا الوصول ميكن ال، احملفوظات ودور واملتاحف التعلميیة للمكتبات �ٔ�ش�اص ذوي إال�اقة
 ؤأن اكفية ليست احلالیة املرونة مواطن ٔأن املمثل ورٔأى. التكنولوجية الوسائل �الل من اكٍف  بوصول �متتع ال هنا�ٔ  الب�ان
 ٔأن وذ�ر. املتا�ة الوسائل �الل من الوصول يه فقط اليت ميكهنا املؤسسات من واملزید املوارد من املزید �هيا اليت الب�ان
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 لالنهتاء �ان قد الوقت ٔأن �ىل وشّدد، مصاحلها محلایة �امة س�یاسة حتتاج ٕاىل ا�متعات اليت دا�ل والفئات النامية الب�ان
ا�ٔاكدميیة  املؤسسات ملكتبات إاللزامية �س�تثناءات �شأٔن حتل مل اليت الصكوك واع�د اللجنة اعمتدته ا�ي من العمل
 ٕاىل �ا�ة هناك ٔأن املمثل وذ�ر. �لفعل ٕاجنازه مت يا� العمل ضیاع و�دم العملیة ٕاطالق ٔأ�ل من حمفوظاهتا ودور ومتاحفها

 خترج ٔأن يف ٔأم� عن ؤأعرب، املدين ا�متع طر�ا اليت واملبادئ �لنصوص یتعلق ف� العمل خطة حول ٕاقلميیة عقد ندوات
 .اللجنة لعمل مفيدة مبقرت�ات

 للكتاب �قتصادي الوضع عن اس�تقصائیة هناك دراسة ٔأن اللجنة) FUIS( املؤلفني إالیطالیني احتاد ممث� ؤأبلغت .95
 من �لعيش هلم للسامح اكف ٔأجر �ىل حيصلون إالیطالیني الكتاب من فقط %3.6 ٔأن ٔأوحضت ٕایطالیا �حتاد يف ٔأجراها
 معلهم من املال لكسب للمؤلفني ٔأساس�یة ٔأدوات يه حلق املؤلف والوطنیة ا�ولیة الصكوك تنفيذ ٔأن املمث� وذ�رت. معلهم
 ٕاطار ٔأن ٕاىل املمثل ؤأشارت. احلصول �ىل املقابل املايل �ىل املؤلف قدرة تضمن ٔأن جيب املؤلف حق يف تغیريات ٔأي ؤأن
 واملس�ت�دمني حق املؤلف جمال يف املصل�ة ٔأحصاب مجیع احتیا�ات لتلبیة اكفيان فيه الواردة والصكوك احلايل املؤلف حق

 بأٔهنا �شعر املؤسسات بعض ٔأن املفهوم من ٔأنه وذ�رت. الصكوك من زیدامل ٕاىل �ا�ة ٔأي دون واملؤلفني احلقوق ؤأحصاب
 �س�تثناءات ٔأن املمث� ؤأفادت. التقيیدات و�س�تثناءات من مزید �ىل للحصول بطلب تقدمت ؤأهنا حبق املؤلف مقيدة

، امجلاعي الرتخيص مثل وطنیة ؤأنظمة قوانني لوضع اس�ت�دا�ا وميكن، ا�ويل إالطار يف �لفعل موجودة املؤلف حق من
 ٕاماكنیة والبحثیة التعلميیة واملؤسسات احملفوظات ودور املكتبات متنح اليت الب�ان من العدید يف �لفعل املوجود �ىل النحو

 صفقة یضمن هذا ٔأن وذ�رت .املقابل للمؤلفني ويف الوقت نفسه دفع احملمیة حبق املؤلف املصنفات ٕاىل معقو� بأٔسعار الوصول
 �لهيا تعمتد اليت املواد وتوفري العمل مبواص� للمؤلفني �سمح د�ل فهيا �كون مس�تدامة ٔأنظمة ویوفر الرشاكء مجلیع �اد�

 يف ذ� لتحقيق جلنة حق املؤلف يف املمثَلني مجیع مع العمل يف رغبهتا عن املمث� ؤأعربت. املهم بعملها القيام يف املؤسسات
 احلدود. اليت �رب وكذ� احمللیة و�حتیا�ات رشوطال  مرا�اة مع العامل ٔأحناء مجیع

حق  دراسة يف وجلنة حق املؤلف أ�مانة بذ�هتا اليت للجهود تقد�رها عن للمتاحف ا�ويل ا�لس ممث� ؤأعربت .96
راض ٔ�غ و�س�تثناءات التقيیدات طلبات ؤأیّدت املمث�. ٕا�هيا والوصول املتاحف مجمو�ات حبفظ املرتبطة الصادرة املؤلف
. واملتاحف احملفوظات ودور املكتبات بني والتاكمل التقارب در�ة ٕاىل ؤأشارت، ٕا�هيا والوصول ا�مو�ات �ىل احلفاظ
 املصنو�ات يف سواء املمزية املتبعة يف ا�مو�ات ف� یتعلق �ملواد والس�یاسات واملامرسات التشابه در�ة ٔأن املمث� وذ�رت
 قطاع يف اللجنة بعمل القيام الرضوري من جتعل، والبحوث ا�راسة مجمو�ات ٔأو املنشورة ري� املواد ٔأو الفنون ٔأو الفنیة

 �شلك مجمو�ات �ىل �س�تحوذ الثقايف الرتاث مؤسسات ٔأن ؤأشارت ٕاىل املهنجیة. يف متسق كلك �شلك الثقايف الرتاث
، شامل �شلك ا�مو�ات رةٕادا ٔأ�ل من الثقايف الرتاث مؤسسات يف ظهرت قد �س�تحواذ ممارسات ؤأن مشرتك

وجلنة حق  الویبو �ىل یتعني بأٔنه ؤأفادت. ٔأً� اكن أ�مر، مؤسسة لك يف املوجود�ن التنظمي واحلفظ يف اخلرباء من �الس�تفادة
 س�توفر إالقلميیة �ج��ات ٔأن املمث� وذ�رت. الثقايف الرتاث قطاع دراسة عند التقارب هبذا ��رتاف وأ�مانة املؤلف

. ا�راسات �شأٔن تقدميیة وعروض حتدیثات ٕاىل املتطلعني املتاحف يف واملتخصصني املامرسني �بار ٕاىل لالس��ع مثالیة صةفر 
 يف تقدميها سيمت اليت وت� 2015 �ام من املتحف دراسات بني التوفيق �متثل يف اتباعها جيب اليت التالیة اخلطوة ٔأن وذ�رت

 التايل. الیوم

 التقلیدیة الثقافية املعارف ٔأحصاب أ�ش�اص �شمل ؤأعاملها جلنة حق املؤلف ٔأن والبيئة الص�ة مج�ر� ممث� ؤأ�رزت .97
 مجمو�ة �الل من الفنون الشعبیة عن التعبري �ىل القدرة �هيم ا��ن وأ�ش�اص، الوراثیة واملوارد التقلیدي الثقايف والتعبري
 یتعلق ف� اللجنة ٕاىل اللجوء یتعني �لهيم معینة حقوق ميلكون �نا� أ�ش�اص ٔأن وذ�رت. الثقافية أ�شاكل من متنو�ة

 �ملعدل الرضیيب (ا�آالف �لك دوالر) املرتبطة، املنافع بتقامس یتعلق ف� ال س�� واس�تثناءات تقيیدات �ىل للحصول بطلباهتم
. والبيئة الص�ة جمال يف یعملون أ�خرى إال�اقات ذوي أ�ش�اص ٔأن املمث� ٕاىل ؤأشارت. أ�ش�اص هؤالء ميلكه ا�ي

 معلومات ٕاىل حيتاجون، البحثیة واملؤسسات احملفوظات ودور واملكتبات املتاحف يف یعملون ا��ن أ�ش�اص بأٔن ؤأفادت
 من العدید هناك ٕاىل ٔأن املمثل ؤأشارت. حصی�ة �ري معلومات ٕاىل وصول أ�ش�اص خماطر یوا�ون فٕاهنم وٕاال، دقيقة
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 عن ٔأعربت كام، ٔأمكن ٕان املتا�ة �س�تثناءات �س�ت�دام ورّحبت. روما واتفاقية �رن اتفاقية ذ� يف مبا ،ا�ولیة الصكوك
 .و�س�تثناءات التقيیدات �شأٔن حمددة معاهدة وجود ٕ�ماكنیة یتعلق ف� تأٔییدها

 ٔأهنا املمث� وذ�رت. ثناءاتو�س�ت  التقيیدات �شأٔن اللجنة معل خبطة الفكریة للملكية أ�فریقية املنظمة ممث� ورّحبت .98
 عن املمث� ؤأعربت. اخلطة يف الواردة إالقلميیة عقد الندوات ٕاىل ؤأعربت عن تطلعها اجللسة �الل �ه�م املناقشات �بعت

 ىلإ  للوصول املهمة التقيیدات و�س�تثناءات اع�د يف املنظمة مسامهة تقدمي ٔأ�ل من، أ�فریقية ا�مو�ة مع للعمل اس�تعداده
 .ٔأمر �م املصاحل توازن ٔأن وذ�رت. والثقافة والتعلمي املعلومات

 الوصول توفري بقمي ٔأهنم ملزتمون) AfLIA( الرابطات واملؤسسات أ�فریقية للمكتبات ودوا�ر إال�الم ممث� وذ�رت .99
 �ىل املوارد من و�ريها كتبال  تأٔثري من �زید الوقت نفس ويف احلقوق ٔ�حصاب �اد� �ائدات یوفر ا�ي املعرفة ٕاىل املتوازن

جلنة  ٔأعامل �دول تعز�ز يف ستسا�د و�س�تثناءات التقيیدات حول إالقلميیة الندوات ٕان وقالت. والتمنیة وإالبداع التعمل
 مشاركة لرؤیة سعیدة س�تكون أٔفریقيا منطقة ٔأن املمث� وذ�رت. ٕا�هيا ؤأعربت عن تطلعها �، قمية حق املؤلف وٕاضافة

 رشح وميكهنم الواقع یعرفون أ�فارقة اخلرباء بأٔن ؤأفادت. رمسیني ومت�دثني الواقع مكشاركني ٔأرض �� �ىلأ�طراف الفا
 ورٔأت املمث�. العمل جماالت حسب مسا�دهتم شأٔهنا من اليت احللول وصیا�ة شلك بأٔفضل ٕافریقيا توا�ها اليت الت�د�ت

 عقد واقرتحت .جلنة حق املؤلف حيرضوا ال ا��ن وأٔولئك الشعبیة القا�دة أٓراء ٕاىل لالس��ع عظمية فرصة س�تكون بأٔهنا
ا�ورة الثامنة والثالثني للجنة حق  يف التقر�ر تقدمي ميكن حبیث العام �الل الكفایة فيه مبا مبكر وقت يف إالقلميیة الندوة
 .2019 ٔأ�ریل 5ٕاىل  1 من الفرتة يف عقدها املقرر، املؤلف

 مدفوع هو ما �ددت اليت أ�عضاء ا�ول �ىل ؤأثىن. العمل خلطط تأٔییده عن للنارش�ن امجلعیة ا�ولیة ممثل ؤأعرب .100
 للتعرف �ىل ا�ٓراء حملیا مفيدة الندوات ٔأن املمثل وذ�ر. إالقلميي املس�توى و�ىل الوطين املس�توى �ىل واملطلوب �لطلب
 مواطن ٔأن وذ�ر. تقامسها ميكن اليت والت�ارب ا�كو�هن الالزم والكفاءات الثغرات فيه تو�د ٔأن ميكن ا�ي املاكن ولتقيمي
 يف مو�د�ن ليسوا بأٔهنم ؤأفاد املمثل. احمليل املس�توى �ىل املطالب تليب �لول ٕاىل بغرض التوصل موجودة احلالیة املرونة
 �ري �زال ال الب�ان ت� يف القوانني فٕان، العامل ٔأحناء مجیع يف الصیا�ة يف متطابقة القوانني اكنت لو وحىت، ا�تلفة أ�ما�ن
 يف مبا �هيا من معرفة �شارك ٔأن امجلعیة سوف وذ�ر. للجنة تأٔییده عن ؤأعرب قيادي دور للویبو بأٔن ؤأفاد ٔأیًضا. متطابقة
 .احمللیة الندوات

 �لتقيیدات اخلاصة العمل خطط مس�ت�دات تنفيذ �شأٔن حتدیث لتقدمي العام املد�ر لنائب ا�لكمة الرئيس ؤأعطى .101
 .SCCR/36/7 الوثیقة يف الواردة تثناءاتو�س� 

 �ىل وتغیريات ٕاد�ال تعدیالت واقرتحت. اللجنة س�تختمتها اليت أ��شطة �ىل سرتكز ٔأهنا العام املد�ر �ئبة وذ�رت .102
 عام امالع من مبكر وقت يف س�ت�د�ن حق املؤلف للجنة التالیتني املر�لتني ٔ�ن نظًرا �لفعل حتدیدها مت اليت ا�هنائیة املواعید

 مس�ت�دات التصنیف عن حتدیثا س�یقدم �ینيث دي �روس ا�كتور ٔأن اللجنة العام املد�ر �ئبة ؤأبلغت. متصورا اكن
 بضعة ٔأمامه ولكن للجنة أ�ولیة اخلاص �لتعلیقات تقر�ره من ٔأولیة �س�ة س�یكون ٔأنه وذ�رت. املكتبات مبوضوع اخلاص
، والبحث التعلمي جمال يف تصنیف ٕا�داد عن مسؤول سينج دانييل الربوفيسور نأٔ  ٕاىل وأٔشارت. ا�هنائیة �سخته لتقدمي ٔأشهر

 البند بأٔن العام املد�ر ؤأفادت �ئبة. التصنیفني هذ�ن �رب متسق �هنج �سمح مما �روس دكتور مع كثب عن یعمل ٔأنه وذ�رت
 ؤأفادت بأٔنه. ذ� �شأٔن توضی�ات مس�تقد أ�مانة ؤأن �روسدكتور  تقر�ر حتدیث يف تضمینه مت بدور احملفوظات املتعلق

، اليت توا�ه املتاحف والت�د�ت املؤلف حق ممارسات اللجنة عن ٕاىل تقر�ر تقدمي مت، �ملتاحف اخلاصة ��راسة یتعلق ف�
 ة�ئب وّرصحت. التايل الیوم ظهر بعد اس�تنتا�اته س�یقدم �هنامو �نیف التقر�ر الربوفيسور ُمعد وأٔن، SCCR/37/6 الوثیقة
 ؤأوحضت ٔأن. أ�خرى إال�اقات ذوي �ٔ�ش�اص یتعلق ف� �لیه الضوء �سلیط جيب حمدد يشء یو�د ال بأٔنه العام املد�ر
 الربوفيسور ٔأن اللجنة العام املد�ر �ئبة ؤأبلغت. املوضوع هبذا املتعلقة ا�ورة ت� تُعقد ٔأن املتصور من وليس �ارٍ  العمل
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 ولكنه ا�ورة ت� حلضور جنیف يف التوا�د �ىل �ري قادر والبحث التعلمي مؤسسات موضوع يف العمل عن املسؤول سينج
 �شأٔن اخلاصة ٔأعام� س�یقدم نفسه الوقت ويف، عنه نیابة التقدمي �ىل �روس ا�كتور وافق وقد. للتصنیف حتدیثا ٔأ�د

 �ىل یتعني قد ٔأنه وذ�رت. 2019 املع العمل خطة يف معینة ٔأهداف وضع اللجنة �ىل یتعني قد ٔأنه ٕاىل ؤأشارت. املكتبات
 ممارسة تقدمي ؤأنه جيب واملتاحف واملكتبات دور احملفوظات �شأٔن العمل خلطة املتو� التارخي يف النظر ٕا�ادة اللجنة

. للمرشوع �دا س�تضع أ�مانة ٔأن یعين ال ذ� ٔأن ؤأكدت. املزيانیة تقيیدات �سبب 2019 ٔأ�ریل يف ونتاجئها ا�هين العصف
 هو العام املبدأٔ  فٕان، إالقلميیة �الج��ات اخلاصة العمل خطة الالزمة لتنفيذ املزيانیة موارد حتسني ٔأ�ل من بأٔنه تؤأفاد
 من ممكن �دد مبشاركة ٔأكرب والسامح التاكلیف خفض ٔأ�ل من أ�خرى وأ��داث إالقلميیة �ج��ات بني امجلع حماو�
 ب�ان مجمو�ة ذ�، يه مبوجب متوقعة مناطق ثالث ؤأن 2019 لعام العمل ةخط ٕا�داد جيري ٕانه وقالت أ�عضاء. ا�ول
 ٕاىل س�ُتقَدم �ج��ات ومواعید ٔأما�ن ٔأن وذ�رت. الهادئ واحملیط أٓس�یا ومجمو�ة أ�فریقية وا�مو�ة وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك
 ٔأن العام املد�ر �ئبة وذ�رت .2019 ویولیو ومای بني �ج��ات عقد هو الهدف ؤأفادت بأٔن. ممكن وقت ٔأرسع يف اللجنة
 الویبو مبقر جنیف يف 2019 ٔأكتو�ر 18 ٕاىل 17 من الفرتة يف عقده يه والتقيیدات �س�تثناءات حول ا�ويل املؤمتر خطة
 .ٔأ�ریل يف اللجنة دورة يف املؤمتر �شأٔن إالیضا�ات من املزید تقدمي من ستمتكن أ�مانة ٔأن وذ�رت. جلنة حق املؤلف قبل

 .ٔأخرى عن ٔأمور ؤأ�لنت اجلانبية �لفعالیات املندوبني أ�مانة ؤأبلغت .103

 وتقدمي �ملكتبات اخلاص التصنیف وضع �شأٔن ونتاجئه أٓرائه لعرض �ینيث دي �روس ل�كتور ا�لكمة الرئيس ؤأعطى .104
 .سينغ دانييل الربوفيسور ٔأ�ده ا�ي، �لتعلمي اخلاص التصنیف تطو�ر عن معلومات

 عرض �طالع �ىل وميكن. لفائدة املكتبات و�س�تثناءات التقيیدات عن تقدميیا عرضا �روس ربوفيسورال وقدم .105
: �ىل الرابط )الظهر بعد �لسة 2018 نومفرب 28، أ�ربعاء( يف ا�راسة هذه
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 العنارص لتوضیح به قام ا�ي تفاصیل العمل �ىل اللجنة طال�ها �ىل �روس �لشكر ٕاىل ا�كتور وتو�ه الرئيس .106
 ٕاطار ؤأنه تصنیف جمرد �ونه نظام یت�اوز" التصنیف" ٔأن الواحض من ٔأنه ٕاىل الرئيس ؤأشار. التصنیف يف ا�تلفة والعوامل

 املصل�ة ؤأحصاب الس�یاسات لواضعي مفيدا ذ� �كون ٔأن املأٔمول من ولكن الفكریة الزاویة من فقط ليس للت�لیل اكمل
 .�ملناقشات للسامح وأ�س�ئ� للتعلیقات الرئيس الباب وفتح. ا�ٓخر�ن

 القطع معظم فُقدت، 2017 د�سمرب 2 يف �انريو دي ریو يف الوطين املتحف �رتاقا مع ٔأنه ٕاىل الربازیل وفد ؤأشار .107
 حول توضی�ا الوفد وطلب. أ�بد ٕاىل والعمل ا��ر�ت من �ام 200و والثقافية العلمیة الناحية من �مثن تقدر ال اليت أ��ریة
 يف ميكن ا�ي املعاهدات وضع قانون ٕاىل اللجوء ٔأو القانون ٕاىل اللجوء ٔأو متنامغ �شلك العمل للب�ان هبا ميكن اليت الكيفية
 طلب ٔأ�ل من املصل�ة ٔأحصاب بني احلدود �رب والتعاون إالجراءات الالزمة اختاذ ٕاماكنیة یضمن ٔأن ملأٓيسا هذه ٔأعقاب

 .والثقايف العلمي �را�م ملراجعة وا�مع املسا�دة

 مفاده وا�د يشء هناك ؤأفاد بأٔنه. احلفظ ٔأمهیة �ىل هام مثال الربازیل جتربة ٔأن ٕاىل ا�كتور �ینيث دي �روس ؤأشار .108
 للحفظ �ُسخ معل بوضوح �ُسهال ٔأن شأٔهنام من للحفظ و�ر�مج ٔأسايس نظام �ینا �كون أٔن مباكن أ�مهیة من كونس�ی ٕانه
 ؤأن، أ�صلیة النُسخ مع املبىن نفس يف �كون ٔأخرى فال بطریقة املاكن �ارج ٔأو ٔأخرى مؤسسة يف النُسخ ت� ٕایداع ٔأو

 يف حق املؤلف محلایة مهنا الكثري خيضع واليت، أ��ریة القطع ذ� يف مبا للمصنفات ا�تلفة أ�نواع مجیع �ىل ذ� ینطبق
 مجمو�ة �ىل أ�سايس النظام ینطبق ٔأن جيب، املواد من �برية مجمو�ة لوجود نظرا ٔأنه �روس ا�كتور ؤأكد. أ�صيل شلكها
 ٔأن قبل النُسخ بعمل مسح ٕاذا فا�لیة ٔأكرث أ�سايس النظام وس�یكون، الفقدان منع هو الهدف ٔأن وذ�ر. املواد من �برية

 الوقت لكن، �لفعل �دثت قد ا�اكرثة ٔأن ؤأشار ٕاىل. للخطر معرض ٔأو هش ٔأو �در ٔ�نه خسارة ٔ�ي املصنف یتعرض
 هناك فٕان، نوعها من فریدة الوطين املتحف مثل عظمية مؤسسة يف املصنفات من الكثري ٔ�نه يف �ني ٔأن ليس متأٔخرا
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 ٔأن ميكن، وقوع ذ� احلادث بعد حىت ٔأنه ٕاىل �روس ا�كتور ؤأشار .أٓخر ماكن يف متا�ة �كون ٔأن ميكن ٔأخرى مصنفات
ؤأفاد . ٔأخرى ب�ان من املواد ت� بعض بتلقي ٔأ�د أ�حاكم �سمح ٔأن وميكن ا�مو�ة بناء ٕا�ادة اجلید أ�سايس النظام یيرس

 ٕاىل �روس ا�كتور ؤأشار. أ�خرى اجلیدة أ�ش�یاء ضبع ٕالجناز أ�وان یفت مل ولكن النوا� بعض من أ�وان فات قد بأٔنه
 .ا�مو�ة هذه بناء ٕا�ادة �ىل حرصها يف العامة حلكومته الس�یاسة موقف یعكس نظام ٔأسايس یضع قد ب� ٔأي ٔأن

مؤسسة ٔأمر�اك الالتینية للبحوث املتعلقة �مللكية الفكریة ٔ�غراض التمنیة (�وربوراس�یون ٕانوفارت)  ممثل وسأٔل .109
 ٔأحرزته ا�ي والتقدم العمل لت�لیل إالقلميیة الندوات ٔأثناء دراس�ته يف ٕاماكنیه ٔأن �كون رٔأیه حول �روس يسورالربوف 
 .اللجنة

 وليس أ�عضاء ا�ول بأٔن ؤأفاد الرئيس. العملیة حتركها قضیة �ىل �ركز السابق السؤال ٔأن ٕاىل الرئيس ؤأشار .110
مؤسسة ٔأمر�اك الالتینية للبحوث  ممثل طر�ه ا�ي السؤال صیا�ة دؤأ�ا ذ� حنو العملیة تقود اليت يه �روس ا�كتور

 ميكن بأٔنه �رٔأیه ف� یتعلق املشاركة �روس ا�كتور من وطلب. ٔأوسع سؤال ٕاىل املتعلقة �مللكية الفكریة ٔ�غراض التمنیة
 .ا�ٓخر�ن املصل�ة ؤأحصاب الس�یاسات صانعي ِقبل من الس�یاسات لوضع التصنیف اس�ت�دام

 والقرارات املناقشات ٔأن من للتأٔكد متاما مناس�بة التصنیف هذا مثل ٔأداة ٔأن �رى ٔأنه �كتور �ینيث دي �روسا وذ�ر .111
 بأٔن ؤأفاد. وضع �رشیعاهتا يف أ�عضاء ا�ول مجیع فهيا شار�ت اليت �لت�ارب متاما معَززة اللجنة ختتاره ا�ي �ملاكن املتعلقة

 فٕان، مهنجي �شلك وتنظميها القانون عنارص لت�دید وس�ی� التصنیف اكن ٕاذا ٔأنه ٕاىل رؤأشا. التجربة من للتعمل ٔأداة التصنیف
 من دو� لك فيه نظرت ٔأن س�بق ما معرفة يف عندئذٍ  س�تفيد س�یاق ٔأي يف الس�یاسة صانع ٕاىل �سلميها یمت اليت العنارص هذه

 النظام ٕاماك�ت حول اكمل �شلك والتفكري حمللیةا املناقشة ٕاىل ذ� و�متكن من تقدمي، �لفعل فيه وما فكرت أ�عضاء ا�ول
 ٔأداة ٕانه وقال. الت�ارب ت� �ىل والبناء والتعمل اخلربات وتبادل الت�ارب مجلع ٔأداة یُعد التصنیف ٔأن ٕاىل و�لُص. أ�سايس

 .��اكمل والنظر فهيا القضا� مناقشة لك متت قد ٔأنه من للتأٔكد

 ٔأن الوفد وذ�ر. یتعني حبهثا اللجنة ٔأمام ٔأبواب التقدميي فتح العرض ٔأن وذ�ر �روس ا�كتور أ�رجنتني وفد وشكر .112
 دويل اتفاق س�تفضل اليت إالقلميیة ا�مو�ات بعض هناك ٔ�ن جلنة حق املؤلف يف اختاذها جيب صعوبة ٔأكرث قرارات هناك
 ٔأكرث الوطين النظام �كون ٔأن ٔأو ثالثال اخلطوات اختبار أٓخرون ویفضل. اجلیدة املامرسات ا�ٓخر البعض یفضل بي� ٕالزايم
حتدیدها للطریق ا�ي  ٔأثناء الیقني �دم من معینا قدرا توا�ه اللجنة ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. احلاالت هذه مع ویتكيف مرونة

التقيیدات  س�تو�د اليت القوا�د لوضع تفصیلیة معلیة يف ا�خول هو �ح�الت ٔأ�د اكن ٕاذا بأٔنه ؤأفاد الوفد. س�تأٔ�ذه
�متثل  قد ٔأخرى طریقة هناك أٔن ٕاىل الوفد ؤأشار. ا�تلفة الوطنیة أ�نظمة مجیع �سبب صعبا ذ� فس�یكون، س�تثناءاتو�

آلیة يف  الوفد ؤأفاد. اخلاص للقانون الثالث اخلطوات اختبار �شمل اليت �لزنا�ات املتعلقة القوا�د مع التنس�یق ٕاىل للوصول أ
 الوفد وسأٔل. ب� لك ما س�یفع� حيال واحضة �كون ٔأو تبنهيا یمت قد خطوة سط، ويهو  �ل �كون ٔأن ميكن ا�ٓخر ا�هنج بأٔن
 �ىل احملددة �جتاهات من ٔأي يف السري �دوى �شأٔن التوجهيات بعض للجنة یقدم ٔأن �روس ل�كتور ميكن اكن ٕاذا عام

 .تقدم من ٔأ�ل ٕاحراز أ�طراف املتعدد املس�توى

 الوفود ٔ�ن �لفعل أ�عضاء ا�ول قررته ف� التد�ل �دم �ىل س�یحرص نهأٔ  ٕاىل �ینيث دي �روس ا�كتور ؤأشار .113
 ٕاخبار �ىل القدرة � التصنیف حتلیل ٔأن �روس ا�كتور ؤأكد. للرشاكء ورمبا للمناطق ورمبا، للب�ان مناسب هو ما تعرف
 مبثابة هو أ�رجنتني وفد طر�ه ا�ي السؤال ٔأن ؤأشار ٕاىل. أ�فضل هو ما حيدد ال ٔأنه ٕاىل ٔأشار لكنه ممكن هو مبا اللجنة

. الثالث اخلطوات اختبار �لفعل �هيا اللجنة ؤأن، ٔأفضل ٔأو مناس�با �كون ٔأن ميكن ف� للتفكري اللجنة �ىل الضغط من نوع
 الثالث اخلطوات اختبار أ�ساس يف هو يشء عن والت�لیل البحث س�نوات من صك ٔأسفر ٕاذا بأٔنه �روس ؤأفاد ا�كتور

 ومفصال صارما مو�دا معیارا اللجنة وضعت ٕاذا، ٔأخرى �حية من ٔأنه ٕاىل ؤأشار. الكثري حتقق مل اللجنة ٕان قولفٕانه س�ی
 القيام يف اللجنة �رغب ال قد ٔأمر وهو، املس�تقبل يف التغیري منع يف �متثل ٔأ�دهام ٔأخر�ن مشلكتان هناك فس�تكون، للغایة
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 اللجنة ٔأن �روس ا�كتور ؤأكد. املس�تقبل يف �دیدة واحتیا�ات اجلدیدة و�كنولوجيات �دیدة ٔأعامل هناك س�تكون ٔ�نه به
 اللجنة ٕ�خبار التصنیف ال �كتفي، النوا� بعض يف ٔأنه وذ�ر. للقرار تناولها طریقة يف للغایة صارمة �كون ٔأن �رید ال

 يف تد�ل قد اليت العامة املفاهميو  أ�فاكر قلیال ٔأ�ىل مس�توى یوحض يف أ�قل �ىل بل، قانون يف ید�ل ٔأن ميكن ما بتفاصیل
 أ�دوات من نوع هناك �كون ٔأن جيب بأٔنه �روس ؤأفاد ا�كتور. الصك نوع یقول ما ال مشريا ٕاىل ٔأنه، توجهييي صك

 املؤسسات نطاق يف للتفكري حباجهتم املتعلقة القضیة �شأٔن قانو� یضعون ومه أ�عضاء ا�ول تذكري شأٔهنا من اليت التوجهيیة
 قد، أ�وسع نطاقا املفاهمي حتدید عند الرمقیة. ؤأفاد ٔأیضا بأٔنه املصنفات ويف التقنیات ت� وظروف ملصنفات و�ا�ا ونطاق
تتناول أ�مر  ٔأن �رید ال اللجنة ٔأن �ىل التأٔ�ید �روس ا�كتور و�رر. مهنا العدید يف معني اجتاه يف جممتعة اللجنة متيض

 منع �رید ال الوقت نفس ويف العامل ٔأحناء مجیع يف اجلیدة القوانني سن تشجیع �ىلال  �رید ٔ�هنا مما ینبغي ٔأكرث بتفاصیل
 .القادمة الس�نوات ويف التايل اجلیل سن هذه القوانني يف يف التحسينات

 وأ�فراد املتنو�ة ا�ٓراء كرثة �سبب صعب هذا ؤأن مشرتكة ٔأرضیة ٕاجياد معلها يف حتاول اللجنة ٔأن ٕاىل الرئيس ؤأشار .114
 �ىل اللجنة ستسا�د �روس ا�كتور ذ�ر كام �ح�الت فٕان، البیا�ت ت� وتنظمي التصنیف �الل من ٔأنه وذ�ر. لنياملمث� 

 .قدما امليض

 هذه ولكن يف مهنجیة نظرة تقدمي هو التصنیف من الهدف فٕان، قيل ملا لفهمه وفقا أ�ورويب بأٔنه، �حتاد ؤأفاد وفد .115
 خمتلف يف ٔأیضا املتنو�ة املواقف مرا�اة مع ا�ولیة للمعاهدات لسن القوانني وفقا احلالیة للخیارات وواقعیة وصفية املر��
 یتيح حلق املؤلف احلايل إالطار ٔأن �رى أ�ورويب �حتاد أٔن الوفد ؤأكد. املتباینة القانونیة التقالید �لنظر ٕاىل أ�عضاء ا�ول
 ؤأفاد الوفد. أ�عامل �دول بند ٕاطار يف مناقش�هتا متت اليت للمواضیع ةهادف �لول توفري ٕاماكنیة املتعاقدة لٔ�طراف �لفعل

 ميكن اليت وأ�دوار واخلصوصیات الوطنیة �لتقالید یتعلق ف� املناس�بة املرونة مبنح �اص �ىل حنو �سمح احلايل إالطار بأٔن
 العمل يف التفكري يف �برية قمية هناك ٔأن �رون فيه أ�عضاء وا�ول أ�ورويب �حتاد ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. الرتخيص یلعهبا ٔأن

 معل ٔأن ٕاىل الوفد و�لُص. املوجودة الكثرية اخلیارات من املثىل ومتابعته و�س�تفادة اللجنة �ى الوعي ز�دة �یفية �شأٔن
 الوصول هل�َس  واٍف  ملخص املس�تقبل يف الوطنیني املرش�ني �ى �كون ٔأن یضمن ٔأن ميكن تنفيذه یمت ا�ي �روس ا�كتور

 من مزید ٕاىل ؤأعرب الوفد عن تطلعه. الواجب النحو �ىل املعنیة الوطنیة املواقف مرا�اة مع هلم املتا�ة �خلیارات ٕا�هيا
 .الصدد هذا يف الت�دیثات

 دحتدی يف �لتفصیل حتلیلها مت اليت العنارص ٔأن الحظت ٔأهنا مجعیة �ومانیا ا�ولیة املعنیة �مل� العام ممث� وذ�رت .116
�عتبار  يف املس�ت�دمني ٔأ�ذ سيمت اكن ٕاذا ما �شأٔن توضی�ا وطلبت العرض يف �ري موجودة التعلميیة �س�تثناءات

 من املس�تفيدون اكن ٕاذا ما �شأٔن قلقها ؤأكدت املؤسسة نطاق ذ�ر قد �روس ا�كتور ٔأن ٕاىل ؤأشارت. كعنرص
 تفيد ٔأن ميكن �س�تثناءات ٔ�ن التعلميیة لالس�تثناءات م� الت�لیل هذا ٔأن وذ�رت. حتلیل موضوع س�یكونون �س�تثناءات

 املمث� وطلبت. ا�ٓخر�ن واملس�ت�دمني واملتاحف والنارش�ن واملدارس وا�ارسني املعلمني مثل والكيا�ت أ�فراد خمتلف
 ؤأشارت. صنفاتامل  اس�ت�دام مدى حيلل سوف التصنیف اكن ٕاذا ما �شأٔن، المكیة التقيیدات مبسأٔ� یتعلق ف�، توضی�ا
 ٔأمر بأٔمكلها والصور بأٔمكلها القصرية املصنفات اس�ت�دام ٔ�ن مفيدا یبدو التصنیف حتلیل يف مكیة تقيیدات وجود ٔأن ٕاىل املمث�

 احملمیني املس�ت�دمني �ىل تنطبق اليت أ�خرى املوانع ٔأو الرشوط مسأٔ� �ىل الضوء ؤألقت. التعلميیة لٔ��شطة رضوري
 الرشوط ت� ٕاىل ؤأشارت. ال ٔأم تفرسها املبتكرة املهنجیة اكنت ٕاذا ما �شأٔن توضی�ا وطلبت ملؤلفحق ا اس�تثناء مبوجب
 املس�ت�دمني قرص رشط ذ� �ىل مثال، مادیة وتقيیدات احلظر؛ فرتات ذ� �ىل ومثال، زمنیة تقيیدات �عتبارها واملوانع

 الرمقیني املس�ت�دمني تقرص اليت أ�حاكم ذ� �ىل مثال، ية�كنولوج  وتقيیدات ا�راس�یة؛ الفصول ٔأو املدرس�یة املباين �ىل
 �ىل الضوء املمث� وسلطت. الس�ابیة اخلدمات ٔأو إاللكرتوين الربید �رب التبادالت ومتنع، ا�ٓمنة املدارس ش�باكت �ىل

 ختباراتال خيضعون املس�ت�دمون اكن ٕاذا مبعىن ما الت�اریني، �ري املس�ت�دمني تقيیدات مسأٔ� �شأٔن ٔأخرى شوا�ل
 .لٔ�جر �اضعا �س�ت�دام اكن وما ٕاذا مطلو� إالس�ناد اكن وما ٕاذا، التعامل يف إالخفاق ٔأو العادل �س�ت�دام
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 یقوم به ا�ي �لعمل املتعلقة أ�س�ئ� �ىل إال�ابة يف للمسا�دة موجود �روس ا�كتور ٔأن ٕاىل الرئيس ؤأشار .117
 التصنیف ٔأن الواحض من بأٔنه الرئيس ؤأفاد. سينغ الربوفيسور ٕاىل السؤال لنق ميكن ٔأنه وذ�ر، التعلمي حول سينغ الربوفيسور

 .واملس�ت�دمني واملعلمني الطالب احتیا�ات یليب ٔأن جيب

. التقدميي العرض رشاحئ يف ٕا�هيا التلمیح مت السؤال يف ٔأثريت اليت املسائل بعض ٔأن �ینيث دي �روس ا�كتور وذ�ر .118
 قضا� �ىل وكذ� املكتبات قضا� بعض �ىل ینطبق العنرص ٔأن ٕاىل ؤأشار، العنارص قامئة يف مدر�ة المكیة احلدود ؤأفاد بأٔن

 �كون ٔأن وميكن ذ�یة نقطة املس�ت�دمون مه ومن �ملس�ت�دمني املتعلقة النقطة ٔأن ٕاىل �روس ا�كتور ؤأشار. فقط التعلمي
 النُسخ جيعل ٔأن وميكن �ملكتبة یتعلق أ�مر ٔأن یوحض منوذ� للمكتبات ٔأسايس ٔأي نظام ٔأن وذ�ر .مدهشة بطریقة معقدة

 معل القانوين �ري من ليس ٔأنه ٕاىل �شري وطين نظام ٔأسايس هناك �كون أ�حيان بعض يف ولكن للمس�ت�دمني احملدودة
 ملبع یقوم ا�ي من ٔأبدا یقول ال املبارش و�ري الغامض النظام هذا بأٔن ا�كتور �روس ؤأفاد. املكتبات من املواد من �ُسخ

 اليت النقطة ٔأن وذ�ر. أ�سايس للنظام مبنیا للمعلوم �كون ٔأن ميكن اكن ملا عن صیغة املبين للمعلوم �ارج يشء ؤأنه النُسخ
 .جمدیة بطریقة الت�لیل يف ٕالدرا�ه طریقة وٕاجياد ذ� �النتباه ٕاىل س�تذ�ره ٔأثريت

 وصف ٔأن املمث� وذ�رت. التصنیف مهنجیة تطو�ر �ىل �روس ا�كتور املؤلف حلق املكتبات رابطة ممث� وهنأٔت .119
 ٔأي بأٔن البعض من املس�متر �قرتاح وس�یدحض واقعیة ٔأكرث ا�ال هذا يف �س�تثناءات مناقشة س�یجعل ممكن هو ما جمال

 املمتث� احلر�ة للمسأٔ� التصنیف معاجلة �یفية حول سؤ� وطرحت. الثالث اخلطوات اختبار ینهتك تقریبا مقرتح اس�تثناء
 املؤلف. حلق ا�ويل احلايل للقانون إالطار مع وتوافقها احلدود �رب النقل معلیات يف

 اليت �لقضا� اخلاص الرابع العمود يف القامئة يف احلدود �رب النقل مفهوم ٔأدرج ٔأنه �ینيث دي �روس ا�كتور وذ�ر .120
 ٔأثناء الرابع العمود ذ� هبا وصف اليت رىأ�خ الطرق ٕا�دى ٔأن ٕاىل ؤأشار. النظر قيد ؤأنه ا�راسة من مزید ٕاىل حتتاج

ؤأفاد . القبیل هذا من يشء ٔأو، أ�سايس النظام يف تظهر ما �درا ٔأو تنطبق ما �درا هناك قضا� ٔأن يه التقدميي العرض
 فهومم  ذ� ٔأیضا ٔأن ٕاىل �روس ا�كتور ؤأشار. ب�اهنم يف س�تعقد اليت �ج��ات ويف اللجنة يف حمل نقاش مسأٔ� بأٔهنا

 مع تعام� �یفية عن السؤال �روس ا�كتور وتناول. منوذج اللجنة �ى یو�د السبب ولهذا مراكش معاهدة يف حقيقيا ٔأصبح
 من الغرض ٔأن ٕاىل ؤأشار القضا� قامئة يف ٕادرا�ه یعزتم يف هذا الصدد، ٔأنه وذ�ر، التصنیف يف احلدود �رب النقل مفهوم

 ٔأخرى بطرق �د�هثا تبدأٔ  ٔأن ميكهنا اللجنة بأٔن �روس ؤأفاد ا�كتور. القضا� قضیة من من لك رشح ليس هو التصنیف
 ؤأشار. ��اكمل ونفذ�ها املعاهدة �ىل صدقتا اللتني ا�ولتني منوذج ٕاىل والنظر مراكش مبعاهدة البدء �الل من ذ� حول
 ٔأن يف ٔأم� عن ؤأعرب. والعكس" ب" الب� ٕاىل" أٔ " الب� يف النََسق لعمل املؤهل العمل نقل ميكن، الطریقة هبذه ٔأنه ٕاىل

 �روس ا�كتور ؤأ�رز. ممكن ذ� أٔن وذ�ر، �قرتاح هذا مناسب مثل اقرتاح �الل املناقشة، ٕاىل من اللجنة، تتوصل
 ٕاىل ٔأیضا �سلميها فميكن، صك ٔأي مع یتوافق مبا" ب" الب� دا�ل للحفظ �ُس�ة معل ٔأمكن ٕاذا ٔأنه وذ�ر مكثال احلفظ مسأٔ�

 من كجزء القضیة هذه �شأٔن مناسب �ل ٕاىل اللجنة تتوصل ٔأن يف ٔأم� عن ؤأعرب. وصوهنا حلفظها" ب" الب� يف كتبةم 
 .أ�خرى القضا� من مزجي

 بني �روس هبا ا�كتور اليت سريكز الكيفية حول توضی�ا �حتاد ا�ويل لرابطات ومؤسسات املكتبات ممثل وطلب .121
 ٔأن املمثل وذ�ر. يشء لك س�یتناول اكن ٕاذا ما ٔأو �لهيا سريكز اليت وا�االت املوضو�ات ونوع التايل وشهر ٔأ�ریل احلني ذ�

�ح �رووز ا�كتور  املؤكدة �ري أ�ش�یاء من وجفوات، الغموض من ظهور الكثري اللجنة �رى ٔأن احملمتل من ٕاىل ٔأنه مرات �دة مل
 مزا� یقو� حول ذ� ٔأن یعتقد ما حول �رووز �ىل رٔأي ا�كتور التعرف وطلب تتناولها ال الوقت ذ� يف القوانني ٔأن �رد

 توضی�ا املمثل وطلب. الیقني �دم من اخلروج طریقة قدما يف تفسري امليض من بنوع �سمح اليت مرونة ا�ٔكرث أ�حاكم
 الب�ان تت�ذها اليت اخلیارات حتدید يف الس�یاسات تأٔثري یذ�ر عندما �روس ا�كتور ٕا�هيا �شري اليت الس�یاسات نوع �شأٔن
 هبا تعمل اليت الطریقة �ىل الضخم التبا�ن تأٔثري مدى بفهم اه�مه عن املمثل ؤأعرب. هبا اخلاصة حق املؤلف قوانني �شأٔن
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 ؤأحاكما رشوطا خمتلفة ٔأسواق يف أ�ش�یاء بیع وحياول احلدود �رب یعمل خشص ٔأي هبا یوا�ه اليت والطریقة معا أ�سواق
 .القيام به � �ُسمح ما �شأٔن خمتلفة

 القضا� من العدید معاجلة يف اللجنة ٕالیه س�تذهب ا�ي �ملدى یتعلق ف� ٔأنه �ینيث دي �روس ا�كتور وذ�ر .122
 يف كثريا ما تظهر قضیة ٔ�نه كمنوذج احلفظ اختار ٔأنه وذ�ر. خمتلف شلك � س�یكون قضیة لك يف املتبع ا�هنج فٕان، ا�تلفة
 يف ٔأنه �روس ا�كتور ؤأشار. نظره و�ة توضیح يف �سا�د اليت املتغريات ٔأو العنارص من ه �ددب ؤ�ن الوطنیة القوانني
 مسؤولیة �ىل املفروضة �لتقيیدات �ساس�یة املتعلقة يف الُنظم، املثال سبيل �ىل، أ�خرى النظم أ�ساس�یة من العدید
 عن ؤأعرب. قلیال ٔأوحض �شلك تقدميها ویمت ٔأ�سط ؤأقل ةاملقارن عند ما �كون املتغريات �ادةً ، التعدي �ا� يف املكتبة

 �حتاد ا�ويل لرابطات ومؤسسات املكتبات من ممثل وطلب الحق وقت يف أ�خرى أ�س�ئ� �ىل لٕال�ابة اس�تعداده
 .الوقت ذ� �لهيا يف جيیب ٔأن �روس من ا�كتور �رید اليت القامئة من وا�د اختیار

 توجيه يف مرونة ا�ٔكرث أ�حاكم مزا� ماهیة �شأٔن توضی�اابطات ومؤسسات املكتبات �حتاد ا�ويل لر  ممثل وطلب .123
 .املؤلف حق ٕاصالح يف الغموض مع مسأٔ� التعامل طریقة

اجلوهر  ٕاىل وصل ٔأنه ٕاال"، مغوض" لكمة اس�ت�دم ٔأنه یعتقد ال ٔأنه من الرمغ �ىل ٔأنه �ینيث دي �روس ا�كتور وذ�ر .124
 وهو، الثالث اخلطوات �ختبار تبدأٔ  ٔأن ميكن اليت �ح�الت من مجمو�ة قدم ٔأنه وذ�ر. لصكا من نوع صیا�ة يف والقضیة

، التفاصیل زادت لكام ٔأنه اقرتح ٔأنه ٕاىل ؤأشار. للغایة مفصال لصك ما �كون، املر�� هذه يف اللجنة فيه تو�د ا�ي املاكن
 �ىل �روس ا�كتور وشدد. املس�تقبل يف معها والتكيف دیدةاجل مع �حتیا�ات التوافق يف �برية مرونة اللجنة فقدت لكام
 �كون ٔأن ینبغي ما هو صاك ما س�تطرح اكنت ٕاذا اللجنة ستت�ذه ا�ي املفصل املثال هذا عن الرتاجع مدى عن التساؤل ٔأن
 ٔأساس�یا نظاما �سن عضو ب� ٔأي ٔأن لضامن اكفية توجهيات یعطي ٔأن ميكن الصك اكن ٕاذا ما العميل، ٔأي مسأٔ� التدبري فيه

 وحيرتم ذ� النظام معلیا جتع� اليت ا�اكفية اجلهد املبذول، التفاصیل هذا قد راعى ؤأدرج، يف التوجهيات ت� مع متسقا
 أٓخر سؤال هناك س�یكون، نفسه الوقت يف ٔأنه ٕاىل ؤأشار. معا أ�خرى املعنیة وأ�طراف احلقوق ؤأحصاب املكتبات ٔأهداف

 یتحقق ما �درا ٔأنه ٕاىل ؤأشار، الصعب التنس�یق بعض هناك س�یكون ؤأنه اكفية توجهيات یقدم نأٔ  ميكن الصك اكن ٕاذا عام
 الویبو الصادرة من التوجهيات تتبع دو� لك ٔأن اللجنة س�تعمل، �امة بصفة ؤأفاد ٔأنه. املؤلف حق قانون يف التام التوافق
 التصنیف هذا یقدم ٔأن يف ٔأم� عن �روس ا�كتور ؤأعرب .العام وتو�ه املكونة بعنارصه التنبؤ ميكن ٔأساس�یا نظاما س�تضع
 .معومية ٔأكرث و�كون عنه ترتاجع ٔأم التفصیل من املس�توى هبذا صك ٕاىل س�تطمح اكنت ٕاذا ف� للتفكري التفاصیل هذه للجنة

. ا�هنايئ لشلك املنتج �روس ا�كتور تصور �یفية حول ٕایضا�ا للمكتبات إاللكرتونیة ش�بكة املعلومات ممث� وطلبت .125
 قامئة لعرض العمود يف املوحضة اخلیارات ٔأ�د اختیار من سيمتكن اكن ٕاذا ما، املثال سبيل �ىل، مبعرفة ؤأعربت عن اه��ا

 .ٔأخرى بطرق البیا�ت لتصفح ٔأو اخلیارات ت� �هيا اليت �لب�ان

 أ�هداف ببعض یتعلق ف� للغایة مفيدة بطریقة والت�لیل البیا�ت عرض �رید ٔأنه �ینيث دي �روس ا�كتور وذ�ر .126
 حيدد ؤأنه ال، ٔأرقاما وليس، ٕاحصاءات ليس الت�لیل ٔأن �ىل وشدد. اللجنة �ىل ممكن هو ما عرض هو الرئييس الهدف ؤأن

 �لتايل �رى ال بأٔنه �روس ؤأفاد ا�كتور. أ�عضاء ا�ول مجیع تتبعها ٔأن ینبغي اليت ال�ذج بعض ٔأو املثايل أ�سايس النظام
 یدفع ٔأن شأٔنه من ذ� ٔ�ن أ�سايس نظا�ا يف العنرص هذا اعمتدت اليت الب�ان یذ�ر مث عنرصا یأٔ�ذ ٔأن شأٔنه من عرضا
 بل، ش�یو�ا ا�ٔكرث اليشء هو ليس املر�� ت� يف حقا اللجنة �ریده ما ٔأن ٕاىل ؤأشار. ش�یو�ا ا�ٔكرث هو ما قياس حنو اللجنة

 احلفظ قوانني يف �دا الشائع ٔأنه من وذ�ر. القانون ٔأهداف حتقيق مع ا�ساقا رثٔأك هو وما تفكريا مدروس ٔأكرث هو ما
 یقول �ملقارنة ا�ول من �دا قلیال �ددا لكن، تلفه ٔأو املصنف تدهور �ا� يف تطبیقها یمت ٔأهنا ب� ٔأي تقول ٔأن و�ستبدال

 هو هيمه ما ٔأن �روس ا�كتور ؤأكد .ر�د ٔأو هش ٔأو للخطر معرضا املصنف اكن ٕاذا ینطبق اخلاص �حلفظ احلمك ٕان
مطرو�ة �ىل  أ�فاكر مجیع �كون حبیث الت�لیل يف وطر�ا أ�عضاء ا�ول قوانني تو�د يف اليت اجلیدة ٕاىل أ�فاكر التوصل
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. قبلاملس�ت  للترشیعات يف س�هنا حتتفظ به من هذه أ�فاكر يف یتعني ٔأن ما وحتدید وتقيميها بفحصها تقوم اللجنة ليك الطاو�
 يه ت� ٔأن للجنة توحض بطریقة املواد تقدمي �یفية حول ٔأفاكر بأٔي اه�مه ؤأكد الب�ان بقوامئ ص� وجود یتصور ال ؤأفاد بأٔنه

 .به تقوم ا�ي العمل فهيا يف التفكري �لهيا اليت �ح�الت

 للناس تتيح أٔدوات �مو�ة ا�تبد بأٔنه التوصیف وصف العدل من اكن ٕاذا عام امجلعیة ا�ولیة للنارش�ن ممثل وسأٔل .127
 �روس بني ا�كتور �راه ٔأن ميكن �ام فرق هناك اكن ٕاذا ما �شأٔن توضی�ا وطلب. مالمئة قوانني وضع �ىل أٓراهئم تطبیق

 ميكن ا�ي التدا�ل يف فكر قد �روس ا�كتور اكن ٕاذا مبا اه�مه عن املمثل ؤأعرب. املنشورة و�ري املنشورة املصنفات
 اليت ميكن الكيفية �شأٔن توضی�ا وطلب. الیتمية املصنفات قضا� كثريا ما �كون هناك ٔأن وذ�ر احلفظ جمال يف جيده ٔأن للمرء

 � ذ� �لفعل. ٔأمكن ٕاذا ما التصنیف ٔأو بتطو�ر یتعلق ف� الفئات تدا�ل مسأٔ� يف التفكري �روس هبا ل�كتور

اللجنة يف  ا�ي تت�ذه املسار لتصور رائعة وس�ی� �كون قد أ�دوات مجمو�ة ٔأن �ینيث دي �روس ا�كتور وذ�ر .128
 قضیة ٔأو �ربط مفهوم ص� من املفيد ٔأن �كون هناك ٔأن یتخیل ٔأن ميكن ٔأنه ٕاىل �روس ا�كتور ؤأشار. التعامل مع التصنیف

 مبفهوم یتعلق ٔأنه، ف� ٕاىل ؤأشار. القوانني من ا�قيقة الصیا�ة من مثالني ٔأو مبثال بل الب� �مس ليس، التصنیف يف عنرص ٔأو
 �ىل، �دید ٔأسايس نظام صیا�ة يف البدء يف �رغب ٔأهنا ٔأخرى منظمة ٔأي ٔأو ب� قالت ٕاذا ٔأدوات، مجمو�ة �عتباره التصنیف

. أ�سايس النظام هذا يف صیا�ة للبدء منه لال�س�اب فعلیة صیغة لغویة �یه س�یكون الب� ذ� فٕان، احلفظ املثال سبيل
 القانون يف أ�حيان بعض يف تعریفها یمت فٕانه، املنشورة و�ري املنشورة �ملصنفات یتعلق ف� ٔأنه ٕاىل �روس ا�كتور ؤأشار
 دكتور ؤأشار. احلفظ جمال يف يه املنشورة و�ري املنشورة حول رأٓها اليت الرئيس�یة النقطة ٔأن وذ�ر. خمتلفة تعریفات وهناك
 فهيي مسأٔ� و�� استبدالها ميكن ال، فُقدت ٔأو اختفت ٕاذا ٔ�هنا �بري خلطر ةاملعرض يه املنشورة �ري املواد ٔأن ٕاىل �روس

 �ا� ٔأن ٕاىل ؤأشار احلا�ة عن وز�دة و�كرار �االت تدا�ل �دوث یتوقع بأٔنه ا�كتور �روس ورصح. احلفظ جمال يف �مة
 س�ی�افظ ٔأنه ٕاىل ؤأشار. �ستبدال واننيق يف ٔأیضا تظهر احلفظ يف املفص� العنارص معظم ٔ�ن البدایة يف س�تظهر �برية مهنا

 مع �لتعامل والب�ان املنظامت تقوم أ�حيان بعض يف ٕا�هيا ٔ�نه مرجعیة يف ٕاشارة أ�قل �ىل ٔأو خمتلفة قضا� يف ذ� �ىل
 ضامن هشأٔن من هذا ٔأن ٕاىل ؤأشار. املوضوع لهذا مصاحبة القضا� مجیع �كون ٔأن �رید فهو و�ا أ�خرى تلو وا�دة القضا�

 ٔأثناء بذ� القيام من �متكن ٔأن يف ٔأم� عن ؤأعرب، دراس�هتا املراد العنارص لك يف معا وا�د ماكن يف مجیعها ٔأن �كون
 .املرشوع هذا يف امليض

. ٔأدوات مجمو�ة �ىل حيتوي بأٔنه العمل وصف مت قد �كون ٔأن یود ٔأنهاملؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفية  ممثل وذ�ر .129
 قانون يف حق املؤلف قسم يف اكن مبا مقارنة �س�تثناءات �ا� يف نظر قد �روس ا�كتور اكن ٕاذا ما حول سؤ� وطرح
 .النامية الب�ان اس�تثناءات �شأٔن ا�منوذ� تو�س

 �لنس�بة أ�قل �ىل ٔأنه وذ�ر. 1976 �ام ٕاىل یعود ا�منوذ� تو�س قانون ٔأن ٕاىل �ینيث دي �روس ا�كتور ؤأشار .130
 ا�كتور ؤأشار. املكتبة احتیا�ات لتلبیة ومناس�بة اكفية �ُسخ بعمل للمكتبات �سمح ُحمك فهو، �اما عد ُحكامیُ ، للمكتبات

 هو جوانبه ٔأ�د ٔأن وذ�ر. املرء یفض� ا�ي القانون نوع �ىل اع�دا سيئة ؤأخرى جيدة جوانب �ىل ینطوي ٔأنه ٕاىل �روس
 الكثري ٕاىل حبا�ة الب�ان جيعل و�ا �دا �ام فهو، ٔأخرى �حية ومن، يشء ٔأي �ىل ینطبق ٔأن ميكن حبیث للغایة �ام ٔأنه
 فقط ینطبق تو�س قانون ٔأن ٕاىل الوقت نفس يف �روس ا�كتور ؤأشار .أ�سايس النظام هذا یعنیه ملا احمليل التفسري من
. املنشورة �ري املصنفات من ة�م مجمو�ات �هيا اليت احلدیثة للمكتبات �لنس�بة مشلكة ميثل ؤأنه املنشورة املصنفات �ىل

ؤأعرب . القانون يف وید�لهام الثالث اخلطوات اختبار من أ��ريتني اخلطوتني �كرر تو�س منوذج ٔأن ؤأفاد ا�كتور �روس
 اكنت ٕاذا ما حتدید هو ذ� من الغرض ؤأن �م لغرض موجود الثالث اخلطوات اختبار ٔأن وذ�ر ذ� �شأٔن قلقه جمددا عن

 الثالث اخلطوات اختبار ٔأن �ىل وشدد. الثالث اخلطوات اختبار وهو، �لیه املتفق ا�ويل املعیار مع تتفق لیةاحمل  القوانني
 یتطلب خمتلفا شيئا ویُعد ذ�، الب� ذ� يف واملقميني للمواطنني عندئذ قانو� یصبح، أ�سايس النظام يف وضعه یمت عندما

 هناك س�یكون ٔ�نه �رن التفاقية ليس مفيدا ذ� ٔأن وذ�ر. اخلطوات الثالث الختبار حميل معىن ٕاىل �لتوصل الب� قيام
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 لقانون تو�س الصیغة اللغویة ال تعجبه ٔأنه ٕاىل ؤأشار. الثالث اخلطوات اختبار يف الصیغة اللغویة لت� متنافسون مفرسون
 ٔأفضل. هو ما تفعل ٔأن ميكهنا اللجنة ٔأن وذ�ر. مرت قد س�نة 40 ؤأن

 مصمها اليت الرسوم البیانیة يف التصنیف �دد �شأٔن توضی�ا ٔأمناء دور احملفوظات أ�مر�كيني مجعیة ممثل وطلب .131
حيث  التقدميي عرضه هنایة يف �روس دكتور �ى رشحية ٕاىل النظر من �اء تعقيدا ا�ٔكرث سؤا� ٔأن وذ�ر. �روس ا�كتور

 يف س�یقوم بعم� ملا موضو�ا �كون ٔأن ميكن اليت أ�ش�یاء من سلس� احلفظ بعد ما اجلزء اخلاص �لت�لیل یو�د حتت
 �ُسخ ٔأو احلفظ مثل فئة عن ما �د ٕاىل ختتلف كفئة ٔأدهش�ته اليت احلاس�بات الطرفية ا�صصة ٕاىل أٔشار ٔأنه وذ�ر. التصنیف

 .ذ� �شأٔن توضی�ا وطلب التصنیفات �امل نفس يف بأٔهنا ليست، الصدد هذا يف ؤأفاد،. للمس�ت�دمني

 العودة هو البیانیة الرسوم �دد عن الوقت ذ� يف یقد�ا ٔأن ميكن ٕا�ابة ٔأفضل ٔأن دي �روس �ینيث ا�كتور وذ�ر .132
 ؤأشار. وما ٕاىل ذ�، املوضو�ات ملفاهمي مزدوج معود یو�د �یه حيث عرضه من ذ� حنو ٔأو أ��رية الثالث الرشاحئ ٕاىل
 اكنت ٕاذا موضو�ات من شأٔهنا، �شلك الثالث رشاحئال  هذه يف الرئيس�یة النقاط فٕان، النقطي التعداد ذات النقاط ٔأن ٕاىل

 اس�تعداده عن ؤأعرب توقعه ميكن ملا تقریيب مقياس هناك ؤأفاد بأٔنه. ارسام بیانی ٔأن تصبح حنو مناسب، �ىل مالمئة البیا�ت
 مثال ٔ�نه ا�صصة املتعلقة �حلاس�بات الطرفية املسأٔ� �ىل �لرد سعادته �روس ا�كتور ؤأعرب. الحقا املناقشة هذه ٕالجراء

 لعام املعلومات اخلاص مبجمتع التوجيه يف وٕادرا�ه تطو�ره يف أ�ورويب لالحتاد ؤأن الفضل قانوين تطور ٔأنه ٕاىل ؤأشار. رائع
 یتعلق، أ�ورويب �حتاد قانون لغة يف ٔأنه ؤأ�رز. املكتبات �ىل للتطبیق قابل ٔ�نه مناسب بأٔنه �روس ؤأفاد ا�كتور. 2001
 املفهوم هو هذا ٔأن ٕاىل ؤأشار. لٔ�فراد وا�راسة ٔ�غراض البحث خمصصة حمطات �ىل املكتبة من مصنفات بتوفري أ�مر
 املكتبة جعل حول العامل حول الب�ان �ى القوانني ا�ٔكرث يف التقلیدي للحمك امتدادا یعتربه بأٔنه �روس ا�كتور ؤأفاد. العام

 هو الو�دة الطرفية ا�صصة مفهوم ٔأن یعترب ٔأنه وذ�ر. اخلاصني وا�راسة بحثلل  للمس�ت�دمني ٕالعطاهئا �ُسخ تقوم بعمل
ٔ�غراض  للمس�ت�دمني متا�ا جلع� املصنف من �س�ة �ُرمقن ٔأن، احلا� هذه يف، �اللها من للمكتبة ميكن ٔأخرى وس�ی�

 ٔ�نه للغایة �م بند ٔأنه �رى ٔأنه ٕاىل �روس ا�كتور ؤأشار. املبىن يف خمصصة و�دات طرفية طریق عن، اخلاصة دراس�هتم
 مع السطح �ىل ظهرت طاقة هناك فٕان وهكذا، أ��ري�ن العقد�ن يف ظهرت اليت سن الترشیعات يف العدیدة أ�فاكر ٔأ�د

 ل�ن وعرش�ن دو� هو القانون أٔصبح ٔأنه وذ�ر. التوجيه يف وظهرت لنوع مبتكر من معلیات سن القوانني معلیة خمر�ات
 وفقا ٔأحيا� قوانيهنا يف واعمتدته ذ� وقررت جيدة �ىل ٔأنه فكرة ٕالیه نظرت أ�ورويب لالحتاد �بعة ري� دول واس�تعارته
 القانون تغري �یفية لفهم رائعة طریقة ٔأیضا ولكنه من مفاهمي املكتبات مفهوم ٔأنه �ىل �روس الضوء ا�كتور وسلط. لرشوطها

 .القانون يف أ�فاكر انتشار و�یفية

 �ىل اللجنة الطالع لٔ�مانة ا�لكمة ؤأعطى. �هنامو �نیف والربوفيسور �روس ا�كتور ٕاىل حضور الرئيس ؤأشار .133
 .السابقة دراساته يف �روس ا�كتور قد�ا اليت إال�المية دور احملفوظات وتطو�ر بت�دیث املتعلق العمل

 العمل خلطط وفقا بدور احملفوظات الص� ذات إالضافية املعلومات ربط معلیة بدٔأت بأٔهنا اللجنة أ�مانة ؤأبلغت .134
 الواردة) 2019 يف الثاين �ج�عا�ورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف ( �الل من و�س�تثناءات التقيیدات �شأٔن

 وشامل ممثر �املي فهم تيسري ٕاىل هتدف �ودها ٔأن أ�مانة وذ�رت. السابق يف مایو املعمتدة SCCR/36/7 الوثیقة يف
 البيئة يف اجلدیدة والفرص الت�د�ت �ىل �اص �شلك الرتكزي مع ومتكيهنا دور احملفوظات �ىل للحفاظ ٔأمهیة ا�ٔكرث للقضا�
 �ىل الرتكزي واقرتحت ٔأفضل �شلك املرشوع هذا نطاق حتدید ٕاىل هتدف اجلاریة العملیة ٕاىل أٔن أ�مانة ؤأشارت. الرمقیة

، إالبداعي �حملتوى الص� ذات احملفوظات �ىل س�یكون أ�ول املقام يف الرتكزي نأٔ  أ�مانة ؤأ�رزت. أ�رش�یفية مجمو�ات املواد
، العملیة ت� �الل من بأٔهنا أ�مانة ؤأفادت. اس�ت�دا�ا من املؤلف حق اعتبارات تنشأٔ  عندما أ�خرى املواد مجیع مرا�اة مع

 أ�رش�یفية املواد حبفظ یتعلق ف� احملفوظاتدور  توا�ها اليت املتنو�ة اجلغرافية والت�د�ت املامرسات طرح تصورت
 �ودها ٔأن اللجنة أ�مانة ؤأبلغت. حلق املؤلف ا�ويل �ٕالطار أ�رش�یفية املواد �القة وفهم وتيسري واس�ت�دا�ا ٕا�هيا والوصول

 من العامل ٔأحناء مجیع يف دور احملفوظات اليت تتلقاها من الفعل ردود ٔأساس �ىل العمل مواص� س�تكون الالحقة أ�شهر يف
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 يف مفيد توفري س�یاق أ�عضاء ل�ول ٔأمكن لو ممتنة س�تكون ٔأهنا أ�مانة وذ�رت. ٔأقرب وقت يف ستبدأٔ  اليت املقابالت �الل
 القضا�. هذه حول �قبة ورؤى الب�ان

 عن نةلعدم وجود تقر�ر ٔأويل �ى اللج  شدیدة ٔأمل خبیبة شعورها عن للمحفوظات ا�ويل ا�لس ممث� ؤأعربت .135
 ا�راسات ٔأن ٕاىل ؤأشارت. السابقة جلنة حق املؤلف يف اع�دها مت اليت العمل خطة يف النحو املطلوب �ىل دور احملفوظات

 املكتبات توا�ه اليت حق املؤلف لقضا� ٔأمعق بفهم أ�عضاء ا�ول �زوید ٕاىل هتدف العمل خطط ٔأن تتضمن اليت ا�تلفة
 معظم ٔأن وذ�رت. يه الىت حتظى بفهم هو أ�قل �كون دور احملفوظات رمبا، الثالث ن بنيم ؤأن واملتاحف احملفوظات ودور
 دار حمفوظات يف د�لوا مهنم الكثري ٔأن يف شككت لكهنا أ�قل �ىل وا�دا متحفا وزاروا �ملكتبات جيدة درایة �ىل الناس

 وظائف مع دور احملفوظات وظائف تتدا�ل بي� ٔأنه املمث� وذ�رت. حمفوظات مواد �س�ت�دام ٔأحباث ٕ�جراء قاموا ٔأو
 ٔأن تعين، �بري �د ٕاىل منشورة و�ري جتاریة ٔ�غراض ٕا�شاؤها یمت مل اليت، احملفوظات مواد طبیعة فٕان، واملتاحف املكتبات

 من یأأساس�  جزءا تعد املتعلقة بدور احملفوظات ا�راسة ٔأن ؤأكدت. املؤلف حق يف معینة حتد�ت یوا�ون ٔأمناء احملفوظات
 صدوره يف املقرر من املتعلقة بدور احملفوظات ل�راسة ا�هنايئ التقر�ر ٔأن ؤأوحضت. واملتاحف املكتبات حمفوظات معل خطة

 مبكر وقت يف ٔأولها س�یكون اليت، إالقلميیة الندوات يف املشاركني �زوید یمت حبیث ٔأ�ریل يف للجنة حق املؤلف التالیة ا�ورة
 �ملو�د الوفاء اكن مزمعا ٕاذا نضیعه وقت یو�د ال ٔأنه �ىل املمث� وشّددت. من �الل ا�راسةمبعلومات ، مایو شهر من

املتعلقة بدور  ا�راسة يف العمل مبواص� لفریق للسامح القصوى أ�ولویة ٕایالء �ىل أ�مانة وحثت، ٔأ�ریل لشهر ا�هنايئ
 النظر من إالقلميیة الندوة يف املشار�ون ليك �متكن املناسب قتالو  يف ا�هنايئ التقر�ر ٕاكامل تعذر ٕاذا ٔأنه وذ�رت. احملفوظات

 يف املناقشة اختتام ٔأ�ل من ٔأ�ریل ني للجنة حق املؤلف يفثل�ورة الثامنة والثال ٔأويل تقر�ر ٕاصدار فسيمت، ا�راسة يف
 .ذ� �دوث تضمن ٔأن ميكن طریقة بأٔي للمسا�دة مس�تعد ا�لس ا�ويل للمحفوظات بأٔن وأٔفادت إالقلميیة الندوات

 تُعد فهيا ال مل�ة �ا� اكن هبام جماالن وحفظها احملفوظات جمال ٔأناملؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفية  ممثل وذ�ر .136
 املناس�بة �س�تثناءات ونقص يف تنفيذ احلدود �رب هامة قضا� ٔأیضا هناك بل، حفسب اج�عیا �مة ا�ال يف �س�تثناءات

ومعلیات  ُدور احملفوظات كثريا يف تعمق قد �روس ا�كتور ٔأن واملفيد �ملالحظة اجلد�ر من ٔأنه وذ�ر. انالب� من العدید يف
 املفاوضات املتوقعة �ىل ردود الفعل التعرف �ىل �ىل �ركزي هناك ما بقدر ٔأنه املمثل وذ�ر. عرضه ٔأمث� �الل احلفظ يف

 جماال س�یكون ذ� ؤأفاد بأٔن. للغایة مل�ة �ا� صنعا واحلفظ ظاتدور احملفو  بأٔن اس�تثناءات حول املستندة ٕاىل النصوص
 مع �لتوازي ولكن، �لرضورة أ�خرى ا�االت حساب �ىل ليس، تقدم ٕاحراز يف املت�دة أ�مم هیئة تنظر ٔ�ن للغایة جيدا

 .ٔأخرى جماالت يف حيدث ٔأن ميكن تقدم ٔأي

 سرتكز ا�راسة ٔأن تذ�ر عندما ا�ي تقصده أ�مانة املعىن �شأٔن توضی�ا املؤلف حلق املكتبات رابطة ممثل وطلب .137
، حبق املؤلف محمي حمتوى هو ٕازاءه �لقلق اللجنة �شعر ما لك ٔأن هو �فرتاض ٔأن ٕاىل املمثل ؤأشار. إالبداعي احملتوى �ىل
 .اللجنة موضوع دور احملفوظات �كون ولن مشلكة هناك �كون فلن وٕاال

، الویبو والیة ٔأن ٕاىل ؤأشارت �ام �شلك دور احملفوظات هو ا�راسة موضوع ٔأن اعتبارها يف تضع ٔأهنا أ�مانة وذ�رت .138
 و�لتايل للغایة حمدود لها املتاح الوقت بأٔن أ�مانة ؤأفادت. إالبداعیة �لصنا�ات �سمى ما �ىل �ودها �ركزي يه، ذ� مع

 املؤلف حلق ا�ويل والنظام دور احملفوظات بني العالقة تثريها اليت القضا� �ىل �ودها �ركزي ٕاىل أ�قل �ىل حبا�ة فهيي
 �لرضورة وليس، الویبو ٕاطار يف �لرضورة ليس ولكن، معها للغایة التعامل املهم من اليت أ�خرى القضا� يف التشتت و�دم

 �ربات ومجع الت�لیل �ىل ،أ�ولیة املر�� ت� يف أ�قل �ىل، �لفعل الرتكزي هو ذ� من القصد ٔأن أ�مانة وذ�رت. ٔ�ولویة
 الثقافية �ملؤسسات املتعلق �ملوضوع املتعلقة القضا� توضیح يف �سا�دوا ٔأن وميكهنم یعملون ٔأمناء حمفوظات ا��ن ٔأولئك من

 .حق املؤلف مبسأٔ� مرتبط �ركزيها ٔأن ٕاىل أ�مانة و�لُصت. إالبداعیة
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 اليت املناقشات وراء ا�افعة من القوة بعضا اكن ما ٔأن یعتقد ٔأنه ٔأمناء دور احملفوظات أ�مر�كيني مجعیة ممثل وذ�ر .139
 بأٔمك� املكتبة موضوع يف، وا�اكریيب الالتینية أٔمر�اك ومجمو�ة أ�فریقية ا�مو�ة مثل الوفود وبعض املدين ا�متع ٔأ�رها

 يف ٔأنه ٕاىل املمثل ؤأشار. لشاملا حق املؤلف نظام دا�ل التوازن عن البحث مبسأٔ� �القة �، دور احملفوظات واس�تثناءات
ٔأمناء  ومجعیة ا�ويل ا�لس يف هبا درایة �ىل هو اليت دور احملفوظات مسؤولو یوميا یوا�ها اليت الصعوبة فٕان، الصدد هذا

 استس�ت�د� اليت املواد فئة يف بعضها تضمني یمت واليت، أ�ش�یاء �ىل احلفاظ حول بأٔس�ئ� تتعلق دور احملفوظات أ�مر�كيني
 اكنت ٕاذا �اصةً  ذ� عن طریق ٕا�شاؤها یمت ؤأحيا�، إالبداعیة الصنا�ات ِقبل من مطلوبة �كون وقد إالبداعیة الصنا�ة

 إالداریة الو�ئق من أ�خرى أ�نواع مجیع هناك، نفسه الوقت يف، ٔأنه ٕاىل ؤأشار. نفسها الرشاكت ت� ٕا�دى من حمفوظات
. �رن اتفاقية كتابة طریقة �سبب العنوان نفس حتت تقع طر�ا يف السوق مطلقا اليس الغرض مهن اليت الشخصیة والو�ئق

 ؤأال یمت اجلزء هذا يف إالبداعیة والصنا�ات دور احملفوظات بني العالقة ا�راسة تتناول ٔأن بضامن سيش�ید ٔأنه املمثل وذ�ر
 الفئة ٔأن ٕاىل املمثل ؤأشار. خمتلفة فئات ست ٔأو خمتلفة حموریة نقاط ست حتت التقر�ر تنظمي واقرتح. ا�ٓخر اجلزء جتاهل
و�كون الفئة . حمور الرتكزي من جزءا س�یكون ف� ٕا�هيا إالشارة تمت اليت احملفوظات مجمو�ات يه نوع �كون ٔأن جيب أ�وىل
 بدًء من یاءأ�ش�  مجمو�ة لتغطیة ا�مو�ات هذه مضن حق املؤلف مبوجب احملمیة املصنفات ؤأنواع الو�ئق يه ٔأنواع الثانیة

 احملفوظات �مة ٕالجناز الالزمة أ��شطة ٔأنواع يه الثالث الفئة ٔأن وذ�ر. للغایة وإالبداعیة الفنیة أ�عامل ٕاىل إالداریة أ�عامل
 ت� املؤلف حق هبا یدمع اليت الطرق يه والفئة الرابعة، ذ� ٕاىل وما التكنولوجية امحلایة تدابري مع والتعامل واحلفظ

ا�كتور �روس  دراسات يف حتدیدها یمت اس�تثناءات س�تكون اخلامسة الفئة ٔأن ٕاىل ؤأشار. مينعها ٔأو خلدماتوا الوظائف
 �عتبارها الفئة السادس وذ�ر. احملفوظات ووظائف بني حق املؤلف التقاطع تتناول ٔأن اللجنة تتوقع اليت الوا�دة وأ�مناط

 هذه العنارص مصفوفة س�تنشأٔ  �یف �رى يف ٔأن ؤأعرب عن ٔأم�. احملفوظاتدور  لعملیات الرمقیة البيئة �ىل املرتتبة ا�ٓ�ر
د. ا�تلفة القانونیة التقالید وتتطور يف  اللجنة س�تفع� ما س�تكتشف للمحفوظات هبا موثوق دراسات ٔأي ٔأن �ىل املمثل وشد�

 الیوم يف قدمه ا�ي البیان ٔأن للجنةاملمثل ا ؤأبلغ. تقوضها وال إالبداعیة الصنا�ات س�تدمع س�توفرها اليت التصحی�ات ؤأن
 البنود نص ٔأسايس �شلك یتضمن حبق املؤلف اخلاص إاللكرتوين الربید صندوق ٕاىل إاللكرتوين �لربید ؤأرس� السابق
 .الس�تة

 ذوي وأ�ش�اص والبحثیة التعلميیة املؤسسات لفائدة والتقيیدات �س�تثناءات: أ�عامل �دول من 6 البند
 رىأ�خ إال�اقات

 والبحثیة التعلميیة لفائدة املؤسسات والتقيیدات �س�تثناءات �شأٔن أ�عامل �دول من 6 البند الرئيس افتتح .140
 عن تقر�را اللجنة ٔأعطى قد الربوفيسور ٔأن ؤأ�رز �هنامو �نیف �لربوفيسور ورحب. أ�خرى إال�اقات ذوي وأ�ش�اص

 للربوفيسور ا�لكمة الرئيس ؤأعطى. SCCR/37/6 الوثیقة يف لواردةا اليت توا�ه املتاحف والت�د�ت املؤلف حق ممارسات
 .عرضه لتقدمي �هنامو

 يف �لیه �طالع ميكن ا�ي حق املؤلف وحتد�ت ممارسات عن الویبو تقر�ر �هنامو �نیف الربوفيسور وعَرَض  .141
 :�ىل الرابط )2018 نومفرب 29 امخليس یوم صباح �لسة(

https://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/37#demand 

 بنظام یتعلق ف� املتاحف توا�ها اليت ا�تلفة الت�د�ت عن الشامل العرض �ىل �هنامو الربوفيسور الرئيس وشكر .142
 .وأ�س�ئ� للتعلیقات الباب وفتح الرئيس. أ��شطة يف املؤلف حق

 بعض ٔأشار ٕاىل وجود لكن، SCCR/37/6 الوثیقة يف توصیة وجود �دم إالسالمية ٕا�ران مجهوریة وفد ؤأ�رز .143
 ٔأساس و�شأٔن والعرض التقر�ر بني التناقض هبذا یتعلق ف� توضی�ا الوفد وطلب. �هنامو الربوفيسور عرض �الل التوصیات

 .التوصیة
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 التنفيذي امللخص يف انعكست اليت أ�فاكر الرئيس�یة تلخیص رٔأیه يف �اول �هنامو الربوفيسور ٔأن ٕاىل الرئيس ؤأشار .144
 .املتو�اة لل�لول وتأٔمالت ٔأفاكر جمرد ولكهنا توصیات ليست ت� بأٔن ؤأفاد الرئيس. توصیات ليست و�لتايل

اليت  والت�د�ت املؤلف حق ممارسات �شأٔن التقدميي للعرض تقد�ره عن أ�مر�كية املت�دة الوال�ت ؤأعرب وفد .145
 بدور تعرتف أ�مر�كية املت�دة الوال�ت ٕان وقال الوفد. ا�راسة يف املقدمة املعلومات بعنایة �راجع ؤأفاد بأٔنه توا�ه املتاحف

. للجمهور والثقافية و�حتیا�ات �قتصادیة والبحث والتعلمي للمعلومات أ�ساس�یة �حتیا�ات تلبیة يف املتاحف �دمات
 اليت �شلك، �لمیة ٔأو طبیعیة ٔأو یة�رخي  ٔأو فنیة ٔأو ثقافية اكنت سواء، �لتفاهامت امجلیع �ربط املتاحف ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار

. و�قتصاد ا�متع �منیة وكذ� و�بتاكر إالبداع حتفز املتاحف ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. التعمل لعملیة وتُعد رضوریة للناس �را�
 أ�حياء دائقو� وإالثنوغرايف الطبیعي والتارخي والتارخي متاحف الفن ذ� يف مبا، املتاحف من العدید هناك ٔأن الوفد وذ�ر
 ؤأن اللجنة، احلیوان و�دائق أ�طفال ومتاحف والتكنولوجيا العلوم ومراكز السامویة والقبة النباتیة واحلدائق واملشاتل املائیة
 ميكن ٔأنه ٕاىل الوفد ؤأشار. املتاحف يف املوجودة ا�مو�ات من خمتلفة ما ؤأنواع ٕاىل �د واسعة �شكي� عن تت�دث �لتايل

 البحث �ىل �لفائدة تعود ومجمو�ات، حمفوظات ومجمو�ات، �بت ومجمو�ة، ٔأولیة مبجمو�ات حتتفظ ٔأن للمتاحف
 املؤلف حق یؤ�ر �یف تفهم ٔأن �رید اللجنة بأٔن ؤأفاد الوفد. احملفوظات ودور املكتبات مثل فٕاهنا الطریقة وهبذه، و�كتشاف

 التشابه ٔأو�ه من الرمغ �ىل ممتزية قضا� �هيا املتاحف ٔأن حيث هتاوٕادار  ا�مو�ات من الكثرية أ�نواع هذه ٕاىل الوصول �ىل
، ا�مو�ات دا�ل أ�ش�یاء ؤأنواع ا�مو�ات ؤأنواع املتاحف تنوع ٕاىل �لنظر ٔأنه الوفد وذ�ر. احملفوظات ودور املكتبات بني
 الكيفية �ىل الضوء ٕاللقاء قلیال ٔأكرث فهيا قتتعم ٔأن للجنة ميكن جماالت اقرتاح مث ا�راسة يف الوقت من املزید قضاء یود فٕانه

 املتاحف مجمو�ة ٔأن من الرمغ �ىل بأٔنه ؤأفاد الوفد. موجودة ؤأ�ن ذ� �یفية ٔأهنا �ري ؤأ�ن تعمل ٔأو هبا التقيیدات اليت تعمل
 ٕاذا عام و�ساءل التنوع ٕاىل �لنظر قصد عن ممكن تعریف ملف ٔأوسع اختیار یمت بأٔنه �عتقاد ٕاىل اللجنة دفعت ا�راسة يف

 متحف 55000 بوجود ��رتاف مع، ا�راسة مشلهتا اليت املتاحف �دد من حمددة اس�تنتا�ات اس�ت�الص املمكن من اكن
 �یه س�یكون ٔأنه ٕاىل ؤأشار اس�تنتا�ات ٔأي تقدمي الوقت ذ� يف ٔ�وانه السابق من بأٔنه ورٔأى الوفد. دو� 202 يف موثق
 �ىل بناءً  النتاجئ لت�لیل بیا�ت �ىل حتتوي ٔأن ميكن ا�راسة ٔأن الوفد ؤأوحض. املناقشة يف س�بةاملنا النقاط يف لیقو� املزید
 وتأٔثري ا�مو�ات يف املوجودة املواد ٔأو القطع أ��ریة ٔأنواع بني التبا�ن بعض �ر�ة ٔأفضل فهم ٔأ�ل من وصنفه املتحف نوع

. ما �شلك البیا�ت ت� توفري املفيد من س�یكون بأٔنه الوفد ؤأفاد. اوٕادارهت وعرضها و�روجيها، ر�ا�هتا �ىل املؤلف حق قانون
 .جلنة حق املؤلف دا�ل بعمق حبهثا ٕاىل یتطلع اليت املهمة القضا� من الكثري حتدد ا�راسة ٔأن وذ�ر

 �راعي اكنت ٕاذا ما ٔأو املساواة قدم �ىل املتاحف معام� ميكن اكن ٕاذا ما مسأٔ� �هنامو �نیف الربوفيسور وتناول .146
املتاحف ، املثال سبيل �ىل، حبق املؤلف محمیة �ري مبصنفات فقط حتتفظ اليت املتاحف حىت بأٔنه حق املؤلف اعتبارات

، حبق املؤلف محمیة ٔأ�ریة قطع ٔأي مت� ال ٔأهنا افرتاض �ىل، ٔأو متاحف أ�طفال املايئ املرىب ٔأو متاحف التارخي ٔأو العلمیة
 حىت، حبق املؤلف احملمیة للمواد مكس�ت�دم سواء ٔ�نه ذ� ٔأن ٕاىل ؤأشار. حبق املؤلف حملمیةا املصنفات مضن اعتبارها ميكن

 مبصنفات العنارص ٔأو �لعینة احملیطة معارضهم ٕال�راء اس�تعداد �ىل فس�تكون، حبق املؤلف محمیة �ري مصنفات �هيا اكن لو
 املرىب فٕان، بأٔنفسهم مبدعون هناك اكن ٕاذا ٔأنه امو�هن الربوفيسور ؤأضاف. ٔأخرى وتصو�ریة نصیة و�ئق ٔأو برصیة مسعیة

 �ىل بناءً  ٔأنه وذ�ر .حق املؤلف ٔأیضا ميتلكون مكبد�ني ؤأهنم، فهارس مصورة ٔأو كتيبات س�ُیصدر املتحف املايئ ٔأو
حبق  �متون ٔأهنم وذ�روا لسامعها الكبرية عن سعادهتا ٔأعربت أ�خرى واملتاحف والتارخيیة العلمیة املتاحف فٕان، املقابالت

 یتعلق ف� ٔأنه ٕاىل ؤأشار. املتاحف مجیع ملرا�اة �ا�ة هناك ٔأن �هنامو الربوفيسور ؤأفاد. مبد�ني ٔأو مكس�ت�دمني املؤلف
 .بذ� هتمت املتاحف مجیع فٕان، املساواة قدم �ىل احللول مع التعامل �یفية مبسأٔ�

 املتاحف �شأٔن اجلاري للعمل تأٔییده يف وبناءً  ٕاجيابیا یظل ٔأن يف ٔأن ا�لس �رغب للمتاحف ا�ويل ا�لس ممثل وذ�ر .147
 ٔأول ٔأن املمثل وذ�ر. ا�راسة مبهنجیة تتعلق ٔأساس�یة قضا� �یه، ذ� مع، ا�لس ٔأن ٕاىل املمثل ؤأشار. املؤلف وحقوق

 أ�ش�یاء من واسعة مجمو�ة جتمع املتاحف ٔأن املمثل ؤأفاد. ا�مو�ات حتلیل ٔأغفلت ا�راسة ٔأن �رى ٔأنه للم�لس هو اه�م
 صنف مقابل حمددة، ا�مو�ة صنف حسب الت�لیل تُقسم ال ا�راسة لكن، تعقيدا الوسائط ٔأشاكل ٔأكرث تت�اوز اليت واملواد
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 ٔأو، أ�ولیة ا�مو�ة اكنت سواء، الغرض حسب ا�مو�ة لنوع حتلیال تقدم ال ٔأهنا كام، حق املؤلف مبوجب احملمي املصنف
 رضوري ا�اكمل التقس�مي ٔأن �ىل املمثل وشدد. وما ٕاىل ذبك، حبثیة مواد مجمو�ة ٔأو، وظاتحمف مجمو�ة ٔأو، دراس�یة مجمو�ة

 وٕادارهتا املتباینة ا�مو�ات هذه �ىل احلفاظ يف للمتاحف كت�دي املؤلف حق �شلكه ٔأن ميكن ا�ي التأٔثري ونطاق معق لفهم
 امللخص يف س�� ال، ا�راسة يف موسعة بیا�ت وجود هو لم�لسالثاين ل الشا�ل ٔأن املمثل وذ�ر. وٕا��ة الوصول ٕا�هيا

 أ�مانة طلبهتا اليت 2015 لعام املتاحف دراسة مع تتناقض ٔأهنا یبدو ا�راسة واردة يف ونتاجئ تعم�ت �شلك ا�ي التنفيذي
 أ�مث� ٔأن املمثل وذ�ر. صحیحال  والعرض املتاحف مبامرسات املتعلقة النتاجئ يف �مكن أ�مث� ٔأ�د ٔأن املمثل وذ�ر. ٔأیضا

 ٔأنه ٕاىل املمثل ؤأشار. مجمو�ات اليت يف للمصنفات حق املؤلف و�ا� الیتمية املصنفات �شأٔن نتاجئ �شمل للتناقضات أ�خرى
 عن البحث من جلنة حق املؤلف ٔأعضاء �متكن لكهيام حىت املتحف �راسايتّ  املتناقضة النتاجئ بني التوفيق جيب أ�قل �ىل
 الناحية من مناس�بة ا�راسة هذه اكنت ٕاذا مبا یتعلق للمتاحف ا�ويل للم�لس الثالث الشا�ل ٔأن املمثل وذ�ر. مفيد وعموض

 الناس من العدید ٔأن �كشف املامرسات حول عن املتاحف ا�راسات �س�تقصائیة يف السابقة الت�ارب ؤأفاد بأٔن. المكیة
 املمثل وذ�ر. املؤلف حق قضا� دراسة عند ال س�� حصیح هذا ٔأن ٕاىل ؤأشار ام�نتق من خوفا أ�س�ئ� عن إال�ابة �رفضون

 یمت ا�ي املردود معدل هو وما من ٔأ�ل ا�راسة یمت توزیعها اليت �س�تقصائیة ا�راسة اس�تبيا�ت �دد الواحض من ليس ٔأنه
 إالجاملیة العینة جحم �الل من ٔأیضا تقيميها یمت المكیة املالءمة ٔأن املمثل وذ�ر. �س�تقصائیة ا�راسة ٔأس�ئ� �ىل تلقيه

 وذ�ر. 2018�ام  دراسة يف الواردة لٕالحصاءات وفقا العامل ٔأحناء مجیع يف متحف 55000 احلا� هذه تبلغ يف واليت، املتا�ة
، ا�اوف ت� من الرمغ �ىل بأٔنه وأٔفاد. المكیة الناحية من مالمئة عینة متثل مقاب� 37 اكنت ٕاذا فيه املشكوك من ٔأنه املمثل

 لعمل مؤسيس بفهم أ�عضاء �زوید وبضامن اللجنة يف یمت ا�ي �لعمل ٕاجيايب �شلك للمتاحف ملزتما ا�ويل یظل ا�لس
 .القضیة هذه يف رش�اك ٔأن ا�لس یظل �ىل املمثل وشدد. املؤلف حق یفرضها اليت والت�د�ت املتاحف

، دراسة ٕالجراء ٔأنه الفریق ؤأ�رز. املهنجیة مبسأٔ� اه�مه عن ؤأعرب ٔ�فریقيةا الب�ان مجمو�ة �مس املغرب وفد وحتدث .148
 ؤأشارت. نقدي حتلیيل هنج ٔأو حتلیيل هنج ٔأو وصفي هنج اختیار للمرء ميكن ٔأنه ٕاىل ؤأشار خمتلفة ُهن�ا یعمتد ٔأن للمرء ميكن

 يف رٔأوه ما أٔن ا�مو�ة وذ�رت. وتوصیات تا�اتاس�تن  یمت تقدمي ٔأن من املفرتض، النقدي ا�هنج �الل من ٔأنه ا�مو�ة ٕاىل
 دون معل خطة سابق وقت يف اعمتدت قد اللجنة ٔأن وأٔ�رز التوصیات بعض تقدمي �اول ٔأنه هو �هنامو الربوفيسور دراسة
 ٕاىل التوصیات من نوع ٔأي تقدمي املر�� ت� يف املس�تصوب من اكن ٕاذا عام ا�مو�ة و�ساءلت. نتاجئ ٔأي �ىل مس�بقا احلمك

 ا�كتور ذ� يف مبا، دراسات ٕاجراء بصدد ا��ن اخلرباء مجیع س�تدعو اللجنة فٕان كذ� أ�مر اكن ٕاذا ٔأنه وذ�رت. اللجنة
 يف اس�تنتاج ٔأي ٕاىل تؤدي وال اللجنة معل نتاجئ �ىل مس�بقا حتمك ال وصفية حتلیلیة دراسة شهدت قد اللجنة ٔ�ن �روس
 .توصیات ٕاىل التوصل دون �ملهنجیة التقيد للجنة�ىل ا ینبغي ٔأنه وذ�رت. السابق الیوم

، رمبا، املوضوع نفس تتناول إالسالمية ٕا�ران مجهوریة ووفد املغرب وفد ٔأ�رها اليت أ�س�ئ� ٔأن ٕاىل أ�مانة ؤأشارت .149
 العامة الروح شدیدة بأٔمانة تفرس ٔأهنا أ�مانة وذ�رت. �ملوضوع الص� وثیقة مسائل تبدو ٔأهنا ؤأشارت ٕاىل خمتلفة زوا� من

 ٔأن أ�مانة وذ�رت. توصیات لتقدمي ا�راسات ٕاجراء �ىل یوافقون ا��ن �رباهئا سؤال يف �رغب مل أ�مانة ٔأن ؤأكدت للجنة
، العملیة بدایة يف اللجنة بأٔن ؤأفادت أ�مانة. اللجنة معل نتاجئ �ىل مس�بقا احلمك �دم ٔأ�ل من معدا به القيام یمت يشء هذا

 وأ�ش�اص واملتاحف املامرسني سؤال �الل من ٔأنه تفهم أ�عضاء ا�ول ٔأن أ�مانة وذ�رت. للغایة معلیا �اهن تتبع ويه اليت
 بعض يف ٔأنه ٕاىل أ�مانة ؤأشارت. رشعیني ٔأش�اصا ليسوا ٕازاء ٔأهنم فعلهم رد عن، یوم بعد یوما املش�ت یوا�ون ا��ن

 ٔأو التعقيد من النوع نفس �هيا ٔأن وذ�رت. أ�س�ئ� فيه یطرح ا�ي اقالس�ی رشح �هنامو الربوفيسور یتعني �ىل، املقابالت
 القضا� هذه مع یتعاملون ٔأش�اصا ليسوا هؤالء ؤأفاد بأٔن. دور احملفوظات من ٔأش�اص مع مقابالت جتري عندما القضا�

 تقدم ٔأن حتاول، املر�� ت� يف أأهن أ�مانة و�ررت. اه�ماهتم ماهیة معرفة من اخلرباء �الل من �متكنون لكهنم، �س�مترار
 وذ�رت. اللجنة �ملعلومات يف معلهم ٕ��راء للمندوبني �سمح اليت املعلومات وضوح من قدر ٔأقىص، ا�راسات بفضل، للجنة
 املتعلقة املوضو�ات ٔأیضا ولكن، املكتبات موضوع فقط وليس، ٔأخرى مواضیع لتشمل التصنیف فكرة تثري ٔأهنا أ�مانة

 بعض يف متأٔخرة ولكهنا �اریة التعلمي ٔ�غراض ا�راسة بأٔن ؤأفادت. التعلمي موضوع وكذ� احملفوظات دورو  �ملتاحف
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 یتعني، التصنیف جمال يف العمل تبدأٔ  أٔن قبل ٔأنه أ�مانة وذ�رت. ا�متهیدیة أ�عامل ببعض القيام �لهيا ٔ�ن أ�خرى ا�االت
 يف ٔأهنا للجنة أ�مانة ؤأكدت. السابق الیوم يف �روس ا�كتور من عهنا وبنياملند بعض مسع اليت، التفاصیل بعض �سویة �لهيا
 ما لك يف وستنظر التصنیف يف ستنظر ٔأهنا وذ�رت. ٔأفاكر افرتاض يف الوقت ذ� يف �رغب وال دوریة ٔأو �كراریة معلیة
 معلیاته ب�ر اللجنة �زوید هو، �باحث به القيام �هنامو الربوفيسور �رید ما ٔأن أ�مانة ورٔأت. 2019 �ام �الل به القيام سيمت

 .قصد عن ليس أ�قل �ىل، توصیات ٔأي تتضمن لن ا�راسة ٔأن الواحض أٔن من وذ�رت التأٔملیة

 النامية الب�ان يف ُجترى اليت �س�تقصائیة ا�راسات �دد �شأٔن توضی�ا املؤلف حلق املكتبات رابطة ممثل وطلب .150
 الب�ان يف �ملتاحف ذات الص� املؤلف حبق املتعلقة �شأٔن القضا� به اللجنة خيرب ٔأن �هنامو للربوفيسور ميكن ا�ي وما

 .النامية

 يف ُطلب وكام، اجلغرايف املوقع يف والتنوع، املتاحف بتنوع املتعلقة أ�س�ئ� ٔأن ٕاىل �هنامو �نیف الربوفيسور ؤأشار .151
 جيدة عینة �ىل ما احلصول مهنجیة �س�ت�دام حياول ٔأنه ٕاىل شاروأٔ . �مة يه ٔأس�ئ�، ا�مو�ات لنوع �لنس�بة التنوع السابق،

 املثال سبيل �ىل هناك، �ٔ�رقام هتمت اليت �ملناطق ف� یتعلق الت�دید و�ه �ىل ٔأنه وذ�ر. املتاحف مجیع تنوع متثل قد
 من متحفا 11 تضم ا�راسة أٔن وذ�ر. ا�اكریيب البحر منطقة من واثنان مهنم اثنان، املتاحف من ٔأقل �دد، ٔ�فریقيا �لنس�بة

 املتاحف من ممكن �دد ٔأكرب تضم ٔأن حتاول ا�راسة ٔأن �هنامو الربوفيسور ؤأوحض. أ�وسط والرشق الهادئ واحملیط أٓس�یا
 یطلب ٔأنه ٔأم اللجنة �ىل للمتاحف املئویة النس�بة بتالوة یُلزمه السؤال اكن ٕاذا عام و�ساءل. التقر�ر يف موجودة أ�رقام ؤأن
 .ال ٔأم اكفية العینات اكنت ٕاذا ما فةمعر 

 السؤال من الثاين اجلزء ٔأن ٕاىل ؤأشار أ�رقام يف مفيد ٔأنه الواحض من بأٔنه املؤلف حلق املكتبات رابطة ممثل ؤأفاد .152
 مجمو�ة يف املؤلف حق نظام مع اخلربات اختالف مدى عن �اص �شلك املمثل و�ساءل. التوضیح من مزید ٕاىل حيتاج
 ت� يف �س�تثناءات وضع حول ٔأس�ئ� املمثل وطرح. املتقدم العامل يف املتاحف عن النامية الب�ان يف تاحفامل  من فرعیة

 ومجیع احلفظ ٔأ�شطة يف املشاركة �ىل قادرة املتاحف اكنت ٕاذا عام املمثل واس�تفرس. العمل �ىل تقدر و�یف النامية الب�ان
 الب�ان يف املتاحف قدرة مسأٔ� ٕازاء قلقه عن املمثل ؤأعرب .�هنامو فيسورالربو عهنا یت�دث اليت ا�تلفة أ�ش�یاء ٔأنواع

 .اكفية اس�تثناءات �هيا اكن ٕاذا ما �شأٔن توضی�ا وطلب العمل �ىل النامية

 ٔأن هو �راه ما فٕان، الشخصیة املقابالت �ىل وكذ� و�ربته معرفته �ىل بناءً  ٔأنه �هنامو �نیف الربوفيسور وذ�ر .153
 �كون ال ٕاما فٕاهنا، توفريها یمت وعندما، منوا أ�قل ٔأو الناش�ئة الب�ان توفرها بعض اليت �دا القلی� تثناءات�س�  بعض هناك

 كتابته سبب توضیح، �س�تبيان بدایة منذ، �لیه یتعني ٔأنه �هنامو الربوفيسور ؤأكد. �ُس�ت�دم ال جمرد ٔأهنا ٔأو جيدا مفهومة
ر. و�دت ٕان �س�تثناءات من سيس�تفيدون مدى ٔأي ٕاىل معرفة ؤأن حياول، حق املؤلف هو وما، للتقر�ر  بعض ٔأن و�ر�
 .كثريا �س�ت�د�ا ال مهنا ٔأو �س�تفيد ال ٔأهنا یبدو لكن، �س�تثناءات بعض �هيا الب�ان

 �ق س�� ال، �هنامو الربوفيسور بنتاجئ �بري �ه�م �لام ٔأ�اط بأٔنه فيه أ�عضاء وا�ول أ�ورويب �حتاد ؤأفاد وفد .154
 إالطار ٔأن الوفد ؤأكد. �هنامو الربوفيسور ا�ي �دده النحو �ىل ومعلها �س�تثناءات بعمل یتعلق ف� الوضوح و�دم الوعي
 يف رغبته عن الوفد ؤأعرب. هادفة اس�تثناءات بتقدمي بذ� القيام يف �رغبون ا��ن الوطنیني للمرش�ني �سمح احلايل ا�ويل
 اجلاریة املفاوضات ٕاىل إالشارة یمت ٔ�نه مس�تقبلیة نظرة ٕاعطاء وكذ� الصدد هذا يف ورويبا�ٔ  القانون �ىل الضوء �سلیط
 السائد التوجيه ٔأن اللجنة الوفد ؤأبلغ. للمتاحف �س�تثناءات ؤأیضا الرمقیة السوق يف التفا�يل حق املؤلف اقرتاح �شأٔن
 اس�تثناءات وتقيیدات ٕ�د�ال أ�ورويب �حتاد يف ٔ�عضاءا ل�ول �سمح حكام یتضمن أ�ورويب �حتاد يف املعلومات �متع
 ٔأو املتاحف ٔأو التعلميیة املؤسسات ٔأو للجمهور املتا�ة املكتبات هبا تقوم حمددة اس�تنساخ بأٔعامل یتعلق ف�، النَسخ حق �ىل

 القانوين إالطار ٔأن الوفد روذ�. مبارشة �ري ٔأو مبارشة جتاریة ٔأو اقتصادیة ال هتدف ٕاىل حتقيق مزية اليت دور احملفوظات
 االتصال وحق، النَسخ حق من اس�تثناء ٕ�دراج أ�عضاء ل�ول الوقت ذ� يف �سمح، ذ� �ىل �الوة أ�ورويب لالحتاد
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 املتا�ة املكتبة مبىن يف ا�صصة واحلاس�بات الطرفية، اخلاصة ا�راسة ٔأو البحث ٔ�غراض إال��ة يف واحلق، �مجلهور
 أ�ورويب �حتاد بدأٔ ، 2016 سبمترب من اعتبارا بأٔنه ؤأفاد الوفد. ودور احملفوظات واملتاحف التعلميیة اتللجمهور واملؤسس

 ٔأیضا یفيدان �دید�ن ُحمكني �ىل حيتوي املو�دة الرمقیة السوق �سمى ف� املؤلف حبق املتعلق التوجيه �شأٔن اقرتاح مناقشة
 مبا الثقايف الرتاث مؤسسات مجلیع السامح سيمت، اجلدید احلمك هذا وبفضل مقيالر  �حلفظ سيسمح بأٔنه ؤأشار الوفد. املتاحف

 التكنولوجيا عن النظر بغض مجمو�اهتا يف الرتاث �ىل احلفاظ ٔ�غراض �س�ة ٕ�نتاج أ�ورويب �حتاد يف املتاحف ذ� يف
 وبقاء الرتاث الثقايف الرتاث ساتمؤس  لبقاء مفيدا س�یكون ذ� ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. احلفظ حقوق وز�دة، املس�ت�دمة

 �شأٔن �دید ُحمك ٔأیضا �یه أ�ورويب �حتاد ٔأن الوفد وذ�ر. ٔأطول زمنیة لفرتات معه �لتفا�ل للمواطنني و�سمح الثقايف
 العثور ميكن ال �برية ذات قمية مبصنفات مجمو�اهتا يف حتتفظ الثقايف الرتاث مؤسسات ٔ�ن اس�ت�داثه مت الت�اریة املصنفات

 حتقيق يف سيسا�د ذ� ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. املصنفات هذه �رش يف ٔأساس�یة فهيي و�لتايل، الت�اریة القنوات يف �لهيا
 معاجلة �الل من امجلهور مع املصنفات من أ�نواع يف مشاركة ت� للمتاحف التيسري يف املمتثل أ�ورويب �حتاد هدف

 تنهتيي ٔأن املرحج ومن مس�مترة املناقشات �زال ال، الوقت ذ� يف ٔأنه ٕاىل الوفد ؤأشار. املعامالت �اكلیف طریق عن املشلكة
 �سمى ما اللجنة مع جنب ٕاىل یعقدون جنبا وا�لس أ�ورويب والربملان املشاركني املرش�ني ؤأفاد بأٔن. القریب املس�تقبل يف

 أٔن الوفد وذ�ر. استرشاف جمرد ولكن هذا تاملفاوضا مرا�ل يف ٔأهنا ٕاىل ؤأشار املر�� ت� يف أ�طراف ثالثیة مفاوضة
 النصوص يف البحث ٔ�غراض �س�تثناء لنطاق احملمتل ا�متدید وهو املعلق الس�یاق هذا يف مناقش�ته یمت أٓخر موضو�ا هناك

 هٔأن الوفد وذ�ر. املتاحف مثل الثقايف الرتاث ملؤسسات ؤأیضا العلمي املتعلق �لبحث �قرتاح یو�د يف ا�ي والبیا�ت
 اكنت سواء، معوما متا�ة �س�تثناءات ٔأن يه �هنامو الربوفيسور دراسة ٕا�هيا توصلت اليت النتاجئ ٕا�دى بأٔن �لام ٔأ�اط
 بعض يف رمبا ؤأیضا الوعي �دم هو �لهيا �ع�د دون حتول اليت العقبات ٔأو الشوا�ل ٔأ�د ؤأن للمتاحف، �امة ٔأو �اصة

 بأٔن عن �دم اعتقاده الوفد ؤأعرب .احلقوق ٔأحصاب الصادر�ن من والرتخيص فقةاملوا اس�ت�دام عند القبول �دم أ�حيان
 ٔأن ٕاىل ؤأشار اللجنة هذه معل �ىل حتمك البعض ٔأشار كام �هنامو الربوفيسور توصل ٕا�هيا اليت التوصیات ٔأو �س�تنتا�ات

 وجود ٕاىل �شري اليت للنتاجئ طبیعي تنتاجاكس�  ٔأكرث تبدو ٔأهنا �هنامو الربوفيسور ؤأفاد. الرٔأي �شارك ٔأهنا ٕاىل �رجع قد ذ�
 طریقة هناك بأٔن ا�راسة املغا�ر خللفية اعتقاده الوفد و�رر. املامرسة يف �لتكرار ف� یتعلق مشألك هناك ولكن اس�تثناءات

 .املامرسات ٔأفضل وتبادل التوجيه �ىل احلصول يف �متثل املطاف هنایة يف قدما للميض مفيدة

 حوايل مشلت اليت ٕا�هيا املشار 2015 �ام دراسة س�یاق يف بأٔنه ٔأمناء دور احملفوظات أ�مر�كيني ةمجعی ممث� ؤأفادت .155
 النقطة لكن، املوس�یقي والتأٔلیف املوس�یقية وا�آالت للموس�یقى متحف عن مسؤو� فٕاهنا العامل، حول متحف 55000
 ا�لكمة من أ�ول السطر من ویتضح ذ� لفنیةا املتاحف �ىل فقط �ركز ٔأنه يه منطقية تُعد اليت التقر�ر يف الوحيدة
 املمث� �ر ومل التوصیات يف ��ساق من معني قدر هناك الس�یاق هذا يف ٔأنه املمث� وذ�رت. التنفيذي يف امللخص اخلامسة

 واليت، 12 الصف�ة يف 14 احلاش�یة ٕاىل إالشارة هو یدهشها ا�ي الوحيد اليشء ٔأن ٕاىل ؤأشارت. �بري �شلك �ادیة �ري ٔأهنا
. املوظفني مراسالت ت� �عتبارها أٓخر وحتتوي �ىل حبق املؤلف احملمیة �ري �ملواد �سمى ملا وصفا تقدم تُعد وصفا ٔأو

 محمي تعبري �ىل حتتوي ٔأن ميكن إالداریة املراسالت ٔأن ويه، دور احملفوظات دراسة مناقشة �الل مالحظهتا املمث� و�ررت
 یلعب السوق يف �امل وجود ٕاىل املمث� ؤأشارت. احلاالت من كثري يف للتسویق قابال برياتع  �كن مل لو حىت حبق املؤلف

 املمث� وذ�رت. املعلومات بعض حول نزاع ٔأي هناك �كون ما فنادرا، 30و 29 الصفحتني يف املثارة للقضیة ومناقض دورا
 اس�ت�دموا ا��ن العلامء من تأٔيت اليت املؤلفحق  ٔأذو�ت طلبات عن البحث يف وقهتم من �برية یقضون �س�بة املوظفني ٔأن

يف  �دث ما ٔأن ٕاىل املمث� ؤأشارت. ٕابدا�ا �سبيا ٕابدا�ا وأ�قل ا�ٔكرث إالبداعیة املصنفات من مجمو�ة يف املتحف مجمو�ات
 �كون ما وكثريا ؤلفحبق امل محمیة مصنفات أ�ش�یاء هذه ٔأن اعتربوا ٕاهنم قالوا النارش�ن ٔأو القانونیة إالدارات ٔأن لك �ا� هو

 ٔأحصاهبا مه مبن �شهد ٔأن املتحف من ویطلبون القضا� ت� النارشون یتابع هؤالء ٔأن املمث� واقرتحت. للموظفني مراسالت
. املؤلف حق �ىل نزا�ات هناك ٔأن یعتقد ٔ�نه ذ� ٕاىل وما احلقوق ت� التنازل عن وميكنه �حلقوق �متتع املتحف اكن ٕاذا وما

 مراسالت �شأٔن الربوفيسور ٔأبداها اليت واملالحظات املتحف جتربة بني التوفيق �یفية �شأٔن توضی�ا �املمث وطلبت
 .املوظفني
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 حق املؤلف وحامیة املوظفني مراسالت مسأٔ� لتوضیح الفرصة یعطیه التعلیق بأٔن �هنامو �نیف الربوفيسور ؤأفاد .156
 ؤأن، املوظفني مراسالت وتتضمن حبق املؤلف محمیة �ري مواد ٕاىل ري�ش ا�راسة يف الواردة احلاش�یة ت� ٔأن وذ�ر. احملمت�
 من �الٍ  مبس�توى �متتع مهنم البعض ٔأن ٕاىل ؤأشار. قضائیة والیة لك يف املطلوبة أ�صا� مس�توى �ىل بوضوح یعمتد ذ�

 أ�صا� من �الٍ  مبس�توى خرىا�ٔ  القضائیة الوال�ت �متتع بي� حق املؤلف حامیة ٕاىل املوظفني مراسالت ٔ�ن یقود أ�صا�
ح. حبق املؤلف محمیة �ري مصنفات ٕاىل وتؤدي  من نو�ان هناك �كون ٔأن ميكن ٔأنه توضیح جيب بأٔنه �هنامو الربوفيسور ورص�

ذات  املوظفني مراسالت هو أٓخر ونوع أ�صا� در�ة �سبب حبق املؤلف محمیا اعتباره ميكن ٔأ�دهام، املوظفني مراسالت
 ذ� فٕان، ا�ا�لیني املوظفني ملراسالت احملمت� الزنا�ات ٕاىل �شري عندما ٔأنه وذ�ر. احملمیة حبق املؤلف �ري لأ�ق أ�صا�
 معظم ٔأن وذ�ر. یتعلق �لتطبیق �رشیع مبوجب حبق املؤلف للتأٔ�ر ا�اكفية أ�صا� ذات در�ة املوظفني مبراسالت یتعلق

 یمت ا�ي �لعمل املثال سبيل �ىل، القانون مبوجب ٔأو تلقائیا ٕاما، التلكیف �ىل تنص املوظفني ملراسالت القضائیة الوال�ت
 املوظفني مراسالت �كون ٔأال جيب، ا�هنایة يف حبیث أ�ورويب �حتاد �رشیعات معظم يف ٔأو تلقايئ ٔأ�ىل �لكیف ٔأ�ل من

 .حبق املؤلف محمیة ٔأهنا من الرمغ �ىل حىت قضیة

أٔن العدید من املتاحف حتتوي �ىل مجمو�ات احملفوظات ؤأن الربوفيسور بوظات ا�لس ا�ويل للمحف ممث�ورصحت  .157
ٔأمهیهتا يف تتناول مقتنیات احملفوظات لكهنا مل متت� ٔأن املتاحف ٕاىل يف تقر�ره مواضع يف �دة ٔأشار بصورة موجزة �ن محو قد 

قد ادعى ٔأن مراسالت املوظفني ليست  ٔأن الربوفيسور �ن محوممث� ا�لس  تدمع دور املتاحف مكؤسسات حبثیة. وذ�ر 
قد فهمت ٔأن املادة تعترب  أٔهناورصحت ممث� ا�لس بمحمیة مبوجب حقوق الطبع والنرش وو�دت ٔأن هذه مطالبة �ري �ادیة. 

حياهتا املهنیة العدید من املذ�رات أ�صلیة �الل ٔأهنا كتبت ؤأشارت ٕاىل ٔأصلیة طاملا مل یمت �سخها من خشص أٓخر 
تفرض حتد�ت �اصة �ىل حق املؤلف للمواد احملفوظة التأٔ�ید �ىل ٔأن الطبیعة اخلاصة ممث� ا�لس  تیة للغایة. و�رروإالبداع 

عن سبب �دم معاجلة مسأٔ� البحث يف املتاحف ؤأمهیة مقتنیاهتا ممث� ا�لس  تاس�تثناءات. و�ساءلوجود واليت تتطلب 
 ودمعها بصورة اكم�.احملفوظة 

حبقوق النرش. وذ�ر ٔأن التوضیح اكن یعمتد  ة�ري محمی ان الربوفيسور �ن محو مل یدل ببيان قاطع بأٔهنرصح الرئيس أٔ و .158
 �ىل معاجلة الوظیفة يف ٔأجزاء خمتلفة من العامل.

لكهنا مل �كن الهدف الرئييس لت� و ٔأن الوظیفة البحثیة حملفوظات املتاحف متت تغطیهتا جزئیا، ٕاىل أ�مانة ؤأشارت  .159
تمل ذ�رت أ�مانة ٔأنه اكن �ىل اللجنة ٔأن �سأٔل نفسها عام تبحث عنه �لضبط. ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأنه ال ميكن ٔأن ا�راسة. و 

ٔأن �رباهئا �هيم وظائف ٔأخرى ٕاىل أ�مانة ؤأحملت يف تقر�ر وا�د يف مثل هذه الفرتة الزمنیة القصرية املتا�ة. �اكفة أ�مور 
يف مجیع ٔأكرب �دد من املتاحف اس�تطاعوا تغطیته عطوا الكثري من وقهتم الس�تجواب اكنوا یقومون هبا �ىل التوازي وقد أٔ 

تغطیة مجیع اجلوانب املمكنة للمتاحف ولكن ومل �كن الغرض مهنا ذ�رت أ�مانة ٔأن ا�راسة مل �كن ٔأطرو�ة و ٔأحناء العامل. 
�كون من املمكن وقد تغطیهتا �شلك اكف تمت مل حف ؤأنه ا�سلیط الضوء �ىل �انب وا�د ف� یتعلق �لوظائف البحثیة للمت

ذ�رت و يف املس�تقبل. � املؤلف سعیدة ملا یضیفه كون تس�  اؤأهناهناؤه ذ�رت أ�مانة ٔأن التقر�ر مل یمت و �. �حتدیث ٕاجراء 
اليت تلقهتا �لفعل  أ�مانة ٔأهنا �ىل اس�تعداد لتلقي أٔكرب �دد من املساهامت اليت سيمت ٕارسالها ٕاىل أ�مانة من ٔأ�ل ٕا�راء املواد

 لتقر�ر.من ٔأ�ل ا

اتفاقات �رش قد ٔأ�رموا ذ�ر ممثل الرابطة ا�ولیة للنارش�ن ٔأن املتاحف والنارش�ن يف ٔأحناء كثرية من العامل اكنوا و  .160
. واملطبو�اتمشرتكة، و�ىل غرار املتاحف، اكن النارشون يف كثري من أ�حيان مس�ت�دمني ومصنفني لٔ�عامل إالبداعیة 

املمثل ٔأن الرابطة قد الحظت �شلك �اص إالشارات املتكررة ٕاىل املبادئ التوجهيیة ملد�ري رابطة املتاحف الفنیة وذ�ر 
الس�ت�دام املواد الفنیة احملمیة مبوجب حقوق الطبع والنرش وأ�عامل الفنیة، وافرتض أٔن ت� املبادئ التوجهيیة يف الوال�ت 

ميثل حماو� صادقة من قبل مد�ري املتاحف لت�دید �س�ت�دامات اليت  ذ� انون ولكناملت�دة أ�مر�كية مل �كن لها قوة الق
ٔأن للنارش�ن يف ممثل الرابطة �شلك معقول يف ظل �س�ت�دام العادل يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. وذ�ر القيام هبا ميكن 
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�ادة اس�ت�دام املواد يف منشورات ٔأخرى. تأٔذن هلم �ٕ شادات ٔأحناء كثرية من العامل مبادئ توجهيیة مماث� �شار ٕا�هيا �ىل ٔأهنا ٕار 
عتقد ٔأن املبادئ التوجهيیة مفيدة طاملا اكنت طوعیة و�ري ملزمة. ؤأشار ممثل ت وذ�ر املمثل ٔأن الرابطة ا�ولیة للنارش�ن 

من الوال�ت القضائیة مع  ٕاىل ٔأن احلا�ة الواحضة ٕاىل مبادئ توجهيیة �اصة يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية و�ريهاالرابطة 
مفهوم �ري اكف يف �د ذاته ٔأثبتت للجنة ٔأن �س�ت�دام العادل قد ، وقوانني من وضع القضاةوجود اس�تثناءات مرنة 

يف �كون �  اس�تنساخ وٕا�شاء الفهارس ٕاىل ٔأن الرابطة. ؤأشار ممثل ةمتسقطرق تطبیقه �شلك مو�د و وال ميكن و�امض 
من �رتیاح  �يشءيف هذا  الرابطة ا�ولیة للنارش�ن �رحب ٔأن الرابطةاریة. وذ�ر ممثل كثري من أ�حيان �ا�ت جت

ورقة البحث، "مل نقم بت�دید ٔأي اس�تثناء من شأٔنه ٔأن �سمح للمتاحف �شلك �امض يف �ملالحظة اخلتامية و�طمئنان 
اكنت متفقة متاما �ىل  الرابطة ا�ولیة للنارش�نٔأن  الرابطةذ�ر ممثل و بتسویق البضائع �الیة اجلودة و�سویق أ�عامل احملمیة." 

حلقوق احلرصیة اليت و�ستبدلها �ٔأنه ال ینبغي يف الواقع العثور �ىل اس�تثناءات ؤأهنا س�تحول �س�تثناءات ٕاىل مناذج ٔأعامل 
 يف أ�عامل إالبداعیة.�س�متر 

من ٔأفریقيا و�ساءل وهام  مت متثیلهام وقدما ردودا �ر�مج الص�ة والبيئة ٕاىل ٔأنه مل �كن هناك سوى �یانني ممث� تٔأشار و  .161
من الت�ارة �ىل الصعید العاملي ؤأن %  1ٔأن ٔأفریقيا ال متثل سوى ممثل الرب�مج �راسة. وذ�ر يف اعن معایري اختیار العینة 

�ا �شأٔن ما ٔأرادت توضیو معظمها اكن دا�ل جنوب ٔأفریقيا. و�ساءلت عن السبب يف �دم متثیل مؤسسات وسط ٔأفریقيا. 
ٔأو سيت�دثون نیابة عن الب�ان النامية ٔأن یت�دثوا وصفته بأٔنه المباالة و�ساءلت عام ٕاذا اكن أ�ش�اص ا�ٓخرون قد قرروا 

صوت مؤلفهيم اسامع �ر�مج ٔأن مراقبني من ٔأفریقيا اكنوا يف اللجنة ٔ�هنم ٔأرادوا  ممث� ت. وذ�ر يف ظل وجود ا�ولحىت 
رب�مج ٔأن ال ممث� تاملعيشة. وذ�ر �اكلیف ىت من حضور مثل هذه املؤمترات �سبب �اكلیف السفر و املهمشني ومل �متكنوا ح

ومتاحف ٔأو مت ٕاخرا�ا من ٕافریقيا ٔأقبیة ٔأخرى اكنت موجودة يف ٔأعامل هناك �ددا من أ�عامل اليت اكنت مقرصنة يف ٕافریقيا و 
�ر�مج ٔأنه يف كثري من أ�حيان ميكن للمرء  ممث� تروفني. وذ�ر �ري معمبدعهيا يف متاحف يف مجیع ٔأحناء العامل لكن تو�د و 

. ؤأعربت عن رغبهتا يف اغتنام الفرصة إالذن بوضعها هناكٔأن یذهب ٕاىل املتاحف وجيد ٔأعامال مل یعط مؤلفوها ٔأو منش�ئوها 
توضی�ا حول  ممث� الرب�مج تبطل و نیابة عن شعب ا�اكمريون. و ٕال�رة هذه القضیة نیابة عن �ر�مج الص�ة والبيئة ورشاكهئا 

�ر�مج عن  ممث� ت. ؤأعرباملطبقة املعایري املوضوعیة ٔأو ا�اتیة�ساءلت عن سبب اختیار ب��ن ٔأفریقيني فقط ل�راسة و 
دو� من ا�ول أ�عضاء يف الویبو. و�ساءلت  191من ٔأصل  50يف معرفة سبب وجود اس�تثناءات �شلك �ام يف  ارغبهت

ٔأفریقيا. و�دم وجود اس�تثناءات فيي  ب�ان الشامل أ�ورويب والب�ان أ�وروبیة أ�خرىيف تثناءات اس� وجود عن سبب 
�راس�ته ولكنه حتدث �لفعل عن العرض التوضیحي �ر�مج ٔأن الربوفيسور �ن محو قد ذ�ر احلقوق املعنویة يف  ممث� توذ�ر 

املعنویة ؤأشار ٕاىل ٔأن احلقوق املعنویة ٔأقل وضو�ا، وميكن �لفعل  حقوق الرتاث ٔأو احلقوق املهنیة اليت ال تتشابه مع احلقوق
تناولها يف و�دم الربوفيسور �ن محو العدید من احلقوق تنحیة عن سبب  ممث� الرب�مج ت�رشیع حقوق الرتاث. و�ساءل

 عرضه.

 ذ�ر الرئيس ٔأن ا�راسة مل �شمل احلقوق املعنویة.و  .162

القيام بذ� ٔ�هنا قامت �لبحث �شعر �لرا�ة ٔأثناء إال�ابة �ىل السؤال واكنت  ذ�رت أ�مانة ٔأهنا اكنت قادرة �ىلو  .163
ونظرت يف الردود الواردة من املتاحف أ�فریقية ؤأرسلت عرشات الرسائل ٕاىل خمتلف املتاحف أ�فریقية و�اولت �لك 

ذ�رت أ�مانة ٔأنه ٕاذا اكنت املمث� و  .لكن مل �س�تجب لها سوى متحفنيالعدید من املقابالت �هيا ٕاجراء الوسائل املمكنة 
ذا النوع هبأ�مانة تقوم عندما �شارك قادرة �ىل مسا�دة أ�مانة من �الل رفع مس�توى الوعي بني املتاحف أ�فریقية حبیث 

قوم ٔأن ت�ىل القيام بذ�. طلبت أ�مانة من املمث� فيه حتهثا �ىل املس�توى العاملي، تطبیقه من �س�تبيان، ا�ي �اولت 
، ٔ�ن أ�مانة حبا�ة مواقفهمل�ا�ت وتوضیح �ٕ فعلیا ٕاىل أ�مانة یعودوا حىت بني املؤید�ن حف يف الب�ان و االوعي يف املتبنرش 
مع حبیث تقوم �التصال  اللجنة ا�امئة املعنیة حبقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة ٔ�هنا اكنت �ارضة يف مناقشاتملسا�دهتا ٕا�هيا 

أ�مانة بأٔهنا مل �كن قادرة �ىل �نتقال من ب� ٕاىل أٓخر للت�دث مع مجیع مد�ري املتاحف �شلك  رصحتواملتاحف. 
معهم. وذ�رت أ�مانة ٔأن مندوب �حتاد أ�ورويب ٔأشار ميكهنا عندما تعود ٕاىل ب�ها ٕاجراء اتصاالت املمث� ؤأن فردي، 
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لتبادل ٔأفضل ومس�تعد�ن ء اللجنة �متني �ملوضوع �شلك حصیح ٕاىل ٔأنه دا�ل ٕا�دى هذه املؤسسات، اكن مجیع ٔأعضا
ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأهنا رٔأت ٔأن بعض الب�ان مل �س�ت�دم و ذ�. القيام ب هتاليس من مسؤولیالویبو املامرسات، لكن 

ا، ؤأن أ�مانة �س�تثناءات والتقيیدات، �ىل الرمغ من ٔأهنا اكنت قانونیة ومتوافقة متاما مع املعاهدات ا�ولیة اليت وقعت �لهي
أ�حاكم اليت رمبا مل �شأٔن ت� املعرفة والتوعیة ف� بيهنا �س�ت�دم يف تبادل ٔ�دوات التوصل ٕاىل مس�تعدة دامئا للعمل �ىل 

 .ٕاك�دى الوسائل�كونوا �ىل �مل هبا حىت �متكنوا من اس�ت�دا�ا 

غرايف وتنوع �رشیعات حقوق التأٔلیف والنرش ٔأشار الربوفيسور �نیف �ن محو ٕاىل ٔأمهیة التعلیق �ىل تنوع املوقع اجلو  .164
متت معاجلة احلقوق املعنویة، فقد يف العرض ويف ا�راسة، ورد ا�تلفة ٔ�ن احلقوق املعنویة لها ص� �لفعل �ملتاحف، وكام 

توصل من ر ٔأنه وذ� اا�رتا�ٔأمهیة �حلقوق املعنویة. ؤأشار ٕاىل ٔأنه س�بق ٔأن ذ�ر مدى �شأٔن  ةحمددٔأي شوا�ل حتدید ومل یمت 
مل مع التعاو�اولت ٔأن املتاحف اكنت شدیدة احلذر عندما یتعلق أ�مر �حلقوق املعنویة ٕاىل  الشخصیة املقابالت �الل

ٔأشار أ�س�تاذ �ن محو و احلقوق املعنویة. و��رتام اكمل مع �رتام تعاملت بأٔقىص قدر ممكن من �ت� احلقوق بعنایة فائقة و 
یمت املعنویة قد سات ركزت �شلك ٔأسايس �ىل احلقوق �قتصادیة لكنه �رر التأٔ�ید �ىل ٔأن احلقوق ٕاىل ٔأنه ذ�ر ٔأن ا�را
 التعامل معها ٔأیضا.

القلیل من ذ�ر ٔأنه متت إالشارة ٕاىل  ٔأشار ممثل مجعیة �ومونیا ا�ولیة املعنیة �مل� العام ٕاىل ٔأن امللخص التنفيذيو  .165
لنسخ الرمقیة للمصنفات ذات الص�. وذ�ر املمثل ٔأن هذا �س�تنتاج مل اخلاصة �حبا� حقوق النسخ اليت تتعلق الصعو�ت 
يف �حتاد أ�ورويب توفر معاجلات قانونیة  القوانني الوطنیة ٔ�ن عیة �ومونیا ا�ولیة املعنیة �مل� العام�لنس�بة مجل �كن متوقعا 

�دم یقني قانوين وجود ؤأن جتزئة القوانني �س�ببت يف  العام، امل�يف املوجودة للمصنفات طبق أ�صل لنسخ اتلفة � 
ٔأدت ٕاىل وجود مناقشات يف أٔن الصعو�ت امجلعیة بلفرتة طوی�. ورصح ممثل ومش�ت �رب احلدود اكنوا حياولون �لها 

العام يف امل� املوجودة للمصنفات طبق أ�صل حول احلا�ة ٕاىل توضیح ٔأن النسخ إالصال�ات السائدة �شأٔن حق املؤلف 
وطرح ٔ�عامل أ�صلیة. اخلاص �جيب ٔأال ختضع حلقوق الطبع والنرش ٔأو للحقوق ذات الص� من ٔأ�ل حامیة �ا� ا�ال العام 

ٔأبلغوا عن ٔأي �ن محو بعمل مقابالت معهم قد أ�س�تاذ من أ�ش�اص ا��ن قام سؤ� حول ما ٕاذا اكن ٔأي ممثل امجلعیة 
لصور. ؤأشار ٕاىل ٔأن الربوفيسور �ن محو قال ٕان ذ� �لتقاط الزوار لتوضی�ا ف� یتعلق  ممثل امجلعیةطلب و خماوف مماث�. 

ؤأشار وذ�ر ٔأن هذه ليست جتربته الشخصیة يف الربتغال. جریت مقابالت مع ممثلهيا أٔ معظم املتاحف اليت يف مسموح به 
واكنت هناك  1918�دايث �رتغايل تويف يف �ام اكردوزو، وهو رسام مجمل ٔأعامل الفنان ٔأنه ذهب لرؤیة ممثل امجلعیة ٕاىل 

، حظر التصو�رٕاىل ٔأنه عندما اتصل مبوظفي املتحف لفهم سبب ممثل امجلعیة . ؤأشار التصو�رحمددة �ىل املتحف متنع الفتات 
قابالت ٔأن ما ٕاذا اكن قد ورد يف املتوضی�ا ممثل امجلعیة . وطلب منع التصو�رٔأرسة الرسام مهنم السبب هو طلب أ�بلغ ٔأنه 

 هناك مسائل مماث� تتعلق مبطالبة ٔأرس الفنانني مبثل هذا النوع من احلظر. 

توضی�ا �شأٔن ما ٕاذا اكن الربوفيسور �ن محو قد ٔأجرى  املكتبات ومؤسسات مجلعیات ا�ويل �حتاد ممثلطلب و  .166
نظرا ٔ�ن �شطة العا�رة لل�دود ل�ٔ �لنس�بة ٔأي حبث رمقي �كشف ٔأي يشء عن مدى كفایة �س�تثناءات املوجودة �لفعل 

و�ساءل ممثل . ا�لس ا�ويل للمتاحفحول العامل مبا يف ذ� وجود رشاكء قوي مع بتعاون قامت قد العدید من املتاحف 
لك يشء ا�ي جيب فيه احلصول �ىل �رخيص �لنس�بة �عاملي الس�یاق ال عام ٕاذا اكن أ�مر �ري مثري لل�دل يف �حتاد 

ٕا�ادة النظر ممثل �حتاد ل�راسة. واقرتح حمدد ذ� جمال یصبح جتاریة. وذ�ر ٔأنه اكن من املس�تغرب ٔأن ٔ�غراض �س�ت�دم 
ممثل �حتاد يف اختصاصات ت� ا�راسة من ٔأ�ل فهم ذ� �ختیار احملدد ٔ�ن ا�راسة ال ميكهنا النظر يف لك يشء. وذ�ر 

مع ميكن تقدميه لت�دید ذ� وملسا�دة اللجنة �ىل حتدید جماالت �ىل اس�تعداد لتقدمي ٔأي د ا�لس ا�ويل للمتاحفٔأن 
 املامرسة ا�ٔكرث فائدة.

 شدد الربوفيسور �نیف �ن محو �ىل ٔأن القضیة أ�وىل اليت ٔأ�رها ممثل مجعیة �ومونیا ا�ولیة املعنیة �مل� العامو  .167
تلفة ف� یتعلق حبامیة حقوق التأٔلیف والنرش للنسخ خم توفر معامالت اكنت معقدة للغایة ٔ�ن العدید من الوال�ت القضائیة 
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ثالثة قرارات فٕان هناك . وذ�ر ٔأنه ف� یتعلق بقرارات احملامك والترشیعات السائدة، سواء اكنت طبق أ�صل ٔأم الالرمقیة 
النسخ یعترب  ة أ�مر�كيةٔأن قرار الوال�ت املت�د�ن محو من الوال�ت املت�دة أ�مر�كية والصني. ؤأبلغ الربوفيسور متضاربة 

عكس ذ�. وذ�ر ٔأن أ�ش�اص �شريان ليف الصني هناك قراران معل �ري محمي حبقوق النرش، بي� الرمقیة متثل طبق أ�صل 
ا��ن متت مقابلهتم من املتاحف اليت حتتوي �ىل قوا�د بیا�ت ٔأرش�یفية واسعة وقا�دة بیا�ت واسعة النطاق لٔ�عامل، قد 

قالوا ٔأنه �شأٔن ذ� �ىل الرمغ من حصوهلم �ىل �رخيص مع ٔأحصاب احلقوق. ؤأشار ٕاىل ٔأن من متت مقابلهتم خماوف طرحوا 
ف� یتعلق �رمقنة أ�عامل بأٔمكلها، فٕاهنم ال �ریدون من ٔأحصاب احلقوق ٕاهناء الرتخيص ٔ�ن ذ� یثري ٔأس�ئ� ف� یتعلق �ملوارد 

خشصا ممن متت مقابلهتم من  37ٔأشار فقد الصور الفوتوغرافية، �لتقاط یتعلق  �ن محو بأٔنه ف��روفيسور رصح واملستمثرة. 
لزوار االصور ٔ�هنم اعتقدوا ٔأن ذ� جزء من الرتوجي للمتاحف وجزء من جتربة التقاط املتاحف ٕاىل ٔأهنم �اولوا �دم حظر 

�ن محو بأٔن أ�ش�اص يسور الربوف رصح ؤأحصاب احلقوق. حظر الصور �سبب حيظرون التقاط ولكن يف بعض أ�حيان 
عندما �كون هناك �دد �بري �دا من الزوار يف احلظر هذا ميكن ٔأن تربر ا��ن متت مقابلهتم ذ�روا ٔأیضا ٔأن را�ة الزا�ر�ن 

الشخيص. ؤأشار الربوفيسور �ن محو ٕاىل ٔأن مسأٔ� التصو�ر عصا من اس�ت�دام املتاحف الكبرية حبیث ال �شعر الزوار 
مل یمت تناولها �ىل و�ه الت�دید ؤأشار ٕاىل ٔأهنا قضیة �مة �سبب جتزئة احلقوق. املتعلقة �الس�تعارة ت كفایة �س�تثناءا

�ن محو ٔأنه �ىل الرمغ من ٔأن ا�راسة مل �كن شام�، ٕاال ٔأهنا �اولت ٔأن �كون واسعة بقدر إالماكن الربوفيسور رصح و
اسة حبا�ة ٕاىل ٔأن تذ�ر �ىل أ�قل مسأٔ� أ�غراض الت�اریة �ىل لتوفري ٔأكرب قدر ممكن من الوضوح للمتاحف. وذ�ر ٔأن ا�ر 

. ؤأشار ٕاىل ٔأن ف� یتعلق �ملتاحفو�ه اخلصوص ٔ�نه اكن من الصعب ا�متیزي بني أ�غراض الت�اریة وأ�غراض �ري الت�اریة 
ءات املو�ة ٕاىل املتاحف ، ٔ�ن معظم �س�تثنایمت وضعهاص� ببعض �س�تثناءات عندما  يهذا ا�متیزي ميكن ٔأن �كون ذ

. ؤأشار ٕاىل ٔأنه ميكن ٔأ�د التوصیات�ل مدروس وليس ميثل ت�اریة. وذ�ر ٔأن ما اكن یقو� ال غراض �ري ا�ٔ تقترص �ىل 
مفهوم أ�غراض مثل معینة حتدید مفاهمي حىت �متكن من للجنة مواص� اس�تكشاف ٔأفضل املامرسات واملبادئ التوجهيیة 

 منه �ىل أ�قل. ٔأو ذ�ر ما هو املقصود الغرض الت�اري �ىل ٔأنه من املهم التعامل مع سور �ن محو الربوفي ٔأكد و . الت�اریة

أ�مانة يف  هاذ�ر الرئيس ٔأن مناقشات القسم �ذبت الكثري من التعلیقات وا�ٓراء. ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن تأٔ�ذو  .168
نة ٔأن الیوم التايل سيبدٔأ مبشاركة الفيمل من قبل احتاد . ؤأبلغ اللج بصورة ٔأمعقاملوضوع مبناقشة �عتبار ٔأثناء قيام اللجنة 

يف اليت متت بناء القدرات یلقي الضوء �ىل معلیة دقائق  6الكتب امليسورة. ؤأشار ٕاىل ٔأنه اكن عبارة عن فيمل مدته 
 املكس�یك من و�ة نظر النارش�ن وكذ� املس�تفيد�ن والكيا�ت املعمتدة.

 أٔخرى من �دول أ�عامل: مسائل 7البند 

مسائل ٔأخرى. ؤأ�لن ٔأن اللجنة س�تتناول موضو�ات ا�ي حيمل عنوان من �دول أ�عامل،  7افتتح الرئيس البند  .169
الرئيس ا�لكمة لٔ�مانة لتقدمي فرقة العمل املعنیة حبق امللكية يف ؤأعطى حق املؤلف يف ٕا�ادة البیع وتعز�ز حامیة احلقوق. 

 .SCCR/37/5ٕا�ادة بیع الفنان، الوثیقة 

ا�ورة السابعة والعرش�ن للجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة، ٔأبدت �دة �الل ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأنه و  .170
ٕاىل �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق البیع وفود اه��ا ٕ�ضافة بند خمصص حلق الفنان يف ٕا�ادة 

الحظت أ�مانة ٔأنه منذ ا�ورة وويل يف ت� اجللسة من قبل وفدي الكونغو والس�نغال. مت تقدمي �قرتاح ا�ٔ وا�اورة. 
اجلانبية ٔأیضا حتت قيادة  الفعالیاتالثامنة والعرش�ن للجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة، مت تنظمي العدید من 

قدم وفدا الس�نغال والكونغو و . يف ا�ادة البیع الفنانحق دة العدید من املنظامت �ري احلكومية لرفع مس�توى الوعي حول ٕا�ا
، ٕالدراج املوضوع يف �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق SCCR/31/5�قرتاح الوارد يف الوثیقة 

اك�ر�ن  تشار�و اء. بناء �ىل طلب ا�ول أ�عضومت اس�تكامل بعض اخلطوات ٔأیضا احلادیة والثالثني. دورهتا ا�اورة يف 
مت تقدمي وٕا�ادة البیع يف السوق. حلق الفنان يف جرادي والس�یدة جویل فاريش يف ٕا�داد دراسة عن أ��ر �قتصادي 

ا�راسة يف اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة، وقدمت معلومات �مة ٕاىل ا�ول أ�عضاء، ال س�� من 
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ٔأشارت و  ق الفنان يف ٕا�ادة البیع ٔأي تأٔثري سليب �ىل التنافس�یة يف ٔأسواق الفن.حللیل �ىل ٔأن �الل ٕاظهار �دم وجود د
بیع وسوق الفن مبشاركة مجمو�ة واسعة ال ٕا�ادة الفنانني يف حول حقوق 2017ٔأ�ریل  28يف الویبو یوم أ�مانة ٕاىل تنظمي مؤمتر 

معلومات �مة ٕاىل ا�ول ٔ�نه وفر ، فا�لیة �مةاملؤمتر ٔأیضا وميثل ق. املناطاكفة من اخلرباء والفنانني املرئیني املعروفني من 
ا�ورة السادسة والثالثني للجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة، وافقت �الل أ�عضاء. ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأنه 

ٕاىل اللجنة �شأٔن العنارص العملیة حلقوق من أ�عضاء ؤأحصاب املصل�ة لتقدمي تقر�ر مكون اللجنة �ىل �شكيل فریق معل 
د�سمرب  13اكن من املتوقع عقد �ج�ع أ�ول لفرقة العمل يف جنیف يف و . حبق الفنان يف ٕا�ادة البیع�متیاز اخلاصة 

 SCCR / 37/5الوثیقة الواردة يف  حق الفنان يف ٕا�ادة البیعفرقة العمل املعنیة حبق امللكية يف  . ؤأشارت أ�مانة ٕاىل2018
مت اختیار �رباء ميثلون فئات خمتلفة من و. مع�العمل ونطاق فریق تقر�ر عن �كو�ن ٔأن الوثیقة طرحت طرائق و وذ�رت 

ؤأاكدميي  اعیةامجلدارة االٕ  تمنظامٕا�دى وممثل من  لمعارضللمؤلفني وممثل ص� �حلق وممثل لٔأحصاب املصل�ة ا��ن هلم 
س�یكون هناك ممثل لرئيس اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة وكذ� و . اتاملزادٔ��د دور وحمايم وممثل 

دعوهتم ستمت منسقي ا�مو�ات إالقلميیة ا��ن �الل العمل من فریق ا�ول أ�عضاء ممث� يف س�تكون �ئيب رئيس اللجنة و 
فرقة العمل �ىل استشارة �رباء حث رضورة، سيمت للمشاركة يف ٔأعامل فرقة العمل بصفة مراقب. ؤأكدت أ�مانة ٔأنه عند ال

معاجلة العنارص هو فرقة العمل واكن اختصاص للحصول �ىل أٓراهئم من ٔأ�ل اس�تكامل التقر�ر. ملهام معینة ٕاضافيني 
معظم القوانني واليت ستشمل، �ىل و�ه اخلصوص، شائعة يف لفنان واليت اكنت العوائد اخلاصة �أ�ساس�یة لنظام حقوق 

حتدید املعدل و احلق اليت یغطهيا أ�عامل و . ومشلت املوضو�ات ٔأساس احلق SCCR/37/5وضو�ات املدر�ة يف الوثیقة امل
املسؤولیة عن ا�فع و ٕادارة احلق و أ�ش�اص ا��ن ميكهنم املطالبة �حلق و املعامالت املشمو� �حلق و طریقة امجلع والتوزیع و 
 .ٔأنه من املناسب تناولهاخرى قد �رى فرقة العمل معلومات حول ٕا�ادة البیع ؤأي مسأٔ� أٔ و 

 ا�ول أ�عضاء واملراقبون.مث الرئيس ا�لكمة ملنسقي ا�مو�ات ؤأعطى  .171

وفد لیتوانیا، مت�د� �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، �قرتاح وذ�ر ٔأنه وثیق الص� بوالیة ممثل ؤأید  .172
ؤأعرب عن لمجمو�ة �لنس�بة لللغایة �مة ن فرقة العمل س�تجمتع �راسة قضیة ه �ٔ عن رسور ا�مو�ة ؤأعرب ممثل اللجنة. 
 ٕاىل عرض ٔأعاملها ونتاجئها يف اجللسة التالیة.تطلعه 

وشدد وفد املغرب، مت�د� �مس ا�مو�ة أ�فریقية، �ىل ٔأن اللجنة ال ینبغي ٔأن تغفل حقيقة ٔأن حق ٕا�ادة البیع  .173
ٔ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة عن شكرها لا�مو�ة ؤأعربت عن ٔأعامهلم. صول �ىل تعویضات مالیة �حلسيسمح للفنانني املرئیني 

SCCR/37/5  ٔأساسا جيدا للعمل والنقاش يف املس�تقبل حول هذه س�ميثالن وذ�رت أٔن ٔأسالیب العمل و�كو�ن ا�مو�ة
 دول ٔأعامل اللجنة.ولویة يف �من العنارص ذات ا�ٔ جيب ٔأن �كون مسأٔ� حق ٕا�ادة البیع و القضیة. 

وفدي الس�نغال والكونغو �ىل اقرتا�ام ٕ�دراج حق ٕا�ادة البیع يف �دول عن شكره لوفد �حتاد أ�ورويب ؤأعرب  .174
مسأٔ� �مة. وقد شلك حق ٕا�ادة البیع جزءا من إالطار القانوين لالحتاد أ�ورويب �ٔكرث من عقد، ميثل أ�عامل وذ�ر ٔأنه 

ٔأید �حتاد أ�ورويب �شدة النقاش ا�ا�ر حول و دو�.  28مجیع ا�ول أ�عضاء البالغ �ددها يف �اص مطبق وهناك �رشیع 
ٔأعضاء و�رباء رٔأي ٕاىل �س��ع ٕاىل ؤأعرب عن تطلعه ٕا�ادة البیع يف اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة 

يف اجللسة السابقة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن اقرتاح ٕادراج �دث ع، كام ٕا�ادة البیالفنان يف فرقة العمل حول العنارص العملیة حلق 
للجنة ا�امئة املعنیة حبق  27ا�ورة املوضوع يف �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة �اد ٕاىل 

ف واحلقوق ا�اورة، و�لتايل ینبغي ٕاعطاء للجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤل 31طر�ة يف ا�ورة املؤلف واحلقوق ا�اورة ومت 
�دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ٕاذا ما مت التوسع يف حق ٕا�ادة البیع أ�ولویة �ىل ٔأي موضوع أٓخر، 

ٕادراج حق  عنارص ٕاضافية يف املس�تقبل. وحث الوفد مجیع الوفود �ىل دمع اقرتاح الس�نغال والكونغو وقبوللیغطي ا�اورة 
 ٕا�ادة البیع �بند قامئ بذاته يف �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة.
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لرئيس �ىل عن شكره لالوفد عرب وأٔ املغرب �مس ا�مو�ة أ�فریقية. وقد ؤأید وفد الس�نغال البیان ا�ي ٔأدىل به  .175
، �شأٔن �كو�ن وطرائق العمل ونطاق فرقة العمل يف تنفيذ SCCR/37/5صیا�ة الوثیقة وشكر أ�مانة �ىل كفاءته املهنیة 

اكن لسد نظرا ٔ�ن الغرض منه ٔأي وقت مىض، ٔأمهیة من �قرتاح ٔأكرث  توقيت اكنو القرار ا�ي اختذته اللجنة ا�امئة. 
ٔأظهرت ا�راسات اليت و �ان. الفجوة املوجودة يف النظام القانوين ا�ويل مبوجب مبادئ املعام� �ملثل يف العمل يف بعض الب

املتعلقة بتنفيذ حق ٕا�ادة البیع يف املش�ت للجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة ؤأیدهتا أأجرهتا أ�مانة العامة 
لفنانني حصول أأقرت معظم ا�ول أ�عضاء بأٔن حق املؤلف يف ٕا�ادة البیع هو مفتاح ضامن و املناطق اليت اكنت موجودة فهيا. 

توازن بني الفنانني ؤأولئك ا��ن یتاجرون يف ٔأعامهلم حبیث ميكن ٔأن حيصلوا مع حتقيق ال ماكفأٔة �اد� ٔأی� مت بیع ٔأعامهلم �ىل 
�روفيسور أٔعامهلم، وهو ٔأمر �م �شلك �اص يف عرص العوملة. ؤأشار الوفد ٕاىل ب�ىل ٔأجر �ادل وحيافظون �ىل ارتباط دامئ 

حول ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل حق املؤلف يف ٕا�ادة البیع واليت ٔأشارت ٕاىل ٔأنه مل �كن ٔأ�دا دراسات ادي جر �روفيسور فاريش و 
البیع ٕا�ادة حق املؤلف يف حظي �قرتاح املشرتك بني الكونغو والس�نغال �شأٔن و هناك ٔأي تأٔثري سليب �ىل سوق الفن. 

ا�اورة واكن ا�مع �زداد مع اس�مترار املناقشات. ��، حتتاج  بتأٔیید معظم وفود اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق
بندا دامئا يف �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف البیع ٕا�ادة املؤلف يف جيب جعل حق و اللجنة ٕاىل ٕاحراز تقدم. 

 دمعهم املزتاید لهذه القضیة.یع الوفود �ىل عن شكره مجل الوفد ؤأعرب واحلقوق ا�اورة ٕالظهار ٔأمهیة هذه القضیة. 

سعى ملاكفأٔة � اكن حق ٕا�ادة البیع �ام ٔ�نه و ؤأید وفد �ینيا البیان ا�ي ٔأدىل به وفد املغرب �مس ا�مو�ة أ�فریقية.  .176
ذا مت اس�تغالل ٔأعامهلم يف ٔأما�ن ٔأخرى من العامل. ؤأید الوفد وجود نظام معیاري دويل يف هیالفنون ا��ن جماالت املبد�ني يف 

قانون حق املؤلف اخلاص هبا ليشمل حق قامت بتعدیل تعز�زا لهذا الهدف،  ،القطاع إالبداعي. ؤأبلغت اللجنة ٔأن �ینيا
اكن مرشوع التعدیل يف انتظار موافقة جملس الش�یوخ الكيين قبل تقدميه ٕاىل الرئيس لیصبح قانو� و الفنان يف ٕا�ادة البیع. 

 املشاركني دمع الر�� إالبداعیة.واجب التطبیق. وطلب الوفد من مجیع 

ؤأید وفد مالوي البیان ا�ي أٔدىل به وفد املغرب �مس ا�مو�ة أ�فریقية. وقد ٔأ�اطت حكومة مالوي بأٔمهیة  .177
املتعلقة س�تنتا�ات �دمع ی. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه س� 2016ٔأحاكم حق ٕا�ادة البیع يف قانون �ام ٔأدرجت القضیة، و�لتايل 

بیع يف مجیع ال ٕا�ادة الفنان يف ��رتاف حبقوق امتالك صك قانوين وملزم دولیا یضمن  س�متكن اللجنة من ملناقشات اليت�
فرقة العمل اليت س�تعاجل العنارص العملیة لنظام معل ونطاق بتشكيل ٕاىل ٔأمهیة القضیة ورحب الوفد ٔأحناء العامل. ؤأشار 

 نتاجئ مداوالت فرقة العمل.ع �ىل �طالٕا�ادة البیع. وتطلع الوفد ٕاىل الفنان يف حقوق 

بیع يف �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة املعنیة ال ٕا�ادة الفنان يف ٔأعرب وفد �حتاد الرويس عن تأٔییده القرتاح ٕادراج حق و  .178
طبق هذا احلق يف املسأٔ� ٔ�نه �لفعل بعض اخلربة يف هذه ميت� حتاد الرويس �حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة. لقد اكن 

�رشیعاته قبل �دة س�نوات. وذ�ر الوفد ٔأن ا�ول أ�عضاء اكنت تت�دث عن الفنانني ا��ن ابتكروا ٔأعامهلم اخلاصة واليت 
 ميكن ٕا�ادة بیعها يف شلك ملموس وليس ٔأي نوع من الفنانني أ�داء.

ح الوفد بأٔنه یؤید �قرتاح لبیان ا�ي ٔأدىل به وفد املغرب �مس مجمو�ة ٔأفریقيا. ورصعن تأٔییده ل وفد بو�سوا� ؤأعرب  .179
يف �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة املعنیة يف ٕا�ادة البیع وفدي الس�نغال والكونغو ا�اعي ٕاىل ٕا�ادة ٕادراج حق الفنان ا�ي قدمه 

ف ٕا�ادة البیع يف قانوهنا اخلاص حبق املؤلالفنان يف ٕادراج حق دراسة اكنت بو�سوا� بصدد و حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة. 
و�ىل �شكيلها ونطاق ٔ�مانة �ىل ٕا�شاء فرقة العمل ؤأعرب الوفد عن شكره لواحلقوق ا�اورة وا�ي اكن قيد املراجعة. 

 تقر�ر ٔأعامل فرقة العمل.�طالع �ىل وطرائق معلها وتطلع ٕاىل 

 معلومات عن فرقة وحتدث وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب وشكر أ�مانة �ىل تقدمي .180
لمجمو�ة أ�فریقية ٔأعرب عن شكره لالعمل وطرائق ونطاق معلها. وشكر الوفد ٔأیضا وفدي الس�نغال والكونغو �ىل اقرتا�ام و 

البث قد ٔأحرز تقدما �بريا، موضوع البند بندا دامئا يف �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة. وذ�ر الوفد ٔأن یصبح اقرتا�ام بأٔن �ىل 
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تعني �ىل اللجنة التعامل معه مرة ٔأخرى يف اجللسة التالیة ٔأمام امجلعیة العامة �بند دامئ يف �دول أ�عامل. واقرتح و�لتايل، ی 
 ورة مقب� و�دم اختاذ قرار يف ذ� الوقت.�ٔأن ترتك اللجنة القرار �شأٔن ٕادراج ذ� �بند دامئ يف �دول ٔأعامل اللجنة الوفد 

وبعضها مل �كن ال تتضمن �رشیعاهتا الوطنیة حق الفنان يف ٕا�ادة البیع من الب�ان  ؤأشار وفد الیا�ن ٕاىل ٔأن العدید .181
آلیة كذ� الرمقينظا�ا يف هذا احلق متضمنا  . وشدد الوفد �ىل ٔأن البحث، و�اصة �شأٔن التنفيذ وأ�داء ف� یتعلق حبق ٔأو أ

مجمو�ة واسعة من ٔأحصاب أٓراء ینبغي مجع و . للمسأٔ�ي ٕا�ادة البیع، س�یكون �ام ومفيدا للجنة ف� یتعلق �لت�لیل املوضوع
هدف فرقة العمل �ىل نتاجئ البحوث وليس تقدمي توصیات �شأٔن الس�یاسات ٔأو وجوب اقتصار املصل�ة و�كرار التأٔ�ید �ىل 

لفهم ٔأفضل ل للتوصتنفيذ ٔأو تصممي نظام حمدد. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده بأٔن ا�راسة اليت ٔأجرهتا فرقة العمل س�تكون مفيدة 
حق ٕا�ادة البیع وكذ� القضا� العملیة مثل وحتمل جيب �ىل فریق العمل البحث يف رضورة و حق ٕا�ادة البیع. خبصوص 

أ�خرى. ال �متتع به ٔأنواع املصنفات أ�عامل الفنیة املرئیة حقا �اصا متنح مربر ربط فائدة ٕا�ادة البیع �لفنان وأ�س�باب اليت 
تأٔثري سليب يف ب�ان ٔأخرى �ري وجود تأٔثري ٕاجيايب ولكن ٔأیضا يف وجود ىل النظر ليس فقط يف ٕاماكنیة حتتاج فرقة العمل إ و 

وتدابري ٔأخرى من اتباع مناجه اململكة املت�دة. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن فرقة العمل حبا�ة ٕاىل ٔأن تأٔ�ذ يف �عتبار 
ٔأنه ینبغي ٕاعطاء أ�ولویة �ىل ا� اليت ٔأ�رها. ؤأكد الوفد من �دید عن ٔأم� يف مناقشة القضالوفد و�ة نظر الفنان. ؤأعرب 

حتت بند محلایة هیئات البث يف ت� اللحظة ؤأن اللجنة جيب ٔأن �ركز �ىل �دول أ�عامل احلايل ومناقشة القضا� أ�خرى 
 املسائل أ�خرى.

مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب ؤأعرب  ؤأید وفد أ�رجنتني البیان ا�ي ٔأدىل به وفد السلفادور �لنیابة عن  .182
. ؤأشار ٕاىل ٔأن مسأٔ� حق SCCR/37/5نتاجئ جيدة. وشكر الوفد أ�مانة �ىل الوثیقة توصل فرقة العمل ٕاىل عن ٔأم� يف 

و�رى حمليل. وال ميكن التعامل معه �ىل املس�توى ا�ا�يل ٔأو املس�توى ا حيو� أأمر متثل بیع �رب احلدود ال ٕا�ادة الفنان يف 
يف مجیع ٔأحناء العامل �شلك مكثف للغایة، واكنوا حبا�ة ٕاىل ٔأن �متتعوا �حلق يف ٔأعامهلم الفنیة ويه تتنقل العدید من الفنانني 

. ؤأید الوفد الرٔأي القائل بأٔن یفتقدونهاكن الكثري مهنم ٔأمر بیع ٔأعامهلم يف اخلارج، وهو �ائدات حقوق ٕا�ادة البیع ٔأو حقوق 
وجيب ٕادرا�ه يف �دول ٔأعامل اللجنة. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن یمت التعامل مع هذه القضیة �ىل �ام اكن  املوضوع

 س�تفادة من املبیعات ا�ولیة ٔ�عامهلم.حىت �متكن الفنانون من �املس�توى ا�ويل 

وفد عن رسوره الس�مترار اللجنة ؤأید وفد �ابون البیان ا�ي ٔأدىل به وفد املغرب �مس ا�مو�ة أ�فریقية. ؤأعرب ال .183
وفدي الس�نغال والكونغو �شأٔن ٕادراج حق الفنان يف ٕا�ادة البیع �بند دامئ يف ا�ي قدمه يف املناقشات �شأٔن �قرتاح 

الفنان �لتقدم احملرز وذ�ر ٔأن حق ؤأعرب الوفد عن رسوره �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة. 
�شأٔن فرقة العمل املعنیة حبق  SCCR/37/5�املیا. وقد ٔأ�اط الوفد �لام �لوثیقة حقا بیع حيتاج ٕاىل ٔأن یصبح ال ٕا�ادة  يف

سيتفا�لون مع ٔأحصاب املصل�ة حىت �متكنوا من ا��ن مت اختیارمه بیع، ؤأعرب عن رسوره ٔ�ن اخلرباء ال ٕا�ادة الفنان يف 
عن الوفد ؤأعرب الفهم املشرتك للم�اطر اليت ینطوي �لهيا احلق. تقامس خمتلفة و اظري منٕا�هيا من والنظر التعامل مع القضیة 

 فرقة العمل.ل یةالنتاجئ أ�ول لرؤیة �ه�م تطلعه 

موضوع حقوق ٕا�ادة البیع ٔ�نه هيدف ٕاىل ضامن ماكفأٔة الفنانني �شلك حصیح و�ادل. ٔأمهیة ؤأشار وفد الربازیل ٕاىل  .184
يف اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف أ�عضاء �رشیعات الربازیل والعدید من الب�ان أ�خرى  يفوجود احلق هو سبب وهذا 

من جتارب الب�ان للتعمل فرقة العمل س�توفر فرصة ٔأخرى للجنة اليت ستتوصل ٕا�هيا نتاجئ ال واحلقوق ا�اورة. وذ�ر الوفد ٔأن 
بیع �مة �شلك �اص. ؤأعرب الوفد عن ثقته يف ٔأن الوثیقة حلقوق ٕا�ادة ال العا�رة لل�دود اجلوانب وتعترب أ�خرى. 

SCCR/37/5  س�توفر ٔأساسا متینا للمناقشات. وذ�ر الوفد ٔأن � من حق ٕا�ادة البیع وحقوق النرش يف عنارص البيئة
رث �ركزيا. القضا� أ�خرى س�یتيح ٕاجراء مناقشة ٔأكفصلهام عن الرمقیة �س�تحقان بند �دول ٔأعامل �اص هبام، مشريا ٕاىل ٔأن 

البث، واليت ذ�رها ٔأولئك ا��ن مسأٔ� ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن ذ� لن یؤ�ر �ىل ختصیص الوقت لقضا� ٔأخرى، مثل 
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لك مهنا �بند حمدد يف �دول طرح القضیة يف مؤمتر دبلومايس ؤأكد جمددا ٔأن تطرح �كتس�بون زخام. ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن 
 أ�عامل س�یكون مفيدا للمناقشات.

فد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية البیانني ال��ن ٔأدىل هبام وفدا الیا�ن والسلفادور ؤأكد جمددا ٔأنه مل �كن يف وضع و ؤأید  .185
بندا �بتا يف �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة البیع ٕا�ادة جعل حق الفنان يف �سمح � بدمع 

بیع يف ٕاطار بند ال حق ٕا�ادة خبصوص قویة ومس�تنرية  اتمناقشٕاجراء مع ذ� یؤید اس�مترار يف ذ� الوقت. وذ�ر الوفد ٔأنه 
فریق العمل هیئة لتقيص احلقائق. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه اكن حریصا �شلك �اص �ىل ومن أ�فضل اعتبار "مسائل ٔأخرى". 

اقتضت ا�اوف اليت ٔأ�رها و يذه يف مجیع ٔأحناء العامل. بیع كام مت تنف ال ٕا�ادة الفنان يف فكرة الرتكزي �ىل العنارص العملیة حلق 
يف ذ� ٔأمهیة لفنون البرصیة. ؤأشار الوفد ٕاىل احول حقوق طبع و�رش ٕاجراء مناقشات ٔأوسع الس�نغال والكونغو  يوفد

�كون من املفيد  حقوقهم يف املصنفات وٕانفاذها، مبا يف ذ� يف البيئة الرمقیة. وأٔشار الوفد ٕاىل ٔأنه قد�ىل الفنانني حصول 
�سخ �ائدات النظر يف مناذج أٔخرى ميكن من �اللها للفنانني املرئیني �س�تفادة من القمية اليت ٔأو�دهتا ٔأعامهلم ؤأشار ٕاىل ٔأن 

ٔأعرب بعض و العامل.  لفنانني املرئیني حوللتوفري التعویض املايل ل الصور يف أ�سواق احمللیة وأ�جنبیة �شلك مصدرا هاما 
اس�ت�دام مقابل املرئیني عن قلقهم �شأٔن �دم قدرهتم �ىل ا�متتع �لعائدات اليت مجعهتا منظامت حقوق �س�تنساخ الفنانني 

ٕاجراء حمادثة حول �یفية تطبیق مبدٔأ املعام� الوطنیة واملعام� �ملثل �رى رضورة ٔأعامهلم يف اخلارج. وذ�ر الوفد ٔأنه، �لتايل، 
واحللول املوىص هبا لتسهیل دفع الرسوم املش�ت الفنیة املرئیة وحتدید تعلقة �ملصنفات العائدات امل ع وتوزیع مجل �لنس�بة

 اس�ت�دام ٔأعامهلم يف أ�سواق اخلارجية.مقابل لفنانني ل  املرئیة

ؤأید وفد جنوب ٔأفریقيا البیان ا�ي ٔأدىل به وفد املغرب �مس مجمو�ة ٔأفریقيا ؤأعرب عن تأٔییده القرتاح وفدي  .186
الكونغو ٕ�دراج حق ٕا�ادة البیع يف �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة. ؤأید ٕا�شاء الس�نغال و 

ٕا�ادة البیع. ؤأبلغ الوفد اللجنة ٔأن جنوب ٕافریقيا تقوم ٕ�صال�ات الفنان يف فرقة العمل ملعاجلة العنارص أ�ساس�یة لنظام حق 
الفنان يف مراجعة قانون حقوق التأٔلیف والنرش اخلاص هبا وتطلع ٕاىل ٕادراج حق  من �اللقوق الطبع والنرش تتعلق حب

 البیع يف قوانيهنا الوطنیة.�ائدات ٕا�ادة 

ٔأعرب وفد بور�ینا فاسو عن تأٔییده القرتاح وفدي الس�نغال والكونغو ٕ�دراج حق الفنان يف ٕا�ادة البیع �بند دامئ يف و  .187
ٔأن للفنانني احلق يف احلصول �ىل د�ل من معلهم. يه قوق الفنان املتعلقة حبفلسفة ال اكنت و �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة. 

 �شمل ٕا�ادة بیع ٔأعامهلم.هذا احلق ورصح الوفد بأٔن 

لیطبق هذا احلق �ىل املس�توى دو� ا�رتفت �لفعل هبذا احلق، و�لتايل، فقد �ان الوقت  80ؤأكد وفد فر�سا ٔأن  .188
 ��رى املئویة ٕال�شاء هذا احلق.لالحتفال �اللجنة  قي �امني ٔأمامه ب. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنالعاملي

 ٔأدرجتؤأید وفد �وت دیفوار البیان ا�ي ٔأدىل به وفد املغرب �مس ا�مو�ة أ�فریقية. وذ�ر الوفد أٔن �وت دیفوار  .189
يف فهنم يف ا��ن یضاربون من ت �ائدابیع يف �رشیعاهتا ؤأشار ٕاىل ٔأنه ینبغي للفنانني ٔأن حيصلوا �ىل ال ٕا�ادة الفنان يف حق 

 مجیع ٔأحناء العامل.

من �رباء ملناقشة مكون �شاء فریق معل املتعلقة �ٕ ؤأید ممثل �حتاد ا�ويل مجلعیات املؤلفني وامللحنني مبادرة اللجنة  .190
ميكن ٔأن حتقق قمية  بیع. ؤأشار ٕاىل ٔأن ممارسة العصف ا�هينال ٕا�ادة الفنان يف العنارص العملیة حلق وٕا�داد التقار�ر عن 

سوف �مكل معل فرقة العمل و  مضافة للمناقشات يف اللجنة وميكن ٔأن تلقي مزیدا من الضوء �ىل اجلوانب ا�تلفة للقضیة.
مت تقدميهام ٕاىل اللجنة يف الس�نوات أ��رية، وهام دراسة الربوفيسور ر�كتسون مرتابطتان النتاجئ اليت توصلت ٕا�هيا دراس�تان 

حول حق ٕا�ادة البیع من و�ة ذات قمية رؤیة قدمت ، واليت 2016يف ا�ورة احلادیة والثالثني يف نومفرب  اطر�مت اليت 
ٔأظهرت ا�راسة أ��رية اليت و الربوفيسور فاريش والربوفيسور جرادي. ٕ��دادها نظر قانونیة، وا�راسة اليت لكفت اللجنة 

ق ٕا�ادة البیع �ىل ٔأسعار سوق الفنانني وجود ٔأي تأٔثري حلو�د دلیل �ىل يف العام السابق يف اجللسة العامة ٔأنه ال یطرحت 
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ٔأو جحم مبیعات ٔأعامهلم. وذ�ر املمثل ٔأن �حتاد ا�ويل مجلعیات املؤلفني وامللحنني واثق من ٔأن حتلیل العنارص العملیة اليت 
أ�عضاء �ىل بدء مناقشات موضوعیة �شأٔن  قامت هبا فرقة العمل، ٕاىل �انب نتاجئ ا�راس�تني املشار ٕا�هيام، سيشجع ا�ول

ميثل ضعیف جممتع وهو جممتع الفنون البرصیة، لصاحل نتي�ة ذات مغزى من ٔأ�ل التوصل ٕاىل اقرتاح وفدي الس�نغال والكونغو 
 إالبداع والرتاث الثقايف للب�ان يف مجیع ٔأحناء العامل يف ا�ورات القادمة.

وتقدم �لشكر �ول أ�عضاء اليت ٔأیدت حق ٕا�ادة البیع ٔأو حق امللكية، وشكر ممثل املنتدى ا�ويل للمؤلفني ا .191
ٕا�ادة البیع �بند دامئ يف �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة يف الفنان يف وفدا الس�نغال والكونغو �ىل اقرتا�ام ٕ�دراج حق اخلاص ل

أ�مانة �ىل معلها. �ىل بیع و ال ٕا�ادة �ائدات املس�تقبل. ؤأثىن �ىل ا�ول أ�عضاء اليت ٔأیدت ٕا�شاء فرقة العمل املعنیة حبق 
ا��ن ٔأداروا املنتدى ا�ويل للمؤلفني معل فرقة العمل من �الل �ربة ٔأعضاء �س�تفيد عن ٔأم� يف ٔأن ممثل املنتدى ؤأعرب 

من ٕا�ادة بیع هذا احلق يف ب�اهنم. وذ�ر ٔأنه من املهم ٔأن �س�تفيد الفنانون يف مجیع الب�ان تأٔسيس ٔأو دمعوا ٔأو یأٔملون يف 
. و�شجیع معل الفنان يف لك الب�انٕا�ادة البیع س�یضمن ا�رتام إالبداع ا�ويل للفنان يف ق احلٕابدا�اهتم، ؤأشار ٕاىل ٔأن 

ؤأشار ٕاىل تضمن شكواك للبیان ا�ي ٔأدىل به وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وا�ي  ٕازاء ؤأعرب ممثل املنتدى عن خيبة ٔأم�
ٕا�ادة البیع قد شهد تقدما يف مجیع ٔأحناء العامل، مبا يف ذ� يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية حيث اكن هناك الفنان يف ٔأن حق 

عن ٔأم� يف ٔأن ممثل املنتدى حق ٕا�ادة البیع. ؤأعرب یقدم ، وا�ي من شأٔنه ٔأن لقانون �ائدات املصنفاتدمع من احلزبني 
 .ا�ي مت احرازهتدمع ا�ول أ�عضاء التقدم 

معارص�ن مت بیع ٔأعامهلم يف مجیع و یتكون من فنانني �ش�ئني  احتاد الكتاب الو�دویني إالیطالیني ٔأن �حتادر ممثل ذ�و  .192
، �اصة يف ب�ان حي� ال یطبق هذا احلقٔأحناء العامل. ورحب مببادرة تطبیق حقوق الفنان يف ٕا�ادة البیع يف مجیع ٔأحناء العامل 

ٕاىل ٔأن ممثل �حتاد أ�عامل الفنیة إالقلميیة. وأٔشار بیع معظم معلیات تمت والصني، حيث  مثل الوال�ت املت�دة أ�مر�كية
ا�ي ینبغي تطبیق حقوق ٕا�ادة البیع أ�دىن خرى ف� یتعلق �حلد ا�ٔ ب�ان يف ال اخلطوة �متثل يف مواءمة احلق يف ٔأورو� و

الفنانني یغطي �لك ب� من شأٔنه ٔأن حتدید �د ٔأدىن ، وذ�ر ٔأن من ب� ٕاىل أٓخر ذ� خيتلف ٕاىل ٔأن ممثل �حتاد �لیه. ؤأشار
رضرا اقتصاد� أ�مر ميثل . لقد اكن ٔ�ن ٔأعامهلم تباع بأٔسعار منخفضةمن هذا احلق �شلك �ام مل �س�تفيدوا  الش�باب ا��ن

ٔأنه  ممثل �حتادمت بیعها. وذ�ر ٔأعامهلم اليت ٔ�ن الفنانني ال یتلقون �ائدات ملكية للفنانني من ٔأي �نس�یة وللسوق الفنیة كلك 
. للمرة أ�وىل�ري مس�تدام ٕاذا مل �كن هناك است�ر مس�متر يف مصدر ٔأعامل الفنانني بعد البیع س�یصبح ٕانتاج أ�عامل الفنیة 

 يف.ٕانتاج الرتاث الثقامن التنوع الثقايف و من أٔكرث �املیة، فٕان هذا التأٔثري س�ی�د من الفن احمليل و ٔأصبح سوق الفن ؤ�ن 

بیع ال ٕا�ادة الفنان يف معاهدة حلق وضع عمل �شأٔن الؤأید ممثل املؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفية فكرة ٔأنه ینبغي  .193
يف فرقة العمل من بيهنم ٔأحصاب املقرتح ادرا�م ٔ�هنا تتعلق �ٔ�عامل الفنیة املادیة. ؤأشار ممثل املؤسسة ٕاىل ٔأن أ�عضاء 

تلفة، مبا يف ذ� أ�ش�اص ا��ن یعملون يف جمال الفنون امجلی� وذ�ر ٔأنه من املهم �لنس�بة هلم مصل�ة ینمتون ٕاىل جماالت خم 
ذ� تعقيدا ٔأكرب �كثري يف وقد ٔأ�ر ذ� ليشمل أ�ش�یاء اليت ميكن للمرء �سخها. التوسع يف ام ٕاذا اكن ینبغي عٔأن �سأٔلوا 

یصبح ا�ٓراء ؤأن يف الفن، وٕاال، مفن �ري املرحج ٔأن یتحقق توافق القضیة، وینبغي ٔأن �ركز العمل �ىل أ�عامل املادیة يف 
قد �رغب اللجنة يف مواضع . وذ�ر املمثل ٔأن هناك تطبیق ذ� ميثل ٔأمرا مثريا لل�دلمرشو�ا قابال لٕالدارة ٔ�ن أ�مر 

معاهدة ٔأو ٔأي نوع من  صكلجمال املصنفات اليت ميكن �سخها، لكنه ذ�ر ٔأنه مل �كن جماال مالمئا فهيا مثل تطبیق احلق 
 .املواءمة

�ات ؤأید ممثل �حتاد أ�فریقي لٕالذا�ة البیان ا�ي ٔأدىل به وفد املغرب �مس ا�مو�ة أ�فریقية. ؤأشار ٕاىل ٔأن  .194
�دا� وس�یكفل وجود ص� حتقيق مسأٔ� ميثل لٕالبدا�ات الفنیة، ؤأن حق ٕا�ادة البیع البث اكنت بني املس�هتلكني الكبار 

 من ٔأعامهلم.�كسب الرزق  الفنان ؤأعام�، كام سيسمح للفنانني دامئة بني
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ٔأن تصبح مسأٔ� حقوق ٕا�ادة البیع ٕاىل ٔأنه س�یكون من دواعي رسوره ممثل املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة ؤأشار  .195
يف ٔأن �سمح ذ� للجنة بندا دامئا يف �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة، ؤأعرب عن ٔأم� 

من اتفاقية �نغي ويف  7�ىل املس�توى ا�ويل. ؤأشار ٕاىل ٔأن حق ٕا�ادة البیع معرتف به �لفعل يف امللحق لیطبق �متدید احلق 
املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة هذا احلق ٔأمهیة  تٔأعطو الترشیع الوطين ملعظم ا�ول أ�عضاء املنضمة ٕاىل هذا االتفاق. 

حقوق ٕا�ادة البیع �ىل �دول ٔأعامل الویبو. وذ�ر یمت وضع عن اعتقاده بأٔنه من املنطقي واملرغوب فيه ٔأن ؤأعرب  ،قصوى
 .متعددة ٕاذا مت توفري امحلایة �ىل مس�تو�تذ� فقط ینجح وسوف أٔن حقوق ٕا�ادة البیع ال تعرف احلدود، ممثل املنظمة 

قرتاح وذ�ر ٔأن فریق اخلرباء ا�ي مت اختیاره لفرقة العمل س�یكون ٔأعرب ممثل �ر�مج الص�ة والبيئة عن تأٔییده لالو  .196
 .وتوضیح مدى ٕاماكنیة حامیة احلقوق�یأٔ �شلك جيد ملناقشة القضیة ورش�ا ٔ�حصاب املصل�ة وا�ول أ�عضاء 

�ول من اللغایة خلص الرئيس ذ� اجلزء من املناقشات، مشريا ٕاىل ٔأن هناك اه�ما �بريا من �انب �دد �بري و  .197
ٕاهنم حيتاجون ٕاىل وقت ا��ن قالوا القضیة �ىل �دول أ�عامل �ٕالضافة ٕاىل أٓراء �دد �بري من ا�ول أ�عضاء ٕ�دراج أ�عضاء 
بند دامئ �ىل � هذه املسأٔ� ٕادراج ٔأن اللجنة مل تتفق يف هذا الوقت �ىل الرئيس . وذ�ر ٔأن الوقت ليس مالمئأأو للتفكري 

فرقة العمل. صورة �شكيل يف �لفعل بت�دیده أ�مانة لٔ�مام قامت يس ٕاىل ٔأنه اكن هناك معل ٔأشار الرئ و �دول أ�عامل. 
د�سمرب  13اج�عها يف املسأٔ� عند و�ات نظرها �شأٔن ل فرقة العمل ميمن اللجنة ٔأن تتطلع ٕاىل تقدالرئيس وقد طلب 

ق ا�اورة. وحث امجلیع �ىل مواص� املناقشات حول هذا للجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقو �ج�ع التايل ويف  2018
 ر�تعز�ز حامیة حقوق خمموضو�ه افتتح الرئيس هذا البند مضن بند �دول أ�عامل ا�ي اكن و املوضوع ف� بني ا�ورات. 

ار ٕاىل �قرتاح، املرسح �ىل املس�توى ا�ويل. ؤأشار ٕاىل ٔأن املسأٔ� قد اقرت�ا وفد �حتاد الرويس قبل اج��ني ؤأش
الرئيس ا�لكمة ؤأعطى أ�مانة. ٔأ�دهتا ، اليت SCCR/37/3املرسح"، الوثیقة  خمر�"طرائق ا�راسة املتعلقة حبامیة حقوق 

 لٔ�مانة لتقدمي الوثیقة.

يف نعقدة امل ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأنه يف ا�ورة اخلامسة والثالثني للجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة و  .198
املرسح �ىل املس�توى  خمر�، قدم وفد �حتاد الرويس اقرتا�ا من �انب �حتاد الرويس لتعز�ز حامیة حقوق 2017نومفرب 

وطلبت اللجنة من أ�مانة ٕاجراء دراسة قد متت مناقش�ته ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن �قرتاح و . SCCR/35/8ا�ويل، الوثیقة 
يف مدرج ذ�رت أ�مانة ٔأن �قرتاح و نتاجئ ٔأعامهلم يف ا�ورة السابعة والثالثني للجنة.  حول حقوق خمر� املرسح وتقدمي

ندرو والربوفيسور ٔأنطون سريجو ا��ن وافقوا �ىل ج مؤلفني هام الربوفيسور �سو�  ت�دد اؤأهن SCCR/37/3الوثیقة 
�ىل در�ة ا�كتوراه يف القانون وعضو  ، �اص�ندرو كنديج ٔأبلغت أ�مانة اللجنة ٔأن الربوفيسور و العمل يف هذا املرشوع. 

�هيا وقانون امللكية ا�ولیة واملنافسة �ري العاد� يف لكیة احلقوق، �امعة مونرت�ل. وتقوم بتدر�س يف نقابة احملامني يف �یبيك. 
ور مقارن ودويل. ق املؤلف من منظحب�شلك رئييس مؤلفاهتا تتعلق يف لك من كندا واخلارج، واكنت املطبو�ات �دد من 

واكن الربوفيسور ٔأنطون سريجو من مواطين �حتاد الرويس وخترج من ٔأاكدميیة موسكو احلكومية للقانون، وحصل �ىل 
يف اكن ٔأس�تاذا مشاراك و حقوق النرش وحقوق امللكية الفكریة أ�خرى. جمال الیو�سكو يف مقعد ا�كتوراه يف القانون وشغل 
يف هذا ا�ال. املطبو�ات العدید من ؤألف ا�اورة يف ا�ٔاكدميیة الروس�یة ملعهد امللكية الفكریة لكیة حقوق املؤلف واحلقوق 

املرسح يف خمتلف ب�ان العامل �ر� ا�راسة دراسة اس�تقصائیة عن حقوق التأٔلیف والنرش تتضمن اقرتحت أ�مانة ٔأن وقد 
حتدید النطاق من �الل املرسح خمر� �ي ینطبق �ىل حقوق ؤأن �سعى �شلك �اص ٕاىل حتدید إالطار القانوين ا�ويل ا

ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن ا�راسة ستنظر يف و املرياث واس�ت�دام ٔأمث� من خمتلف ا�ول أ�عضاء يف الویبو. حقوق وأ��شطة و 
اللجنة يف ٔأ�ریل من  عن سري العمل ٕاىل مؤقتتقر�ر وسيمت تقدمي . السوابق القضائیةحقوق ا�ر�ني املرسحيني مع عینة من 

 .2019وسيمت تقدمي ا�راسة املكمت� ٕاىل اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني يف ٔأكتو�ر من �ام  2019�ام 

 .ني�ول أ�عضاء واملراقبمث لالرئيس ا�لكمة ملنسقي ا�مو�ات ؤأعطى  .199
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قية ورحب بعمل اللجنة �شأٔن وحتدث وفد اكزاخس�تان �مس مجمو�ة ب�ان أٓس�یا الوسطى والقوقاز ؤأورو� الرش  .200
الترشیعات واملامرسات الوطنیة لضامن املرسح والبحث �شأٔن  تعز�ز حقوق خمر�ا�ي یتعلق ب اقرتاح وفد �حتاد الرويس 

ٔأیدت ا�مو�ة الطرائق املقرت�ة ل�راسة وذ�رت ٔأن مسأٔ� حامیة حق ا�ر�ني و املرسح. خمر� حامیة وٕانفاذ حقوق 
املرسح ٔأنفسهم ولكن �مو�ة �برية من الناس دا�ل �امل املرسح ف� یتعلق جبودة �ر� ليس فقط  املرسحيني �مة،

العروض ؤأیضا حقوق امللكية الفكریة للعاملني يف املرسح. ؤأعربت ا�مو�ة عن ٔأملها يف ٔأن �كون هذه جمرد خطوة ٔأوىل 
 اللجنة �شأٔن هذه املسأٔ�.تقوم به معل �بري حتقيق حنو 

هنج متعدد أ�طراف �شأٔن هذه رضورة اتباع دث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء وذ�ر ٔأن ا�مو�ة �ري متأٔكدة من وحت .201
، مبا SCCR/37/3ٕاجراء دراسة حول هذه املسأٔ�، كام هو مقرتح يف الوثیقة  ءالقضیة. ومع ذ�، ميكن ٔأن تدمع ا�مو�ة �

ل أ�عضاء هذه القضیة �ىل املس�توى الوطين. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن ٔأعضاء يف ذ� حتدید ٔأفضل للكيفية اليت تعاجل هبا ا�و 
 ميكهنم احلصول �ىل و�ات نظر ٕاضافية حول هذه القضیة. ءا�مو�ة �

مناس�بة س�تكون ؤأید وفد الس�نغال أ��شطة املقرت�ة يف ٕاطار بند �دول أ�عامل. وذ�ر الوفد ٔأن طرائق ا�راسة  .202
 .ة من فهم املسأٔ��لقدر ا�ي متكن به اللجن

يف ا�ورة السابقة للجنة. وقد التوضیحي ا�ي مت تقدميه القرتاح والعرض ٔأ�اط �لام �وذ�ر وفد �حتاد أ�ورويب ٔأنه  .203
طرائق ٕاجراء دراسة حول هذا املوضوع �ىل النحو املعروض يف ا�ورة اجلاریة التوضیحي اخلاص بعرض الاس�متع �ه�م ٕاىل 

 للمشاركة يف املناقشات أ�ولیة. هؤأعرب عن اس�تعداد

املرسح. ؤأعرب عن تقد�ره خمر� امیة املتعلق حبوشكر وفد �حتاد الرويس أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة �شأٔن اقرتا�ه  .204
للمالحظات اليت ٔأبدهتا ا�ول أ�عضاء وشكر من رحبوا �ملبادرة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه قدم توضی�ات ف� یتعلق �قرتا�ه يف 

أٔن �سمح للجنة  SCCR/37/3من شأٔن تقدمي الوثیقة و �ورة السابقة للجنة اليت وصف فهيا املوقف بطریقة مفص� للغایة. ا
يف خمتلف ا�ول أ�عضاء. �حية التطبیق بدراسة هذه القضیة بطریقة اكم� قدر إالماكن، من و�ة نظر امللكية الفكریة ومن 

املرسح ا��ن رٔأوا ٔأن ٔأعامهلم مت خمرجو مع املش�ت اليت وا�ها يف ذ� الوقت سيسمح هذا املوضوع للجنة �لتعامل و 
جيب و سأٔ� �لغة أ�مهیة ٔأن امل �سخها بواسطة مسارح ٔأخرى دون ا�متكن من �س�تفادة من ٔأي حامیة. وشدد الوفد �ىل 

هبا منح مت مل مع القضیة والطریقة اليت املتبعة يف ا�ول أ�عضاء للتعا اتطر�ا �ىل املس�توى ا�ويل مع مرا�اة املامرس
 امحلایة. ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن یتوصل معل اللجنة ٕاىل نتاجئ ٕاجيابیة.

وذ�ر الرئيس ٔأن �ر�مج العمل املقبل قد ٔأقرته اللجنة. وبناء �ىل ذ�، طلب من أ�مانة مواص� السري �ىل املسار  .205
 ع ٕاىل التقر�ر املؤقت يف اللجنة ا�امئة التالیة.احملدد. ورصح الرئيس بأٔن اللجنة تتطلع ٕاىل �س��

 .امليسورةاحتاد الكتب الس�تعراض العمل ا�ي قام به ربوفيسور �ن محو لا�لكمة ؤأعطى الرئيس  .206

ذ�رت أ�مانة ٔأهنا س�تعرض رشیط فيدیو قصري، مت ٕا�داده يف املكس�یك عن ٔأ�د أ��شطة الرئيس�یة الحتاد الكتب و  .207
ٔأبلغت أ�مانة اللجنة ٔأن احتاد الكتب امليسورة و بقيادة الویبو. بني القطاع العام واخلاص رشاكة ثل مت امليسورة واليت اكنت 

مشل مجیع منظامت ا�متع املدين الرئيس�یة اليت لها مصل�ة يف ٕانتاج الكتب اليت ميكن الوصول ٕا�هيا مبا يف ذ� املنظامت اليت 
هیئات ومنظامت و ا�ة، مثل �حتاد العاملي للمكفوفني ومكتبات للمكفوفني متثل أ�ش�اص ا��ن یعانون من ٕا�اقات يف الطب

املعایري اليت متثل املؤلفني والنارش�ن ومنظامت إالدارة امجلاعیة مبا يف ذ� الرابطة ا�ولیة للنارش�ن واملنتدى ا�ويل للمؤلفني. 
ٔأولها تقدمي العميل من �الل ثالثة ٔأ�شطة رئيس�یة،  سعى احتاد الكتب امليسورة ٕاىل تنفيذ معاهدة مراكش �ىل املس�توىوقد 

كتاب  415000قا�دة بیا�ت و�دمة تبادل �ٔكرث من عبارة عن �دمة احتاد الكتب امليسورة العاملیة للكتاب، واليت اكنت 
التدریب دمي تقيف ذ� الوقت. واكن النشاط الثاين هو ٕا�هيا هیئة معمتدة انضمت  46وتضمنت لغة موجودة يف الویبو  76يف 
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ٔأن مقاطع الفيدیو السابقة ٕاىل أ�مانة ؤأشارت . امليسورةٔأ�دث تقنیات ٕانتاج الكتب �ىل واملسا�دة التقنیة يف الب�ان النامية 
اليت مت عرضها يف اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة حول احتاد الكتب امليسورة قد ركزت �ىل مشاریع بناء 

فرت من �اللها التدریب وا�متویل ٕالنتاج و  واليت، وأ�رجنتني الهند يف و�اصةاخلاصة ب�احتاد الكتب امليسورة، القدرات 
سوف �ركز فيدیو الیوم �ىل النشاط الرئييس الثالث الحتاد الكتب و . ميسورةالكتب التعلميیة واللغات الوطنیة بأٔشاكل 

، مما یعين ٔأنه عند ٕاصدار كتاب يف امليسور احملمولامليسورة هدف النرش  احتاد الكتب وعزز. امليسور النرش وهوامليسورة، 
وأ�ش�اص ضعاف البرص دون احلا�ة ٕاىل تد�ل املبرصون نفسه من ِقبل لك من أ�ش�اص املصنف السوق، ميكن قراءة 
ة ٔأن احتاد الكتب ٔأبلغت أ�مانة اللجنو لٔ�ش�اص املكفوفني وضعاف البرص.   ميسوراجلع�املصنف طرف �لث لتكيیف 

�ىل توقيعه لتحقيق النارش�ن �شجع مثانیة مبادئ طمو�ة رفيعة املس�توى، واليت امليسور یتضمن امليسورة �یه ميثاق للنرش 
حىت طبق النرش امليسور ركز �ىل تطور �رش وا�د قد ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن الفيدیو و . امليسور احملمولهدف النرش 

الحتاد ا�ويل ؤأعربت أ�مانة عن شكرها لالفيدیو. ٕا�داد �ىل دمعها ومسا�دهتا يف  يةة املكس�یك حكومؤأعربت عن شكرها لل
. ٔأبلغت أ�مانة لالحتاد ا�ويل للنارش�نوالرئيس املنتخب حو� الفيدیو دار و س�یزتر ا�ي یوجه و�اصة للنارش�ن �ىل دمعه 

 ر ا�ورة.و حض هو ال ميكنیوجاللجنة ٔأن ه 

 لفيدیو اكن مؤ�را للغایة. وفتح الباب ٔأمام ا�ول أ�عضاء واملراقبني للتعلیق.ذ�ر الرئيس ٔأن او  .208

 تعمل اليت والطریقة �لزتام للجنة ٔأظهر ا�ي الفيدیو رشیط ٕال�دادهحتاد الكتب امليسورة، �ؤأشاد وفد املكس�یك  .209
الوفد ٔأن هذا  وذ�ر. املطبو�ات يف قراءة إال�اقات ذوي أ�ش�اص احتیا�ات من ٔأ�ل تلبیة املكس�یكية النرش دور هبا

. ؤأكد الوفد من �دید الزتامه �ملعاهدة وذ�ر ٔأن حكومة املكس�یك اكنت تعمل ٔأن معاهدة مراكش س�تؤ�ر فيه شك ا�ال ال
آلیة لت�دید واع�د السلطات يف املعاهدة.  املكس�یك ملزتمة بتنفيذ الصك ا�ي د�ل �زي التنفيذ يف واكنت �ىل وضع أ

من قبل الوصول ٕا�هيا �سهل الكتب اليت �شأٔن . ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تواصل اللجنة ٕاحراز تقدم 2016سبمترب 
 ٔ�ش�اص ذوي إال�اقات البرصیة.

الكتب التقلیدیة يف ٔأشاكل املتعلق ٕ�خراج �ىل العمل املتواصل  امليرسةوهنأٔ وفد بو�سوا� أ�مانة واحتاد الكتب  .210
اع�د معاهدة مراكش اليت بذلت يف اجلهود مازال یظهر ٔأن  وع. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنهملرش �ىل ااملكس�یك هنأٔ و ميسورة 

وا�دة  بو�سوا� �عتبارومت جتاه� دامئا. اكن یمن ا�متع قطاع هدیة مبثابة ٔأن معاهدة مراكش اكنت يف حملها ؤأشار ٕاىل اكنت 
 الوفد ورصح. البالد الطلب �ىل الكتب امليسورة يف يف ز�دة فقد شهدتمن املس�تفيد�ن من دمع احتاد الكتب امليسورة، 

مثلها ؤأعرب عن شكره فرح ا�ي مغر وجوه املتعلمني ضعاف البرص، عندما محلوا ٔأ�زة مل �كن �هيم من قبل ال شهد بأٔنه
 احتاد الكتب امليسورة ومجهوریة �ور� �معهم بو�سوا� يف هذا املسعى.لویبو و ل

و یو من حيث الرسا� اليت ظهرت واعتذر عن غیاب ه مالمئا لیة للنارش�ن ٔأن الفيدیو اكن ذ�ر ممثل الرابطة ا�و و  .211
رصح بأٔن ؤأمه معرض للكتاب إالس�باين يف العامل. یعترب ا�ي و واد��ارا للكتاب جس�یزتر ا�ي اضطر ٕاىل حضور معرض 

لكتب اليت مت احلدیث عهنا لتخفيف �ا� ا�هنم ل  يف حماو�تلعبه للغایة ��ور ا�ي  ةخفور تالرابطة ا�ولیة للنارش�ن اكن
لتشجیع مجیع ٔأعضاهئا جبهود متضافرة �الل املناقشات اليت دارت حول مراكش ؤأن الرابطة ا�ولیة للنارش�ن قد قامت 

حتویل  كعمل رمزي وللتحرك حنو الوصول ٕاىلامليرسة توقيع ميثاق احتاد الكتب �ىل ومجیع النارش�ن، �ىل املس�توى العاملي، 
حتقيق الرابطة ا�ولیة للنارش�ن ٕاىل ٔأنه ٕاذا اكن ٕ�ماكن ممثل الرابطة . ؤأشار اكفة الكتب يف املس�تقبل ٕاىل �سق ميسور محمول

من ٔأحصاب املصل�ة املعنیني �شطة اكن �ى الرابطة ا�ولیة للنارش�ن مجمو�ة و طوة �برية. قد قامت خبكون تذ�، فس� 
ٕاىل ٔأن �ئب رئيس الرابطة ا�ولیة للنارش�ن ممثل الرابطة . كام ٔأشار امليرسةٔأعامل احتاد الكتب �لعمل مع الویبو �فع �دول 

املنتخب قد وقع اتفاقية ٔأ�ریل لبدء ٕاضافة الكتب العربیة بطریقة ٔأكرث تنس�یقا �الل أ�س�بوع. ٕان �ركزي الرابطة ا�ولیة 
للمتزي ا�ويل امليرسة احتاد الكتب من جوا�ز ویمت منح تخب. وجو �رئيس من یه وجود للنارش�ن �ىل املنطقة سزيید فقط مع 
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صاحل للنارش�ن يف معرض لندن للكتاب حيث س�یكون هناك �ا�ز�ن للنارش�ن واملنظامت أ�خرى اليت تقوم بعمل رائع ل
 البرص.معايق 

اس�تعراضهم ٕاىل مزید من ٔ�طراف املعنیة �ىل معلها يف هذا ا�ال وذ�ر ٔأن اللجنة تتطلع عن شكره لالرئيس ؤأعرب  .212
العنرص التايل مضن بند �دول أ�عامل وهو حتلیل حقوق النرش النقاش حول قام بفتح و يف املس�تقبل. �ٓخر التطورات 

املرسح، مبوجب  ر�املتعلقة �لبيئة الرمقیة. وسلط الرئيس الضوء �ىل وجود طرائق مقرت�ة �راسة �شأٔن حامیة حقوق خم
عرفة ما ٕاذا اكن ذ� س�یكون ذا ص� هبذا البند يف �دول الهدف اكن یتعلق مبار ٕاىل ٔأن وأٔش SCCR/37/3الوثیقة 

ٔ�عضاء واملراقبون مث للمنسقني إالقلميیني ٕاعطاء ا�لكمة ل أ�عامل. وفتح الباب ٔأمام أ�مانة لتقدمي عرض تقدميي سيمت بعده 
 للتعلیق.

مجمو�ة تقدمت به من �الل اقرتاح طر�ه بيئة الرمقیة مت أ�مانة ٔأن موضوع حتلیل حق املؤلف املتعلق �ل  ؤأشارت .213
رضورة واليت سلط فهيا الضوء �ىل  SCCR/31/4الوثیقة يف ٕاطار  2015ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب يف د�سمرب 

حول تأٔثري البيئة ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأنه مت ٕا�داد دراسة و ٕاجراء حتلیل ٔأكرث مشوال �شأٔن القضا� اليت تغطهيا ت� الوثیقة. 
بناء �ىل طلب ا�ول أ�عضاء يف ا�ورة الثالثة والثالثني  2016و 2006الرمقیة �ىل �رشیعات حق املؤلف املعمتدة بني �ايم 

بعد س�نة، ا�راسة تقر�ر ٔأويل، مت تقدمي ٕا�داد للجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة يف ٕاطار هذا �قرتاح. وبعد 
يف ت� مت . وذ�رت أ�مانة ٔأنه 2017�ورة الثالثة والثالثني للجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة يف ٔأكتو�ر يف ا

اليت عقدت ٔأنه يف ا�ورة السابقة ٕاىل أ�مانة ؤأشارت دعت ٕالیه الویبو. ا�ي لعصف ا�هين لا�ورة تقدمي ملخص كتايب 
 اخلطوات أ�ولیة، رحبت اللجنة �قرتاح الربازیل ا�اعي ٕاىل ٕاجراء دراسة ٔأخرى �ركز متابعة ت�ومضن ، 2018يف مایو 

الباب يف اجللسة التالیة. وقد �ر�ت اللجنة ٔأیضا اخلاصة هبا �ىل اخلدمات املوس�یقية الرمقیة وطلبت من أ�مانة ٕا�داد الطرائق 
�ات السمعیة والبرصیة وأ�دبیة يف املس�تقبل. وذ�رت ٕاماكنیة طلب دراسات تغطي جماالت ٔأخرى مثل القطامفتو�ا ٔأمام 

�دمات املوس�یقى الرمقیة ليك حول طرائق دراسة اليت تضمنت  SCCR/37/4أ�مانة ٔأهنا قدمت ل�ورة اجلاریة الوثیقة 
ا س�تغطي �دة ذ�رت أ�مانة ٔأن الوثیقة �شمل حتلیل تأٔثري ز�دة اخلدمات املوس�یقية الرمقیة ؤأهنو . تقوم اللجنة �لنظر فهيا

مواضیع مثل سلس� احلقوق وممارسات الرتخيص املعارصة مبا يف ذ� إالدارة امجلاعیة، ومسأٔ� سلس� القمية وتوزیع ا��ل 
آلیات مجع البیا�ت حول اس�ت�دام املوس�یقى وإالبالغ عن توزیع  ، مبا يف العائداتبني خمتلف ٔأحصاب املصل�ة �ٕالضافة ٕاىل أ

لشفافية. ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن الوثیقة طرحت �ددا من اخلطوات التحضريیة، ٔأولها مجع ٔأويل ة �املتعلقسائل امل ذ� 
للبیا�ت، مبا يف ذ� من �الل مجع املعلومات املتا�ة للجمهور �ىل ٔأساس طوعي، من مجیع ٔأحصاب املصل�ة املعنیني يف 

حىت ميكن بدء العمل يف ٔأقرب وقت ممكن ؤأكدت  2018د�سمرب  31اقرتحت أ�مانة مو�د هنايئ يف و قطاع املوس�یقى. 
�ىل ٔأنه سيمت الرتحيب �ملزید من املد�الت حىت بعد هذا املو�د ا�هنايئ. وذ�رت أ�مانة ٔأن التفا�ل ا�اكمل مع ٔأحصاب 

 ٔأن يف س�یاق مؤمتر دويل، من املرحجسيمت تقدميها طوال العملیة ؤأبلغت اللجنة ٔأن دراسة النطاق مالحظا املصل�ة اكن 
�شأٔن �ا� العمل اجلاري يف لك بأٓخر التطورات اللجنة �زوید التالیة. وذ�رت أ�مانة ٔأهنا س�تواصل الثنائیة یعقد �الل فرتة 

 دورة من دورات اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة �الل الفرتة اليت �س�بق املؤمتر.

ٔ�مانة �ىل تقدميها وثیقة ؤأعرب عن شكره لر�اك الالتینية وا�اكریيب وحتدث وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان ٔأم .214
ذ�رت ا�مو�ة ٔأن اقرتا�ا و طرائق دراسة النطاق �شأٔن البيئة الرمقیة وذ�ر ٔأن نتاجئ ا�راسة س�تكون مفيدة للجنة. تتعلق ب

 مت تطو�رها يف القرن السابق مع البيئة تناول ٕا�دى القضا� الرئيس�یة املتعلقة حبق املؤلف، ويه �یفية �كيیف القوانني اليت
ٔأشارت مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب ٕاىل ٔأن ا�راسة، �ىل النحو املتفق �لیه يف اجللسة السابقة، و املتغرية احلالیة. 

ائق اكن رضور� هتدف ٕاىل اس�تكشاف جوانب العامل اجلدید وتعمیق فهم السوق املوس�یقية وذ�رت ٔأن النقاش القامئ �ىل احلق
لها ٕ�جياد �لول تليب �شلك حصیح احتیا�ات ٔأحصاب حقوق الطبع والنرش مسحت للجنة ملعاجلة هذه املسأٔ� بطریقة 

ق املؤلف يف البيئة الرمقیة اكن مس�مترا يف العدید من ا�ي یتعلق حبالحظت ا�مو�ة ٔأن النقاش وواحلقوق ا�اورة. 
ٔأنه من أ�مهیة مباكن ٔأن �س�متر مناقشة القضیة بطریقة مناس�بة مع  تد مت تعمميها وذ�ر اجللسات ؤأن العدید من الو�ئق ق
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اقرتحت مجمو�ة ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب ٕادراج هذا البند يف �دول ٔأعامل اللجنة يف و ختصیص وقت اكٍف ملناقش�هتا. 
 املس�تقبل.

�ىل القضا� من حيث املبدٔأ ق وقال ٕانه یعلق ٔأمهیة وحتدث وفد لیتوانیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطی .215
طلبت مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق ٕایضا�ا حول �یفية ارتباط و املتعلقة حبامیة حق املؤلف يف البيئة الرمقیة. 

و�یفية معاجلهتا  CDIP/22/15ا�راسة املقرت�ة مبقرتح الربازیل املقدم ٕاىل اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة يف الوثیقة 
شلك ٔأفضل ميثل ٕاذا اكن املؤمتر مرتددة �شأٔن ما ذ�رت ا�مو�ة ٔأهنا اكنت و يف طرائق مسأٔ� �زدواجية �ري املقصودة. 

من قبل اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف يف البدایة نتاجئ ا�راسة بدقة وجوب مناقشة اقرتحت ا�مو�ة و ملناقشة ا�راسة. 
قوق ا�اورة، وبعد ذ� ميكن للجنة ٔأن تقرر ما ٕاذا اكنت نتاجئ ا�راسة قویة مبا �كفي لعرضها �ىل �امة امجلهور يف واحل

 �ري ملزمة ف� یتعلق بتنظمي املؤمتر والطرائق.وضع صیا�ة ٔأهنا تؤید ٕاىل ا�مو�ة ؤأشارت املؤمتر. 

ىل أٔمهیة املوضوع لتوفري حامیة اكفية حلق املؤلف يف البيئة ؤأشار وفد املغرب، مت�د� �مس ا�مو�ة أ�فریقية، إ  .216
�شأٔن  SCCR/37/4أ�مانة �ىل صیا�ة الوثیقة كام شكر الرمقیة، وشكر مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب �ىل اقرتا�ا 

ؤأشارت مشاركة يف املناقشات ٔأعربت ا�مو�ة عن اس�تعدادها لل و �دمات املوس�یقى الرمقیة. حول دراسة املتعلقة بطرائق ال
 .يف املس�تقبلمناقشات تنظمي تطلع الفریق ٕاىل و ختصیص مزید من الوقت �ىل �دول أ�عامل. ٕاىل رضورة 

ؤأكد وفد �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه من �دید ٔأن مسأٔ� حق املؤلف يف البيئة الرمقیة �س�تحق املناقشة  .217
يف العرص الرمقي. وسلط الوفد الضوء �ىل ٔأنه ا�ور املنوط به لعب حىت یٔأفضل و  من ٔأ�ل ضامن تنفيذ حق املؤلف �شلك

قد �كون هناك موضو�ات واسعة للغایة، ال یمت حتدیدها بوضوح دامئا وال تتعلق فقط حبق املؤلف. ورصح الوفد بأٔنه من 
لربازیل �ىل الوفد عن شكره لؤأعرب اللجنة بوضوح. موضوع نقاش ٔأ�ل مواص� العمل، اكن من الرضوري ٔأوال حتدید 

�قرتاح املقدم لهذه ا�راسة املمكنة �شأٔن اخلدمات املوس�یقية الرمقیة واس�متع �ه�م ٕاىل عرض طرائق هذه ا�راسة �الل 
 ا�ورة. ؤأید الوفد تعلیق مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق ف� یتعلق بعرض نتاجئ ا�راسة.

ٔأن مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب قدمت اقرتا�ا ملناقشة القضا� والت�د�ت اجلدیدة  ؤأكد وفد الربازیل جمددا .218
املتعلقة حبق املؤلف يف موا�ة اخلدمات اجلدیدة والتطورات التكنولوجية يف البيئات الرمقیة. وذ�ر ٔأن ا�افع الرئييس هو 

ٔأولئك ا��ن ميثلون جوهر نظام الرشاكت، ٔأي الفنانني وفناين أ�داء  متتع ا�اكمل ب�ر البيئة �ىل إالنرتنت من قبلا� ضامن 
. وذ�ر ٔأعامهلمحلصول �ىل تعویض �ادل عن اس�ت�دام املتعلقة �مطا�هبم املرشو�ة ٔأن یليب ا�متع ا�ويل ا��ن حيتاجون ٕاىل 

ؤأشار ٕاىل ٔأن البيئة الرمقیة ال �دود لها الوفد ٔأن هناك مسائل معلیة �اصة �لبيئة الرمقیة ميكن ٔأن تعوق حتقيق هذا الهدف 
ٔأنه تضمن القضیة أ�ساس�یة املمتث� يف أ�جر ٕاىل الوفد ؤأشار بطبیعهتا ؤأن نظام حق املؤلف �ستند ٕاىل مبدٔأ إالقلميیة. 

ئة الرمقیة اليت ضامن أ�جر املناسب للمصنفات يف البي صور ن هناك العدید من إ الوفد وقال العادل للمؤلفني يف البيئة الرمقیة. 
رضورة توفري معلومات ٕاضافية ٔ�حصاب احلقوق �شأٔن تتعلق بنقطة مشرتكة ظلت هناك جتري مناقش�هتا يف العامل، ولكن 

هذه اجلوانب، وافقت نظرا ل . ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه املؤلفسلس� القمية املتعلقة �س�ت�دام املصنفات احملمیة مبوجب حقوق 
امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة �ىل رضورة ٕاجراء دراسة مع الرتكزي �ىل اخلدمات اجللسة السابقة للجنة ا�

املوس�یقية الرمقیة. وذ�ر الوفد أٔن هناك �ا�ة ملموسة لتطو�ر فهم مشرتك للجوانب اليت تنطوي �لهيا ٕادارة حق املؤلف 
. وذ�ر الوفد ٔأن أ�مانة �هيا اخلربة SCCR/37/4لوثیقة وماكفأٓته يف البيئة الرمقیة ورحب �لطرائق املقرت�ة الواردة يف ا

احلوار املناسب مع العدید من ٔأحصاب املصل�ة ا�تلفني الالزمني لتنفيذ ا�راسة وفقا للمهنجیة املقرت�ة. القدرة �ىل ٕاجراء و 
وصلت ٕاىل توازن دقيق يف �ركز �ىل اجلوانب الرئيس�یة للمسائل املطرو�ة ؤأن أ�مانة تا�راسة كام ٔأشار ٕاىل ٔأن نطاق 

النظم القانونیة ا�تلفة �شلك حصیح. واقرتح الوفد تناول ا�تلفة س�تضمن  اتالنص. وذ�ر الوفد أٔن مجمو�ة اخلرباء ذوي اخللفي
لتأٔ�ید ٕاىل فربا�ر ٔأو مارس. ورصح الوفد بأٔنه �ىل الرمغ من ٔأنه یود �ومد الفرتة ٔأن توفر أ�مانة فرتة زمنیة ٔأطول مجلع البیا�ت 

مدعومة �لبیا�ت و راسة قویة وجيدة أ�ساس ا�ا�راسة �ا�ال وليس أٓ�ال، ٕاال ٔأنه من أ�مهیة مباكن أٔن �كون تطرح ٔأن 
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لعمل أ�مانة واخلرباء العاملني يف التفصیلیة الثابتة. وتطلع الوفد ٕاىل �س��ع ٕاىل تعلیقات الوفود أ�خرى و�ذر من إالدارة 
الصوتیة املرئیة اليت وافقت �لهيا املواد سؤال مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق ف� یتعلق بدراسة ا�راسة. وردا �ىل 

اللجنة املعنیة �لتمنیة اللجنة، ذ�ر الوفد ٔأن ا�راسة املعروضة �ىل اللجنة تطرقت ٕاىل صنا�ة املوس�یقى، بي� اكن مرشوع 
ٔأن موضوعهيام اكن خمتلفا وكذ� برصیة يف ٔأمر�اك الالتینية فقط ؤأشار ٕاىل یتعلق �لصنا�ة السمعیة ال وامللكية الفكریة 

. وشدد الوفد �ىل ٔأنه �ىل الرمغ من ٔأن ا�راسة اليت اكن یأٔمل ٔأن تمت املوافقة �لهيا يف ت� اجللسة اختلف نطاقهام إالقلميي
تمنیة وامللكية الفكریة سرتكز �ىل املبد�ني والوسطاء اللجنة املعنیة �ل تناقش يف اليت ا�راسة �ركز �ىل السوق العاملیة، فٕان 

عنارص خمتلفة عن ت� املتعلقة ب�سلس� قمية املوس�یقى. وذ�ر الوفد ٔأن �ىل واس�ت�دام املصنفات السمعیة والبرصیة، ٔأي 
للمؤلفني والوسطاء تدفق أ�عامل واس�ت�دا�ا ميكن ٔأن یفيد يف معاجلة �ختناقات والثغرات احملمت�، ؤأشار ٕاىل ٔأنه ميكن 

قوة وأ�طراف املؤ�رة هبا ميتلكون سوق تتعلق �ل  املسأٔ� اس�ت�دام هذه املعلومات لفهم �یفية الوفاء �حلقوق. و�رر الوفد ٔأن
املصنفات احملمیة ٔأجور و اس�ت�دام �شأٔن مساومة خمتلفة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن الفنانني والوسطاء واملنصات تفاوضوا ف� بيهنم 

كفاءة السوق. اكن الهدف ا�هنايئ هو توفري بيئة مواتیة ميكن ٔأن �زید من اس�ت�دام الشفافية ٔ�داة قمية ميكن ملؤلف و ق احب
 ه سيس�متر حبثحلر�ت التعاقدیة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن��زدهر فهيا إالبداع وینترش يف مجیع ٔأحناء العامل دون ٔأي احتاكك 

بند ختصیص لمجمتع. ؤأكد الوفد �ىل ٔأنه ینبغي ل ول أ�عضاء وتقدمي مطالب مرشو�ة املوضو�ات ٕالجياد تفامه مشرتك بني ا�
 �دول أ�عامل للموضوع يف �لسات اللجنة ا�امئة املقب�.من بنود حمدد 

وذ�ر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن �قرتاح اخلاص بطرائق دراسة اخلدمات املوس�یقية الرمقیة یوفر معلومات  .219
تبادل و�ات النظر املمثرة عز�ز املناقشة املوضوعیة لهذا املوضوع الهام. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه من أ�فضل �سهیل مفيدة لت
يف قطاع اخلدمات املوس�یقية، ؤأعرب عن رسوره ٔ�ن دراسة النطاق قد أ�طراف املؤ�رة هناك �ركزي �ىل مجیع �كون عندما 

 به وفد الربازیل وذ�ر ٔأن الرتكزي �ىل احلریة التعاقدیة اكن �ام ٔأیضا للوال�ت فعلت ذ�. ؤأشار الوفد ٕاىل البیان ا�ي ٔأدىل
رؤیة ٔأكرث حيادیة ذات امجل� أ��رية اليت تبدٔأ بـ "مشاركة إال�رادات إالجاملیة" لتصبح صیا�ة املت�دة. واقرتح الوفد تغیري 

ادات الناجتة عن اخلدمات الرمقیة املوس�یقية، مع ا�رتام "�كتسب فهام ٔأمعق لٕال�ر  الصیا�ة اكلتايلواقرتح ٔأن �كون وتوازن 
 .اتنتاجئ ا�راسة لتعز�ز املناقشمعرفة مجیع املشاركني يف قطاع املوس�یقى إالبداعیة ". وتطلع الوفد ٕاىل 

للمشألك اليت توا�ه توزیع للتوصل لفهم ٔأفضل وذ�ر وفد أ�رجنتني ٔأن الطرائق اليت قدمهتا أ�مانة س�تكون مفيدة  .220
مزیدا من یمت ختصیص يف مناقشات اللجنة ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن طرح املسأٔ�  املوس�یقى �رب إالنرتنت. ؤأید الوفد اس�مترار

 هذه املسأٔ� املهمة يف املس�تقبل.ل الوقت 

یيب. ؤأید وفد امجلهوریة ا�ومينیكية البیان ا�ي ٔأدىل به وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكر  .221
ورصح الوفد بأٔن القضیة ذات أٔمهیة �برية ؤأن اللجنة حتتاج ٕاىل قدر مناسب من الوقت ملناقش�هتا. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن 

اكنت اللجنة حبا�ة و اجلدیدة رضوریة للسامح مباكفأٔة �اد� مجلیع ٔأحصاب املصل�ة يف البيئة الرمقیة. أ�سالیب التكنولوجية 
 ٕاىل تفامه مشرتك. ملناقشة القضیة بتعمق والتوصل

ن ف� یتعلق �س�ت�دام ٕابدا�اهتم والفناناليت یوا�ها صعو�ت لبأٔنه یعرتف �احتاد فناين ٔأمر�اك الالتینية رصح ممثل و .222
ممثل اليت وصفهتا مجمو�ة ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب �شلك حصیح ٔأثناء عرضها �ىل ت� اللجنة. وشكر و يف البيئة الرمقیة 

نة �ىل �قرتاح ا�اعي ٕاىل ٕاجراء دراسة �شأٔن �دمات املوس�یقى الرمقیة وذ�ر ٔأنه يف املر�� الثانیة، ینبغي أ�ما�حتاد 
ف� ٕاجراء دراسة مماث� يف جمال أ�عامل السمعیة البرصیة، حيث یوا�ه املمثلون نفس مشلكة املوس�یقيني واخلدمات الرمقیة 

ٔأنه من ممثل �حتاد مماثل كام هو احلال يف �دمات املوس�یقى. وذ�ر ا ٔأ�ر ولهنرش املنت�ات السمعیة والبرصیة یتعلق ب 
الرضوري للغایة ٕاجياد صیغة مناس�بة تضمن احلقوق �قتصادیة للفنانني يف البيئة الرمقیة، ويه صیغة �سمح للفنانني مبشاركة 

. وذ�ر 12.3�كني، ال س�� يف املادة اتفاقية  ؤأشار ٕاىل ٔأن هذه الصیغة موجودة يف، �اد� يف الفوائد �قتصادیة ٕالبدا�اهتم
ویندر صاحلة فقط عندما �كون هناك توازن بني أ�طراف املتفاوضة، �كون ٔأن االتفاقات التعاقدیة احلالیة ممثل �حتاد 
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ملوس�یقى، لعدد قلیل فقط من النجوم يف �امل أ�فالم واالوضع ال یتوفر سوى ٕاىل ٔأن هذا ممثل �حتاد . ؤأشار �دوث هذا
عن اس�تعداده ملسا�دة أ�مانة ممثل �حتاد يف مثل هذه املفاوضات. ؤأعرب مس�تضعفا الفنان املبدع �كون ؤأنه �ادة ما 

ال ميكن تأٔ�ريها ٔأكرث من  اتمعلومات ميكن ٔأن �سا�د يف ٕا�داد ا�راسة، �ىل ٔأمل ٔأن �متكنوا من بدء مناقش ةوتقدمي ٔأی
اقرتاح مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب وذ�ر ٔأن طرح ن ثالث س�نوات قد مرت منذ ٕاىل أٔ �حتاد ذ�. ؤأشار ممثل 

خسارة ميثل �س�تطیعون املشاركة العاد� يف الفوائد �قتصادیة ٔ�داهئم ومه ال �لول ولك یوم مير وضع الفنانني حيتاجون ٕاىل 
 بند دامئ يف �دول ٔأعامل اللجنة.توضع �بند ینبغي ٔأن  املسأٔ�ٔأن ممثل �حتاد ال ميكن تعویضها �لنس�بة هلم. وذ�ر 

رحب ممثل �حتاد ا�ويل مجلعیات ومؤسسات املكتبات �لو�ئق اليت حتدد طرائق دراسة اخلدمات املوس�یقية و  .223
مكن توس�یع النتاجئ ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن �كون من املمعرفة ٕاىل ممثل �حتاد الرمقیة بناء �ىل اقرتاح وفد الربازیل. وتطلع 

أ�مانة �ىل مشاركهتا يف اختصاصات ممثل �حتاد نطاق العمل ليشمل قطا�ات ٔأخرى مثل املصنفات أ�دبیة. وشكر 
ٔأنه �ٕالضافة ٕاىل مواضیع ممثل �حتاد ا�راسة مبا يف ذ� املهنجیة والنطاق، وذ�ر ٔأهنا اكنت سابقة قمية ومرحب هبا. واقرتح 

وإالدارة امجلاعیة اليت سرتكز �ىل حصة إال�رادات إالجاملیة الناجتة عن اخلدمات الرمقیة  داتإال�راسلس� القمية وتوزیع 
 ممثل �حتاد�ري املوز�ة. ؤأشار إال�رادات اللجنة ٔأیضا حصة تدرج املوس�یقية اليت یتلقاها لك صاحب مصل�ة، ینبغي ٔأن 

يف قطاع املوس�یقى إال�رادات فهم ٔأفضل لتوزیع صل ل التو ىل إ و ا�راسة ٕاىل ٔأن ذ� من شأٔنه ٔأن یضیف قمية ٕاىل نطاق 
ٔأن هناك طریقة ٔأخرى مثرية لاله�م �متثل يف  ممثل �حتاداملكتوبة. وذ�ر ٔأیضا �ىل دراسة املصنفات الرمقیة، كام ینطبق 

حممت� انصاف  �االت �دماس�تكشاف �یفية توزیع إال�وات من منظور جغرايف وكذ� التوزیع بني الفنانني من ٔأ�ل فهم ٔأي 
 تنشأٔ عن النظم احلالیة.

عمل ف� یتعلق بأ�مل حيدوه �شعر �لقلق و  �حتادورصح ممثل �حتاد أ�یبريي أ�مر�يك الالتيين لفناين أ�داء بأٔن  .224
أ�داء شارك  ٕاىل ٔأن �حتاد أ�یبريي أ�مر�يك الالتيين لفناينممثل �حتاد الویبو ٕالثبات حقوقهم يف البيئة الرمقیة. ؤأشار 

البيئة الرمقیة، بناء �ىل اقرتاح وفد الربازیل. بني وتعاون يف ا�راسات اليت ٔأجرهتا اللجنة من ٔأ�ل �لق توازن بني السوق و 
فقط  % 5للتوزیعات التناظریة ٕاىل % �لنس�بة 13فناين أ�داء اخنفضت من اخلاصة ب ٔأن حقوق �متیاز  ممثل �حتادوذ�ر 

أ�جر العادل املعرتف به يف اتفاقية روما مفاوضات مشاركهتم يف �لرمغ من بأٔنه  ممثل �حتاد. ورصح للتوزیعات الرمقیة
البث املبارش وإالذا�ة �رب إالنرتنت، مل یتلق املوس�یقيون ٔأي من �الل ومعاهدة الویبو �شأٔن أ�داء والتسجیل الصويت، 

ذات ٕا�رادات للحصول �ىل الالزمة ميلكون القوة التفاوضیة ا��ن  ٔأن الفنانني املعروفني فقط مه ممثل �حتاديشء. وذ�ر 
ممثل طلب و خطر وشدد �ىل رضورة حام�هتم. یتعرض للٔأن بقاء الفنانني يف البيئة الرمقیة ٕاىل  ؤأشار ممثل �حتادمغزى. 
ٔأنه ف� یتعلق  ممثل �حتادل. وذ�ر �ىل �دول أ�عامل ا�امئ للجنة �ىل النحو ا�ي اقرت�ه وفد الربازیاملسأٔ� ٕادراج  �حتاد

ممثل مبجرد ٔأن یتنازل الفنانون عن حقوقهم. وطمأٔن ابداعهم بنطاق ا�راسة، اكن من الرضوري الرتكزي �ىل حق املاكفأٔة عن 
ممثل التد�ل يف السوق. وذ�ر ليس الغرض مهنا  ينيفنانني املوس�یق ٕا�رادات ال الوفود اليت اكنت �هيا ٔأي شكوك، ٔأن  �حتاد
مثل �يق �حتاد حتقق منو  ت، اكناليت یمت فهيا منح حق احلصول �ىل ٕا�راداتٔأن بعض أ�سواق مثل ٕاس�بانیا،  �حتاد

عن تأٔییده للطلب ا�ي تقدمت به الربازیل ٕ�دراج القضیة يف �دول أ�عامل ؤأشار ٕاىل ٔأنه  ممثل �حتادأ�ورويب. ؤأعرب 
 .يف احلصول �ىل ٕا�رادات ٔأعامهلمحبق الفنانني من امللح ��رتاف 

ٕ�جراء دراسة �ركز �ىل �دمات املتعلق رحب ممثل �حتاد ا�ويل مجلعیات املؤلفني وامللحنني �قرتاح وفد الربازیل و  .225
املوس�یقى الرمقیة. ورصح ممثل �حتاد بأٔنه يف ذ� الوقت، اكنت أ�ولویة ا�ٔكرب �ى �حتاد ا�ويل مجلعیات املؤلفني 

ا��ن وقوة �دم التوازن املوجود يف السوق الرمقیة بني وضع املبد�ني الضعیف واليت �متثل يف القمية، يف لحنني يه الفجوة وامل 
. وذ�ر ممثل �حتاد ٔأن ا�راسة جيب ٔأن حتلل ٔأفضل طریقة و�س�تفيدوا من هذا �س�تغالل بصورة جتاریةٔأعامهلم �س�تغلوا 

يف ا�ورة املطرو�ة ش�یا مع اختتام معلیة العصف ا�هين املي. وذ�ر ممثل �حتاد ٔأنه متممكنة ملعاجلة املوضوع من منظور �ا
الرابعة والثالثني، ینبغي معاجلة موضوع جفوة القمية من �الل حتلیل تأٔثري لك من الناحية القانونیة و�قتصادیة، والقوا�د 

املالذ شار ممثل �حتاد ٕاىل دراسة للت�لیل �قتصادي ٔ�حاكم ؤأنظمة املالذ ا�ٓمن. وأٔ التقنیني لوسطاء ااملتعلقة مبسؤولیة 
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س�تان لیبویزت من �امعة �كساس يف د�س، بتلكیف من �حتاد ا�ويل مجلعیات املؤلفني وامللحنني قام ٕ��دادها ا�ٓمن 
 املؤلف �سببٔأحصاب حقوق ترضر لكيفية ٔأكرث دراسة مفص�  ا تضمنتو�رشت يف وقت سابق من ذ� العام، وذ�ر ٔأهن

 .املؤلفقوانني املالذ ا�ٓمن يف قوا�د حقوق 

، ؤأشار ٕاىل ٔأن �ددا املؤلفٔأن البيئة الرمقیة جيب ٔأال تؤ�ر سلبا �ىل نظام حقوق  معهد املؤلفني إالیطالینيذ�ر ممثل و  .226
املؤلف من ٔأحصاب حقوق  من القرارات القانونیة ا�ولیة والوطنیة اليت ا�رتفت حبق التواصل مع امجلهور �ىل إالنرتنت حرمت

ٔأنه یتعني �ىل أ�مانة ممثل املعهد . وهذا ال ی�ىش مع احلقوق املنصوص �لهيا يف املعاهدات اليت تد�رها الویبو. وذ�ر حقوقهم
 مع املعایري ا�ولیة.ذ� ال ینبغي ٔأن یتعارض ومجلهور �ىل إالنرتنت ويف س�یاق تقدمي اخلدمات. تواصل االعامة توضیح مفهوم 

وقد مشلت �ىل دمات املوس�یقى الرمقیة، تتعلق خببطرائق دراسة  احتاد الكتاب الو�دویني إالیطالینيرحب ممثل و  .227
املناقشات. بؤرة يف املؤلفون املهملون ٔأن �كون وینبغي التشاور مع مجیع ٔأحصاب املصل�ة، مبن فهيم املؤلفون. و�ه اخلصوص 

تكنولوجيا الرمقیة العاملیة وٕاطار املسؤولیة وطریقة وصول املس�ت�دمني ٕاىل أ�ر�ح اليت ضاعت �سبب ال حتقيق ٕان ٕاماك�ت 
حبقوق ، جعلت من الرضوري ٔأن یؤ�ذ املؤلفون بوصفهم منش�يئ مصنفات محمیة املؤلفاملصنفات احملمیة مبوجب حقوق 

ٔأن �كون هناك جزء ال یتجزٔأ من جيب و النشاط املهين. ٕاماكنیة اس�مترار هذا يف �عتبار عند القيام �لعمل للتأٔكد من مؤلف 
ٕاىل ٕاجراء مزید من ا�راسات يف جماالت ٔأخرى من امللكية املهنیة، �حتاد لمؤلفني. وتطلع ممثل ٕا�رادات �اد� لالنظام یضمن 

 .ةالبرصیو  ةوالسمعی ةأ�دبیاملصنفات مبا يف ذ� قطاع 

اكنت هناك تعلیقات حمددة من و املوس�یقى الرمقیة دمات یتعلقان خبٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأن هناك �انبني من ا�راسة و  .228
عبارة �ىل غرار لتصبح بتعدیل نطاق إال�رادات یتعلق . أ�ول اكن اقرتا�ا من ٕا�دى ا�ول أ�عضاء �شأٔهنام قبل اللجنة

س�یقى إالبداعیة. اكتساب فهم ٔأمعق لٕال�رادات الناجتة عن اخلدمات الرمقیة املوس�یقية ف� یتعلق جبمیع املشاركني يف قطاع املو 
موافقة اللجنة �ىل ا�راسة. ؤأعرب الرئيس عن رغبته يف عند لنظر يف فرصة عقد مؤمتر دويل یتعلق �واكن �قرتاح ا�ٓخر 

ما ٕاذا اكن �ى ٔأي من ا�ول أ�عضاء ٔأي ا�رتاضات �ىل اتباع ت� �قرتا�ات وذ�ر ٔأنه خبالف ذ� �شأٔن سامع أٓراء 
معلیة تقيص ٔأن ٔأكد �ىل من اللجنة �شأٔن هذ�ن العنرص�ن. ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن وفد الربازیل قد س�تأٔ�ذ أ�مانة توجهيات 

من ٔأ�ل احلصول �ىل املزید من البیا�ت حبیث �كون ٔأكرث مشوال ولكن أٓخر�ن شهر�ن �س�متر ملدة جيب ٔأن البیا�ت أ�ولیة 
. ورصح الرئيس بأٔنه ميكن للجنة حتدید مو�د هنايئ يف شهر هذا أ�مرلفرتة طوی� ٔ�ن اللجنة ال �رید تأٔ�ري ال جيب مدها 

خيطط فهيا مجیع أ�عضاء للعام اجلدید وأ�عیاد ویقضون وقتا مع ٔأرسمه. ما اكنت �ادة الفرتة مارس، ؤأشار ٕاىل ٔأن هذه 
ه ٕاذا مل تو�د ٔأن�ىل ت� التعدیالت، وذ�ر شدیدة ؤأعرب الرئيس عن رغبته يف معرفة ما ٕاذا اكنت هناك ٔأي ا�رتاضات 

 ٔأوحضته.النحو ا�ي ا�ٓراء املعرب عهنا وس�متيض اللجنة �ىل �الل توجهيات من �ىل أ�مانة ا�رتاضات س�تحصل 

عرض �ٓخر ذ�ر الرئيس ٔأن أ�مانة س�تضم ت� التعلیقات ؤأشار ٕاىل ٔأنه س�یكون من اجلید ٔأن تقدم أ�مانة للجنة و  .229
�كون من املفيد ٔأن تنظر فهيا ؤأي مسائل ٔأخرى قد اليت مت مجعها یا�ت لعملیة حىت �كون �ىل اطالع �ىل الب تطورات ا

يف اغتنام الفرصة لتقدمي بعض التعلیقات العامة حول اجللسة. وذ�ر ٔأن اللجنة و�دت ؤأعرب الرئيس عن رغبته . اللجنة
عرش يف ٔأ�د ٔأ�م حوايل السا�ة احلادیة نفسها يف موقف �ري �ادي حيث اكنت �ىل وشك مناقشة ملخص الرئيس يف 

س�نوات �دیدة. ؤأشار ٕاىل ٔأن هناك �ددا من ا�راسات اليت منذ هذا ومل حيدث وهو ٔأمر �ري معتاد �لنس�بة للجنة. امجلعة 
مزید من توقعات بوجود . ؤأشار ٕاىل ٔأن هناك �شأٔهنا قصرية للغایةمل �متكن أ�ساتذة من �نضامم ٕا�هيا ٔأو اكنت املناقشات 

ٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأن �ددا من ا�ول أ�عضاء قد اقرتح و ول أ�عضاء �شأٔن بعض بنود �دول أ�عامل. ردود الفعل من ا�
وقد شار�ت �لفعل يف املناس�بة مناقشة مفتو�ة حول الندوات إالقلميیة. ورصح بأٔن أ�مانة �هيا القدرات إالداریة عقد 

هذه تد�ر ا�ي ٔأبداه وفد الربازیل من ٔأن اللجنة ال ینبغي لها ٔأن  احلذر�ىل التخطیط لل�لقات ا�راس�یة إالقلميیة ؤأكد جمددا 
. ورصح الرئيس بأٔنه ینبغي �ىل ٔأولئك ا��ن �هيم أٓراء شغوفة للغایة و�ریدون التعبري عهنا، ٔأن یقدموا ٕادارة تفصیلیة العملیة

يف �عتبار. ؤأشار یمت ٔأ�ذها ىت ميكن ٔأن حاكنت رسا� �رید ٕالكرتوين ٔأو بأٔي طریقة من �الل ٔأو كتابة أٓراءمه ٕاىل أ�مانة 
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ٕاىل ٔأن أ�مانة تعمل مع خمتلف ا�ول أ�عضاء لفرز التوارخي ؤأنه سيمت إال�الن عهنا يف الوقت املناسب ٔ�ن أ�مانة اكن �لهيا 

أٓراهئم ٕاىل أ�مانة حبیث لعدید من البنود اللوجستية ؤأكد �ىل ٔأنه ینبغي لٔ�عضاء تقدمي املتعلقة �ٔأن تبدٔأ يف اختاذ الرتتيبات 
بدٔأ التخطیط. ورصح الرئيس بأٔنه اكن هناك الكثري من العمل �الل اجللسة ؤأشار ٕاىل ٔأن عند �لرتجيح بيهنا تقوم ميكن ٔأن 

اكن �ىل اللجنة تقدمي توصیة يف ا�ورة و اللجنة بدٔأت يف ٕادراج مجیع املقرت�ات الواردة يف معاهدة البث يف نص وا�د. 
الحظ ونة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة ٕاىل امجلعیة العامة �شأٔن �یفية امليض قدما يف هذه العملیة. التالیة للج 
لبضع جوالت وجشع اللجنة �ىل منح ٔأ�ریل ٔأفضل فرصة ٕالجراء مناقشة جيدة. ؤأشار ٕاىل هذا أ�مر زمخ يف وجود الرئيس 

 من �نتظار حىت جتمتع اللجنة يف ٔأ�ریل وتناقش ا�مع. ؤأشار ٕاىل ٔأنه حبلول ، بداليف الوسطٔأنه ینبغي ٔأن �كون هناك معل 
�شأٔن احلصول �ىل أٓخر املس�ت�دات رس�ة مرة ٔأخرى و اكتساب ٕ�ماكهنا فٕان فيه اللجنة يف ٔأ�ریل، جتمتع الوقت ا�ي 

جشعهم الرئيس �ىل القيام بذ� وبقي رغب يف البدء يف مناقشة هذه أ�مور، فقد ٔأعضاء �ٕاذا اكن هناك أٔي و املسائل الفنیة. 
حتت ترصف الوفود. جشع الرئيس أ�عضاء ا��ن اكنوا متحمسني للغایة �ىل مواص� العمل ومواص� املناقشات يف هذا 

مد�الت من ٔأحصاب املصل�ة ف� یتعلق خبطط العمل وجشع احلصول �ىل الشأٔن. ورصح الرئيس بأٔن أ�مانة حتتاج ٕاىل 
ٔأحصاب املصل�ة. ؤأشار ٕاىل ٔأن ٔأحصاب �ىل التواصل مع ميكهنم املسا�دة يف معلیة مجع املعلومات هذه أ�عضاء ا��ن 

حلصول �ىل مد�الت تطلب أ�مانة ااملصل�ة �هيم الكثري من أ�ش�یاء اليت یتعني �لهيم التعامل معها ومه یعلمون ٔأنه عندما 
أ�مانة �ىل تفعیل هذه العملیة، وجعل الناس یفهمون ٔأن خطط  . وجشع الرئيس اللجنة �ىل مسا�دةفٕان أ�مر �كون �ام

الكثري من البیا�ت املفتو�ة اليت ميكن مجعها وذ�رت ٔأن أ�مانة سوف تتواصل مع بعض ٔأعضاء اللجنة لطلب حولت العمل 
والثالثني، و�لتايل، لن يف اخلتام، ذ�ر الرئيس، يف ملخص الرئيس، ٔأنه یعكس أٓرائه �شأٔن نتاجئ ا�ورة السابعة و. مهنم ذ�

 حيتاج ٕاىل ٔأن خيضع ملوافقة اللجنة.

قدر إالماكن ملا �دث �كون جسال دقيقا قرٔأت أ�مانة ملخص الرئيس ا�ي ذ�ر ٔأن ملخص الرئيس �اول ٔأن و  .230
 �الل ذ� �ج�ع.

 من �دول أ�عامل: اختتام ا�ورة 9البند 

الرئيس ا�لكمة للمنسقني إالقلميیني وا�ول ؤأعطى اختتام ا�ورة. وهو بند افتتح الرئيس أٓخر بند يف �دول أ�عامل،  .231
 أ�عضاء لٕالدالء ببيا�ت ختامية

أ�مانة �ىل شكر وحتدث وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب وشكر الرئيس �ىل قيادته و  .232
الحظت ا�مو�ة ٔأن اللجنة ٔأحرزت �ىل ما یبدو تقدما والت. معلها املمتاز يف التحضري و�ىل الو�ئق املقدمة ٔ�ساس للمداو

يف جمال البث وشكرت مجیع الوفود اليت قدمت مساهامت، وال س�� وفدي أ�رجنتني والوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل 
وتأٔمل ا�مو�ة يف ذ�رت ا�مو�ة ٔأنه من الرائع ٔأن �كون �یك وثیقة وا�دة جتمع لك املواقف. و تقدمي املقرت�ات النصیة. 

ذ�رت و مواص� العمل �روح بناءة يف ا�ورة التالیة حىت یتس�ىن للجنة تفعیل قرار امجلعیة العامة أ��ري �شأٔن هذا املوضوع. 
 املمتازة لل�ذج وا�راسة املتعلقةالتقدميیة للعروض  اعن امتناهنفٕاهنا تعرب ا�مو�ة ٔأنه ف� یتعلق �الس�تثناءات والتقيیدات، 

النتاجئ ا�هنائیة اليت س�تقدم يف اجللسة التالیة. وشكرت ا�مو�ة أ�مانة �طالع �ىل تطلع �ه�م �بري ٕاىل ت  ا�ملتاحف وٕاهن
�ىل حتد�هثا حلا� ا�راسات وأ��شطة أ�خرى اليت اكنت �اریة. وذ�ر الفریق ٔأن ت� ا�راسات وأ��شطة سوف �سفر عن 

اكن من دواعي رسور ا�مو�ة أٔن �رى اع�د الطرائق املقرت�ة و ة �برية ملناقشات اللجنة. نتاجئ ممتازة وس�تكون ذات قمي
. والحظ الفریق ٔأن نتاجئ هذه ا�راسات ستسهم مبعلومات املرسحيني�راسة املوس�یقى يف البيئة الرمقیة وحقوق ا�ر�ني 

نتاجئ فرقة العمل املعنیة حبقوق �طالع �ىل مو�ة ٕاىل تتطلع ا�و يف اللجنة. اليت تمت مفيدة من شأٔهنا �سهیل املناقشات 
مكوضوع تعلق �لیه ٔأمهیة �برية. ؤأعربت ا�مو�ة عن رغبهتا يف اغتنام الفرصة لال�رتاف �لعمل ا�ي البیع ٕا�ادة الفنانني يف 
لوفود وا�مو�ات إالقلميیة . وشكرت ا�مو�ة ا�ىل أٓخر املس�ت�دات اللجنة اطالع�ىل شكرته و  الكتب امليرسةٔأجنزه احتاد 
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ا�ورة و�ىل مساهامهتم القمية يف املناقشات طوال الوقت. وشكرت ا�مو�ة املرتمجني الفوریني �الل �ىل موقفهم البناء 
 و�دمات املؤمترات.

ن قبل مل�ورة املاهر لتوجيه ل وحتدث وفد لیتوانیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، ؤأعرب عن تقد�ره  .233
ظروف معل ممتازة. توفري الرئيس وأ�مانة واملرتمجني الفوریني و�دمات املؤمترات �ىل الرئيس ؤأعرب عن شكره لنائيب 

ؤأعربت ا�مو�ة عن تقد�رها للمناقشات املتعمقة �ىل ٔأساس املقرت�ات النصیة املقدمة من ا�ول أ�عضاء �شأٔن حامیة 
حترز يف اجللسة التالیة. وتأٔمل ا�مو�ة أٔن ٕالجراء مزید من املناقشات �شأٔهنا يس هیئات البث، واليت ٔأدرجت يف نص الرئ 

الحظت مجمو�ة ب�ان وٕاىل معاهدة �س�تجیب للتطورات التكنولوجية املعارصة يف هذا ا�ال. تقدما �شأٔن التوصل اللجنة 
س�تثناءات، مع ٕایالء اه�م �اص للعروض ٔأورو� الوسطى والبلطیق ٔأهنا اس�متعت �ه�م ٕاىل النقاش حول التقيیدات و�

ملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف وتعرب عن اس�تعدادها ملواص� املشاركة يف تنفيذ خطط العمل �شأٔن املتعلقة �التقدميیة 
عن شكرها و�ة ا�مؤأعربت للجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة.  36ا�ورة القضیة اليت مت االتفاق �لهيا يف 

لمراقبني �ىل مشاركهتم الفعا� وتقامس أٓراهئم اليت اكنت وس�تظل تؤ�ذ يف �عتبار ٔأثناء النظر يف مواقف ا�ول أ�عضاء ل
املتعلقة أ�حاكم الوطنیة ستتضمن حامیة متوازنة �شلك جيد حلق املؤلف واحلقوق ا�اورة اليت توفري من ٔأ�ل ضامن 

�لسة ممثرة عقد تطلع الفریق ٕاىل و . اخلاصة �ٕالبداعويف الوقت نفسه، مل تقوض اجلهود املكثفة الس�تثناءات والتقيیدات �
 حول بنود �دول أ�عامل ا�امئة، وكذ� �شأٔن املسائل أ�خرى. 2019ٔأخرى يف ربیع �ام 

�ع حنو �امتة وحتدث وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ وشكر الرئيس �ىل قيادته يف توجيه �ج .234
ؤأشارت الرئيس وا�ول أ�عضاء وا�مو�ات إالقلميیة �ىل مساهامهتم ورو�م البناءة. ٔأعرب عن شكره لنائيب �حجة و 

، وموضوع التعریفاتالتقدم املس�متر احملرز يف معاهدة البث، �ىل النحو الوارد يف النص املو�د املنقح �شأٔن ٕاىل ا�مو�ة 
تطلع ٕاىل اس�مترار املناقشات لتوضیح خمتلف ی ، و SCCR / 37/8مع منحها و�ريها من القضا�، الوثیقة امحلایة، واحلقوق املز 

ونطاق امحلایة واحلقوق الواجب منحها و�ريها من القضا�. التعریفات تفامه مشرتك، ال س�� �شأٔن للوصول ٕاىل القضا� 
انة �ىل العمل املمتاز ا�ي ٔأجنزته، ليس فقط من ٔأ�ل إال�داد ؤأعربت ا�مو�ة عن رغبهتا يف اغتنام الفرصة لٕالشادة �ٔ�م

املد�ر العام  ةلالج�ع ولكن للعمل �ىل التقدم يف تنفيذ خطط العمل �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات. وشكرت ا�مو�ة �ئب
ٔأهنا متحمسة للمشاركة يف تنفيذ خطط العمل �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات. ذ�رت ا�مو�ة التقدميي اخلاص ب �ىل عرضها 

�ج��ات إالقلميیة �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات يف منطقة أٓس�یا واحملیط الهادئ، ؤأكدت من �دید ٔأن �ج��ات 
للجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف  36ا�ورة ، �ىل النحو املتفق �لیه يف خطط العمل يف 2019يف اليت تعقد إالقلميیة 

 حيث إالقلميي عقد �ج�ع ؤأعربت ا�مو�ة عن تطلعها ٕاىل. معل اللجنة عنارص من هاما عنرصا متثل ،ةواحلقوق ا�اور
صانعي الس�یاسات ؤأحصاب احلقوق واملس�تفيد�ن واملامرسني لت�لیل وضع املكتبات  من املصل�ة ٔأحصاب الفرصة مجلیع ستُتاح

لقيود ونظام �س�تثناءات �لبحثیة وجماالت العمل ف� یتعلق ودور احملفوظات واملتاحف وكذ� املؤسسات التعلميیة وا
ٔأن املنظور إالقلميي ميكن ٔأن یرثي الحقا املناقشات يف مؤمتر �س�تثناءات ٕاىل ا�مو�ة وأٔشارت املنطقة. وخصوصیات 

مع ا�ول أ�عضاء ها ستت�ذ قرارات �شأٔن النشاط إالقلميي من �الل �شاورأٔن أ�مانة ب اعن اعتقاده توالتقيیدات، ؤأعرب
ٕاىل تلقي مزید من املعلومات من أ�مانة،  وتطلعت ا�مو�ة. س�تكون ٔأفضل للجمیعستت�ذ قرارات �شأٔن النشاط إالقلميي 

�لك التقدم احملرز �شأٔن امليض قدما يف ا�مو�ة  ت. ورحب2019ٔأن اللجنة لن جتمتع حىت ٔأ�ریل  ةف� بني ا�ورات، معترب 
املرسح و�دمات املوس�یقى خمر� قوق املتعلقة حبا يف ذ� فرقة العمل املعنیة حبق ٕا�ادة البیع وا�راسة املسائل أ�خرى مب

عقد اج�ع سلس وممثر ٕاىل معلهم ٔأدى دمات املؤمترات واملرتمجني الفوریني ا��ن ؤأعربت ا�مو�ة عن شكرها خلالرمقیة. 
 اللجنة.ا�مو�ة �ىل الزتا�ا بعمل  تؤأكد

الرئيس �ىل أ�دوار اليت و�ئيب ٔ�مانة �قيادته ول  �لرئيسوفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان أ�فریقية ؤأشاد  وحتدث .235
العروض التقدميیة اليت قدماها من �الل  �ن محو �ىل مساهامهتاموالربوفيسور لعبوها. وشكرت ا�مو�ة الربوفيسور �روز 

ٔأن ذ� یفرس املشاركة النشطة ٔأشارت ٕاىل ة �برية �ىل جناح معل اللجنة و تعلق ٔأمهیٔأهنا . وذ�رت ا�مو�ة �راساهتام
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ٔأنه مت ٕاحراز تقدم �بري يف معل اللجنة ا�مو�ة  تللمجمو�ة مبا يف ذ� مساهامهتا النشطة �الل �ج�ع �ري الرمسي. وذ�ر 
ومعاهدة مراكش يف ت� اللجنة دلیل �ىل  بیكنيٕاىل ٔأن اع�د معاهدة  ت. ؤأشار املأٔمو��ىل الرمغ من ٔأنه مل �كن �لرس�ة 

معاهدة �شأٔن حامیة هیئات ٕاىل اللجنة تتوصل ٕاجنازات �برية. وتأٔمل ا�مو�ة ٔأن حتقيق ٔأن العمل الشاق ميكن ٔأن یؤدي ٕاىل 
 اكنت اليت خبطط العمل ترحب إاىل ٔأهن تعلق ٔأمهیة �برية �ىل �س�تثناءات والتقيیدات ؤأشار ت أأهنا�مو�ة  تالبث. وذ�ر 

وس�ی� وليس �ایة لبلوغ أٔهداف اللجنة. ؤأعربت ا�مو�ة عن رغبهتا يف اغتنام الفرصة لتذكري مجیع ٔأجزاء اللجنة متثل 
مبسامههتا يف �دول ٔأعامل الویبو �شأٔن التمنیة والحظت ٔأن �ددا من الل�ان مل تقدم تقار�رها �شأٔن ذ� يف امجلعیة العامة 

كومية ا�ولیة اليت اكنت اللجنة الوحيدة اليت قدمت تقر�رها عن مسامههتا يف تنفيذ �دول ٔأعامل السابقة �س�تثناء اللجنة احل
ٔأعربت ا�مو�ة عن اس�تعدادها للمشاركة و الل�ان أ�خرى ٕاىل تقدمي تقار�ر عن معلها يف هذا الصدد. ا�مو�ة  تالتمنیة. ودع

مجیع و نیة ٕاحراز تقدم حقيقي. وشكرت ا�مو�ة �دمات الرتمجة الشفویة واملسامهة بطریقة منفت�ة وٕاجيابیة ٔ�هنا واثقة من ٕاماك
 املناقشات.ٔأ�رت الوفود اليت 

الرئيس و�ئب املد�ر العام و�دمة املؤمترات لنائيب لرئيس �ىل مع� ا�ؤوب و عن شكره لوفد الصني ؤأعرب  .236
�ودمه ا�ؤوبة. وشكر الوفد �ىل ملنسقني إالقلميیني �لشكر ٔأیضا ٕاىل اوتو�ه الوفد واملرتمجني الفوریني �ىل معلهم الشاق. 

ٔأیضا أ�ساتذة �ىل عروضهم ؤأشار ٕاىل ٔأن لك ذ� سامه يف مناقشات اللجنة حول �دة مواضیع. ؤأعرب الوفد عن 
 اس�تعداده ملواص� املشاركة يف املناقشات يف املس�تقبل بطریقة بناءة للغایة.

لرئيس �ىل قيادته احلكمية والقد�رة �الل دورة اللجنة ا�امئة ٔأعرب عن شكره لو وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء،  .237
أ�مانة �ىل معلها الشاق قبل ؤأثناء اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق شكر املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة و 

. ورحبت ا�مو�ة بنتاجئ املناقشات رفيهتم وتوا�دمهحا�اورة. وشكرت ا�مو�ة املرتمجني الفوریني و�دمة املؤمترات �ىل 
الحظت ا�مو�ة ٔأن الوثیقة والتقنیة �شأٔن هیئات البث ؤأشادت مبس�توى مشاركة ا�ول أ�عضاء يف ت� املناقشات. 

SCCR/37/8  .اكنت ٔأن الوثیقة �ء ذ�رت ا�مو�ة و اكنت وثیقة عز�زة وال تعكس �لرضورة ٔأي اتفاق بني ا�ول أ�عضاء
رحبت ا�مو�ة �لعروض و ٔأساس جيد ملزید من املناقشات. واكنت مبثابة مفيدة ٔ�هنا مجعت املقرت�ات يف وثیقة وا�دة 

�لقيود و�س�تثناءات، وكذ� العروض التقدميیة أ�خرى، ؤأعربت عن رغبهتا اخلاصة التقدميیة املتعلقة ��راسات وأ�مناط 
ٔأنه ميكن للجنة �ع�د �ىل دمعها ا�اكمل ورو�ا البناءة ملواص� املناقشات املمثرة اليت ة ا�مو� تيف شكر مؤلفهيا. وذ�ر 
 جتري يف ٕاطار اللجنة.

الرئيس وأ�مانة واملرتمجني الفوریني �ىل �ودمه يف ٕادارة و�ئيب لرئيس عن شكره لوفد �حتاد أ�ورويب ؤأعرب  .238
عن اس�تعداده للمشاركة �شلك بناء. ورصح الوفد بأٔن املناقشات املتعلقة املناقشات اليت جرت يف اللجنة بن�اح ؤأعرب 

مبعاهدة حامیة هیئات البث اكنت ذات ٔأمهیة �برية لالحتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه. ؤأعرب الوفد عن رغبته يف اغتنام 
املؤ�ل الوارد يف الوثیقة البث  الفرصة ليشكر وفدي أ�رجنتني والوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل اقرتا�اهتام �شأٔن

SCCR/37/2  الواردة يف الوثیقة احلقوق و�ىل نطاق وتنفيذSCCR/37/7 ورصح الوفد بأٔن املناقشات والرشو�ات .
اكنت ذات قمية �برية وتطلع ٕاىل مزید من التفهم لٔ�هداف وأ�فاكر وراء املقرت�ات املعنیة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأهنا اكنت نقطة 

زال ملزتم الزتاما اكمال بوضع اللمسات أ��رية �ىل �دة ملواص� ت� املناقشات يف اجللسة التالیة ورصح بأٔنه ال انطالق جي
املعاهدة رشیطة ٔأن تعكس حقائق وتطورات القرن احلادي والعرش�ن. وتطلع الوفد ٕاىل ٕاحراز مزید من التقدم �شأٔن بعض 

سلطت الضوء �ىل العمل  و�روفيسور �ن محو�رو الربوفيسور قد�ا  القضا� أ�ساس�یة. ورصح الوفد بأٔن العروض اليت
الس�تثناءات والتقيیدات. ورصح الوفد بأٔنه ال �زال ملزتما �ملناقشات املتعلقني �اجلاري �الیا �شأٔن بندي �دول أ�عامل 

التوصل ٕاىل لوفد من �دید ٔأن املمثرة واملشاركة البناءة يف العمل �ىل النحو املنصوص �لیه يف خطط معل اللجنة. ؤأكد ا
ل�ول أ�عضاء ف� یتعلق توجهيات كون مبثابة �معل اللجنة يف جمال �س�تثناءات والتقيیدات ميكن ٔأن يف نتي�ة ذات مغزى 

اع�د �س�تثناءات الوطنیة ٔأو احلفاظ املؤلف يف بأٔفضل املامرسات و�س�تفادة من مرونة إالطار القانوين ا�ويل حلقوق 
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حلقوق �س�تجیب �شلك اكف لالحتیا�ات والتقالید احمللیة. ؤأعرب الوفد عن رسوره لوجود دمع  حيث ٔأهنا ا ٔأو حتد�هثا�لهي
 الفنانني يف اللجنة ا�امئة.

�جتاه ا�ي سا�را يف نفس ؤأشار وفد الفلبني ٕاىل ٔأن معل اللجنة �شأٔن مرشوع معاهدة البث متكن من ٔأن یظل  .239
. وذ�ر الوفد ٔأنه �ىل الرمغ من اس�مترار الثغرات واس�مترار وجود ٔأس�ئ� �مة يف 2018لویبو لعام امجلعیات العامة ل�ددته 

�شأٔن القدرة امجلاعیة للجنة �ىل دفع مصاحلها املشرتكة ٕاىل أ�مام. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن  جمال الس�یاسات، ٕاال ٔأنه ظل متفائال
یئات اخلاصة هب ع القوا�د واملعایري �شأٔن مشهد امللكية الفكریة �اما قد مرت منذ ٔأن بدٔأت اللجنة مناقشات وض 20حوايل 

البث، وذ� بعد وقت قصري من اس�تضافة الفلبني لندوة الویبو العاملیة �شأٔن البث و�كنولوجيات االتصال اجلدیدة وامللكية 
اك توازن بني و�ات . ورصح الوفد ٔأنه يف �دود هذا �ختصاص اكن هن1997يف مانیال يف �ام واليت عقدت الفكریة 

، ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن �س�تفيد ا�ورة التالیة للجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة من نفس متنو�ة نظر
للجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة ا�ورة السابعة والثالثني املس�توى من املشاركة إالجيابیة، ا�ي ٔأظهرته 

أٔنه و�د قمية �برية يف ا�راسات بالوفد ورصح توصیة مناس�بة �شأٔن عقد مؤمتر دبلومايس. اصدار اللجنة �ىل فت عندما عك
اليت ٔأجریت �شأٔن مسأٔ� التقيیدات و�س�تثناءات للمؤسسات التعلميیة واملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ؤأقر 

ىل املورو�ت وحامیة الرتاث الوطين يف بيئة دولیة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه �لت�د�ت املس�مترة املمتث� يف �رش املعرفة واحلفاظ �
قيود حق املؤلف، ویقر بفوائد �س�ت�دام وجود �ىل الرمغ من ٔأن قانون امللكية الفكریة يف الفلبني ینص �لفعل �ىل 

قني والقدرة �ىل التنبؤ ٕاىل ضیف الیی ميكن ٔأن �ىل املس�توى العاملي تعز�ز وضوح الوضع ل �ود �ادة بذل العادل، فٕان 
بطبیعة احلال ٕاىل حتقيق الصاحل العام. ورحب الوفد �ملناقشات اليت دارت حول قضا� واليت �سعى أ��شطة الوطنیة، 

املرسح، ؤأشار ٕاىل ٔأن ختصیص وقت لهذه املوضو�ات املهمة ٕاىل �انب خمر� حقوق ٕا�ادة البیع والبيئة الرمقیة وحقوق 
ٔ�مانة واملرتمجني الفوریني واخلدمات عن شكره لالوفد ؤأعرب . ميثل نوع من ا�متویلة أ�خرى ميكن ٔأن املوضو�ات الهام
 ضامن جناح �ج�ع.�دمه املعتاد ا�ي هيدف ٕاىل إالداریة �ىل ما 

اكنت ة القا�يف أ�طراف لتأٔكد من ٔأن العدید من املتعلق �شكر الرئيس املنسقني إالقلميیني �ىل معلهم ا�ؤوب و  .240
عن شكره خلدمات املؤمترات، واملرتمجني الفوریني الرئيس �ىل أ�قل يف اجتاه مماثل ٕاىل �د ما. ؤأعرب و�سري معا،  حمتشدة

�ىل تيسريمه للنظام ا�ي مسح �لعمل به بأٔصوات متعددة ولغات متعددة وسري العروض التقدميیة �سالسة. وشكر الرئيس 
مبا یت�اوز دعوة املواقف الوطنیة �الل تقدمت للمشاركة اليت قدمت مقرت�ات وت� اليت ا�ول أ�عضاء وال س�� ا�ول 

اكنت اللجنة  ماروح املشاركة البناءة والتعاونیة هذه، لوال املناقشات حول خمتلف بنود �دول أ�عامل. ورصح الرئيس بأٔنه 
قبني �ىل ٕا�راء املناقشات �شغفهم وأٓراهئم من لمراؤأعرب الرئيس عن شكره لالنتاجئ اليت حتققت يف لك جو�. لتحقق 

�ئبيه . وشكر الرئيس إال�كولو�الصنا�ة ٔأو ا�متع املدين ٔأو ٔأجزاء أٔخرى من النظام جمال من اكنوا املس�توى أ�ريض سواء 
 اختمت الرئيس �ج�ع.و �ىل معلهم أ�سايس ا�ي ٔأبقى العملیة مس�مترة و�رب عن شكره لٔ�مانة. 

 املرفق][یيل ذ� 
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CÔTE D'IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Daniela KUŠTOVIĆ KOKOT (Ms.), Senior Adviser, Enforcement of Intellectual Property Rights 
and for Copyright and Related Rights Section, Zagreb 
 
Alida MATKOVIC (Ms.), Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CUBA 
 
Ernesto Vila GONZALEZ (Sr.), Director General, Centro Nacional de Derecho de Autor, 
Ministerio de Cultura, La Habana 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Cæcilie KJÆRSIDE (Ms.), Head, Copyright Section, Ministry of Culture, Copenhagen 
 
 
DJIBOUTI 
 
Omar MOHAMED ELMI (M.), directeur général, Office djiboutien de droits d’auteur et droits 
voisins, Ministère des affaires musulmanes, de la culture et des biens Djibouti 
 
Hassan DAHER ROBLEH (M.), directeur général adjoint, Office djiboutien de droits d’auteur et 
droits voisins, Ministère des affaires musulmanes, de la culture et des biens Djibouti 
 
Oubah MOUSSA AHMED (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Ehab AMR ABDELHAMEED (Mr.), First Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Cairo 
 
Ahmed Ibrahim MOHAMED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Abdelsalam AL ALI (Mr.), Representative to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
Ahmed AL SUWAIDI (Mr.), Economic Researcher to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
Ahmed ALOWAIS (Mr.), Economic Researcher to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 



SCCR/37/9 
Annex 
6 
 
 
Hamad ALSHAMSI (Ms.), Economic Researcher to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
Sultan ALSUWAIDI (Ms.), Economic Researcher to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Heidi VÁSCONES (Sra.), Tercer Secretario, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Ñusta MALDONADO (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Cristóbal GONZÁLEZ-ALLER (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Esther TORRENTE HERAS (Sra.), Subdirector Adjunta, Propiedad Intelectual, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Madrid 
 
Enrique Juan FERNÁNDEZ PICAZO (Sr.), Jefe de Área, Propiedad Intelectual, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Madrid 
 
Juan Lueiro GARCÍA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Ivan GARCIA-PELAYO (Sr.), Director de Relaciones Internacionales, Madrid 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Shira PERLMUTTER (Ms.), Chief Policy Officer and Director for International Affairs, 
United States Patent and Trademark Office, United States Department of Commerce, 
Alexandria, Virginia 
 
Kimberley ISBELL (Ms.), Senior Counsel, Office of Policy and International Affairs, Office of 
Policy and International Affairs, U.S. Copyright Office, Washington, D.C. 
 
Michael SHAPIRO (Mr.), Senior Counsel, Copyright, United States Patent and Trademark  
Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia 
 
Joseph GIBLIN (Mr.), Economic Officer, Intellectual Property Enforcement Office, Department of 
State, Washington, D.C. 
 
Linda Marie QUIGLEY (Ms.), Attorney Adviser Copyright, Office of Policy and International 
Affairs, United States Patent and Trademark Office, United States Department of Commerce, 
Alexandria, Virginia 
 
Stephen RUWE (Mr.), Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria, Virginia 
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Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), IP Attache, Permanent Mission, Geneva 
 
Nancy WEISS (Ms.), General Counsel, United States Institute of Museum and Library Services 
(IMLS), Washington, D.C. 
 
Yasmine FULENA (Ms.), IP Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Yidnekachew Tekle ALEMU (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION  
 
Ivan BLIZNETS (Mr.), Rector, Russian State Academy for Intellectual Property (RGAIS), 
Moscow 
 
Sergey FABRICHNIY (Mr.), Member, Procedure and Administration Committee, Federation 
Council, Moscow 
 
Olga RUZAKOVA (Ms.), Vice-Chairman, Committee on State Structure and Legislation, 
Moscow 
 
Viktor RYZHAKOV (Mr.), Head, Theatre Center, Guild of Theatre Directors, Moscow 
 
Daniil TERESHCHENKO (Mr.), Deputy Director, Department of Provision, State Services, 
Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Ekaterina VANSHET (Ms.), Specialist, Theatre Center, Guild of Theatre Directors, Moscow 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Anna VUOPALA (Ms.), Government Counsellor, Ministry of Educational Culture, Helsinki 
 
Nathalie LEFEVER (Ms.), Researcher, Helsinki 
 
Jukka LIEDES (Mr.), Special Adviser, Ministry of Educational Culture, Helsinki 
 
 
FRANCE 
 
Anne LE MORVAN (Mme), chef, Bureau de la propriété intellectuelle, Service des affaires 
juridiques et internationales, Ministère de la culture et de la communication, Paris 
 
Amélie GONTIER (Mme), adjointe à la chef, Bureau de la propriété intellectuelle, Service des 
affaires juridiques et internationales, Ministère de la culture et de la communication, Paris 
 
Francis GUENON (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
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GABON 
 
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Genève 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Temuri PIPIA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission of Georgia, Genève 
 
 
GHANA 
 
Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Joseph OWUSU-ANSAH (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GUATEMALA 
 
Silvia Leticia GARCIA HERNANDEZ (Sra.), Encargada, Departamento Derecho de Autor y 
Derechos Conexos, Registro de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Economía, Guatemala 
 
Flor Maria GARCIA DIAZ (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra  
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Péter MUNKÁCSI (Mr.), Senior Adviser, Department for Competition, Consumer Protection and 
Intellectual Property, Ministry of Justice, Budapest 
 
Peter Csaba LABODY (Mr.), Head of Department, Copyright Department, Hungarian Intellectual 
Property Office, Budapest 
 
Andrea Katalin TOTH (Ms.), Legal Officer, Copyright Department, Hungarian Intellectual 
Property Office, Budapest 
 
 
INDE/INDIA 
 
Hoshiar SINGH (Mr.), Registrar, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of 
Commerce and Industry, New Delhi 
 
Animesh CHOUDHURY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Faizal Chery SIDHARTA (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAQ 
 
Jaber AL-JABERI (Mr.), Senior Undersecretary, Ministry of Culture, Undersecretary’s Office, 
Baghdad 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Michael GAFFEY (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
David O'NEILL (Mr.), Administrative Officer, Intellectual Property Unit, Department of Business, 
Enterprise and Innovation, Dublin 
 
Mary KILLEEN (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Vittorio RAGONESI (Mr.), Legal Adviser, Ministry of Culture, Rome 
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission of Jamaica, Geneva 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Yoshiaki ISHIDA (Mr.), Director, Office for International Copyrights, Agency for Cultural Affairs, 
Tokyo 
 
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 
 
Ryohei CHIJIIWA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Gaziz SEITZHANOV (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Marlen OSPANOV (Mr.), Expert, Department for Intellectual Property Rights, Ministry of Justice, 
Astana 
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KENYA 
 
Oira EZEKIEL (Mr.), Legal Advisor, Kenya Copyright Board (KECOBO), Nairobi 
 
Robina ADAKA (Ms.), Economist, Planning, Industry, Trade and Cooperatives, Nairobi 
 
Daniel K. KOTTUT (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Hamsah ALABDULSALAM (Ms.), Legal Specialist, Legal Department, Ministry of Information, 
Kuwait City 
 
Sarah ALQAHTANI (Ms.), Legal Researcher, Legal Department, Ministry of Information, Kuwait 
City 
 
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Wissam EL AMIL (Mr.), Head, Intellectual Property Protection, Ministry of Economy and Trade, 
Beirut 
 
 
LIBÉRIA/LIBERIA 
 
Clifford Blamoh ROBINSON, (Mr.), Acting Deputy Director General, Copyright Department, 
Liberia Intellectual Property Office (LIPO), Monrovia 
 
 
LIBYE/LIBYA 
 
Abderouf JOHA (Mr.), Tripoli Libya, Intellectual Property Office, Ministry of Higher Education 
and Scientific, Tripoli 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Gabrielė VOROBJOVIENĖ (Ms.), Chief Specialist, Copyright Division, Ministry of Culture, 
Vilnius 
 
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Joana PIPIRAITE (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Pricilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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MALAWI 
 
Dora Susan MAKWINJA (Ms.), Copyright Administrator, Copyright Society of Malawi, 
(COSOMA), Ministry of Civic Education, Culture and Community Development, Lilongwe 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Ismail MENKARI (M.), directeur général, Bureau marocain du droit d'auteur (BMDA), Ministère 
de la culture et de la communication, Rabat 
 
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Cristian Aviña PALMA (Sr.), Subdirector, Divisional de Marcas Notorias, Investigación, Control y 
Procesamiento de Documentos, 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 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Ramkrishna LAMICHHANE (Mr.), Under Secretary, Ministry of Culture, Tourism and Civil 
Aviation, Kathmandu 
 
Bhuwan PAUDEL (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NICARAGUA 
 
Carlos Ernesto MORALES DÁVILA (Sr.), Representante Permanente Adjunto ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Misión Permanente, Ginebra 
 
Nohelia Carolina VARGAS IDIAQUEZ (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Asimawu DIRISU (Ms.), Minister Counsellor, International Organizations, Ministry of Foreign 
Affairs, Abuja 
 
Esther GOMO (Ms.), First Secretary, International Organizations, Ministry of Foreign Affairs, 
Abuja 
 
Smaila AMINA (Ms.), MINISTER, Permanent Mission, Geneva 
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NORVÈGE/NORWAY 
 
Tore Magnus BRUSAET (Mr.), Senior Advisor, Ministry of Culture, Oslo 
 
 
NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 
 
Marcus SMITH (Mr.), Senior Policy Advisor, Business Law Policy team, Ministry of Business, 
Innovation and Employment, Wellington 
 
 
OMAN 
 
Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
George TEBAGANA (Mr.), Adviser, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PAKISTAN 
 
Zunaira LATIF (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Krizia Denisse MATTHEWS BARAHONA (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Cyril Bastiaan VAN DER NET (Mr.), Legislator, Justice and Security, The Hague 
 
 
PHILIPPINES 
 
Ivin Ronald ALZONA (Mr.), Assistant Secretary, Department of Information and 
Communications Technology (DICT), Quezon City 
 
Louie Andrew CALVARIO (Mr.), Attorney, Office of the Director General, Intellectual Property 
Office, Taguig  
 
Josephine MARIBOJOC (Ms.), Assistant Secretary, Legal Affairs, Department of Education, 
Pasig City, Manila 
 
Romard Kevin RAMOSO (Mr.), Executive Assistant, Department of Information and 
Communications Technology (DICT), Quezon City 
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Gina RODRIGUEZ (Ms.), Division Chief, Department of Information Communications 
Technology (DICT), Quezon City 
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attachée, Permanent Mission, Geneva 
 
 
POLOGNE/POLAND  
 
Karol KOŚCIŃSKI (Mr.), Director, Department of Intellectual Property and Media, Ministry of 
Culture and National Heritage, Warsaw 
 
Jacek BARSKI (Mr.), Legal Counsel, Intellectual Property and Media Department., Ministry of 
Culture and National Heritage, Warsaw 
 
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Carlos MOURA CARVALHO (Mr.), Expert, Ministry of Culture, Lisbon 
 
João PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Francisco SARAIVA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
CHO Hae In (Ms.), Researcher, Copyright Trade Research Team, Korea Copyright 
Commission, Jinju 
 
KIM Chan Dong (Mr.), Director, Copyright Trade Research Team, Korea Copyright Commission, 
Jinju 
 
CHOI Hyeyeon (Ms.), Deputy Director, Cultural Trade and Cooperation Division, Ministry of 
Culture, Sports and Tourism, Sejong 
 
KIM Hyojung (Ms.), Judge, Cheonan Branch, Daejeon District Court, Cheonan 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Trajano SANTANA SANTANA (Sr.), Director General, Archivo General de la Nación, Sector la 
Julia, Distrito Nacional, Santo Domingo 
 
Hectarelis CABRAL GUERRERO (Sr.), Asistente Del Director, Encargada de Asuntos 
Internacionales, Oficina Nacional de Derecho de Autor, Ministerio de Industria y Comercio, 
Santo Domingo 
 
Ysset ROMÁN MALDONADO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
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RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Adéla FALADOVÁ (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague 
 
 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Philemon KILAKA (Mr.), Principal Copyright Documentation Officer, Copyright Society of 
Tanzania, Ministry of Industry, Trade, Marketing and Investment, Dar es Salaam, 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Cristian FLORESCU (Mr.), Head, International Relations Department, Romanian Copyright 
Office, Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Roslyn LYNCH (Ms.), Director, Copyright and Enforcement, Intellectual Property Office, London 
 
Rhian DOLEMAN (Ms.), Senior Policy Advisor, Copyright and Intellectual Property Enforcement, 
Newport 
 
Rhys HURLEY (Mr.), Senior Policy Advisor, International and Trade Copyright, Intellectual 
Property Office, Newport 
 
Neil COLLETT (Mr.), Head, International and Trade Copyright, Copyright and IP Enforcement, 
UK Intellectual Property Office, Newport, South Wales 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI (Mr.), Legal Counsel, Permanent Mission, Geneva 
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SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Abdoul Aziz DIENG (M.), conseiller technique, Ministère de la culture et de la communication, 
Dakar 
 
Lamine Ka MBAYE (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
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 
 
Byron KARUPPIAH (Mr.), Legal Counsel, Legal Department, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Jakub SLOVÁK (Mr.), Legal Adviser, Media, Audiovisual and Copyright Department, Copyright 
Unit, Ministry of Culture, Bratislava 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Tarig OSAMN ELTAHIR ELSHAIKH (Mr.), Secretary General, Ministry of Culture, Council for 
Protection of Copyright and Related Rights, Omdurman 
 
 
SRI LANKA 
 
Shashika SOMARATNE (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission of Sri Lanka, Geneva 
 
Tharaka BOTHEJU (Ms.), First Secretary (Commerce), Permanent Mission of Sri Lanka, 
Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Mattias RÄTTZÉN (Mr.), Associate Adviser, Sandart and Partners, Stockholm 
 
Christian NILSSON (Mr.), Senior Legal Advisor, Legal and International Affairs, Swedish Patent 
and Registration Office, Stockholm 
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SUISSE/SWITZERLAND  
 
Selina DAY (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral 
de la propriété intellectuelle, Berne 
 
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 
 
Pattana SUNGKRIT (Mr.), Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of 
Commerce, Nontaburi 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Ornal BARMAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Nadia BEN HAMIDA (Mme), chef, Service de dépôt et documentation, gestion des droits 
d’auteurs, Ministère des affaires culturelles, Tunis 
 
Sami NAGGA (M.), ministre plénipotentiaire, Mission permanente, Genève 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Diren YEĞEN (Mr.), Expert, Directorate General for Copyright, Ministry of Culture and Tourism, 
Ankara 
 
 
UKRAINE 
 
Oksana YARMOLENKO (Ms.), Deputy Director, Copyright and Related Rights Unit, Department 
for Intellectual Property, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
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VIET NAM 
 
Pham Tung THANH (Ms.), Director, Information and International Cooperation Division, 
Copyright Office, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Hanoi 
 
Pham THI KIM OANH (Ms.), Deputy Director General, Copyright Office, Culture, Sport and 
Tourism, Hanoi 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Mohammed FAKHER (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
PALESTINE  
 
Sami BATRAWI (Mr.), Director, Intellectual Property Department, Ministry of Culture, Ramallah  
 
Ibrahim MUSA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
III. DÉLÉGATIONS MEMBRES SPÉCIALES/SPECIAL MEMBER DELEGATIONS 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)*/EUROPEAN UNION (EU)*  
 
Florin TUDORIE (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Thomas EWERT (Mr.), Legal and Policy Officer, Digital Economy and Coordination, European 
Commission, Brussels 
 
Sabina TSAKOVA (Ms.), Policy Officer, DG CONNECT - European Commission, Brussels 
 
 
 

                                                
* ent, la Communauté européenne a obtenu le statut de membre sans droit Sur une décision du Comité perman

de vote. 
* Based on a decision of the Standing Committee, the European Community was accorded member status 

without a right to vote.  
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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 
 
Victor IDO (Mr.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme, Geneva 
 
Imadh Abdul AZEEZ (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  
 
Solange DAO SANON (Mme), chargée du droit d'auteur et de la gestion collective, Yaoundé 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)/INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION (ILO)  
 
Tania CARON (Ms.), Senior Multilateral Relations Officer, Multilateral Department, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE  
ORGANIZATION (WTO) 
 
Wolf MEIER-EWERT (Mr.), Counsellor, Geneva 
 
Hannu WAGER (Mr.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
Jorge GUTIERREZ (Mr.), Intellectual Property, Government Procurement and Competition 
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 NAMEKONG (M.), Senior Economist, Geneva 
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Leith ZINE EL ABIDINE (M.), Legal Associate Officer, Addis Ababa 
 
 
UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST-AFRICAINE (UEMOA)/WEST AFRICAN 
ECONOMIC AND MONETARY UNION (WAEMU)  
 
Gustave DIASSO (M.), Director of Culture and Tourism, Ouagadougou 
 
Aminata LO PAYE (Mme), chef de division culture, Ouagadougou 
 
 
 
V. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/ 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
African Library and Information Associations and Institutions (AfLIA)  
Helena ASAMOAH (Ms.), Executive Director, Accra 
 
African Union of Broadcasting (AUB)  
Grégoire NDJAKA (Mr.), directeur général, Dakar 
 
Alianza de Radiodifusores Iberoamericanos para la Propiedad Intelectual (ARIPI)  
Armando MARTÍNEZ (Sr.), Delegado, Mexico City 
Bustos Olivares LUIS ALEJANDRO (Sr.), Delegado, Mexico City 
Felipe SAONA, Delegado (Sr.), Zug 
Jose Manuel GOMEZ BRAVO (Sr.), Delegado, Madrid 
 
Associación Argentina de Intérpretes (AADI)  
Susana RINALDI (Sra.), Directora de Relaciones Internacionales, Buenos Aires 
Jorge BERRETA (Sr.), Consultor de Asuntos Internacionales, Buenos Aires 
Milagros YZAGUIRRE (Ms.), Asistente, Relaciones Internacionales, Buenos Aires 
 
Association de gestion internationale collective des œuvres audiovisuelles 
(AGICOA)/Association for the International Collective Management of Audiovisual  
Works (AGICOA)  
Christopher MARCICH (M.), Président, Genève 
 
Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO-ARTIS)/Association of 
European Perfomers' Organizations (AEPO-ARTIS)  
Xavier BLANC (Mr.), General Secretary, Brussels 
 
Association du droit international (ILA)/International Law Association (ILA)  
Carlo SCOLLO LAVIZZARI (Mr.), Advocate, Basel 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 
Association (ELSA International)  
Maria LJØRRING RASMUSSEN (Ms.), Head of Delegation, Brussels 
Daniele AMITRANO (Mr.), Delegate, Brussels 
İrem Naz DOLU (Ms.), Delegate, Brussels 
Beatrice MARONE (Ms.), Delegate, Brussels 
Theo PYNTTÄRI (Mr.), Delegate, Brussels 
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Asociación internacional de radiodifusión (AIR) /International Association of Broadcasting (IAB) 
Juan ANDRÉS LERENA (Sr.) Director General, Montevideo 
Edmundo REBORA (Sr.), Miembro, Montevideo 
Nicolás NOVOA (Sr.), Miembro del grupo de Trabajo sobre Derecho de Autor d, Montevideo 
Beatriz VIANNA (Sra.), Miembro, Montevideo 
 
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 
 
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)/International Literary and Artistic  
Association (ALAI)  
Victor NABHAN (Mr.), Past President, Paris 
 
Association mondiale des journaux (AMJ)/World Association of Newspapers (WAN)  
Elena PEROTTI (Ms.), Executive Director Public Affairs and Media Policy, Paris 
 
Authors Alliance 
Brianna SCHOFIELD (Ms.), Executive Director, Authors Alliance, Berkeley 
 
Canadian Copyright Institute (CCI)  
William HARNUM (Mr.), Chair, Toronto 
 
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)  
Anubsha SINHA (Ms.), Senior Programme Manager, Delhi 
 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF)  
Elena KOLOKOLOVA (Ms.), Expert, Geneva 
 
Civil Society Coalition (CSC)  
Paul-Olivier DEHAYE (Mr.), CSC Fellow, Geneva 
 
Communia  
Teresa NOBRE (Ms.), Copyright Expert, Lisbon 
 
Confédération internationale des éditeurs de musique (CIEM)/International Confederation of 
Music Publishers (ICMP)  
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 ،) يف �ميبیاBIPA بأٔعامل الرئيس التنفيذي لهیئة أ�عامل وامللكية الفكریة (ة ٔأمبوندا، القامئملىسالس�یدة  •
 )،JPO�ونهيیكو ش��نو، �ئب مفوض مكتب الیا�ن للرباءات (الس�ید  •
 مارك سريي �وري، مد�ر املكتب إالقلميي ٔ�فریقيا، الویبو،الس�ید  •
 ،(ARIPO)  للملكية الفكریة أ�فریقيةللمنظمة إالقلميیةاملد�ر العام  ،فر�ندو دوس سانتوسالس�ید  •
  الصغرية واملتوسطة.الرشاكتمار� بو�يشو، مد�رة مد�ریة الت�ارة، وزارة التصنیع والت�ارة و�منیة الس�یدة  •

فر�ندو دوس )، الس�ید BIPA (الصورة: �ونهيیكو ش��نو)، الس�ید )BIPAهیئة أ�عامل وامللكية الفكریة ( (الصورة:  صامویل ب. �ميبينومعالیه الس�ید
 ).BIPA (الصورة: مار� بو�يشو)، الس�یدة BIPA (الصورة: سانتوس

 أ�عاملتنافس�یة ال  القدرة من ٔأ�لللتوس�ميالعروض التقدميیة - �س�ت�دام �سرتاتیجي 

". ٔأوًال، قدم الس�ید جيتاش�یو لٔ�عاملتنافس�یة ال  القدرة من ٔأ�لللتوس�مي حول موضوع "�س�ت�دام �سرتاتیجي  تقدميیة �فتتاح عروضمرامسقُدمت بعد 
ٔأعقب و القارة. يف �حجة عن التوس�مئأفریقيا، مع �سلیط الضوء �ىل بعض قصص يف  عن مسو�ات التوس�ميامللكية الفكریة، عرضًا يف مين�يس�يت، مستشار 

 يف �ینيا. Taita سالت توس�مي مرشوع �شأٔن)، JPO(مكتب الیا�ن للرباءات ذ� عرض قدمه الس�ید شينغو �سودا، �ئب مد�ر قسم التعاون ا�ويل، 

 ، مع �ركزي �اص �ىل الرشاكت الصغرية واملتوسطةامللكية الفكریة و�بتاكر والعالمات الت�اریة: تعز�ز القدرة التنافس�یة لٔ�عامل يف ٔأفریقيا�لسة نقاش - 

 تأٔلّف فریق املناقشة ممن یيل:
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