
A 

 

SCCR/38/11 

 ابلإنلكزيية الأصل:

  2020يونيو  20 التارخي:

 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 

 والثالثون الثامنةالدورة 
 2019أأبريل  5اإىل  1جنيف، من 

 
 

 التقرير

 دته اللجنةاذلي اعمت

 

 

 

  



SCCR/38/11 
2 
 

لهياعقدت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )املشار  .1 فامي ييل اختصارا بـ "اللجنة" أأو "جلنة حق  اإ

ىل  1املؤلف"( دورهتا الثامنة والثالثني يف جنيف يف الفرتة من   .2019أأبريل  5اإ

الفكرية )الويبو( و/أأو الأعضاء يف احتاد برن محلاية املصنفات وُمثلت ادلول التالية الأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية  .2

نغول، والأرجنتني، وأأرمينيا، وأأسرتاليا، والمنسا، وجزر الهباما، وبنغالديش،  الأدبية والفنية يف الاجامتع: اجلزائر، وأأ

والربازيل، وبروين دار السالم، املتعددة القوميات(، وبوتسواان،  -وبرابدوس، وبيالروس، وبلزي، وبواتن، وبوليفيا )دوةل 

وبوركينا فاصو، ومكبوداي، والاكمريون، وكندا، وش ييل، والصني، وكولومبيا، والكونغو، وكوت ديفوار، وكرواتيا، وقربص، 

كوادور، ومرص،  وامجلهورية التش يكية، ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، وادلامنرك، وجيبويت، وامجلهورية ادلومينيكية، واإ

والسلفادور، وفنلندا، وفرنسا، والغابون، وغامبيا، وأأملانيا، وغاان، واليوانن، والكريس الرسويل، وهندوراس، وهنغاراي، 

يران )مجهورية  ندونيس يا، واإ يطاليا، وجاماياك، والياابن، وكينيا، والكويت،  -والهند، واإ الإسالمية(، والعراق، وأأيرلندا، واإ

اي، وليبيا، ومالزياي، ومالطا، وجزر مارشال، واملكس يك، وموانكو، واجلبل الأسود، واملغرب، وقريغزيس تان، ولتفيا، وليبري

وموزامبيق، وميامنار، والنيبال ، وهولندا ، ونياكراغوا، ونيجرياي، وعامن، وابكس تان، وابراغواي، وبريو، والفلبني، وبولندا، 

الرويس، واململكة العربية السعودية، والس نغال، وسيش يل،  والربتغال، وقطر، ومجهورية كوراي، ورومانيا، والاحتاد

س بانيا، والسودان، والسويد، وسويرسا، وامجلهورية العربية السورية، واتيلند، وترينيداد  وس نغافورة، وجنوب أأفريقيا، واإ

هورية تزنانيا املتحدة، وتوابغو، وتونس، وتركيا، وأأوغندا، وأأوكرانيا، والإمارات العربية املتحدة، واململكة املتحدة، ومج

 (.107وزميبابوي ) والولايت املتحدة الأمريكية، وأأوروغواي، وفييت انم،

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

وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية  .4

(ARIPO( والاحتاد الأفريقي ،)AU( واللجنة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الأس يوية ،)EEC( ومركز اجلنوب ،)SC ،)

(، ومنظمة التجارة العاملية ITU(، والاحتاد ادلويل لالتصالت )WAEMUوالاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا )

(WTO( )7.) 

الاجامتع بصفة مراقب: الرابطات واملؤسسات الأفريقية للمكتبات ودوائر  وشاركت املنظامت غري احلكومية التالية يف .5

(، واحتاد البث يف أ س يا ARIPI(، واحتاد هيئات البث الأيبريية الأمريكية من أأجل امللكية الفكرية )AfLIAالإعالم )

امجلاعية ادلولية للمصنفات (، ومجعية الإدارة AADI(، رابطة املرتمجني الفوريني ابلأرجنتني )ABUواحمليط الهادئ )

(، ورابطة منظامت فناين الأداء يف أأورواب ACTومجعية التلفزة التجارية يف أأورواب ) (،AGICOAالسمعية البرصية )

(AEPO- ARTIS(واجمللس الربيطاين حلق املؤلف ،)BCC( واملعهد الكندي حلق املؤلف ،)CCI و والاحتاد الكندي ،)

(، ورابطة أأورواب الوسطى والرشقية حلق CIPRومركز حبوث الس ياسات الإعالمية )(، CFLAلرابطات املكتبات )

ىل الثقافة )CEECAاملؤلف ) (، ومجعية كوميونيا، ومؤسسة كونكتور، CALC(، والتحالف من أأجل النفاذ القانوين اإ

جمال حق املؤلف  (، ومركز البحث والإعالم يفCCAAAوجملس التنس يق بني رابطات احملفوظات السمعية البرصية )

(CRIC( ومؤسسة أأمرياك الالتينية لأحباث امللكية الفكرية يف سبيل التمنية ،)Corporación Innovarte واملؤسسة ،)

ذاعة )eIFL.net(، وش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات )EIادلولية للتعلمي ) (، EBU(، و الاحتاد الأورويب لالإ

(، والرابطة الأوروبية EUROCOPYAارة املشرتكة للنسخ السمعي البرصي الشخيص )والاحتاد الأورويب مجلعيات الإد
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(، EUA(، ورابطة اجلامعات الأوروبية )EPC(، وجملس النارشين الأوروبيني )ELSA Internationalلطالب القانون )

يطاليا   الأيبريي لفناين الأداء (، والاحتاد الأمرييك الالتيينHEP، وبرانمج الصحة والبيئة )(FUIS)واحتاد كتاب اإ

(FILAIE( ومعهد الاكتب ،)Instituto Autor( ومركز امللكية الفكرية ،)IPC وامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ،)

(AIPPI( وامجلعية ادلولية للبث ،)IAB( واملنتدى ادلويل للمؤلفني ،)IAF والاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى ،)

(ICMPوالاحتاد ا ،)( دلويل مجلعيات املؤلفني وامللحننيCISAC( واجمللس ادلويل للمتاحف ،)ICOM واجمللس ،)

(، FIAPF(، والاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي الأفالم )FIA(، الاحتاد ادلويل للممثلني )ICAادلويل للمحفوظات )

(، والاحتاد ادلويل للموس يقيني IFLA) (، والاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدهاIFJوالاحتاد ادلويل للصحفيني )

(FIM( والاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ ،)IFRRO( والاحتاد ادلويل للمرتمجني ،)FIT والاحتاد ،)

(، والرابطة ادلولية للعالمات التجارية ADALPI(، وامجلعية ادلولية لتمنية امللكية الفكرية )IPAادلويل للنارشين )

(INTA( والاحتاد ادلويل للفيديو ،)IVF( يكولوجيا املعرفية (، ومجعية KEI(، ومؤسسة اكريزما، واملؤسسة ادلولية لالإ

(، ومعهد ماكس بالنك لقانون امللكية الفكرية واملنافسة LCAالفنانني الالتينيني، وحتالف املكتبات بشأأن حق املؤلف )

(MPI( ومؤسسة براءات الأدوية ،)MPP ومجعية ،)( الصور املتحركةMPA( واملكتبة الوطنية السويدية ،)NLS ،)

(، واجمللس PIJIP(، وبرانمج العداةل املعلوماتية وامللكية الفكرية )NABAومجعية أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعة )

(، SAAكية )(، ومجعية أأمناء احملفوظات الأمريSPA(، وامجلعية الربتغالية للمؤلفني )SCAالاسكتلندي للمحفوظات )

(، وامجلعية ادلولية JBA(، وامجلعية الياابنية لهيئات البث التجارية )Business Europeواحتاد قطاع الأعامل الأورويب )

 (.WAN( )66(، وامجلعية العاملية للصحف )(UNI-MEIالإعالم والرتفيه  -للش باكت 

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

رحب املدير العام ابلوفود املشاركة يف ادلورة الثامنة والثالثني وذكر أأن اجامتع اللجنة هذا يس بق اجامتع امجلعية  .6

رضورة . وابلتايل، مت تفويض اللجنة لقرتاح وصياغة أأي توصيات للجمعية العامة. وشدد املدير العام عىل 2019العامة لعام 

ة عىل جدول الأعامل ومناقشاهتا مع الرتكزي بشلك كبري عىل حق املؤلف. أأما ابلنس بة اللجنة خمتلف املواضيع املطروح تناول

حراز الكثري من التقدم يف موضوع البث وخاصة يف الأشهر  نه مت اإ ىل أأ للتحدايت الأخرى اليت تواهجها اللجنة، أأشار الرئيس اإ

ىل حلول معلية وحتقيق املصاحل املشرتكة مجليع  الس تة املاضية. وحث الأعضاء عىل املشاركة بنشاط يف املداولت للتوصل اإ

طار ادلويل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وعىل الرمغ من التقدم احملرز يف جمالت  ادلول الأعضاء مع الامتثال لالإ

 الاس تثناءات والتقييدات واملواضيع الأخرى ذات الصةل، اكن من الرضوري ابلنس بة للمندوبني تركزي اجلهود عىل نرش

نه اكن  ىل أأ املعرفة، واملكتبات والإطار الرمقي، وحامية املؤلفني وحقوق املؤلف يف القرن احلادي والعرشين. وأأشار املدير العام اإ

عادة البيع والبيئة الرمقية وحقوق خمريج املرسح.  من املقرر التوسع يف املناقشات حول حقوق اإ

  من جدول الأعامل: انتخاب أأعضاء املكتب 2البند 

أأشاد املدير العام بعمل الفريق اخلاريج مبا يف ذكل الرئيس من س نغافورة وانئبا الرئيس من بولندا والس نغال.  .7

ىل التوصيات املقدمة من املنسقني، انتُخب الس يد دارين اتنغ من س نغافورة رئيسًا وانتُخب الس يد بيرت لبودي  واستنادًا اإ
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نغال انئبني للرئيس بعد أأن مت التوافق علهيم. ومن املقرر أأن تس متر تعييناهتم يف من هنغاراي والس يد عبد العزيز ديينغ من الس  

ىل ترأأس الاجامتع.  ادلورات الالحقة للجنة حىت تبدأأ اللجنة ادلامئة معلها. ودعي الأعضاء املنتخبون اإ

عادة انتخاهبم، شكر الرئيس اللجنة عىل ثقهتا وأأكد جمددا أأهنم ملزتمون بتويل املسؤ  .8 لس ندت ولية اليت أ  وبعد اإ هيم حىت اإ

 ادلورة الثانية والأربعني للجنة. وذكر الرئيس أأن الس يد بيرت لبودي س يواصل العمل اذلي بدأأه انئب الرئيس السابق، الس يد

اكرول كوس ينسيك. وطلب الرئيس من املندوبني تقدمي ادلمع هلم وتعهد ابللزتام املس متر بتوجيه املناقشات بطريقة مفتوحة 

نه منذ توليه منصب الرئيس خالل ادلورة الرابعة وشف ىل أأ افة وعادةل وهمنية كام مت يف ادلورات السابقة. وأأشار الرئيس اإ

والثالثني للجنة ادلامئة مت مناقشة العديد من القضااي الهامة ل س امي تكل املتعلقة ابمللكية الفكرية، ويه قضية تؤثر عىل حياة 

كر الرئيس أأن معل اللجنة رضوري ملواهجة تكل التحدايت وحث الأعضاء عىل الالزتام الناس يف خمتلف القطاعات. وذ

 جبدول الأعامل.

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول أأعامل ادلورة الثامنة والثالثني 3البند 

اقرتح الرئيس أأن تواصل اللجنة معلها كام هو موحض يف مرشوع جدول الأعامل الوارد يف  .9

. وفامي يتعلق بتخصيص الوقت، اقرتح الرئيس اعامتد نفس التخصيص املعمتد يف الاجامتعات .SCCR/31/1 Prov الوثيقة

وأأشار الرئيس أأن اجلدول الزمين املقرتح يركز بشلك خاص عىل الفعالية، وأأن بعض اجللسات قد ل حتتوي عىل  .السابقة

ت بني حني وأ خر لأخذ فرتات من الاسرتاحة علام اسرتاحات لتناول القهوة، ولكن، رمغ ذكل، ميكن للأعضاء ترك اجللسا

ىل اعامتد مرشوع جدول أأعامل الاجامتع كام هو وارد يف الوثيقة  أأن هذه اجللسات ما زالت قامئة. وُدعيت اللجنة اإ

SCCR/38/1 Prov.. 

 من جدول الأعامل: اعامتد منظامت غري حكومية جديدة 4البند 

ىل أأن الأمانة تلقت عدة طلبات جديدةابلنس بة لعامتد منظامت غري حكومية ج .10 وُدعيت اللجنة  .ديدة، أأشار الرئيس اإ

ىل املوافقة عىل أأن يمت متثيل ثالث منظامت غري حكومية ويه  (، وامجلعية املهنية PLRIمنظمة حق الإعارة للجمهور )اإ

وارد يف الوثيقة (، كام هو DACS(، ومجعية حق املؤلف للتصاممي والفنانني )RATEMملذيعي البث الإذاعي )

SCCR/31 وبعد عدم تسجيل أأي اعرتاضات أأو تعليقات من قبل ادلول الأعضاء، وافقت اللجنة عىل اعامتد هذه  .

 املنظامت.

 من جدول الأعامل: اعامتد تقرير ادلورة السابعة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة 5البند 

 ومتت مناقشة  .من جدول الأعامل، وهو اعامتد تقرير ادلورة السابعة والثالثني للجنة ادلامئة 5افتتح الرئيس البند  .11

رسال أأي تعليقات أأو تصحيحات SCCR/37/9 Provمسأأةل اعامتد هذا التقرير الوارد يف الوثيقة  ىل اإ . وُدعيت الوفود اإ

رسال  .copyright.mail@wipo.intوين التايل عىل العنوان الإلكرت  الإنرتنتعىل النسخة الإجنلزيية املتوفرة عىل  وجيب اإ

ىل الأمانة حبلول  صدار التقرير الهنايئ يف الوقت املناسب قبل اجللسة التالية 2019مايو  1التعليقات اإ وُدعيت  .للسامح ابإ

mailto:copyright.mail@wipo.int
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ىل املوافقة عىل مرشوع تقرير ادلورة السابعة والثالثني للجنة ادلامئة، واذلي مت اعامتده بعد ذكل دون تسجيل أأي  اللجنة اإ

 اعرتاضات.

عالانت أأخرى. ونَصحت الأعضاء بزايرة موقع  .12 جلنة حق وَأبلغت الأمانة الوفود عن الفعاليات اجلانبية وأأصدرت اإ

 التفاصيل الأخرى.للحصول عىل مجيع  املؤلف

 من جدول الأعامل: البياانت الافتتاحية 6البند 

 فتح الرئيس الباب للبياانت العامة المتهيدية. .13

ندونيس يا، متحداث ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، عن دمعه جلدول الأعامل وبرانمج العمل اذلي  .14 وأأعرب وفد اإ

. وسلط الضوء عىل أأبرز القضااي اليت هتم ادلول الأعضاء، ويه حامية يعاجل مجيع القضااي اليت تواجه اللجنة بشلك متوازن

هيئات البث، والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي 

حراز مزيد من التقدم يف معاجلة  نه بفضل قيادة الرئيس احلايل سيمت اإ القضااي ذات الصةل. وأأشار الإعاقات الأخرى. واعترب أأ

ىل توجهيات امجلعية العامة لعام  نه من الرضوري الرجوع اإ ىل أأن مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ تعتقد أأ للجنة بشأأن خطة  2012اإ

العمل حول القضااي املثارة ل س امي معاهدة البث، واس تخراج البياانت، وأأمهية الربط بني حقوق امللكية الفكرية والبث 

عىل الرمغ من أأن بعض أأعضاء اجملموعة دلهيم مواقف خمتلفة فامي هذه املسأأةل قضية تمنوية تتطلب موازنة دقيقة. و  ابعتبار

ىل معاهدة متوازنة بشأأن حامية هيئات  ىل أأن معظم الأعضاء يريدون التوصل اإ يتعلق ابلس ياسات الوطنية، أأشار الوفد اإ

ىل ولية امجلعية العامة لعام  شارة للبث الكبيل 2007البث استنادًا اإ ، وذكل من أأجل توفري امحلاية للهنج القامئ عىل الإ

وهيئات البث ابملعىن التقليدي. وابلنس بة للمجموعة، تعّد الاس تثناءات والتقييدات ذات أأمهية ابلغة ابلنس بة للتمنية امجلاعية 

لهياستند اللجنة تعد أأساسًا جيدًا ميكن أأن ت مشاريع خطط العمل للمجمتعات. واعترب الوفد أأن  لإحراز تقدم بشأأن تكل  اإ

ىل  ىل أأن اجملموعة تتطلع اإ القضااي البالغة الأمهية ولإعادة تأأكيد الزتاهما ابملشاركة البناءة يف أأنشطة خطط العمل. وأأشار الوفد اإ

أأمهية القضااي مناقشة أأوضاع املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث. وأأضاف أأن اجملموعة تُدرك 

عادة البيع وحق املؤلف والبيئة الرمقية وحقوق خمريج  اجلديدة ويه تشكر الأمانة عىل الطرق املقرتحة دلراسة حقوق اإ

نه س يقدم مداخالت حول هذه البنود وس يواصل املشاركة بشلك فعال يف مناقشات اللجنة. ىل أأ  املرسح. وأأشار الوفد اإ

ىل أأن مجموعة البدلان وأأكد وفد أأوغندا، متحداث ابمس مجم .15 وعة البدلان الأفريقية، عىل أأمهية معل اللجنة. وأأشار اإ

حلق املؤلف واحلقوق للحامية ادلولية الأفريقية تعترب أأن جلنة حق املؤلف قد سامهت عىل مر الس نني يف التطوير التدرجيي 

ىل تأأثري التكنولوجيا الرمقية وش باكت اجملاورة بطريقة أأكرث انسجاًما وشفافية. وأأضاف أأن دور اللجنة أأصبح حامًسا  اليوم نظًرا اإ

ىل تأأثري تغري توقعات املس تخدمني  املعلومات العاملية اليت تتطور بشلك مس متر عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ابلإضافة اإ

الأخرى خمتلفة  وأأحصاب احلقوق عىل املس تويني الاجامتعي والاقتصادي. وبقيت مصاحل ادلول الأعضاء والأطراف املعنية

ومتنوعة رمغ توسع جدول أأعامل اللجنة ادلامئة عىل مر الس نني. وشدد عىل رضورة حمافظة اللجنة عىل برانمج معل متوازن 

ىل أأمهية الصك ادلويل املقرتح  مجليع قضااي حق املؤلف والقضااي ذات الصةل اليت تقدهما ادلول الأعضاء للنظر فهيا. وأأشار اإ

س تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي بشأأن التقييدات والا

ىل اعامتد نظام متوازن حلق املؤلف يمت تأأمينه من خالل عقد اجامتعي بني أأحصاب احلقوق  ىالإعاقات الأخرى. ودع الوفد اإ

ىل أأن اجملموعة جتدد واملس تخدمني، لأنه رضوري لتعزيز الثقافة والعلوم والتعلمي من  أأجل التمنية املس تدامة. وأأشار الوفد اإ
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ىل  طار خطط العمل املدرجة يف جدول الأعامل هتدف اإىل الاستناد اإ دعوهتا للجنة لضامن أأن مجيع الأنشطة البارزة يف اإ

ىل العروض التقدميية 2012امجلعية العامة للويبو لعام  واملناقشات حول  لتطوير الصك ادلويل. وتتطلع اجملموعة أأيضا اإ

التصنيفات المنوذجية واملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي وادلراسات احملدثة عن الأشخاص ذوي 

الإعاقات الأخرى. وتؤكد اجملموعة دمعها لختتام املفاوضات ولتعزيز حقوق هيئات البث والبث الكبيل يف مواهجة معليات 

 دافهأأ التصالت املس تخدمة للبث. ويه تنصح اللجنة بأأن تضع اللمسات الأخرية عىل القرصنة املامرسة عىل منصات 

املناقشات، والنطاق، وموضوع امحلاية ابلنس بة لهيئات البث وهيئات البث الكبيل ابملعىن التقليدي وفقا لولية امجلعية العامة 

ة هنائية بشأأن هيئات البث تضمن حقوق هيئات البث. . وذكر الوفد أأن اجملموعة مس تعدة دلمع وضع معاهد2007للويبو لعام 

ىل معرفة املزيد عن اخلطوات  وكرر دمعه القوي لالقرتاح اذلي قدمه وفدا الس نغال والكونغو. وأأعرب عن تطلع اجملموعة اإ

ن تشجيعها مجليع الأولية اليت اختذهتا فرقة العمل املعنية حبقوق الفنانني وكذكل مجيع القضااي الأخرى املثارة. كام أأعرب ع

وعن مناشدهتا للجنة مبراعاة هذا  2010خالل امجلعية العامة للويبو لعام اليت صدرت الأعضاء عىل املسامهة يف التوجهيات 

ىل نتاجئ  القرار. وذكر الوفد أأن مجموعة البدلان الأفريقية ملزتمة ابملشاركة البناءة يف مجيع املناقشات عىل أأمل حتقيق التوصل اإ

 من مجيع الأطراف.مقبوةل 

( وأأثىن عىل الرئيس لقيادته. GRULACوحتدث وفد غواتاميل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ) .16

ىل حامية هيئات البث،  ىل أأن معل اللجنة همم جدا ابلنس بة لها، وأأن هدفها هو ادلعوة لربامج تتطرق اإ وأأشارت اجملموعة اإ

ة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي الإعاقات والتقييدات والاس تثناءات لفائد

يه تأأمل يف حتقيق ما ورد فيه من الأخرى. وكررت موقفها من اقرتاهحا بشأأن حق املؤلف مع الرتكزي عىل البيئة الرمقية و

حتليل القضااي املتعلقة حبق املؤلف مضن كام كررت موقفها بشأأن  .خالل احلوار املس متر واحرتام مصاحل مجيع ادلول الأعضاء

جراء مناقشات مس مترة حول حامية هيئات البث ووضع نظام حيمي حق املؤلف وتقيمي  وأأشارتالبيئة الرمقية  اإىل رضورة اإ

ىل اهامتمه الكبري ابخلدمات الرمقية  يف جمال التصنيفات اخلاصة ابملكتبات ومؤسسات التعلمي واملتاحف. وأأشار الوفد اإ

لهيااليت مت التطرق  وس يقىامل ىل .SCCR/37/4 Revيف الوثيقة  اإ حراز التقدم يف العمل والتوصل اإ . وأأعرب عن أأمهل يف اإ

 نتاجئ مفيدة من خالل املشاركة وبذل اجلهود بشلك مس متر.

نظام حق املؤلف ( وأأثىن عىل هجود الويبو لتطوير CEBS)مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وحتدث وفد كرواتيا ابمس  .17

وأأشادت اجملموعة بعمل اللجنة يف جمال مرشوع املعاهدة بشأأن حامية هيئات البث وبقرار البحث  ادلويل واحلقوق الفكرية.

املرسح اذلي اختذته. وشكرت اجملموعة الأمانة عىل تعاوهنا املمتاز مع اجملموعة الإقلميية. خمريج يف قضية حامية حقوق 

 حراز التقدم يف خمتلف املسائل من خالل املناقشات املس مترة.وأأعربت عن أأملها يف اإ 

وشدد وفد الصني عىل أأمهية معل ومداولت اللجنة بشأأن هيئات البث والاس تثناءات والتقييدات، واليت يعتربها  .18

ىل توافق يف ال راء من خالل مقاربة تتسم ابلتسامح والشمولية. وأأش ىل قضااي ملحة. وأأعرب عن أأمهل يف التوصل اإ ار الوفد اإ

أأن موضوع معاهدة هيئات البث متت مناقش ته بشلك مطّول جدًا يف الويبو ونصح اللجنة بتجنب املزيد من التأأخري يف 
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ىل توافق  املناقشات لإفساح اجملال لعقد مؤمتر دبلومايس. وشكر الأمانة عىل هجودها وأأوصاها ابعامتد منظور شامل للتوصل اإ

 يس ية.يف ال راء حول القضااي الرئ 

أأمهية التفاوض بشأأن املعاهدة املتعلقة حبامية هيئات البث. وليك وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وشدد عىل  .19

ىل مراعاة خمتلف أ راء أأحصاب املصلحة والأخذ بعني الاعتبار التطورات  تكون هذه املعاهدة ذات صةل، حتتاج اللجنة اإ

ابمحلاية املناس بة. وذكر الوفد أأن تكل اعتبارات هممة ابلنس بة للمجموعة ابء. ويف  التكنولوجية واجملالت ذات الصةل والتفكري

نه يتعني عىل ادلول الأعضاء العمل من أأجل  جيادهذا الصدد، تعتقد اجملموعة ابء أأ حل معيل ومناسب للجميع. وأأضاف أأن  اإ

وساعدت عىل فهم مواقف ادلول الأعضاء بشلك القمية الاقتصادية الكبرية للبث سامهت يف توضيح عدد من القضااي التقنية 

للجنة حق املؤلف حول  37أأفضل. وفامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات، تؤيد اجملموعة ابء املناقشات اليت جرت يف ادلورة 

تاحف خطة العمل اخلاصة ابملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف والعمل املرتبط هبا يف جمال تصنيف ودراسة املكتبات وامل 

ىل فهم القضااي الأساس ية وأأعربت عن أأملها يف مواصةل بذل اجلهود يف هذا  عىل التوايل. ويه تُقر بأأن خطط العمل تسعى اإ

 اجملال.  كام أأعربت اجملموعة ابء عن دمعها املس متر للجنة.

حلادي والعرشين لأهنا وشدد وفد الاحتاد الأورويب عىل أأمهية أأن تراعي معاهدة البث احلقائق التكنولوجية للقرن ا .20

حرازتؤثر عىل الاحتياجات احلالية واملس تقبلية لهيئات البث.  وأأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من  تقدم يف جمال  اإ

لهياتطرق التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها والقضااي الأخرى، واليت  . SCCR/37/8الرئيس يف الوثيقة  اإ

نه وشدد الوفد عىل احل ىل توافق واسع يف ال راء لتمتكن املعاهدة من تأأمني حامية اكفية وفعاةل لهيئات البث. وذكر الوفد أأ اجة اإ

. وأأضاف أأن خطط العمل تشلك SCCR/36/7يؤيد خطة معل اللجنة بشأأن التقييدات والاس تثناءات الواردة يف الوثيقة 

ل ميكن الاستناد أأساسا جيدًا  هجها املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات البحث يه لفهم التحدايت اليت توااإ

طار معل مفيد للتدابري اليت سيمت اختاذها لحقا. ولكن، رأأى الوفد  والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى بشلك أأفضل ولوضع اإ

ىل ضافة تقييدات واس تثناءات اإ الترشيعات الوطنية  أأن الإطار ادلويل احلايل حلق املؤلف مّكن ادلول الأعضاء يف الويبو من اإ

تس تجيب ابلشلك املناسب لالحتياجات والتقاليد احمللية وتضمن حق املؤلف ويف نفس الوقت تشجع عىل الإبداع، ومكنت 

أأيضا هذه ادلول من احلفاظ عىل هذه التقييدات والاس تثناءات وحتديهثا. ولحظ الوفد أأن معل اللجنة يتطلب فهم القضااي 

ضافية ملزمة قانوان يف هذا واملشألك، واقرتاح خمتل ىل صكوك اإ طار املعاهدات ادلولية ول حيتاج اإ ف احللول املمكنة مضن اإ

رشادات حول تنفيذ املعاهدات ادلولية يف القوانني الوطنية. وأأيد الوفد اقرتاح  اجملال. وميكن أأن تشمل النتاجئ احملمتةل تقدمي اإ

درا 27وفدي الس نغال والكونغو من ادلورة  عادة البيع يف جدول أأعامل اللجنة.للجنة ابإ  ج حقوق اإ

نه يف  .21 مارس صّدق عىل معاهدة مراكش بشأأن حقوق املكفوفني وذوي الإعاقة البرصية  12وذكر وفد بوليفيا أأ

والأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات. ورأأى الوفد أأن حق املؤلف ميكن أأن خيضع لالس تثناءات والتقييدات، الأمر 

ىل حت ىل الأعامل املنشورة. وأأكد الوفد اذلي يؤدي اإ ذ س يكون من الأسهل للجميع الوصول اإ قيقي املساواة بشلك أأفضل اإ

نتاجية وتعزيز الإبداع وحتقيق التوازن املناسب.  الزتامه ابملبادئ الواردة يف املعاهدة لأن حامية حق املؤلف رضورية لضامن الإ
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ار املناقشات حول حامية هيئات البث، والاس تثناءات والتقييدات ومن الرضوري التقدم يف العمل بشلك متوازن واس متر 

 لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي اليت تُعىن بذوي الإعاقة وحول حق املؤلف يف البيئة الرمقية. 

ابلتقدم احملرز يف موضوع وأأيد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأقر الوفد  .22

هنج متوازن محلاية املنظامت املعنية ومراعاة شواغل البدلان النامية. وفامي يتعلق  جيادحامية هيئات البث ل س امي فامي يتعلق ابإ 

ىل أأدوات التدريس واملعرفة،  ابلس تثناءات والتقييدات، شّدد الوفد عىل رضورة تعزيز املوارد البرشية، وحتسني الوصول اإ

ماكنيةواس تثناءات حق املؤلف لفائدة دور احملفوظات و  احلصول عىل املعلومات. كام أأيد اقرتاح وفدي الس نغال والكونغو  اإ

عادة البيع يف جدول أأعامل دورات جلنة حق املؤلف الالحقة. دراج موضوع حقوق اإ  ابإ

ىل صناعة البث اليت تتطور برسعة وتزايد وسائل .23 نه، نظًرا اإ الإعالم الرمقية، جيب أأن يغطي البث  واقرتح وفد الهند أأ

نواع البث، بغض النظر عن املنصة أأو الوس يةل، مبا يف ذكل  . وأأضاف الوفد أأن امحلاية مبوجب املعاهدة الإنرتنتمجيع أأ

. ورمغ ذكل، يؤيد الوفد الإنرتنتاملقرتحة جيب أأل تقترص عىل هيئات البث التقليدية فقط، بل جيب أأن تشمل البث عرب 

ىل معاهدة متوازنة محلاية هيئات البث يف أأقرب وقت. وأأعرب هنج ا لإرسال القامئ عىل الإشارة ويتعهد بتقدمي ادلمع للتوصل اإ

الوفد عن قراره ابلعمل بطريقة تراعي اهامتمات ومصاحل مجيع ادلول الأعضاء املتعلقة ابلقضااي الأساس ية وذكل جلعل مرشوع 

  .النص أأكرث توازان ومقبول من امجليع

وأأعرب وفد الربازيل عن أأمهل يف أأن تكون مناقشات اللجنة بناءة وأأن حترز تقدًما كبرًيا بشأأن القضااي الأساس ية  .24

ىل أأن الربازيل تعترب أأن دور امللكية الفكرية هو دور أأسايس وهدفه هو تعزيز الاقتصاد من خالل  املطروحة. وأأشار الوفد اإ

بداع واملعرفة. وذكر أأن وجود حقوق امللكية الفكرية يف الترشيعات يتطلب نظاما حتسني الإطار القانوين وحامية ونرش الإ 

نفاذ يوفر اليقني القانوين لأحصاب احلقوق،  ىل أأن الإ نفاذ فعال للحقوق. وأأشار الوفد اإ للملكية الفكرية يعمل بشلك جيد واإ

حصول أأي تعدي عىل حقوق امللكية وهو أأمر رضوري لالستامثر وخلق فرص العمل. وتعهد بتطبيق العقوابت يف حال 

الفكرية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف تعزيز احرتام حقوق امللكية الفكرية من خالل الإصالحات التعلميية. وأأيد الوفد ابلاكمل 

ىل حتديث التفاقية يف ضوء التطورات الأخرية. وأأعرب الوفد  أأهداف ماكحفة قرصنة الإشارة ملنع اخلسائر الاقتصادية ودعا اإ

 عن أأمهل يف أأن تنهتيي اللجنة من املفاوضات لعقد مؤمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب.

ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ .25 وأأكد أأمهية حق املؤلف  .وأأيد وفد س نغافورة البيان اذلي أأدىل به وفد اإ

نتاج الأعامل الإبداعية والمت  وركّز الوفد عىل  .تع هبا وذكل خلدمة مصلحة اجملمتعواحلقوق اجملاورة يف دمع املبدعني وتشجيع اإ

املناقشات الأساس ية والهامة واعترب أأن التقنيات املتقدمة قدمت للأعضاء عدة فرص وحتدايت خالل تبادل التجارب وأ راء 

 .ؤلفومضن هذا الإطار، شارك الوفد أ خر املس تجدات املتعلقة ابجلهود اليت يبذلها لإصالح حقوق امل .بعضهم البعض

وقد صدر التقرير اخلاص مبراجعة حقوق املؤلف يف س نغافورة يف وقت سابق من هذا العام، وحدد هذا التقرير توجه 

س ياساهتا املتعلقة حبق املؤلف وأأساس التعديالت الترشيعية املس تقبلية، وذكل بعد معليات تشاور مكثفة مع خمتلف أأحصاب 

ىل توفري ادلمع للمبد عني حول كيفية الاس تفادة من املصنفات الإبداعية يف العرص الرمقي. وسيسمح املصلحة. وهيدف التقرير اإ

ىل ذكل، سيسامه يف حتديد  بتقدمي مداخالت واقرتاح تعديالت وتبادل ال راء والأهداف خالل مناقشات اللجنة. وابلإضافة اإ
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أأبريل  30و 29واحمليط الهادئ يف  وترية املناقشات حول التقييدات والاس تثناءات خالل الندوة الإقلميية ملنطقة أ س يا

2019. 

وشدد وفد اجلزائر عىل أأمهية البنود اليت ستمت مناقش هتا يف اللجنة ادلامئة وأأكد للجنة الزتاهما يف املداولت البناءة.  .26

ىل احامتل عقد مؤمتر دبلومايس قبل اعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث وأأعرب عن رضورة الرتكزي عىل  .وأأشار اإ

ىل حلول معيارية قد تسمح بتحقيق التوازن بني حامية ا جلوانب التقنية للأهداف، والنطاق احملدد، وموضوع امحلاية للتوصل اإ

من هجة وحامية ال اثر الإجيابية للتقدم التكنولويج من هجة أأخرى. ورأأى عىل أأساس الهنج القامئ عىل الإشارة هيئات البث 

نه فامي يتعلق مبسأأةل الاس   ىل الصكوك القانونية الوفد أأ تثناءات والتقييدات، فاإن خطة العمل ستساعد اللجنة عىل الوصول اإ

 .2012املناس بة وفقًا ملناقشات امجلعية العامة لعام 

 من جدول الأعامل: حامية هيئات البث 6البند 

اليت  SCCR/37/8من جدول الأعامل بشأأن مسأأةل حامية هيئات البث. وتعكس الوثيقة  6افتتح الرئيس البند  .27

نتاجئ  نص موحد وُمراَجع بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرىأأعدها الرئيس واملعنونة 

املناقشات اليت جرت يف الاجامتع السابق للجنة حق املؤلف. ومن خالل املقرتحات اليت قدهما الأعضاء يف ادلورات 

حراز املزيد من ا ىل موقف جامع السابقة، يُتوقع اإ ىل لتقدم يف املناقشات حول هذا املوضوع والتوصل اإ وتقدمي توصيات اإ

 امجلعية العامة.

(، بأأنه يعترب حامية هيئات البث CEBSطيق )ورصح وفد كرواتيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبل  .28

للمناقشات اليت جرت يف ادلورة السابعة والثالثني للجنة. موضوعًا أأساس يًا لدلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف وفقًا 

ىل رضورة حامية الإشارات املُرَسةل من أأعامل القرصنة  ىل اّطالعه عىل أأحدث التطورات يف جمال التكنولوجيا واإ وأأشار الوفد اإ

زتامن. وأأعرب الوفد عن احملمتةل، ل س امي الإرسال اخلاص هبيئات البث التقليدية عرب ش باكت احلاسوب مثل الإرسال امل

ىل فهم مشرتك حول قضااي معينة مثل التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها والقضااي الأخرى  اليت رضورة التوصل اإ

لهيامت التطرق  ىل أأن وحده الإجامع الواسع النطاق حول نوع امحلاية اليت س متنح لهيئات . SCCR/37/8يف الوثيقة  اإ وأأشار اإ

برام معاهدة دولية فعاةل.البث قد ي ىل عقد مؤمتر دبلومايس واإ  ؤدي اإ

ىل  .29 ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، وكرر ما اكن قد قدمه يف وقت سابق بشأأن احلاجة اإ وحتدث وفد اإ

ىل وضع الصيغة الهنائية ملعاهدة متوازنة حول حامية هيئات البث واملسا ئل املتصةل هبا، التوازن يف امللكية الفكرية والبث واإ

ىل توافق حول اجلوانب الرئيس ية محلاية  بغض النظر عن مواقف الأعضاء اخملتلفة. وأأعربت اجملموعة عن أأملها يف التوصل اإ

   هيئات البث ل س امي حول التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها.

الإطار القانوين ادلويل املتعلق حبامية هيئات البث ليك وأأكد وفد كندا، متحداًث ابمس اجملموعة ابء، عىل أأمهية حتديث   .30

ىل توافق حول هدف امحلاية  أأمرا ونطاقها يعكس بشلك أأفضل الواقع احلايل اذلي تواهجه تكل املنظامت. واعترب أأن التوصل اإ

بتعزيز وتوطيد الفهم املشرتك  أأساس يا ابلنس بة للجمعية العامة لعقد مؤمتر حول هذه املسأأةل. وأأكّدت اجملموعة ابء للجنة الزتاهما

ىل فهم تقين موحد للواقع اذلي تواهجه SCCR/37/8خملتلف العنارص التقنية لنص الوثيقة  ىل التوصل اإ . ودعت اجملموعة ابء اإ

ىل اجراء  هيئات البث وللقضااي املتعلقة به وذكل لتطوير نص املعاهدة ابلشلك املناسب. وأأعربت اجملموعة ابء عن تطلعها اإ
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ىل  قشات حول نص الرئيس مبا يف ذكل الواثئق املقدمة من وفدي الأرجنتنيمنا والولايت املتحدة الأمريكية. وأأشار الوفد اإ

 الزتامه مبتابعة املناقشات التقنية، اليت تعكس مصاحل ادلول الأعضاء والأطراف املعنية فهيا.

حراز املزيد من التقد .31 يف املناقشات من خالل اتفاق مجيع الأطراف عىل  موأأعرب وفد الاحتاد الأورويب عن أأمهل يف اإ

جراء مناقشات معمقة حول النص  ىل اإ ىل عقد مؤمتر دبلومايس. ودعا الوفد اإ العنارص الرئيس ية للمعاهدة احملمتةل، ما قد يؤول اإ

ىل البحث عن احللول املمكنة. وتوقع أأن تعكس املعاهدة التطورات التكنولوجية للقرن  احلادي اذلي أأعده الرئيس واإ

ىل أأن الإرسالت عرب ش باكت احلاسوب، مثل الإرسال املزتامن، تضمن امحلاية ادلولية ضد أأعامل  والعرشين. وأأشار اإ

نه يعلق أأمهية كبرية عىل القامئة املناس بة للحقوق اليت تسمح ابمحلاية الالزمة لهيئات البث ضد أأعامل  القرصنة. وذكر الوفد أأ

ىل املعاهدات الأخرية مكعاهدة بكني واجلهود القرصنة. واقرتح الوفد الاستن الكبرية اليت بُذلت يف ادلورات السابقة، اد اإ

 لتحقيق النتاجئ املطلوبة.

نواع البث، بغض النظر عن املنصات أأو الوسائط  .32 نه قرر تعديل تعريف البث ليشمل مجيع أأ ىل أأ وأأشار وفد الهند اإ

كون امحلاية املنصوص علهيا يف املعاهدة املقرتحة غري مشرتطة بوسائط ذلكل، جيب أأن ت .الإنرتنت املس تخدمة، مبا يف ذكل

عادة البث والبث عرب  وأأل تقترص عىل هيئات البث  الإنرتنتالبث املس تخدمة. ورأأى أأنه جيب أأن تشمل املعاهدة معليات اإ

ملعاهدة متوازنة يف أأقرب وقت ممكن  التقليدية. وأأعرب الوفد عن تأأييده لهنج الإرسال القامئ عىل الإشارة ولوضع صيغة هنائية

 حامية هيئات البث.من أأجل 

يران )مجهورية  .33 الإسالمية( عىل رضورة التعاون ادلويل من خالل التفاعالت الثنائية واملنظامت ادلولية.  -وشدد وفد اإ

ىل وضع صك يدمع نظام امللكية  وأأقّر بعمل اللجنة يف جمال معاجلة القضااي املتعلقة حبقوق التأأليف والنرش، واذلي أأدى اإ

جيايب يف املفاوضات لتحقيق  ىل اتباع هنج بنّاء واإ ىل متابعة العمل بشفافية وبطريقة شامةل واإ الفكرية ادلويل. ودعا الوفد اإ

نه من الرضوري وضع نظام متوازن يليب املصاحل املرشوعة مجليع  ىل أأ أأهداف املناقشات ولإعادة النظر يف القرارات. وأأشار اإ

ىل  الأطراف املعنية يف اجملمتع. وشّدد الوفد عىل أأمهية تسليط الضوء عىل التلكفة الإضافية اليت قد يتحملها امجلهور للوصول اإ

حمتوى البّث يف البدلان النامية، وجتنب صياغة معاهدة غري متوازنة محلاية هيئات البث. وحّذر اللجنة من خلق حقوق قد 

 من املمكن أأن تيسء اس تخداهما بعض الكياانت من خالل منع امجلهور من الوصول تكون لها أ اثر سلبية غري مقصودة واليت

ىل معلومات حمددة. وأأكد الوفد عىل رضورة أأن يقترص نطاق املعاهدة عىل حامية هيئات البث التقليدية، وأأن تضمن  اإ

ول دون فهم احملتوى بشلك خاطئ التعاريف الواردة يف الصك اليقني القانوين وأأن تُصاغ بشلٍك يناسب امجليع وبطريقة حت

يتعلق بوسائل التطبيق، حتتفظ لك دوةل حبق تطوير ترشيعاهتا بناًء عىل احتياجاهتا وتقاليدها  وفاميوتفسريه بطرق خمتلفة. 

والزتامات وأأولوايهتا ومتطلبات التمنية فهيا. ول ينبغي أأن ينهتك القانون احمليل املبدأأ الأسايس لإطار امللكية الفكرية ادلويل 

عادة صياغة النص ليحرتم النظم القانونية  ادلول الأعضاء، رمغ عدم توفر أأي منوذج لتطوير القانون احمليل. واكن من الرضوري اإ

ىل تطوير صك قانوين مالمئ  اخملتلفة ولتوفري املرونة يف وسائل التطبيق عىل املس توى الوطين. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 .امئ عىل الإشارةوفعال وفقًا للهنج الق

وأأعرب وفد الأرجنتني عن أأمهل يف أأن حترز اللجنة تقدمًا ملحوظًا يف مرشوع املعاهدة ويف القضااي الأخرى املرتبطة  .34

ماكنيةهبا. وشدد عىل رضورة أأن يتناول الصك الطرق اجلديدة لنقل البث و  ىل احلاجة  اإ ليه. وأأشار الوفد اإ وصول امجلهور اإ

ىل اس تخدام التقنيات ا ىل حمتوى عايل اجلودة وتسمح بتوزيعه بطرق تليّب متطلبات اإ لرمقية اجلديدة اليت تسهل الوصول اإ
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ىل أأن طريقة معل التلفزيون  امجلهور وحتّسن اس تقبال البث يف خمتلف املناطق ويف ظل ظروف خمتلفة. وأأشار الوفد اإ

الأمقار الصناعية، ولكن، من خالل الرمقنة والنطاق والإذاعة وهيئات البث اكنت يف املايض متشاهبة وتعمتد عىل الاكبالت و 

ىل التلفزيون الرمقي والتلفزيون العايل ادلقة وبرامج التلفزيون حسب الطلب،  الرتددي العريض، تطورت الأنظمة فامي بعد اإ

 ّ ن ىل أأ ه مع مرور الوقت وأأصبح امجلهور قادرًا عىل حتديد كيف ومىت يريد اس تخدام الإشارة احلامةل للمحتوى. وأأشار الوفد اإ

الفيديو حسب الطلب متوفرة عىل أأهجزة متعددة. وقد مت دمج أأنظمة البث التقليدية احلرصية /التليفزيونس تكون خدمات 

الفيديو حسب الطلب حيث أأصبح املس تخدم هو املتحمك /التليفزيوناليت تفرض عىل املس تخدم برامج معينة مع خدمات 

ىل ىل حٍد بعيد، الأمر اذلي أأدى اإ  ارتفاع التنافس بني املؤسسات. ولكن تكيّف أأحصاب الإشارة مع هذا الواقع اإ

ىل خلل يف التوازن حيث أأن /التليفزيون) الفيديو حسب الطلب( مل يكن مامتش يا مع الإطار احلايل للحامية. وأأدى ذكل اإ

الأمر حتداي كبريا ابلنس بة ملسأأةل  اجلهود اليت مت بذلها والاستامثرات يف هذا اجملال متت من هجة أأطراف أأخرى. وشلك هذا

شارة ولطرق البث اجلديدة  وأأشارالإرسال املؤجل.  ىل أأنه جيب معاجلة املشلكة من خالل وضع تعريف مناسب لالإ الوفد اإ

نه لو اكنت هيئات البث تمتتع حبقوق ترخيص او حظر اس تخدام الإشارة، لاكن من الأسهل وضع  اليت ينبغي حاميهتا. وذكر أأ

ل مناس بة. فعالقة أأمناط الإرسال هذه ابلإشارة الأصلية جيب أأن تكون واحضة يف الاقرتاح. وذكل لأن احلق اذلي أ لية مع

نه من املمكن تقدمي  ذا مّت حتديد بوضوح ما جيب حاميته. ورأأى الوفد أأ ّل اإ جيب أأن توفره املعاهدة ل يكون فعاًل اإ

طارمضن اس تفسارات بشأأن اخلدمات اليت توفرها هيئات البث  يزيل العقبات  الأمرامحلاية اليت تنص علهيا املعاهدة، فهذا  اإ

ذاعي نفسها الفرص  احملمتةل. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تعمل اللجنة عىل عقد مؤمتر دبلومايس مينح هيئات البث الإ

 املمنوحة لسائر أأحصاب احلقوق.

عداد وتنظمي ادلورة. وأأثىن عىل اللجنة لإصدارها النص بذلهتا  وشكر وفد مجهورية كوراي الأمانة عىل اجلهود اليت .35 يف اإ

 املتعلقة مبرشوع املعاهدة مع ادلول الأعضاء.املوحد بشأأن حامية هيئات البث، وأأعرب عن الزتامه ابملشاركة يف املناقشات 

لتوضيح املسائل القانونية  بذلهتا اللجنة ولحظ وفد الولايت املتحدة الأمريكية تعقيدات القضية وأأثىن عىل اجلهود اليت .36

والتقنية والرتكزي عىل الأس ئةل الأساس ية ومراعاة خمتلف التقاليد القانونية. وأأشار الوفد اىل أأنه جيب حامية هيئات البث من 

ىل امجلهور. ورأأى الوفد أأن منح هيئات البث هذا  شارة البث اإ رسال اإ عادة اإ خالل منحها حق حرصي ميكّهنا من التحمك ابإ

ىل توافق يف ال راء عىل الصعيد  احلق قد يشلك أأفضل طريقة ملعاجلة مشلكة قرصنة الإشارة وقد يسامه أأيضا يف التوصل اإ

نه من الرضوري تسهيل منح هذا احلق  ىل أأ ادلويل. واستند الوفد اىل الاقرتاح اذلي اكن قد قدمه يف ادلورة السابقة ليشري اإ

م الوطنية اخملتلفة بتوفري حامية فعاةل لهيئات البث من خالل تقدمي مجموعة لهيئات البث والسامح لدلول الأعضاء ذات النظ

ماكن لك دوةل حتديد حدود  ذ ميكن أأن متنح ادلول الأعضاء هيئات البث حًقا حرصاًي، ولكن س يكون ابإ من احلقوق لها. اإ

نفاذ وح قرار حقوق للمؤلف قابةل لالإ قوق أأخرى ذات صةل. وأأشار هذا احلق رشط أأن توفره ابلشلك املناسب من خالل اإ

ىل أأّن اهامتم ضافة توضيحات  سامهت النقاشاتاملمثلني احلارضين ابلقرتاح املقدم اكن مفيدًا، فقد  اإ يف تطوير أأفاكر جديدة واإ

ذ جيب أأن خيلو من الثغرات اليت قد يس تفيد مهنا  رضورية عىل الاقرتاح، ل س اميً فامي يتعلق بصياغة النص اإ

 البث وأأن يشلك ضامنة محلاية هيئات البث يف مجيع البدلان.احملمتلون عىل هيئات  املتعدون

جيادوأأكد وفد كندا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عىل رضورة   .37 حلول معلية وجمدية مع الالزتام بولية امجلعية العامة  اإ

ىل فهم مشرتك لقضية تقنية ، ورحب مبقرتحات وفَدي الولايت املتحدة الأمريكية والأ 2007لعام  رجنتني عىل أأمل التوصل اإ

ىل توافق يف ال راء حول هذا املوضوع، ينبغي منح  معقدة والبحث عن أأرضية مشرتكة خالل تكل املناقشات. وبغية التوصل اإ
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نه ادلول الأعضاء بعض املرونة يف اختيار تدابري الس ياس ية احمللية املناس بة لتنفيذ القرارات املتعلقة ابمحل ىل أأ اية. وأأشار الوفد اإ

ىل توافق عام يف ال راء من خالل  نه سيمت التوصل اإ ّل أأ عىل الرمغ من ظهور اختالفات جوهرية يف مرشوع النص احلايل، اإ

 مجليع الأطراف.املشاركة املس مترة 

ىل عقد دورة ممثرة، عىل أأمل عقد مؤمتر دبلومايس حول حامية هيئات الب .38 ث يتّبع هنجًا وأأعرب وفد مرص عن تطلعه اإ

ىل   خماوف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا.متوازاًن ويتطرق اإ

ىل أأن وسائل توزيع املصنفات قد تنوعت مع تطور تكنولوجيا الش باكت، لس امي وأأن خدمات  .39 وأأشار وفد الياابن اإ

البث اذلي تقوم به هيئات البث أأصبحت شائعة يف مجيع أأحناء العامل. ومع ذكل، أأكد الوفد أأن  الإنرتنتالبث عىل ش بكة 

ىل تأأمني  ىل أأن هيئات البث تؤدي أأدوارًا ابلغة الأمهية ودعا اإ التقليدية ل يزال يلعب دورًا هامًا يف نرش املصنفات. وأأشار اإ

ىل حامية البث اذلي تقوم به هيئات البث التقليامحلاية ادلولية للبث.  دية وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تستند املناقشات اإ

وأأضاف أأن  وهبدف اعامتد املعاهدة يف أأقرب وقت ممكن. 2007وفقا ملا مت التفاق عليه يف ولية امجلعية العامة لعام 

نه يف بعض احلالت تقدم هيئات البث  ىل أأ املناقشات حول نطاق امحلاية واحلق يف منحها ل تزال قامئة. وأأشار الوفد اإ

ىل  الإنرتنتلربامج نفسها عرب خدمات ا الإنرتنتالتقليدية وهيئات البث عرب  عند الطلب. ورّصح أأّن عىل اللجنة التنبه اإ

ىل اختالف نظام حق املؤلف واختالف اخلدمات احلالية بني ادلول  ادلافع الأسايس وراء القيام هبذه املعاهدة. ونظًرا اإ

سيسمح ابعامتد املعاهدة يف أأقرب وقت  نرتنتالإ أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اتباع مقاربة مرنة محلاية البث عرب الأعضاء، 

 ممكن.

وأأيد وفد كينيا البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية بشأأن هيئات البث واذلي تناول أأمهية  .40

ىل أأن النص يشلك وثيقة  البث ابعتبارها وس يةل تثقيفية تسامه يف حتقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية. وأأشار الوفد اإ

. 1961اه اعامتد معاهدة جديدة وملراجعة حقوق هيئات البث الواردة يف اتفاقية روما لعام توافقية أأساس ية لإحراز التقدم ابجت

ىل أأن  وأأعرب وفد كينيا عن تأأييده لقرتاحات وفدي الأرجنتني والولايت املتحدة الأمريكية كام أأيّد نص الرئيس، ولكنه دعا اإ

عاد ذ جيب وضع حّد لهذه املشلكة يكون حق اإ ة الإرسال أأوسع نطاقًا ليشمل مشلكة قرصنة الإشارة عىل مجيع املنصات، اإ

 .الأفريقيةعىل القارة اليت تشلك هتديدا كبريا 

عادة انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وشكر  (ARIPO) وأأثىن ممثل املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية .41 عىل اإ

جراء مناقشات بنّاءة الأمانة عىل  ىل اإ معلها وسعهيا لإحراز التقدم يف خمتلف بنود جدول أأعامل اللجنة. وأأعرب عن تطلعه اإ

وممثرة حول مجيع القضااي اليت س تتناولها دورة جلنة حق املؤلف، مع الرتكزي عىل الواثئق املتعلقة حبامية هيئات البث اليت 

املنظمة عن ترحيبه ابقرتاح وفد الأرجنتني وأأشاد ابلتعديالت اليت قام هبا وفد تقدمت هبا اجملموعة الأفريقية. وأأعرب ممثل 

حراز التقدم يف مسأأةل عقد مؤمتر دبلومايس حول اإ رتاح. وأأمل ممثل املنظمة أأن يمت الولايت املتحدة الأمريكية عىل الاق

 املعاهدة املتعلقة حبامية هيئات البث. 

ّن قضية حقوق التثبيت والنسخ تلعب دورًا  (JBA)ت البث التجارية امجلعية الياابنية لهيئا وذكر ممثل .42 يف ساس يا أأ اإ

شارات البث يف العرص الرمقي. وأأعرب عن أأمهل ىل احلل  حامية اإ بأأن تسمح اجلهود التعاونية بني ادلول الأعضاء ابلتوصل اإ
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ضافية أأن املناسب. وحبمك ضيق الوقت، اقرتح ممثل امجلعية  التعمق يف بغية الأعضاء لدلول د تكون مفيدة قعقد دورة اإ

ىل امجلعية العامة.و املناقشات  ىل توافق يف ال راء بشأأن التوصيات املقدمة اإ  التوصل اإ

زاةل النص البديل من الوثيقة  (PIJIP)برانمج العداةل الإعالمية وامللكية الفكرية  وذكر ممثل .43 نّه منذ اإ أأ

SCCR/35/12 املوحد أأكرث تقييًدا من اتفاقية روما اليت مسحت بأأربعة ، أأصبح بند التقييدات والاس تثناءات يف النص

قانون امحلاية وحق املؤلف، يف حني أأن املعاهدة اجلديدة  بغض النظر عن للحقوق اجملاورة جمالت حمددة من الاس تثناءات

ذا اكنت من نفس نوع ل اإ  سبيل املثال تكل املوجودة يف قانون حق املؤلف. وقد يؤدي ذكل عىل ل تسمح ابلس تثناءات اإ

ىل عدم متكن بدل ما من اعامتد الاس تثناء عىل حق املؤلف وخاصًة يف معلية البث، الأمر اذلي اكنت تسمح به اتفاقية روما.  اإ

ىل وجود بعض الثغرات يف اتفاقية روما، فهيي ل حتتوي عىل أأي أأحاكم تتناول املكتبات أأو دور احملفوظات أأو  وأأشار املمثل اإ

خاص ذوي الإعاقة، واليت تعد مواضيع أأساس ية يف جدول أأعامل اللجنة احلايل. وحّث ممثل الربانمج اللجنة املتاحف أأو الأش

دراج  عادة النظر يف قرارها جبعل أأحاكم التقييدات والاس تثناءات أأكرث تقييدًا من اتفاقية روما، كام حهّثا عىل اإ عىل اإ

 الاس تثناءات الإلزامية وحتقيق هذه الأهداف.

( عىل أأل يمت التغافل عن مسأأةل التقييدات والاس تثناءات يف LCA) ثل حتالف املكتبات بشأأن حق املؤلفوشّدد مم  .44

ذ أأن مرشوع املعاهدة احلايل يقدم  معاهدة البث. وأأعرب عن تأأييده لترصحيات برانمج العداةل الإعالمية وامللكية الفكرية اإ

يالء اهامتم خاص ملسأأةل التقييدات والاس تثناءات اس تثناءات أأضعف من تكل الواردة يف اتفاقية روما، ود ىل اإ عا اللجنة اإ

 توازي تكل اليت تتضمهنا اتفاقية روما. ووضع أأحاكم

( ابملناقشات اليت جرت حول قضية حامية هيئات CRIC) وذكّر ممثل مركز البحث والإعالم يف جمال حق املؤلف .45

ىل بعض القضااي البث واليت بدأأت منذ قرابة عرشين عامًا. وأأقر جبهود  نشاء معاهدة البث. ورمغ تطرقه اإ ادلول الأعضاء يف اإ

نه من املمكن عقد مؤمتر دبلومايس رمغ وجود بدائل خمتلفة يف املقرتحات الأساس ية، مستشهداً  ىل أأ نه أأشار اإ ل أأ العالقة، اإ

( ومعاهدة مراكش. WPPT( ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت )WCTمبعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف )

نه من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس، جيب عىل اللجنة أأن توافق عىل أأهداف امحلاية الأساس ية ونطاقها وموضوعها وفقا  وذكر أأ

ذا ما مّت توفري حلول اختيارية 2007لولية امجلعية العامة لعام  . ورأأى املمثل أأنه لن يكون من الصعب حل القضااي العالقة اإ

 وحل شامل.

ىل وجود فرص هامة اليوم يف جمايل الإذاعة والتلفزيون AIPPIوأأشار ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ) .46 ( اإ

املهم أأن تليب هيئات  ومن احملتوىرمغ التحدايت الكبرية اليت يواهجها هذان اجملالن. وأأضاف أأن امجلهور يبحث دامئًا عن 

ىل احملتوى. وذكر املمثل أأن أأكرب حتّدٍ يمُتّ مواهجته اليوم يرتبط بس ياسة رسقة البث متطلباته وأأن تضمن سهوةل وصوهل  اإ

وتأأثري قطاع التصالت. وشّدد ممثل امجلعية عىل  الإنرتنتاحملتوى والإشارات، اليت أأصبحت منترشة عىل نطاق واسع بسبب 

بعض املنظامت ادلولية مهنا بطريقة غري عادةل من  أأّن هذه احلوادث ليست معزوةل وأأهنا تزتايد بشلٍك مس متٍر بسبب اس تفادة

ذن أأحصاب احلقوق. واقرتح تنس يق هذه القضااي عىل الصعيد ادلويل من خالل اعامتد معاهدات بشأأهنا.  دون احلصول عىل اإ

نشاء طبقة جديدة من حقوق ما بعد eIFL.net) وركز ممثل ش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات .47 ( عىل موضوع اإ

ىل أأن هذه الطبقة اجلديدة  ىل أأنّه جيب عىل املكتبات أأن تنتبه اإ ىل احملتوى. وأأشار اإ التثبيت الأمر اذلي س يؤثر عىل الوصول اإ

ىل املعرفة ل س امي احملتوى املتاح لعامة الناس وس ينتج عهنا عواقب حمددة عىل امل  ولتوضيح  كتبات.س تعيق وصول امجلهور اإ

http://eifl.net/
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يف أأورواب أأرادت نرش تسجيل أ اثر مواد البث اخلاضعة لهذه الطبقات املتعددة من احلقوق، ذكر، عىل سبيل املثال، مكتبًة 

عادةمتت  مأأخوذ يف الأصل من أأرش يف امخلسينات صويت . واكنت مجيع حقوق فناين الأداء قد انهتت بثه يف الامثنينات اإ

لف قد تنازلوا عن الرسوم عىل أأساس أأمهية العمل الثقافية. فدفعت املكتبة لهيئة البث حوايل صالحيهتا واكن ورثة املؤ 

عادة الإرسال. 101،000 ذن اس تخدام التسجيل لأن حامية الإشارة تنطبق أأيًضا عىل اإ ولكن ل  دولر للحصول عىل اإ

توى ذات قمية اجامتعية وتعلميية وخيدم املصلحة تس تطيع مجيع املكتبات حتّمل مثل هذه التاكليف، ما قد حيرم امجلهور من حم 

ىل املزيد من املشألك عىل املس توى الترشيعي. ولتفادي ذكل الأمر، اقرتح ممثل امجلعية أأن تشمل املعاهدة  العامة، ويؤدي اإ

ىل الأخذ بعني الاعتبار التلكفة اليت يتحملها داف ع الرضائب واجملمتع خالل حامية فعاةل حلقوق ما بعد التثبيت، ودعا املندوبني اإ

  اكن قد أأاثره وفد الهند سابقًا. معليات التفاوض، الأمر اذلي

عن قلقه حيال املناقشات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اليت تتناول  (EI)املؤسسة ادلولية للتعلمي  وأأعرب ممثل .48

عادة  ذ اعتربها غري اكفية. واقرتح اإ حياءحقوق املس تخدمني، اإ بشأأن   SCCR/36/6بديل الوارد يف النص املنقحالنص ال  اإ

ىل أأن قامئة الاس تثناءات والوثيقة  التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى. وأأشار اإ

SCCR/36/6  لزاميتان وهام تشمالن أأحاكًما تسمح للحكومات ابعامتد املزيد من التقييدات والاس تثناءات جيب أأن تكوان اإ

برا  .م اتفاقيات دولية أأخرى. وأأعرب املمثّل عن أأمهل يف أأن تؤخذ خماوف املعلمني والباحثني بعني الاعتبارمثل اإ

يكولوجيا املعرفية ) .49 ىل بعض النقاط اليت مّت التطرق KEIوأأشار ممثل املؤسسة ادلولية لالإ لهيا( اإ خالل املناقشات  اإ

دة لإجناز هذه املعاهدة. وأأعرب عن قلقه حيال مدة امحلاية غري املتعلقة مبضمون معاهدة حامية هيئات البث والطريقة املعمت

املتوازنة واليت تنطوي عىل حقوق ما بعد التثبيت وابلتايل عىل حقوق احملتوى احملمي حبق املؤلف. ورأأى املمثل أأن الأحاكم 

الأخبار والأفالم الواثئقية عاليم و احملتوى يف اجملال الإ املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات غري اكفية لضامن حرية اس تخدام 

ىل نه ل يوجد نص حيمي املصنفات الواقعة مضن املكل العام بشلك مريض. وأأشار اإ أأّن قامئة  ويف جمال التعلمي. وأأضاف أأ

املس تفيدين يف تزايد مس متر، ويه تشمل الًك من هيئات البث التقليدية وغري التقليدية، وهتدد أأحصاب حق املؤلف وفناين 

داء واملس هتلكني وعددًا كبريًا من صغار مقديم احملتوى احملليني. ورّصح أأن البث الش بيك عند الطلب ل يعكس التوجه الأ 

يف البيان اذلي مت التوافق عليه خالل  املس تقبيل لأنه متوفر حاليًا يف الكثري من ادلول الأعضاء، وقد مت ذكر هذا الأمر

تكل  ية الإرسال املؤّجل. وأأعرب املمثل عن قلقه بشأأن اجلهة اليت س تدفع حقوقادلورة السابقة للجنة واذلي تضّمن قض 

ل رشاكت  الرشوط الكبرية. وطالب املمثل بتعزيز الشفافية من أأجل تشجيع هجات أأخرى  الإنرتنتاليت لن تس تفيد مهنا اإ

 عىل املشاركة، ل س امي املنظامت ذات املنفعة العامة.

شارات البث من IFLAمجلعيات املكتبات ومعاهدها )وأأشار ممثل الاحتاد ادلويل  .50 ىل أأن اجلهود املبذوةل محلاية اإ ( اإ

ىل احلاق الرضر بأأنشطة املكتبات ودور احملفوظات اليت ختدم املصلحة العامة. وذكر يف هذا الس ياق  القرصنة ل هتدف اإ

م العاملي للرتاث السمعي البرصي يدمع حق ( والاحتفال ابليو 1980توصية اليونسكو بشأأن حامية الصور املتحركة وصوهنا )

ىل احملتوى وحاميته.  ىل حامية  الوصول اإ لزامية من التقييدات والاس تثناءات واإ ىل وضع قامئة اإ ولكنه أأكّد عىل احلاجة اإ
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 املصنفات العامة احملمية مبوجب ترخيص مفتوح. ويف ضوء ذكل، أأيّد الاحتاد التوصيات اليت قدهما ممثل الهند، وحتالف

 (.EIاملؤسسة ادلولية للتعلمي )املكتبات بشأأن حق املؤلف، و 

ىل تأأمني امحلاية ACTوأأشار ممثل مجعية التلفزة التجارية يف أأورواب )  .51 نّه جيب السعي من خالل املفاوضات اإ ىل أأ ( اإ

شاراهتا، الأمر اذلي اكن ينبغي القيام به منذ زمٍن طويل. وتلع ب هيئات البث دورا ادلولية لهيئات البث من خطر قرصنة اإ

نتاج املشرتك وخالل معلية التوزيع، ويه تعمل يف بيئة منظمة تضمن  أأساس يا يف حامية احملتوى العايل اجلودة عىل مس توى الإ

نّه جيب أأن تضمن املعاهدة  تقدمي حمتوى عايل اجلودة والسالمة وتوفري خيارات متعددة يف جمال الإعاليم. ورّصح املمثل أأ

ميكن لهيئات البث الاعامتد علهيا. وأأشار اإىل رضورة عقد دورة  ش هتا حقوق اس تئثارية قوية وحامية مس تقةلاليت تمّت مناق 

ضافيةخاصة  ىل نتيجة تريض امجليع. وذكر ممثل امجلعية أأنه جيب الاستناد  اإ جراء تعديالت عىل النص والتوصل اإ من أأجل اإ

ىل النص احلايل  ىل خمتلف   لوضع اللمسات الأخريةاملقدمة من وفد الأرجنتني توالاقرتاحااإ عىل املسودات اليت تتطرق اإ

 القضااي العالقة. وسيسمح هذا الأمر للجنة بأأن تويص امجلعية العامة ملنظمة الويبو بعقد مؤمتر دبلومايس.

جنة، مع عن أأمهل بأأن تمتكن الل  (ARIPIيبريية الأمريكية من أأجل امللكية الفكرية )ل  وأأعرب ممثل احتاد هيئات البث ا .52

ىل امجلعية العامة بعقد مؤمتر دبلومايس. وذكر ممثل الاحتاد أأن البند الاسايس اذلي جيب  تقدم املناقشات، من تقدمي توصية اإ

ليه وفد الأرجنتني  شار اإ معاجلته هو البند املتعلق ابلإشارات الأساس ية الواجب حاميهتا. وأأوىص اللجنة ابعامتد الهنج اذلي أأ

ىل أأّن القاعدة العامة ينبغي أأن تكون اخليار SCCR/37/2ة والوارد يف الوثيق من القسم املتعلق  1. ولفت ممثل الاحتاد اإ

رسالهتا التقليدية ىل حامية اإ ىل حّدٍ أأدىن من امحلاية كام أأهنا حتتاج اإ  ابحلقوق املزمع منحها. وذكر أأّن هيئات البث حتتاج اإ

ىل أأهنا تتوافق مع الولية م 2واملزتامنة. وسلط املمثل الضوء عىل الفقرة  ن القسم املتعلق مبوضوع امحلاية يف املعاهدة، وأأشار اإ

ىل اليت أأسـندهتا امجلعية العامة للويبو  نه لتمتكن هيئات البث من ممارسة حقوق . 2007اللجنة عام اإ وذكر ممثل الاحتاد أأ

وذكل عندما تبّث برامج غري محمية حبقوق املؤلف، مشريًا  مس تقةل ل ميكهنا ممارسة حقوق املؤلف املمنوحة يف ظروف معينة

ىل مبارايت كرة القدم  وبطوةل كأس ( UFC)وبطوةل القتال الهنايئ  (NBAوبطوةل كرة السةل ) (NFL) الأمريكيةبذكل اإ

أأّن  وشدد عىل(. FIFA woman's World Cupالعامل لكرة القدم للس يدات اليت ينظمها الاحتاد ادلويل لكرة القدم )

الاحتاد قّدم واثئق بشأأن ممارسة احلقوق املتعلقة ابلإشارة ل مبامرسة حقوق املؤلف أأو نقل حمتوى الإشارة، ونبّه اإىل رضورة 

 الفصل بني هذه احلقوق.

( أأن الإجامع العام عىل حامية هيئات البث قد يساعد يف احلّد من NABورأأى ممثل امجلعية الوطنية لهيئات البث ) .53

شا ذ أأصبحت القرصنة يف العرص الرمقي سهةًل وغري ملكفة وخُتلّف الكثري من الأرضار. وشّدد قرصنة اإ رات البث املزتايدة، اإ

طار البيئة التكنولوجية احلالية املعقدة اليت تعمل فهيا  ممثل امجلعية عىل رضورة أأن تكون معاهدة البث اجلديدة فّعاةل مضن اإ

نّه جيب أأن حت ىل أأ افظ املعاهدة عىل الإطار ادلويل للتعاون ل س امي فامي يتعلق ابلتقييدات هيئات البث. وأأشار اإ

والاس تثناءات وتدابري امحلاية التكنولوجية وغريها من املسائل. وأأضاف ممثل امجلعية أأن املعاهدة جيب أأن تكون مرنة وتضمن 

 امحلاية اللزمة بطريقة فّعاةل.

ىل اجللسة العامة .54 وأأفاد بأأن املناقشات غري الرمسية سارت بشلك جيد. وأأشار الرئيس  ورّحب الرئيس بعودة اللجنة اإ

حراز تقدم يف املناقشات الأساس ية املتعلقة ابلنص عىل املس توى التقين وأأثىن عىل اجلهود اليت بذلها مجيع الأعضاء  نه مت اإ ىل أأ اإ

ىل أأرضية مشرتكة حول القضااي اليت مت طرهحا. وأأضاف الرئيس أأن اللجنة اس   تعرضت ابلاكمل النص املوحد للتوصل اإ
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املراَجع اذلي قدمه. وذكر أأن القضااي اليت مت تناولها يف اجلوةل السابقة من ادلورة الثامنة والثالثني للجنة تضمنت مناقشات 

حول حمتوى النص والاختالفات املفاهميية. واكنت الاختالفات الرئيس ية حول قضيتني: قضية الإرسالت املؤجةل ومدى 

خطار لتمتكن البدلان بواسطهترضورة اإ  حدى ادلول الأعضاء ابعامتد أ لية اإ ا الإعالن عن دراهجا يف مرشوع املعاهدة واقرتاح اإ

لهياطريقة مرنة توصلت  لتنفيذ الزتامات املعاهدة أأو مشاركهتا مع ادلول الأخرى. ومن املقرر اجراء تعديالت عىل النص  اإ

نتاجئ املفاوضات. ستسامه املداولت ما بني ادلورات اليت تشارك فهيا مجيع املوحد اذلي قدمه الرئيس لإحراز تقدم يف 

اثرة مناقشات حول هذه املواضيع وذكل قبل بدء اجلوةل التالية من البحث يف  ىل اإ الأطراف املعنية واملهمتة مبختلف القضااي اإ

ىل توافق عام يف ال راء. وس تعمم الأما  نة مسودة النص املوحد اذلي أأعده الرئيس.املراجعات املقرتحة عىل أأمل التوصل اإ

 من جدول الأعامل: التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات.  7البند 

التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة الأشخاص ذوي  :من جدول الأعامل 8البند 

 اإعاقات أأخرى.

ول الأعامل املتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والبند من جد 7افتتح الرئيس البند  .55

عاقات أأخرى. 8 ىل  املتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ وأأشار الرئيس اإ

نه قد ل يمّت تناول البنود والقضااي ابلرتتيب احملّدد وذكل لأّن بعض اخلرباء سينضمون للمشاركة يف املناقشات فامي بعد.  أأ

وس تعرض الأمانة أ خر املس تجدات حول تنفيذ خطط العمل املتعلقة هبذه البنود، مث سيمت عرض ومناقشة الوثيقة 

SCCR/38/3 ىل املصنفات احملمية حبق املؤلف". كام سيمت املعنونة "دراس ة نطاق بشأأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقات اإ

 وقضااي أأخرى ذات الصةل. SCCR/38/9عرض ومناقشة الوثيقة 

ندونيس يا، متحداًث ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، .56 نّه يف سبيل تعزيز العمل والثقافة والتعلمي، ل بد  وأأشار وفد اإ ىل أأ اإ

نظام متوازن حلقوق املؤلف. وذكر الوفد أأن التقييدات والاس تثناءات تلعب دورًا همامً وانه يمت تفعيلها بشلك انتقايئ  من وضع

يف العديد من البدلان النامية بسبب نقص املواد البحثية ذات الصةل. وأأشادت مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ ابلتقدم اذلي 

. ورأأت مجموعة SCCR/34/5يف اجلدول غري الرمسي اذلي أأعده الرئيس، أأي يف الوثيقة  أأحرزته اللجنة يف املواضيع املذكورة

أ س يا واحمليط الهادئ أأن احللقات ادلراس ية الإقلميية املتفق علهيا يف خطة معل ادلورة السادسة والثالثني للجنة تشلك عنرصًا 

ىل احللقة ادلر  اس ية الإقلميية املقرر عقدها يف شهر أأبريل يف س نغافورة هامًا من معل اللجنة. وأأعربت اجملموعة عن تطلعها اإ

واليت س تتيح مجليع املشاركني فرصة البحث يف وضع املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف وكذكل مؤسسات التعلمي والبحث 

ك مجيع ادلول وجمالت العمل ابلنس بة للتقييدات والاس تثناءات وخصائص املنطقة. وأأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن تشار 

 حراز املزيد من التقدم يف تكل القضااي.لإ الأعضاء بصورة بنّاءة يف ادلورة املتعلقة بقضااي الاس تثناءات والتقييدات 

ىل أأّن التقييدات والاس تثناءات تعترب جزءا ل يتجزأأ من حق  .57 وأأشار وفد أأوغندا، متحداًث ابمس اجملموعة الأفريقية، اإ

ىل ومعاهدة الويبو بشأأن حق  WPPTاتفاقية برن ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت  املؤلف ادلويل، مشريًا اإ

وأأضاف أأن التقييدات والاس تثناءات  املؤلف ومعاهدة بيجني، اليت وّسعت نطاق حامية حق املؤلف لتشمل البيئة الرمقية.

ىل املصنفات لعبت دوًرا همًما اترخيًيا يف سبيل حتقيق التوازن بني حقوق املبدعني  واملصاحل املرشوعة للجمهور يف الوصول اإ

املتوازن يضمن التقدم والتمنية املس تدامة للمجمتعات، وذكل من خالل  احملمية حبق املؤلف. وذكر الوفد أأن نظام حق املؤلف

املؤلفون والباحثون والنارشون حتفزي املبدعني ونرش املعرفة والثقافة واملسامهة يف الأحباث العلمية. وعىل غرار امجلهور، حيتاج 
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ىل املصنفات احملمية حبق املؤلف. وجيب أأن يتناول نظام حق املؤلف ىل الوصول اإ بعض جوانب املصلحة العامة من أأجل  اإ

عىل حّد سواء. وأأشار وفد  للبدلين تعزيز التقدم وتشجيع المنو. وتُعترب التقييدات والاس تثناءات املتعلقة حبق املؤلف هممة

ىل أأّن البدلان النامية مل تعد تتلقى املعرفة حفسب بل أأصبحت يه أأيضًا تسامه يف تصديرها، من خالل نرش املعرفة  أأوغندا اإ

ىل املصنفات احملمية  التقليدية والسجالت التارخيية واحملفوظات. وذكر الوفد أأّن نظام حق املؤلف ادلويل يعزز وصول امجلهور اإ

ىل املصنفات عىل حبق املؤلف. ورمغ ذكل، ل يزال ال يشلّك حتداًي للكثري من مؤسسات التعلمي  املس توى العامليوصول اإ

والبحث ودور احملفوظات واملتاحف والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وقد أأوحضت عدة دراسات أأجرهتا الويبو أأن نظام 

التقييدات يف قوانيهنا الوطنية. ونتيجًة ادلويل مينح السلطات الوطنية هامشًا من املرونة لإدراج الاس تثناءات و  حق املؤلف

ىل عرقةل الوصول ذلكل، تمت معاجلة التقييدات والاس تثناءات بطرٍق متباينة، مما أأدى  ىل أأّن اإ اإ ىل املصنفات. وأأشار الوفد اإ

ىل املصنفات احملمية حبق كام  املؤلف البيئة الرمقية وتقنيات التصالت اجلديدة حترز تقدمًا ملحوظًا، ويه تسهّل الوصول اإ

نتاهجا وتعديلها ونقلها واس تخداهما بغض النظر عن احلدود اجلغرافية. وذكر أأن التقييدات والاس تثناءات املس تخدمة  تسهّل اإ

عىل العرص الرمقي.  وقد تفامق ذكل بسبب ظهور أأدوار جديدة ختلق املزيد من احلواجز أأمام  تنطبق ل التناظرييف العرص 

الوصول. واعترب الوفد أأنّه عىل املس توى ادلويل، مل تُبذل هجوٌد اكفية للنظر يف كيفية حتقيق التوازن بني تكل احلقوق والتدابري 

يتعلّق جبدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية فهو  فاميرص التناظري. أأما اجلديدة بعيدًا عن التقييدات والاس تثناءات التابعة للع

طار ولية الويبو. وأأشارت اجملموعة  ىل املعرفة مضن اإ حيّث منظمة الويبو عىل اجراء مناقشات حول كيفية تسهيل الوصول اإ

ىل العمل اذلي قامت به امجلعية العامة للويبو لعام  جراء مناقشات ممثرة وبنّاءة  وأأعربت عن تطلعها 2012الأفريقية اإ ىل اإ اإ

ىل ادلراسات احلديثة  حول التقارير والتصنيفات املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث، ابلإضافة اإ

 اليت أ جريت حول التقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى.

ىل أأمهية املكتبات ودور CEBS)عة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق )كرواتيا، متحداًث ابمس مجمو  وأأشار وفد .58 ، اإ

احملفوظات واملتاحف يف حتقيق التمنية يف اجملمتعات عىل الصعيد الثقايف والاجامتعي. وذكّرت اجملموعة ابلعمل اجلاري مضن 

طار اخلطة املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات واملتاحف، وأأعربت ع ىل التقرير املرحيل اذلي اإ ن تطلعها اإ

ىل بعض القضااي اليت تعتربها ابلغة الأمهية، ل س امي التقدم احملرز عىل صعيد النُظم الوطنية  س يصدر خالل ادلورة. وأأشارت اإ

دةل همم جًدا خملتلف ادلول الأعضاء، واملعلومات التفصيلية حول تصنيفات الأنظمة الترشيعية القامئة )يعد الهنج القامئ عىل الأ 

حرازهمضن هذا الإطار(، والتقرير املرحيل عن ما مت  وفقا خلطة العمل، ومؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي  اإ

الإعاقات الأخرى من أأجل معرفة املزيد عن التصنيفات المنوذجية اخملتلفة لل ليات الترشيعية القامئة لتنفيذ التقييدات 

الإطار القانوين ادلويل ة أأنه من املمكن معاجلة الثغرات احملمتةل يف القوانني الوطنية مبوجب والاس تثناءات. واعتربت اجملموع

 احلايل، وأأّن هذا الأمر ل يتطلب صاكً ملزمًا دولًيا.

ليه يف بيانه الافتتايح حولوحتّدث وفد غواتاميل ابمس  .59  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وكّرر ما اكن قد أأشار اإ

جراء مناقشات معلية من أأجل التوصل اإىل توافق يسمح ببناء نظام  ىل اإ موضوع التقييدات والاس تثناءات. ودعت اجملموعة اإ

ىل التقرير املرحيل  حلق املؤلف يؤمن التوازن بني أأحصاب احلقوق ومجعيات الإدارة امجلاعية. كام أأعربت اجملموعة عن تطلعها اإ
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ابللغة الإس بانية علمي واملوس يقى يف البيئة الرمقية. وأأشارت اإىل رضورة توفري الواثئق حول تصنيفات املتاحف ومؤسسات الت

 لتمتكن من املشاركة بشلك بنّاء يف املناقشات.

وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وأأكّد من جديد عىل أأمهية املكتبات ودور احملفوظات يف حتقيق التمنية الثقافية  .60

ىل  اعمتدت الأعضاء  من ادلولأأّن ادلراسات اليت قُدمت خالل ادلورات السابقة أأظهرت أأن عدد كبري والاجامتعية. وأأشار اإ

ىل النظم الوطنية اليت تعمل بشلك فعال وتليب املصاحل الوطنية وفقا  اس تثناءات حمددة عىل الصعيد الوطين ابلإضافة اإ

ىل العمل جبهٍد من أأجل التطور بشلكٍ  مس متر، وأأشار اىل ادلورة السابعة والثالثني اليت انعقدت  لالإطار ادلويل. ودعا الوفد اإ

واليت تناولت خطة العمل املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف. واعتربت اجملموعة ابء أأن خطة  2018يف نومفرب 

تكل القضااي، وأأعربت عن  توفّر طرقًا معلية ميكن أأن تتبعها اللجنة ملواصةل معلها يف SCCR/36/7العمل الواردة يف الوثيقة 

ىل التقرير املرحيل واملشاركة املس مترة يف هذه املناقشات. ورصحت اجملموعة أأهنا تؤيد تبادل اخلربات حول التقييدات  تطلعها اإ

ىل أأّن  والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث. وقد أأشارت ادلراسات اليت متت مناقش هتا يف ادلورات السابقة اإ

ن ادلول الأعضاء تطبّق تقييدات واس تثناءات حملية لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ويه تعكس الس ياق الوطين العديد م

ىل الإطار القانوين ادلويل احلايل. وأأيّدت اجملموعة ابء وضع خطة معل حول التقييدات والاس تثناءات لفائدة  ابلإضافة اإ

ىل توافق يف ال راء حول مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي الإعاقات الأ  ىل أأّن اللجنة مل تتوصل اإ خرى. وأأشارت اإ

ىل التقرير املرحيل واىل تعزيز الفهم املتبادل حول هذا  العمل املعياري ملؤسسات التعلمي والبحث، وأأعربت عن تطلعها اإ

 املوضوع.

ىل أأن التقييدات والاس تثناءات تنعكس  .61 جياابوأأشار وفد الصني اإ ىل عىل تعلمي اجملمتعا اإ ت وتسامه يف الوصول املتاكئف اإ

 التعلمي وحتقيق التوازن املطلوب بني أأحصاب احلقوق وامجلهور.

ورّصح وفد الاحتاد الأورويب أأّن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف تلعب دورًا أأساس يًا يف نرش املعرفة والثقافة  .62

ىل أأمه أأوروابواملعلومات وتسامه يف احلفاظ عىل اترخي  ية دمع مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي الإعاقات . وأأشار اإ

خطط العمل بشأأن التقييدات مضن الإطار ادلويل احلايل حلقوق التأأليف والنرش. وأأعرب الوفد عن تقديره لعمل اللجنة و 

ىل معرفة املزيد حول العمل اجلاري بشأأ SCCR/36/7والاس تثناءات الواردة يف الوثيقة  ن تصنيفات . كام أأعرب عن تطلعه اإ

ىل أأن الاحتاد  هممت بعرض لتقرير مرحيل  الأورويبمؤسسات التعلمي والبحث واملتاحف واملكتبات واليت تمت مناقش هتا. وأأشار اإ

طار مؤسسات التعلمي والبحث، وعرض أأويل لورقة معلومات أأساس ية حول تصنيفات  يتناول املسائل الرمقية مضن اإ

ل الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وذكّر الوفد بأأنه يؤيد اتباع هنجًا يعزز فعالية احملفوظات، وعرض لدلراسة احملدثة حو 

طار املعاهدات ادلولية القامئة. ولتحقيق ذكل من الرضوري فهم املشألك والاحتياجات اليت  التقييدات والاس تثناءات مضن اإ

الإعاقات الأخرى بشلك شامل. وابلتايل، تواهجها املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي 

جيب الأخذ يف عني الاعتبار مجيع احللول املتوفرة لدلول الأعضاء يف الويبو مبا فهيا احللول املبتكرة يف الأسواق ذات الصةل 

نّه ل يؤيّد وضع ىل أأ ىل ذكل، أأشار وفد الاحتاد الأورويب اإ طار دويل حايل أ خر. واستنادًا اإ صكوك ملزمة  وتكل املتاحة يف اإ
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قانواًن عىل املس توى ادلويل، ول حيبّذ أأية أأعامل حتضريية يف هذا الصدد. واقرتح الوفد حتديد أأفضل املامرسات والتوجهيات 

 املتعلقة بتطبيق املعاهدات ادلولية عىل الصعيد الوطين.

اذلي أأجنزته الأمانة وعىل ادلراسات وأأشاد وفد الكريس الرسويل بروح القيادة اليت يمتتع هبا الرئيس وأأثىن عىل العمل  .63

ومراعاة مصلحة  الإبداعوالتصنيفات المنوذجية اليت أأعدهتا لدلورة. وأأشار اإىل رضورة اس مترار نظام حق املؤلف يف حتفزي 

لهيااجملمتعات بشلٍك عام، وذكل من خالل الرتكزي عىل قضااي التعلمي، والبحث عن املعلومات والوصول  واىل احملتوى  اإ

دارة املؤسسات، فهو أأمٌر قامت به عىل مّر قروٍن. كام ذكر اهنا الإ  بداعي. وذكر الوفد أأن للكنيسة الاكثوليكية خربًة يف اإ

ىل أأّن للتعلمي دورًا أأساس يًا يف  جيًدا ويلبتمنفتحة عىل مجيع من يقدم تعلميًا  دورًا ثقافيًا يف الكثري من اجملمتعات. ولفت اإ

ىل أأّن لك مساعدة الناس عىل اكتشاف م نّه فعليًا يؤدي دورًا يصّب يف خدمة البرشية. وأأشار الوفد اإ ماكانهتم أأي أأ واههبم واإ

ىلفرد يتحّمل مسؤولية املسامهة يف اجملمتع. كام أأشار  ماكنيةحتسني جودة التعلمي وتسهيل  أأن اإ ليه عىل الصعيد  اإ الوصول اإ

ضاء. واعترب الوفد اّن قضية التقييدات والاس تثناءات قضية جوهرية العاملي جيب أأن يشلّّك أأولويًة ابلنس بة مجليع ادلول الأع

عدادجيب التوقف عندها. وذكّر برضورة العمل من أأجل بناء عامل أأكرث احتادًا وسالمًا، وذكل من خالل  الأجيال القادمة كام  اإ

ىل مداخةل الربوفيسور دانيال سينغ حول تطبيق نظام التقييدات  جيب. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإىل الاس امتع اإ

للتعمل والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث. وأأعلن الوفد أأن اجملمتع ادلويل قرر ختصيص موارد مالية تؤمن فرص 

 عىل اكتساب املعرفة واملهارات الالزمة لغتنام الفرص واملشاركة يف اجملمتع. وذكر الوفد أأّن اذلي سيساعد املتعلمني الأمر

الهدف من هذه اخلطوة هو املسامهة يف حتقيق التمنية البرشية املتاكمةل. وأأضاف أأن خطة العمل اليت اقرتهحا الرئيس تعكس 

 هنجًا بنّاًء ومفيدًا لهذه املسأأةل الهامة للغاية.

يران )مجهورية  وأأشار .64 ىل أأمهية التقييدات والاس تثناءات يف نظام امللكية الفكرية العاملي وسلط  -وفد اإ الإسالمية( اإ

الضوء عىل نظام حق املؤلف. وأأشار اإىل رضورة أأن يضم نظام حق املؤلف تقييدات واس تثناءات فعاةًل ومتوازنًة ختدم 

ه حيال التحدايت اليت تواهجها اللجنة فامي يتعلق ابلس تثناءات أأحصاب احلقوق واملصلحة العامة. وأأعرب الوفد عن قلق

نّه خيتلف مع بعض الوفود اليت تعتقد بأأن معل اللجنة املتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات ل هيدف  ىل أأ والتقييدات. وأأشار اإ

ىل تبادل أأفضل املامرسات املمكنة. و ىل البحث عن أأرضية مشرتكة بني ادلول الأعضاء، بل اإ رّصح الوفد بأأنه يعترب بأأن اإ

ىل مبدأأ حسن النية املذكور يف القانون ادلويل، )اذلي  طار قانوين لالس تثناءات والتقييدات. وابلإشارة اإ اللجنة معنية بوضع اإ

ة يلزم ادلول تنفيذ الالزتامات اليت تعهدت هبا مبوجب التفاق والقرارات السابقة حبسن نية( مت التفاق عىل أأن تواصل اللجن

املناقشات من أأجل وضع صك قانوين دويل مناسب )أأو صكوكك قانونية دولية مناس بة( هبدف تقدمي توصيات حول 

نّه  التقييدات والاس تثناءات خالل امجلعية العامة. وأأعرب الوفد عن قلقه كونه مل يمت تقدمي توصيات مماثةل حىت ال ن. واعترب أأ

نه ينبغي عكس من الرضوري أأل تمت ادلراسات واملناقشات ح ول التقييدات والاس تثناءات مضن دائرة مغلقة. واعترب الوفد أأ

قلميية  ىل تنظمي ندوة اإ ىل تنفيذ الإجراءات الواردة يف خطة العمل واإ القواعد يف صك ملزم قانواًن. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 وعقد مؤمتر دويل.    

نه  وأأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد غواتاميل .65 ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأكد من جديد أأ

يقدر الأعامل الفكرية اذلي يقوم هبا املبدعون واملؤلفون وأأنه يعترب أأهّنا تسامه يف تطوير املعرفة والتعلمي ويه ابلتايل تعود 

ىل اجملمتع كلك. ورأأى الوفد أأنه جيب وضع نظام متوازن حلق املؤلف  يراعي املصاحل املرشوعة لأحصاب احلقوق. ابملنفعة اإ

عامل احلق يف  ىل أأن التقييدات والاس تثناءات املس هتدفة واملقرتنة حبامية حقوق التأأليف والنرش تلعب دورًا همامً يف اإ وأأشار اإ
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ىل أأن وضع نظام متوازن حلقوق التأأليف والنرش كفيل بتشجيع الأعامل الفكرية  التعلمي واحلصول عىل املعرفة. كام أأشار اإ

الإبداعية وماكفأأة أأحصاهبا، وهو الغرض الرئييس من حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وشّدد عىل رضورة أأن حيافظ هذا 

النظام عىل أأهداف الس ياسة العامة املمتثةل يف نرش املعرفة يف اجملمتع. وذكر أأن التوازن بني أأحصاب احلقوق واملبدعني 

ماكنيةحبق املؤلف، يسامه يف تشجيع الإبداع والصناعات الثقافية ويضمن  ومس تخديم املصنفات احملمية ىل املواد  اإ الوصول اإ

طار قانوين حيمي ويواكب التطور اذلي تشهده التكنولوجيات الرمقية. وينطبق هذا أأيضًا عىل  احملمية. وأأشار اإىل رضورة وضع اإ

مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى، التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات و 

فقد أأحدثت البيئة الرمقية وادليناميات اجلديدة الناجتة عهنا تغريات مدهشة. وأأضاف الوفد أأن مناقشات الويبو توحض لدلول 

ويُعد ذكل أأمرا ابلغ الأمهية الأعضاء ولأحصاب املصاحل القوانني املتعلقة بتنفيذ التقييدات والاس تثناءات عىل الصعيد الوطين، 

ىل أأن احللقات ادلراس ية الإقلميية س تتيح فرصة قيّمة لكتشاف  ملس تخديم املكتبات واملتاحف ودور احملفوظات. وأأشار اإ

الاحتياجات والقيود الإقلميية املتعلقة بتطبيق التقييدات والاس تثناءات. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تعمل اللجنة بشلك 

ىل حلول معلية للقضااي اليت تواهجها احلكومات 2012فاء بولية امجلعية العامة لعام وثيق للو  ىل التوصل اإ ، وعن سعيه اإ

ملنطقة  الإقلمييالضوء عىل أأمهية الاجامتع  وسلّط الوفدوأأحصاب املصاحل واليت تتطلب مناقشات شامةل خملتلف املواضيع. 

من املناقشات،  املزيد لإجراءوقع عقده يف شهر يوليو يف امجلهورية ادلومينيكية أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب املت

نتاج أأعامل تسامه يف نرش املعرفة. وأأضاف الوفد أأن التقييدات والاس تثناءات رضورية  واذلي سيشلك حافزا لإنشاء واإ

 لإعامل احلق يف التعلمي من دون أأن يتعارض ذكل مع نظام حق املؤلف.

طار نظام فعال وأأشار وفد الو .66 ىل أأمهية ادلور اذلي تلعبه التقييدات والاس تثناءات مضن اإ لايت املتحدة الأمريكية اإ

ىل املصنفات هبدف تسهيل اس تخدام خمتلف أأشاكل التعبري الثقايف والعلمي  حلق املؤلف واذلي يعد رضوراًي لوصول امجلهور اإ

ىل حضور العروض  التقدميية املتعلقة ابدلراسات والتصنيفات المنوذجية. وأأشار واحلفاظ علهيا. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

ىل نتاجئ دراسة اس تقصائية أأجرهتا احلكومة، حتتفظ املكتبات واملتاحف واجملمتع التارخيي ودور  نه، استناًدا اإ ىل أأ الوفد اإ

ور ونواتت موس يقية مليار صنف من مفروشات وص 13احملفوظات واملؤسسات العلمية الأمريكية يف مجموعاهتا بأأكرث من 

من السجالت الفوتوغرافية التابعة للولايت املتحدة، يف حني  %92وعيّنات من الرتبة وغريها. وقد احتفظت املكتبات بـ 

ىل ذكل. وتبني أأيضا، وفقا لنتاجئ  %96حتتوي املتاحف عىل  من الواثئق مثل الرسائل والأعامل الفنية واملالحظات وما اإ

ىل أأن الإرشاف عىل  %0.2صوات املسجةل والصور املتحركة يه أأقل من ادلراسة أأن نس بة الأ  للك صنف. وأأشار الوفد اإ

اجملموعات التابعة للولايت املتحدة واحملافظة علهيا اكان ول يزالان يشلّكن أأولويًة اسرتاتيجية ابلنس بة لدلوةل الأمريكية. وذكر 

تحدة" الناجت عن ادلراسة الاس تقصائية حول املعلومات الصحية املتعلقة أأن الاس تقصاء املعنون "حامية مجموعات الولايت امل 

نه يسعى www.imls.govابلرتاث متاًحا عىل الرابط التايل:  . ويف حني اكنت اللجنة تدرس هذه املواد اجلديدة، أأكد الوفد أأ

ىل اتباع هنج ممثر يف موضوع التقييدات والاس تثناءات يُركز عىل أأهداف ومبادئ رفيع ة املس توى كام ورد يف الوثيقتني اإ

SCCR/26/8 وSCCR/27/8 ىل حتديد الأهداف املهمة للتقييدات والاس تثناءات . وينبغي أأن يطمح هذا الهنج اإ

ماكنيةوتسهيل حتقيقها يف اجملالت اليت ل تزال قيد املناقشة وأأن مينح لدلول الأعضاء  تعديل التقييدات والاس تثناءات  اإ

  مع ظروفها الثقافية والاجامتعية الاقتصادية.احمللية مبا يامتىش

نّه جيب  .67 ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، واذلي ينص عىل أأ وأأيّد وفد س نغافورة البيان اذلي أأدىل به وفد اإ

عادة النظر هب ىل حتقيق التوازن بني مصاحل مجيع الأطراف املعنية واليت ينبغي اإ ا عىل ضوء أأن يسعى أأي نظام حلق املؤلف اإ

نشاءالتطورات اليت طرأأت عىل عامل التكنولوجيا وعىل الأسواق واليت غرّيت طريقة  الأعامل الإبداعية وتوزيعها واس هتالكها.  اإ
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ويف سبيل تلبية املصاحل املرشوعة لأحصاب احلقوق، جيب اختاذ تدابري مناس بة تامتىش مع التقييدات والاس تثناءات 

اجلديدة وجتاوز أ ليات تطبيقها. وعرض الوفد أأحد املبادئ الأساس ية اليت ارتكز علهيا مؤخرًا  اجلديدة، من دون خرق احلقوق

يف مراجعة حقوق املؤلف. واقرتح الوفد تعديالت ترشيعية عىل الاس تثناءات لتمت مناقش هتا من قبل اللجنة وأأعطى بعض 

لكرتونية احتياطية الأمثةل حول هذا املوضوع. وقّدم الوفد اقرتاًحا يسمح ملثل هذه امل ؤسسات يف س نغافورة ابلقيام بنسخ اإ

اتحةللمصنفات يف مواقع متفرقة، وذكل للحّد من الأرضار واخلسائر والرسقات. ويف هذه احلاةل، جيب عدم  هذه النسخ  اإ

قرار اس تثناء تعلميي جديد ىل اإ للمصنفات  الاحتياطية للجمهور يف أأي وقت. ورّصح الوفد أأّن التعديالت املقرتحة تؤدي اإ

لهياواليت ميكن الوصول  الإنرتنتاملتوفرة عىل  جمااًن ذاكرًا عىل سبيل املثال بعض املنشورات واملدوانت ومقاطع الفيديو  اإ

نّه، قد يمت تقييد هذا الاس تثناء بفعل احلقوق  ىل أأّن هذه التعديالت تواكب الهنوج الرتبوية احلالية. غري أأ والصور. وأأشار اإ

ىل التوصل املعنية ورشوط أأ  خرى. واقرتح الوفد اعتبار هذه العنارص جزًءا من هجود الإصالح الوطنية. وأأعرب عن تطلعه اإ

ىل أأرضية مشرتكة بني ادلول الأعضاء بشأأن تكل املواضيع واس تكشاف كيفية تنفيذ التقييدات والاس تثناءات بطريقة  اإ

ىل ا ىل مس تدامة تتوافق مع الالزتامات ادلولية القامئة وتس تجيب اإ ملعايري واملامرسات احلديثة. كام أأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 مناقشة تكل املعايري واملواضيع يف الندوة الإقلميية القادمة املنعقدة يف س نغافورة.

وأأيد وفد بوتسواان البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وذكر الوفد أأن موضوع التقييدات  .68

ات ل يزال يشلك بنًدا رئيس ًيا يف جدول أأعامل اللجنة. وأأضاف أأّن التقييدات والاس تثناءات جزء ل يتجزأأ من والاس تثناء

ىل أأّن التقييدات  ذ جتعهل نظامًا فعاًل ومتوازاًن يس تفيد منه أأحصاب احلقوق وامجلهور. وأأشار الوفد اإ نظام حق املؤلف اإ

بداعية  ىل املعلومات واملعارف وتبادلها، ويه رضورية لتسهيل معل والاس تثناءات رضورية لتشجيع الأعامل اإ وللوصول اإ

ىل  املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات البحث ولمتكني الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى من الوصول اإ

ىل قيام نظام حلق املؤلف يؤّمن التوازن الرضوري دون اخلرو ج عن الهدف املصنفات احملمية حبق املؤلف. ودعا الوفد اإ

الأسايس للنظام نفسه. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تُسهل املداولت عىل ادلول الأعضاء معلية البحث عن هنوج مالمئة ملعاجلة 

 التقييدات والاس تثناءات املتعلقة حبامية حق املؤلف عىل املس توى ادلويل.

نه ميكن حتقيق الهدف الأسايس لنظام حقوق التأأليف والنرش من خالل تطبيقه بطريقة  .69 ىل أأ ندونيس يا اإ وأأشار وفد اإ

متوازنة. وأأضاف الوفد أأن تطبيق نظام التقييدات والاس تثناءات يرتبط ارتباًطا وثيقًا بنظام امللكية الفكرية. وذكر أأن 

صاحل املرشوعة لل خرين واملبدعني هو أأمر همم لتحفزي تطور الفنون والعلوم الاس تخدام املوجه املسموح به اذلي ل ميّس ابمل

ىل اتفاقات مفيدة مجليع الأطراف بشأأن  زاء عدم قدرة الأعضاء عىل التوصل اإ املفيدة ونرشها. ولكن، أأعرب الوفد عن قلقه اإ

والاس تثناءات بشلك موضوعي، وذكل يف هذه املسأأةل عىل الرمغ من أأن اللجنة ملكّفة مبواصةل املناقشات حول التقييدات 

نشاء نظام قانوين دويل فّعال لتسهيل املامرسة القانونية للتقييدات  ىل أأرضية مشرتكة للعمل املعياري واإ سبيل التوصل اإ

ىل أأنه مت التفاق عىل العمل من أأجل 2012والاس تثناءات وفقًا لولية امجلعية العامة لعام  عداد.  وأأشار الوفد اإ نوين صك قا اإ

نّه لن  دويل واحد أأو أأكرث )سواء يف شلك قانون منوذيج و/أأو توصية مشرتكة و/أأو معاهدة و/أأو أأشاكل أأخرى(. وذكر أأ

يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات  فامييعارض الأهداف واملبادئ الرفيعة املس توى 

 قات الأخرى.ومؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي الإعا

ىل املعلومات يشلّكن عنرصين أأساس يني لنرش الثقافة  .70 ىل أأّن احلق يف التعلمي واحلق يف الوصول اإ وأأشار وفد الهند اإ

والعلوم ولتشجيع التعلمي. وشدد عىل أأمهية التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي 
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عامل والبحث والأشخاص ذوي الإعاقات  ىل تمنية اجملمتع. وأأضاف الوفد أأن اإ الأخرى ابلنس بة خملتلف الأشخاص ابلإضافة اإ

احلق يف التعلمي وتوفري املعرفة للجميع جيب أأن يكوان من املبادئ التوجهيية املعمتدة لوضع التقييدات والاس تثناءات. وحّث 

 الأطراف.اللجنة عىل العمل من أأجل وضع صك دويل بروح من التعاون بني خمتلف 

وأأثىن وفد الأرجنتني عىل العمل اذلي قامت به الأمانة للتحضري للندوات وورش العمل املقرر عقدها هذه الس نة.  .71

ىل أأنّه رمغ معاجلة  ىل أأن الإجنازات يف ادلراسات والتصنيفات تشلك أأساًسا جيًدا لتحديد املشلّكت. وأأشار اإ وأأشار الوفد اإ

ن عىل هذه التصنيفات. عىل سبيل املثال، تثقيف املس تخدمني حول التقييدات معظمها، ما زال بعض الأعضاء يركزو

والاس تثناءات مع الرتكزي عىل الاس تخدامات اليت اكنت ممكنة مبوجب الترشيعات احلالية، وتوضيح بعض الأمور اليت قد 

ىل أأّن معظم تبدو بس يطة ولكن يف الواقع، من الصعب معاجلهتا. فعىل سبيل املثال، ابلنس بة ملفهوم ا ملصنفات، أأشار الوفد اإ

ىل اس تثناءات.  املكتبات واملتاحف ودور احملفوظات ل حتتفظ ابملصنفات ويه ابلتايل غري محمية حبقوق املؤلف ول حتتاج اإ

ىل أأّن جتنب  جراءوأأشار الوفد اإ وثيقة دولية لأن اجلوانب العابرة للحدود ل تظهر يف  عىلهذه املناقشات قد يعرقل العمل  اإ

 SCCR/33/4ممارسات املؤسسات أأيًضا. وذكّر بأأن وفد الأرجنتني اكن قد قّدم الوثيقة  بل يف المنوذجية فقطالتصنيفات 

حق التأأليف اليت تسلّط الضوء عىل املشألك العابرة للحدود فامي يتعلق ابس تخدام التقييدات والاس تثناءات، وذكل لأن 

قلمييوالنرش هو قبل لك يشء ذات طابع  ومرتبط ابلبيئة الرمقية. وقد ثبت أأن هذا الأمر قد أأصبح عقبة لأهنا مل تكن متاحة  اإ

ىل حلول تعاجل قضية استنفاد حقوق التعمل عن بعد ول قضية  نه مل يمت التوصل اإ ىل أأ ومل تكن هناك أ ليات تنس يق. وأأشار اإ

ىل املشألك الناجتة الاقرتاض من مكتبات خا ترخيص حمتوايت  عن قضيةرج البدل ابس تخدام الوسائط الرمقية، مع الإشارة اإ

ىل  املنشورات ادلورية حبيث يكون الرتخيص ساري املفعول يف البدل اذلي يس تخدم هذه املنشورات. ومل يتطّرق الوفد اإ

ىل أأّن الصكوك القانونية هممة لتوفري اليقني القانوين  املسائل البارزة يف العقد حفسب، بل توقّف عند غريها أأيضًا. وأأشار اإ

جراء مناقشات حول مبدأأ  ىل اإ وادلفاع عن حقوق املس تخدمني من هجة وحقوق الأفراد أأو املؤسسات من هجة أأخرى. ودعا اإ

ثناءات. مبا أأنه جيب ان يمت يتعلق ابلتقييدات والاس ت فاميالإقلميية يف القرن الواحد والعرشين ومبدأأ الإقلميية يف البيئة الرمقية 

نه ينبغي اتباع هنًجا جديًدا املصنّفوضع اس تثناءات وتقييدات ل تلحق الرضر ابملؤلف ول تؤثّر عىل صاحب  ، اعترب الوفد أأ

 حلل تكل املشألك.

كوادور من جديد عىل أأمهية دور احملفوظات واملكتبات يف نرش ثقافة التمنية الاجامتعية ويف الو  .72 ىل وأأكد وفد اإ صول اإ

التعلمي. واقرتح وضع نظام متوازن حلقوق التأأليف والنرش يراعي املصلحة العامة واملصاحل املرشوعة لأحصاب احلقوق، ويسامه 

ىل وضع أأحاكم معيارية دولية تنسجم مع التقييدات  يف حتقيق التقدم الاجامتعي والعلمي والثقايف. وشّدد الوفد عىل احلاجة اإ

ىل أأن البيئة الرمقية قد أأحدثت سلسةل من التغيريات يف نظام حق املؤلف، وأأثّرت عىل مس تخديم والاس تثناءات. وأأشار  اإ

ىل  نه بدأأ العمل عىل سن قوانني تعاجل مسأأةل التنوع الكبري يف الأحاكم القانونية اليت أأدت اإ ىل أأ احملتوى الاسرتاتيجي. وأأشار اإ

 تصّب يف املصلحة العامة. وأأشاد الوفد ابلعمل اذلي تقوم به اللجنة عرقةل نشاطات املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف اليت

ىل أأنّه يسامه يف حتديد املشألك اليت تواهجها املكتبات ودور  يف هذا الصدد، ووصفه ابلعمل املهم واجملدي، وأأشار اإ

املعنونة "اجلدول  SCCR/34/5احملفوظات واملتاحف. كام أأشاد بعمل الأمانة وحهّثا عىل مواصةل حتديث معلومات الوثيقة 

اليت قدهما الرئيس يف ادلورة الرابعة والثالثني  غري الرمسي بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات"
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ىل تبادل اخلربات والندوات واملؤمترات الإقلمي  2017يف مايو  ىل نتاجئ ادلراسات اليت أ جريت عىل التصنيفات واإ ية. ابلستناد اإ

ىل وضع وثيقة موحدة ملناقش هتا. SCCR/34/7وحّث الوفد اللجنة عىل تنفيذ مجيع خطط العمل الواردة يف الوثيقة   ودعا اإ

وسلط وفد الس نغال الضوء عىل أأمهية حق املؤلف. وذكر أأن يف القارة الأفريقية العديد من الكتّاب العظامء اذلين ل  .73

ّل تؤّمن هلم أأرابح كتاابهتم العيش الكرمي نه رمغ اعرتاف مؤسسات التعلمي بأأعامل هؤلء املؤلفني أأو الكتاب اإ ىل أأ . وأأضاف اإ

قامة توازن بني أأحصاب حق املؤلف واملصلحة العامة حفسب، بل جيب  نه ل ينبغي اإ أأهنم اندرًا ما يتلقون أأي ماكفأأة. وذكر أأ

ىل حقوق املبدعني. وتعهد الوفد ابملشاركة بشلٍك فعّ  ال يف املؤمتر الإقلميي الأفريقي اذلي س يتناول التقييدات أأيضًا الالتفات اإ

 والاس تثناءات.

ىل أأن التقييدات  .74 وأأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأشار اإ

نه ل ميكن حتقيق ا ل من خالل والاس تثناءات تلعب دورًا هامًا يف نرش املعرفة وتطويرها، وأأكّد أأ لتمنية البرشية الشامةل اإ

توفري التعلمي واملعلومات للجمهور وصون التدابري املعمتدة لتحقيق ذكل. وذكر الوفد أأنه يدرك جيداً ادلور الهام اذلي تلعبه 

ىل أأّن هذا الأمر يسامه  يف املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث يف توفري املعلومات. وأأشار اإ

ىل  تعزيز الابتاكر والإبداع ويف حتقيق التوازن بني حقوق املبدعني واملصنفات املرشوعة للجمهور ليك يمتكن من الوصول اإ

جيايب ليصبح التعلمي واملعرفة واملعلومات يف متناول مجيع  املصنفات احملمية حبق املؤلف. وشّدد عىل رضورة املسامهة بشلك اإ

 ص ذوي الإعاقة يف ظّل التطور الرمقي.املواطنني مبا فهيم الأشخا

ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ بشأأن موضوع التقييدات  .75 وأأيد وفد مالزياي البيان اذلي أأدىل به وفد اإ

ىل العروض اليت س يقدهما اخلرباء بشأأن ادلراسات والتصنيفات. واعترب أأن  والاس تثناءات. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

قلميية القادمة ستشلك فرصة لتبادل ال راء والأفاكر بني مجيع أأحصاب املصاحل يف املنطقة وستسمح جبمع الاجامتعات الإ 

ىل أأّن  التعليقات حول خصائص واجتاهات حقوق املؤلف والتقييدات والاس تثناءات يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ. وأأشار اإ

طرق اس تخدام املواد عرب احلدود وأ اثر البيئة الرمقية ابلإضافة  املناقشات ستساعد عىل فهم بعض القضااي بشلٍك أأفضل مثل

طار نظام حق  ىل حتديد جمالت العمل. وأأعلن الوفد أأن يف مالزياي العديد من الأطراف املعنية تلعب دورا نشطًا مضن اإ اإ

ىل املعرفة وحتقيق تعلمي ذي جودة عالية. ولضامن ىل املعرفة والتعلمي  املؤلف ل س امي فامي يتعلق بتعزيز الوصول اإ الوصول اإ

ن  لهيامصنفات وتعزيز الوصول  تاجوحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة، أأشار الوفد اإىل رضورة توفري حوافز لإ  .اإ

وأأيد وفد كينيا البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأقر الوفد بأأمهية التقييدات  .76

ف من رصامة حق املؤلف واحلقوق احلرصية ابلنس بة للمكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات والاس تثناءات يف التخفي

نه أأصبح من الرضوري وضع تقييدات  ىل أأ ىل جانب الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وأأشار اإ البحث والتعلمي اإ

ىل ا ذ أأّن العامل ينتقل من البيئة التناظرية اإ للوفد أأن لبيئة الرمقية، وأأوحض اواس تثناءات فعاةل اإ طار اإ غاء احلدود اجلغرافية مضن اإ

ذا اكن من الرضوري وضع صكوك  البيئة الرمقية س يكون جزًءا ل يتجزأأ من العملية. وذكر الوفد أأن كينيا ل تزال تدرس ما اإ

نه ميكن حتقيقه من خالل الصكوك ادلولي ة دولية مس تقةل بشأأن التقييدات والاس تثناءات من أأجل حتقيق هذا الهدف أأو أأ
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قلميية لختاذ موقف موضوعي يستند  نه ينتظر نتاجئ املشاورات اليت س تجري خالل الاجامتعات الأفريقية الإ القامئة. وأأضاف أأ

ىل خربات ادلول الأفريقية الأخرى.  اإ

نه يؤيد وأأكد ممثل املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية موقفه من بيان مجموعة البدلان الأفريقية. وذكر املمثل أأ  .77

خطط العمل املعمتدة بشأأن التقييدات والاس تثناءات، واعترب أأهنا تتبع هنجًا منتظامً قد حيقق نتاجئ فعاةل عىل املس توى الوطين 

ىل أأّن املنظمة ترّحب  والإقلميي وادلويل.  وأأعرب عن اهامتمه الشديد ابدلراسات اليت سيمت عرضها خالل ادلورة.  وأأشار اإ

حت بوضع خارطة الطريق ابلنس بة للتقييدات والاس تثناءات. وأأعرب عن تطلّع املنظمة اإىل الاجامتع ابلتصنيفات اليت مس

 واذلي س يدور حول التقييدات والاس تثناءات. 2019الإقلميي الأفريقي املقرر عقده يف يونيو 

ىل أأّن الاحتاد الأورويب يواصل العمل لإجنا .78 ز معلية متتد عىل عّدة وأأشار ممثل حتالف املكتبات بشأأن حق املؤلف اإ

ىل تعديل بعض الاس تثناءات عىل حق املؤلف ل س امي تكل املرتبطة مبؤسسات الرتاث الثقايف بسبب  س نوات هتدف اإ

نه يعتقد أأن املشألك العابرة للحدود اليت يعاين  املشألك العابرة للحدود بشلك خاص. ورأأى املمثل أأّن الاحتاد الأورويب يبدو أأ

ذا اكن موقف الاحتاد يقوم عىل فكرة أأن مواطين مهنا الاحتاد الأ  ورويب ليست موجودة يف البدلان الأخرى وتساءل عام اإ

نّه واثق  ىل املعلومات الثقافية والتارخيية والعلمية املتوفرة خارج الاحتاد الأورويب. وأأوحض أأ ىل الوصول اإ أأورواب ليسوا حباجة اإ

يدركون أأمهية الوصول اإىل لك هذه املعلومات. وذكر أأهنم يعون أأمهية احلفاظ  من أأّن الباحثني الأوروبيني يف مجيع اجملالت

ىل تكل املعلومات لإجراء الأحباث حبيث ل تكون  عىل الرتاث الثقايف واملعرفة العلمية حول العامل ويدركون أأمهية الوصول اإ

ننا نعيش يف ع ىل  حنتاج مجيعناامل مرتابط حيث املعرفة حمتكرة يف منطقة معينة أأو بدل معنّي. وأأضاف املمثل أأ ىل الوصول اإ اإ

 أأفضل معلومات ممكنة.

ىل مشاركته الفعاةل يف املناقشات بشأأن التقييدات IFLA) وأأشار ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها .79 ( اإ

نه تلقى برحابة صدر مالحظات الس يد فرانسيس غري يوم الثنني اليت أأفادت  والاس تثناءات املتعلقة ابملكتبات. وذكر أأ

حرازهابلتقدم املتوقع  مناء املكت  اإ بات من خمتلف يف قضية التقييدات والاس تثناءات. وذكر أأن الاحتاد قد مجع العديد من أأ

املناطق حول العامل لإجراء مناقشات حول الطرق اليت جيب اتباعها لتحسني أأنظمة حقوق املؤلف احلالية ولتسهيل معلهم يف 

َف هبا الربوفيسور كينيث كروز. وشكر  اخلدمة العامة. ومتحورت املناقشات بشلك أأسايس حول ادلراسات الشامةل اليت ُكِّّ

ىل مالحظات املمثل ادلول الأعضاء و  الأمانة لعامتدمه احللقات ادلراس ية الإقلميية الثالث ولتنظميها، كوهنا ستسمح ابلس امتع اإ

مناء املكتبات ممتنون عىل الثقة اليت منحت هلم ليكونوا الأوصياء عىل  ىل أأّن أأ وأ راء العاملني يف اجملال. وأأشار ممثّل الاحتاد اإ

زءا هاما من نظام املعلومات العاملي. وذكر أأّن الاحتاد مس تعد لاللزتام حبلول تشلك ج اليتاملطبوعات والسجالت الرمقية 

ىل  جديدة للمشألك العابرة للحدود وذكل لتلبية احتياجات املس تخدمني، وهو حيث ادلول الأعضاء واللجنة اإىل الاس امتع اإ

ىل اختاذ التدابري الالز  مة لتسهيل الزتامنا املهين ابحلفاظ عىل املعرفة وجعلها خماوف العاملني يف املكتبات يف مجيع أأحناء العامل واإ

 متاحة للجميع.

ىل أأمهية تعزيز الإبداع وحتسني نظام حق املؤلف وتشجيع التمنية الثقافية والتطورات العلمية  .80 وأأشار وفد املكس يك اإ

قلميي وادلويل. وأأشار الو  ىل أأن احلقوق امجلاعية يه فهيي تعترب من العنارص املهمة يف نرش الثقافة عىل الصعيدين الإ فد أأيضا اإ

جزء ل يتجزأأ من حق املؤلف وجيب أأن يمت دراس هتا بعمق. وأأضاف أأنه جيب أأن تشمل هذه احلقوق مجيع اجملمتعات اليت 

ىل أأمهية قضااي القانون املدين  نتاج مصنفات عىل الصعيد الوطين و/أأو ادلويل. وأأشار اإ تشارك أأو شاركت يف السابق يف اإ
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التجاري وقضااي قانونية أأخرى، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتناول حلقات العمل اليت س تعقد حول هذه القضااي موضوع  والقانون

ىل  احلقوق احملمية بشلك موسع. ومن بني أأمور أأخرى، أأعرب عن أأمهل يف أأن تسامه هذه املناقشات يف التوصل اإ

اجملاورة. وذكر الوفد أأنه جيب مراجعة اجلهود املبذوةل يف جمال  اس تنتاجات فامي يتعلق ابلأحباث العلمية وحق املؤلف واحلقوق

 الإبداع ونرش املصنفات.

( عىل هدفها املمتثل يف حامية وتعزيز املكل العام وحقوق املس تخدمني. Communiaوشدد ممثل منظمة كوميونيا ) .81

ىل أأّن احلد الأدىن من حقوق الوصول وحقوق املس تخدم جيب أأن حتددها ال قواعد العامة وذكل لأّن هذه احلقوق وأأشار اإ

ذا اكنت قوانني حق املؤلف ل متنح مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص  نه اإ تربرها املصلحة العامة. وحذرت املنظمة من أأ

ذا مت ترجيح التفاقات اخلاصة عىل الاس تثناءات فقد  ذوي الإعاقة نفس املس توى من امحلاية املمنوحة لأحصاب احلقوق واإ

ىل قرار عىل صعيد  يؤدي ىل أأّن هذا الأمر قد يعرقل التوصل اإ ىل خلل يف توازن هيلك سلطة. وأأشار ممثل املنظمة اإ ذكل اإ

ىل أأن التفاقات اخلاصة هممة يف لك الأسواق رشط أأل تتعارض مع الاس تثناءات أأو أأن حتل حملها.  الس ياسة العامة. وأأشار اإ

لقانوين ملس تخديم املصنفات احملمية حبق املؤلف لأن رشوط الرتاخيص ختتلف وأأضاف أأن التفاقات ل تتالءم مع الإطار ا

ذ أأهنا ليست متاحة للك مادة يف لك بدل. وكشفت منظمة كوميونيا عن وجود الكثري من املصنفات احملمية وأأن  اختالفا كبريا، اإ

نه ل جيوز تقدمي حلول غري مناس بة  الغالبية العظمى من املبدعني مل يكونوا هممتني برتخيص أأعامهلم. وأأضاف املمثل أأ

للمس تخدمني من خالل التفاقيات اخلاصة. وذكر أأن وضع قوانني جديدة عابرة للحدود تُطبّق بشلك موحد من قبل لك دوةل 

ىل أأن الإصالح اجلاري يف الاحتاد الأورويب جيب أأن يمت من خالل  من ادلول الأعضاء، حيمّت وضع قانون دويل. وأأشار اإ

 ق عىل املعايري ادلنيا مع مراعاة خصائص البدلان احمللية.التفا

نه بدًل من تكرار املواقف بشأأن املقرتحات املقدمة، جيب عىل IPA)الاحتاد ادلويل للنارشين واقرتح ممثل  .82 ( أأ

امجلاعية. املندوبني النظر يف كيفية التوفيق بني الس ياسات املطروحة وتطبيقها عىل أأرض الواقع من أأجل حتقيق الأهداف 

ىل خلق جهبة موحدة تمتزي بتأأمني الاحتاد يف ونظرا ملا شهده خالل املداولت ولرغبة  ىل احلاجة اإ بناء عامل أأفضل، أأشار اإ

الفرص التعلميية، واحلراك الاجامتعي، والتقدم يف اجملمتع، واقتصاد مبين عىل املعرفة والتعمل والبحث، وجممتع عاملي مبين عىل 

حيث مجيع الأعضاء عىل اإرشاك املؤلفني والنارشين يف بدلاهنم يف معلية  الاحتادبني ادلول. وذكر املمثل أأن  التبادل الثقايف

ىل  وأأعدادهاتطوير أأجيال أأكرث ذاكء، وفهم كيفية كتابة الكتب التعلميية  حبيث ينسجم حمتواها مع النتاجئ التعلميية، ابلإضافة اإ

رشاكهم نه عىل الرمغ من أأن التقييدات يف العمل عىل تطوير املوارد ا اإ ىل الكتب. وأأضاف ممثل الرابطة أأ لرمقية وتعزيز الوصول اإ

نتاج مصنفات جديدة. واعترب أأن تفهّم  ل أأهّنا ل تشجع املبدعني عىل اإ والاس تثناءات قد تكون رضورية يف حالت خاصة، اإ

ىل حامية مثل هذه القضااي وما قد ينشأأ عهنا املؤلفني والنارشين يُعترب أأمرًا أأساس يًا جيب مراعاته خالل صياغة ات فاقية هتدف اإ

 يف املس تقبل.

من  (Corporación Innovarteمؤسسة أأمرياك الالتينية لأحباث امللكية الفكرية يف سبيل التمنية )وأأكد ممثل  .83

ورية للبدلان، مثل جديد عىل أأمهية التقييدات والاس تثناءات يف حامية مصاحل املؤلفني وحامية الس ياسات احلكومية الرض 

دماج الأشخاص ذوي الإعاقات وتأأمني حامية ثقافية للمتاحف واملكتبات ودور احملفوظات. ورصح أأّن النظام غري اكف  اإ

ملواهجة حتدايت الاس تخدام عرب احلدود ولسد الثغرات الواردة يف قوانني العديد من البدلان فامي يتعلق ابلس تخدام الرمقي. 

ىل توافق يف ال راء، وتسوية اخلالفات وأأعرب عن أأمهل يف  قلميية بطريقة تساعد عىل التوصل اإ أأن يمت تنظمي الاجامتعات الإ

ىل  الأساس ية حول القوانني احلالية، والتوفيق بني تكل القوانني والتقييدات والاس تثناءات من أأجل التوصل يف هناية املطاف اإ
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دماج اتفاق دويل وفقًا للولية اليت أأس ندهتا امجلعية  ىل اللجنة قبل مخس س نوات. وأأضاف املمثل أأن معلية اإ العامة اإ

جيادالأشخاص ذوي الإعاقات قد حتّسنت مبوجب معاهدة مراكش. وأأشار اإىل رضورة  حل رسيع للتحدايت اليت يواهجها  اإ

 الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى.

ّكدوا عىل رضورة سد الفجوة املعرفية، ( موقف خمتلف املمثلني اذلIFJوأأيّد ممثل الاحتاد ادلويل للصحفيني ) .84 ين أأ

وشّدد عىل أأّن طريقة سد هذه الفجوة تقع عىل عاتق املبدعني احملرتفني املتفانني يف لك بدل ول جيب أأن تمت عن طريق 

ىل أأسعار الكتب القانونية املرتفعة. ولكنه أأضاف أأن ذكل ل  جيب اس ترياد مصنفات من الشامل بسعر أأرخص. وأأشار املمثل اإ

نه يؤيّد وضع اس تثناءات  أأن يؤثر عىل الهنج املعمتد. وذكر أأن الاحتاد يدمع املكتبات ودور احملفوظات دعامً اكماًل. وأأضاف أأ

اتحةلأغراض حفظ املصنفات ولتسهيل معل املكتبات يف  املصنفات للجمهور وتطوير طرق جديدة لنرشها. وشدد عىل أأن  اإ

حقوق وادلفع للصحفيني واملؤلفني ال خرين اذلين يعربون عن ثقافات البدل اذلي يعيشون احلل يمكن يف الإدارة امجلاعية لل

 ويعملون فيه.

ىل قيام نظام دويل متوازن  .85 وذكر ممثل مؤسسة اكريزما أأّن املؤسسة تتابع ابهامتٍم كبري املناقشات اليت تتناول احلاجة اإ

نّه يف س ياق معل املؤسسة، شهدت ىل أأ ىل حتقيق  حلق املؤلف. وأأشار اإ هذه الأخرية العديد من احلالت اليت ترُبز احلاجة اإ

يف بعض املناطق يف كولومبيا  الإنرتنتنوع من املساواة بني حامية املصلحة العامة وحامية حقوق املبدعني. وذكر أأّن اس تخدام 

حمالت بيع الكتب فهيا، الأمر  منترش بشلك واسعًا جدًا، ومل تعد وساءل التصال التقليدية موجودة تقريبًا واخنفض عدد

ىل املعرفة يف تكل املناطق. وأأضاف أأن اجملمتع قد وجد طرقًا مبتكرة خللق املعرفة والوصول  لهيااذلي صعَّب الوصول اإ  اإ

لهياومشاركهتا. وذكر أأن هذه الوسائط تنهتك حق املؤلف ويلجأأ  ىل املعلومات اليت حيتاهجا بسبب  اإ امجلهور يف سبيل الوصول اإ

ىل املعرفة. وسلّط الضوء عىل أأمهية حتقيق التوازن بني حاجات امجلهور وحق املؤلف الفردي الق يود املفروضة عىل الوصول اإ

حراز تقدم يف خطط العمل.  اذلي ل يفيد هذه اجملمتعات نّه مّت اإ ىل أأ حفسب، بل يعود ابلنفع أأيضا عىل اجملمتع كلك. وأأشار اإ

ىل ذكل، أأعرب ممثل املؤس  سة عن اهامتمه الشديد ابلطالع عىل نتاجئ البحوث وادلراسات التصنيفية اليت سيمت ابلإضافة اإ

جراؤها. كام أأعرب عن أأمهل يف تنظمي مناقشات واحضة ومتوازنة من شأأهنا أأن تعزز التفامه بني مجيع الأطراف املعنية همام  اإ

 اكنت مصاحلها.

( عىل ICA) واجمللس ادلويل للمحفوظات عيةمتحداًث ابمس امجل ( SAA)مجعية أأمناء احملفوظات الأمريكية وشدد ممثل  .86

ىل ما مت اكتسابه من املايض وذكل من خالل احلفاظ عىل الأعامل  أأمهية احملفوظات كوهنا تسامه يف خلق املس تقبل استنادا اإ

القيّمة يه بأأغلبيهتا فريدة . وذكر أأن هذه املستندات الإلكرتونيةالأدبية والصور والتسجيالت الصوتية والفيديوهات والقصص 

املواد واقتناهئا  من نوعها وغري متوفرة خارج السوق. وسلّط الضوء عىل ادلور الكبري اذلي يقوم به أأمناء احملفوظات يف اختيار

اتحة ا لعمل واحملافظة علهيا لتصبح يف متناول امجليع.  وشدد عىل أأن هذه الوظائف مقيدة حبقوق املؤلف ل س امي فامي بتعلق ابإ

ماكنيةو ونسخه  توزيعه. وأأضاف ممثل امجلعية أأن هذه الوظائف ليست لأغراض جتارية وأأشار اإىل رضورة أأن يكون أأمناء  اإ

مجعية أأمناء احملفوظات مت تدريهبم مكحامني. ومع ذكل، ذكّر املمثل أأن  احملفوظات ضليعون حبقوق املؤلف وأأن البعض مهنم

يعمالن جبهد لإطالع أأعضاهئام عىل حقوق املؤلف وتذكريمه برضورة احرتام القوانني.  الأمريكية واجمللس ادلويل للمحفوظات

نّه ل خيّوهلم فهم تفاصيل حقوق املؤلف للك دوةل من ادلول الأعضاء  وأأضاف أأن تدريب أأمناء احملفوظات مل يكن اكفيا ذ أأ اإ

ىل عائق أ خر املمتثل بعدم قدرة العديد من املس تخدمني عىل حتمل تاكليف  علام بأأن الطلبات تأأيت من خمتلف البدلان. وأأشار اإ

لهياالسفر لالطالع عىل املستندات بأأنفسهم لأّن حق املؤلف مينع مشاركهتا أأو الوصول  ىل أأّن امجلعية تؤيد  اإ لكرتونًيا. وأأشار اإ اإ
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ىل قيام نظام فعال لتحقيق هذا الهدف. وأأكد  منح أأمناء احملفوظات حقوق متوازنة للتأأليف والنرش. ومع ذكل ذكّر ابحلاجة اإ

نّه من الرضوري أأن تضع الويبو معايري تشمل مجيع التقييدات والاس تثناءات اليت تعرتف ابملصنفات احملفوظة وغري التجارية،  أأ

اتحته للجميع. وأأثىن املمثل عىل العمل اذلي تقوم به الويبو من أأجل وضع ورقة  وذكل يف سبيل احلفاظ عىل الرتاث العاملي واإ

 علومات الأساس ية للمحفوظات.امل

نه ميكن اعامتد تقييدات واس تثناءات IFFROوذكر ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ ) .87 ( أأ

مناس بة يف الترشيعات الوطنية مبوجب الصكوك القانونية ادلولية احلالية. وذكر بعض ادلراسات اليت أأجرهتا الويبو مبا فهيا 

وز للمكتبات وتقرير الأس تاذ سينغ عن التعلمي الذلين قدما اس تثناءات لس تخدام املواد يف مؤسسات تصنيف كينيث كر 

التعلمي والبحث واملكتبات ودور احملفوظات. فهذا يعين أأن ابس تطاعة املرشعني اتباع نظام حق املؤلف احلايل لتلبية 

ضافة اس تثناءات جدي ىل أأّن اإ دة لس تخراج النصوص والبياانت من قبل مس تخديم احتياجاهتا. وأأشار ممثل الاحتاد اإ

اخلدمات الرمقية يف بعض البدلان تعكس مدى مرونة النظام احلايل.  وذكر أأن الاحتاد يتعهد بتطوير حلول تس تجيب 

ىل تقدمي أأمثةل عن أأحصاب احلقوق اذلين يعملون مع مؤسسات التعلمي يف مجيع أأحناء العامل ، ملتطلبات املس تخدمني. ودعا اإ

جيادأأو وذكل لتطوير تراخيص مع اجلامعات يف زامبيا و /  حلول للرتاخيص عرب احلدود يف منطقة حبر الاكرييب. وأأشار ممثل  اإ

ىل نتاجئ ملموسة من خالل مناقشات اللجنة حول التقييدات والاس تثناءات، ل س امي فامي يتعلق  نه يشجع التوصل اإ الاحتاد أأ

 يت يقدهما برانمج املساعدة التقنية للويبو واذلي ميكن لالحتاد واحلكومات املسامهة فيه.بتبادل املعلومات واملامرسات ال

حراز تقدم ملموس يف العمل املعياري وفقًا لولية اللجنة لعام EI)املؤسسة ادلولية للتعلمي وأأعرب ممثل  .88 ( عن أأمهل يف اإ

من الأعامل الإبداعية يف التدريس والتعمل، وأأعرب عن . ورّصح أأّن املدرسني والباحثني ل يس تفيدون بطريقٍة عادةل 2012

أأمهل يف أأن تعمل الويبو، بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، عىل جعل أأهداف التمنية املس تدامة واقع ملموس. 

ىل أأهداف التمنية املس تدامة ملواصةل العمل امل  نّه جيب عىل اللجنة الاستناد اإ ىل أأ عياري وسد بعض وأأشار ممثل الاحتاد اإ

ل من خالل الصكوك ادلولية. وأأوحض أأّن  تؤيّد وضع صّك املؤسسة ادلولية للتعلمي الثغرات القانونية اليت ل ميكن معاجلهتا اإ

ىل العرص الرمقي حيث أأصبح التعاون والتبادل عرب احلدود جزًءا ل  متوازن.  وذكر أأن مؤسسات التعلمي والبحث انتقلت اإ

نّه ولسوء احلظ، ل تسهل القوانني احلالية هذا التطور بل ختلق حواجز أأمام يتجزأأ من التدريس  والتعمل. وأأشار ممثل الاحتاد أأ

ىل أأّن اجلامعات تؤّمن التدريس عن بعد أأي التدريس العابر للحدود ولكهنا ل تس تطيع  التدريس والتعمل احلديث. وأأشار اإ

ىل املصنفات اليت حيتاجون  مل عن بعد، وابلتايل ل ميكهنمتبادل املوارد مع الزمالء والطالب يف برامج التع لهياالوصول اإ  اإ

ىل التحدايت اليت تواهجها خمتلف الولايت القضائية  ىل العمل املعياري، جيب الاستناد اإ لدلراسة. ومع تزايد ادلعوات اإ

ىل توافق عىل الصعيد العاملي بشأأن صياغة الس ياسات.   للتوصل اإ

لهيا( عىل املالحظات اليت أأشار EIFLاملعلومات الإلكرتونية للمكتبات )وأأكد وفد ش بكة  .89 الس يد فرانسيس غري  اإ

جيادحول أأمهية املكتبات للبرشية ورضورة  حلول يف عامل تسوده العوملة والرمقنة. وأأثىن الوفد عىل معل الاحتاد الأورويب فقد  اإ

ة الواحدة". وأأضاف الوفد أأن مؤسسات الرتاث الثقايف تس تفيد من اعمتد الربملان الأورويب مؤخرًا توجهيات "السوق الرمقي

الاس تثناءات الإلزامية اجلديدة لفائدة احلفظ واس تخراج النصوص والبياانت املعمتدة يف مجيع ادلول الأعضاء يف الاحتاد 

كنولوجية. وذكر عىل سبيل الأورويب، وأأّن هذه الاس تثناءات محمية ضد التجاوز من جانب رشوط العقد وتدابري امحلاية الت
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نّه ميكن ملكتبة يف بولندا أأن تتعاون مع مكتبة يف ليتوانيا وأأن تقوم مبشاركة مواد حبثية ذات قمية اجامتعية. وأأعرب  املثال أأ

ىل التوسع يف املناقشات حول توجهيات الاحتاد الأورويب والتعمق يف قضااي حق املؤلف العابرة للحدود.  الوفد عن تطلعه اإ

يكولوجيا املعرفية )واق .90 ىل KEIرتح ممثل املؤسسة ادلولية لالإ ( أأن ترفع اللجنة سقف طموحاهتا فامي يتعلق ابلوصول اإ

املزيد من اجلهود ويثري  عىل بذلاملعرفة، ل س امي عىل الصعيدين الس يايس والتنافيس، مما قد يشجع القادة الس ياس يني 

ىل أأنّه ميكن تنظمي اهامتهمم. وطلب ممثل أأن تعمل الويبو عىل وضع م ىل املعرفة. وأأشار اإ عاهدة عالية املس توى بشأأن الوصول اإ

دراجهذه املعاهدة ابلطرق التالية: يمت الاستناد عىل اتّفاقية عالية املس توى ويمت تعديلها مع مرور الوقت  بياانت حممتةل متّفق  واإ

ىل أأّن هذه علهيا تمتحور حول قضااي هممة مثل تطبيق اختبار اخلطوات الثالث لال س تثناءات العامة واخلاصة. وأأشار اإ

( أأو بعض WTOالتّفاقية العالية املس توى س تكون مرتبطة بثالثة اتفاقات عىل غرار أ لية معل منظمة التجارة العاملية )

لزامية وملزمة أأو اختيارية مثل ملحق برن نّه ميكن أأن تكون هذه التفاقات اإ ىل أأ أأو غري ملزمة.  عنارص اتفاقية برن. كام أأشار اإ

وذكر أأّن التفاقات الإلزامية وامللزمة احملمتةل قد تتناول الاقتباسات والأخبار اليومية، كام هو الأمر ابلنس بة اإىل الاس تثناءات 

مجموعات من املؤلفني. وأأشار  الإلزامية يف اتفاقية برن وعنارص معاهدة مراكش، وقد تشمل أأيًضا احلفظ واحملفوظات بدمع من

ىل أأ  ىل املصنفات اليتمية احملمية حبق املؤلف أأو الفيديوهات اخلاصة اإ ّن التفاقيات امللزمة الاختيارية قد تتناول الوصول اإ

ابلتدريب واس تحصال الشهادات اليت حتتوي عىل التعليقات التوضيحية للأصوات من أأجل الأشخاص الصم. وقد يتناول 

ت. وأأعرب الوفد عن انفتاحه ملناقشة هذه املسائل اليت ميكن أأن تشمل بعض الربوتوكول غري امللزم اس تخراج النص والبياان

 املواضيع املتعلقة ابلتعلمي واملكتبات.

ىل دراسة منقحة بشأأن املتاحف مت نرشها عىل موقع اللجنة يف ICOMممثل اجمللس ادلويل للمتاحف ) وأأشار .91  28( اإ

زاء مض اللجنة عدد من ا ىل الأقسام املهنجية يف التقرير. مارس. وأأعرب عن رسور اجمللس اإ ىل امللخص التنفيذي واإ قرتاحاته اإ

ىل أأن الندوات  كام أأعرب عن تطلعه حلضور عرض الربوفيسور بهنامو حول التصنيفات المنوذجية املتعلقة ابملتاحف. وأأشار اإ

دارة شؤون حق  مع املتخصصني يف املتاحف اذلين يعملون مع مجموعات الرتاث طالاخنراالإقلميية تتيح فرصة  الثقايف يف اإ

ىل املصنفات. وذكر ممثل اجمللس أأن هذا أأمر ابلغ الأمهية عىل الرمغ من أأن بعض املواد يف  اتحة الوصول اإ املؤلف واحلفظ واإ

نتاهجا  عادة اإ اجملموعات ليست محمية حبق املؤلف. وأأضاف أأن قضااي حق املؤلف تتفامق عندما يمت دمج املواد واجملموعات ومث اإ

شلك رمقي من أأجل التعبري عن املعرفة ونرشها. وقد اكن اجمللس قد أأاثر هذه القضااي سابقًا.  وأأعرب املمثل عن تطلعه  يف

ىل مشاركة الأعضاء يف احللقات ادلراس ية الإقلميية.  اإ

طار جديد ل IFMوأأشار ممثل الاحتاد ادلويل للموس يقيني ) .92 ىل أأن اللجنة تواجه مفارقة حمددة بشأأن وضع اإ لتقييدات ( اإ

والاس تثناءات يف حني مل يكن الناس يف وضع يسمح هلم ابلس تفادة من احلقوق املمنوحة مبوجب معاهدة الويبو بشأأن الأداء 

والتسجيل الصويت. وأأفاد بأأن الربملان الأورويب قد اعمتد التوجهيات املقرتحة بشأأن الاعرتاف حبقوق فناين الأداء يف احلصول 

نه اكن من الرضوري الإشارة بوضوح يف مناسب مقابل مايلعىل  ىل أأّن حاةل فناين الأداء اكرثية للغاية دلرجة أأ . وأأشار اإ

جراءات لتصحيح الوضع الراهن. وطلب الاحتاد من  ىل مدى عدم توازن املامرسة التعاقدية احلالية واختاذ اإ الترشيع الأورويب اإ

 ثناءات ولأجور املبدعني يف عامل املوس يقى.اللجنة أأن تويل أأكرب قدر من الاهامتم للتقييدات والاس ت

( يف كية دراسات املعلومات يف جامعة ويسكونسن ميلوويك CIPR) الإعالميةوذكر ممثل مركز حبوث الس ياسات  .93

ثبتت املالحظات أأنه يف حني أأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور  25أأّن مكعمل وابحث لأكرث من  عاًما، أأ
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واملتاحف قد تكون مدرجة يف أأحاكم منفصةل عن تكل املتعلقة ابلتعلمي والبحوث الأخرى يف قانون حق املؤلف  احملفوظات

ىل أأحصاب املصاحل. وذكر أأن يف  احمليل، فاإن هدف العاملني يف جمال املعلومات يف هذه الكياانت هو نفسه وهو نقل املعرفة اإ

عطاء ادلروس لتالميذ من خمتلف اجلنس يات. وأأشار مؤسسات البحث مثل جامعة ويسكونسن ميلوويك، يقو  م املعلّمون ابإ

ىل أأن املعلّمني والطالب يعملون معًا يف جمال املعرفة والاكتشاف والنرش يف مجيع أأحناء العامل. وأأضاف ممثل اللكية أأن  اإ

يا وأأمرياك الشاملية ومع عدد من املدرسة قد تعاونت مع علامء من أأكرث من اثين عرشة دوةل يف أأورواب وأأمرياك الالتينية وأ س  

أأن جممتعات البحث والتعمل الرمقية احلالية تتطلب نظاًما للتقييدات  دوةل من أأربع قارات. ورّصح 16الطالب املقميني يف 

والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث يس توعب التدفق السلس 

نّه ل جيب أأن تعرقل أأحاكم الرتخيص أأو تدابري امحلاية للمعلومات بطريقة  ىل أأ غري التجارية عرب حدود العامل، مشريًا اإ

ىل أأن معل املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث ابت  التكنولوجية هذا الأمر. وأأشار املمثل اإ

ة نفسها املتأأثرة حبقوق التأأليف والنرش مثل اكتشاف متشابه يف العرص الرمقي حيث تقوم مجيعها ابلوظائف الأساس ي

واكتساب املعرفة والتعمل وحفظهام وتنظميهام ونرشهام. وأأكد املمثل دمع املركز خملتلف املداولت يف دورات اللجنة القادمة اليت 

جيادتسعى  ىل الرئيس.نظام متوازن من التقييدات والاس تثناءات مجليع الأطراف املعنية. وتقّدم ممثل امل اإ  ركز ابلشكر اإ

وأأيّد وفد الإكوادور تعليقات املنظامت غري احلكومية اليت أأشارت اإىل رضورة مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقات. وذكر  .94

طارًا معياراًي للتقييدات والاس تثناءات لهؤلء الأشخاص. واعترب أأّن هذا الأمر سيسهّل  أأن ترشيعات الإكوادور ختّصص اإ

ىل املعلومات والتعلمي واملعرفة. وأأضاف الوفد أأن اعامتد التعديالت الرضورية مبوجب وصول الأشخاص ذوي  الإعاقات اإ

 معاهدة مراكش قد يكون حاّلً مناس بًا.

وقدمت الأمانة تقريرًا عن أ خر التطورات املتعلقة خبطة العمل اليت مّت اعامتدها يف مايو من العام املايض والواردة يف  .95

ضافية خالل ادلورة . SCCR/36/7الوثيقة  وقد عرضت الأمانة النتاجئ اخملتلفة يف شهر نومفرب السابق، وقدمت واثئق اإ

ما البند الأول من اخلطة  الثامنة والثالثني. ويتناول اجلزء الأول من خطة العمل املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف، أأ

اللجنة أأن الربوفيسور كينيث كروز س يقدم تصنيفه  فيتعلّق بتطوير تصنيف منوذيج للمكتبات. ويف هذا الصدد، أأعلنت

ىل أأّن البند الثاين من خطة العمل يركّز عىل دراسة نطاق حول احملفوظات SCCR/38/4المنوذيج يف الوثيقة  . وأأشارت اإ

ما . أأ SCCR/38/7اليت قدهما الربوفيسور ساتون يف الوثيقة  وحق املؤلفأأي ورقة املعلومات الأساس ية حول احملفوظات 

ىل أأّن التقرير املُراجع حول ممارسات حق  البند الثالث فيعرض دراسة النطاق اجلارية بشأأن املتاحف. وأأشارت الأمانة اإ

أأصبح متاحًا. وذكرت  SCCR/38/6املؤلف والتحدايت اليت تواهجها املتاحف اذلي أأعده الأس تاذ اينيف بهنامو يف الوثيقة 

مل يتناول مؤسسات التعلمي والبحث، وأأّن املادة الأوىل متعلقة ابلتصنيف المنوذيج الأمانة أأّن اجلزء الثاين من خطة الع

ىل أأّن الربوفيسور دانيال سينغ أأورد تصنيفه يف الوثيقة  . ورّصحت أأّن النتيجة الثانية املتوخاة SCCR/38/4للتعلمي، مشريًا اإ

جراءمبوجب خطة العمل يه  وعرضت اللجنة تقريًرا مرحليا عن ممارسات مؤسسات دراسة عن القضااي التعلميية والرمقية.  اإ

يتعلق ابلتعلمي عن بعد وأأنشطة البحث، وقد أأعدت الس يدة مونياك توريس  فاميالتعلمي والبحث والتحدايت اليت تواهجها 

قات . وفامي يتعلق ابلأشخاص ذوي الإعاSCCR/38/9والربوفيسورة راكيل كزالاابردير هذا التقرير الوارد يف الوثيقة 

ىل املصنفات  الأخرى، قدمت اللجنة نتيجتني عىل النحو التايل: دراسة نطاق منقحة بشأأن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة اإ

، SCCR/38/3احملمية مبوجب حق املؤلف اليت أأعدها الربوفيسور ريد والربوفيسورة نكويب واليت وردت يف الوثيقة 

بعد الظهر وس يدور حول التكنولوجيا والنفاذ. وقد  1عند الساعة  0.107لغرفة والنتيجة الثانية يه حداًث جانبيًا س يعقد يف ا
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مت ترتيب اجامتعات لإجراء املزيد من املناقشات بشأأن احللقات ادلراس ية الإقلميية اليت س تعقد يف س نغافورة ونريويب وسانتا 

نه اكن من املقرر عقد املؤمتر ادلويل يويم   أأكتوبر من العام نفسه. 18و 17دومينغو. وأأعلنت اللجنة أأ

نه سيمت تنفيذ خطط العمل خالل الأشهر القليةل املقبةل.  .96 ىل أأ وشكر الرئيس الأمانة عىل التحديثات املفّصةل. وأأشار اإ

َي الربوفيسور بليك ريد والربوفيسورة اكرولني نكويب لتقدمي عرضهام حول دراسة النطاق املنقحة بشأأن وصول  وُدعِّ

ىل املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف واليت ميكن العثور علهيا عىل الرابط التايل )الأربعاء الأشخاص ذوي الإعاقة  أأبريل  3اإ

 /demand38#https://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR، اجللسة الصباحية(: 2019

ىل الأس ئةل فامي يتعلق ابلعرض اذلي قدمه الربوفيسور ريد  .97 وبعد انهتاء العرض، فتح الرئيس اجملال لالس امتع اإ

 والربوفيسورة نكويب.

وحتدث وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأثىن عىل الربوفيسور ريد والربوفيسورة نكويب وعىل فريقهام القدير  .98

ىل أأن الوثيقة ستَُشلّك مرجعًا همامً يف الس نوات املقبةل عند حماوةل فهم القوانني اليت للعمل الرائع اذلي قّدموه . وأأشار الوفد اإ

نه من املشجع أأن أأكرث من  تعمتد علهيا املؤسسات اليت توفر اخلدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من أأجل تنفيذ أأنشطهتا. وذكر أأ

ىل  96 نصف الولايت اليت متت تغطيهتا واليت يبلغ عددها ىل توافق نس يب بني القوانني. وأأشار الوفد اإ تطبق أأحاكما تشري اإ

ىل أأنساق للمصنفات معدة خصيصا  نّه يؤيّد وضع اس تثناءات وتقييدات واحضة تسمح بوصول الأشخاص ذوي الإعاقات اإ أأ

نه قام بدراسة بدلا ىل أأّن هذا الأمر قد أأصبح ممارسة شائعة ابلفعل. وأأضاف الوفد أأ ن أأخرى اكنت قد صدقت هلم وأأشار اإ

لهياعىل معاهدة مراكش أأو انضمت  ىل أأن هذه البدلان قامت بتوس يع نطاق أأحاكم مراكش لتشمل الأشخاص ذوي  اإ وأأشار اإ

يضًا أأن عددًا من البدلان يسمح ابس تخدام واس ترياد وتصدير املصنفات عرب احلدود، ما يشري  الإعاقات الأخرى. ولحظ أأ

ىل  ماكنيةاإ ضافة صك جدي اإ ذا اكن الفريق قد واجه مشألك يف اإ ىل معاهدة مراكش أأو توس يع نطاقها. وتساءل الوفد عام اإ د اإ

ذ اكن من املتوقع أأن تظهر بعض املشألك أأثناء القيام ابلأحباث عىل املس توى الوطين  ىل املعلومات خالل دراس ته، اإ الوصول اإ

ي الإعاقات، ل س امي فامي يتعلق بعدم تلقهيم اخلدمات وعرب احلدود. وسأأل الوفد الفريق عن رأأيه حيال وضع الأشخاص ذو 

بعض احلالت تأأثري ضعف التقييدات  ويفبشلك اكف أأو حصولهن عىل فائض من اخلدمات أأو عىل خدمات جيدة 

والاس تثناءات علهيم. وطلب الوفد احلصول عىل توضيحات حول أأحاكم التصدير والاس ترياد، ونقاط التشابه بيهنا وبني 

ىل توضيحات حول أأي دليل متعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة  الأحاكم املامثةل يف معاهدة مراكش ابلإضافة اإ

 الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى اليت تس تويف اختبار اخلطوات الثالث الوارد يف اتفاقية برن.

ىل أأن فريق معلها قد واجه العديد من التحدايت خالل  .99 البحث عن املعلومات الالزمة وأأشارت الربوفيسورة نكويب اإ

لدلراسة. ووفقًا للتقرير اذلي متت مشاركته، ذكرت الربوفيسورة أأسامء البدلان اليت مل يمتكن الفريق من حتليل أأو تقيمي 

النتاجئ اليت ترشيعات حق املؤلف اخلاصة هبا وذكل بسبب حواجز لغوية أأو بسبب عدم وجود نسخة ابللغة الإجنلزيية من 

لهيتوصلت   بعض من هذه البدلان. ااإ

ذا اكنت الأسواق تقيد وصول الأشخاص ذوي  .100 ىل املصنفات، رّصح  الإعاقاتوردًا عىل السؤال الثاين حول ما اإ اإ

وعىل أأنواع املصنفات. ولكن،  الإعاقاتالربوفيسور ريد بأأن جواب هذا السؤال يعمتد عىل وضع الأسواق وعىل طبيعة 

ّن الأشخاص ذوي الإعاق ات الأخرى ل حيصلون عىل اخلدمات ابلشلك الوايف. وفامي يتعلق مبسأأةل انتشار بشلك عام، اإ

ىل حد ما يف هذا  مقاطع الفيديو الغري مصحوبة بتعليقات توضيحية للأصوات وبأأي وصف، ل تزال هناك ثغرات كبرية اإ

https://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/38#demand
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نو  ىل املوضوع رمغ وجود تفويض مبوجب قانون الإعاقة لإضافة مثل هذه التعليقات عىل بعض أأ اع احملتوى. ويعزى ذكل اإ

. ويف هذا الصدد، تبني وجود YouTubeانتشار احملتوى اذلي ينش ئه املس تخدمون عىل بعض املنصات مثل اليوتيوب 

ذ أأن مكية  ثغرات يف مسائل أأخرى مثل مسأأةل الوصف الصويت تتخطى ثغرات التعليقات التوضيحية من حيث احلجم، اإ

ىل ما س بق، ظهرت أأيضا ثغرات كبرية يف النسائل املتعلقة ابلإعاقات احملتوى الصويت املوصوف قليةل  جًدا. وابلإضافة اإ

 املعرفية والفكرية واملصنفات املعاجلة.

ىل التقرير الوارد يف  .101 وأأجابت الربوفيسورة نكويب عىل السؤال الثالث املتعلق بأأحاكم الاس ترياد والتصدير ابلإشارة اإ

دوةل من ادلول الأعضاء تنص قوانيهنا بوضوح عىل  13حاكم. وقد نص التقرير عىل أأّن ، حيث مت حتديد هذه الأ 22الصفحة 

أأن أأحاكم الاس ترياد والتصدير تنطبق عىل الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابلإعاقة. وأأفادت الربوفيسورة نكويب أأن 

بداء املالحظات  العديد من ادلول الأعضاء تطبّق هذا املبدأأ عىل الرمغ من عدم وجود نص رصحي يف ترشيعاهتا. وفامي يتعلق ابإ

ىل أأهنا س تقدم تقارير حول هذا  بشأأن الأحاكم اليت تنفذها ادلول الأعضاء اليت تطبق معاهدة مراكش، أأشارت الربوفيسورة اإ

ا س تعود املوضوع يف حال مت التوسع يف حتليل هذه املسأأةل. ومع ذكل، أأوحضت أأّن الفريق س يقوم مبزيد من التحقيقات وأأهن

ىل وفد أأوغندا.  وتقدم النتاجئ اإ

ىل أأهّنا اكنت مفيدة للغاية ابلنس بة جملال معهل ومعاهدة  .102 وأأثىن وفد الس نغال عىل اجلهود اليت بذلها الفريق وأأشار اإ

ذا اكن الفريق قد لحظ أأيّة قيود يف البدلان الأفريقية تقف يف طريق اعامتد أأحاكم تعود اب لفائدة مراكش. وتساءل الوفد عام اإ

ذا اكن الفريق يس تطيع حتديد هذه العوائق وما اذلي مينعه من القيام بذكل مبا  ىل الأشخاص ذوي الإعاقات. كام تساءل عام اإ اإ

 أأن بعض ادلول تمتتع مبثل هذه الأحاكم والبعض ال خر دليه أأحاكم ولكهنا ليست اكفية.

ىل وذكرت الربوفيسورة نكويب أأن ادلول الأعضاء يه أأكرث هجة مُ  .103 َخّوةل لالإجابة عىل هذا السؤال. واستنادا اإ

ىل أأهنا تفضل من الناحية الإجرائية التوصل  املشاورات غري الرمسية اليت قامت هبا مع ممثيل بعض ادلول الأعضاء، أأشارت اإ

ىل تعديالت أأو أأحاكم يف ترشيعات حق املؤلف تتوافق مع معاهدة مراكش قبل امليض قدًما. وأأشارت الربو ىل أأوًل اإ فسورة اإ

أأّن بعض الصعوابت أأو التحدايت الواحضة تمتثل ابلإجراءات اليت تود بعض ادلول الأعضاء اتباعها قبل القيام بذكل. وفامي 

 يتعلق ابلس ياسات أأو الأولوايت الوطنية فرّصحت الربوفيسورة أأّن هذه املسؤولية تقع عىل عاتق ادلول الأعضاء.

يران )مجهورية .104 ية( ابدلراسة الرائعة والعرض الشامل الذلين قام هبام الربوفيسور ريد الإسالم-وأأشاد وفد اإ

والربوفيسورة نكويب. وأأعرب الوفد عن سعادته لتناول ادلول الأعضاء قضية التقييدات والاس تثناءات يف ترشيعاهتا الوطنية 

ىل معاهدة مراكش عىل الصعيد ادلويل. واستناد ىل التوجه العام لالنضامم اإ ىل نتاجئ هذه ادلراسة ومع مراعاة ابلإضافة اإ ًا اإ

ماكنيةالاحتياجات اخلاصة للأشخاص ذوي الإعاقات، تساءل الوفد عن  عاقات  اإ توس يع نطاق معاهدة مراكش لتشمل اإ

ذا اكنت تلبية مصاحل الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى تتطلب صاكً دوليًا حمددًا وملزمًا قانونيًا،  أأخرى. واس تفرس عام اإ

ىل ىل معاهدة مراكش لتشمل هؤلء الأشخاص. مشريًا اإ ضافة أأحاكم اإ نه يعتقد أأن من املمكن اإ  أأ

ل أأن اجلهة اخملوةل مناقش ته يه اللجنة ل  .105 نّه عىل الرمغ من أأن هذا السؤال همم جدًا، اإ واعرتض الرئيس معتربًا أأ

يران )مجهورية نّه متعلق جبدول الأعامل املعياري. ورّصح وفد اإ ذ أأ مية( بأأن القرار جيب أأن تتخذه ادلول الإسال-الفريق، اإ

بداءالأعضاء، ولكن ميكن للفريق  وهجة نظره وتقدمي تقياميته بناًء عىل النتاجئ وادلراسة اليت أ جرِّيَت. ومبا أأّن النقاش اكن عىل  اإ
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ماكنيةاملس توى الوطين، أأعاد الرئيس صياغة السؤال حول  واس تثناءات توس يع نطاق الترشيعات احمللية لتشمل تقييدات  اإ

 غري تكل الواردة يف معاهدة مراكش لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى.

نه،  .106 ىلوذكر الربوفيسور ريد أأ طرق تطبيق معاهدة مراكش، ميكن حتديد العديد من اجملالت لتوس يع لك من  نظرًا اإ

عاقات أأخرى وقضااي تتعلق  ىل الأحاكم العامة واخلاصة يف الترشيعات الوطنية لتشمل اإ بفئات أأخرى من املصنفات، مشريًا اإ

أأّن ادلراسة أأعطت أأمثةل كثرية حول طرق خمتلفة لتحقيق ذكل. ومل حيدد الربوفيسور الهنج الصحيح الواجب اتباعه ولكنه 

ّن هناك طرق خمتلفة ملعاجلة هذه القضااي.  اكتفى ابلقول اإ

نه ميكن لدلول الأعضاء احلريصة عىل .107  معرفة كيفية التعامل مع هذه القضااي أأن تراجع وأأضافت الربوفيسورة نكويب أأ

ىل الأحاكم القانونية اليت صاغهتا لكٌّ من هذه  ذ أأّن هذه الوثيقة تشمل لّك ادلول الأعضاء وتشري اإ الوثيقة الاكمةل لدلراسة، اإ

 ادلول اليت تنّص ترشيعاهتا عىل هذه التقييدات والاس تثناءات.

ىل هذه الاس تنتاجات. وتبنّي مبوجب ادلراسة أأّن وأأعرب وفد الربازيل عن تقديره للعم .108 ل اذلي أأجنزه الفريق للتوصل اإ

عاقة. وذكّر الوفد أأّن ادلول الأعضاء اكنت قد عقدت مع الأمم املتحدة اتفاقيًة بشأأن  50% من الناس حول العامل دلهيم اإ

نّه يف الربا ىل أأ زيل مت التصديق عىل هذه التفاقية لتحظى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات ملنحهم حقوق وامتيازات، وأأشار اإ

ىل معرفة كيف ميكن لنظام حق املؤلف أأن يدمع الأشخاص ذوي الإعاقات، مبا أأن الهدف  بوضع دس توري. ويسعى الوفد اإ

ىل عالقهتا  نتاج املصنفات، مشريًا اإ هو ضامن اس تدامة وكفاءة النظام عىل املدى الطويل. وذكّر الوفد مبا قدمه من حوافز لإ

بتعزيز املعرفة. واعترب أأن معاهدة مراكش يه مثال جيد للغاية لأهنا تظهر بوضوح مرونة الإطار ادلويل وكيفية تكييفه مع 

نشاؤها مبوجب معاهدة مراكش ستسمح بتكييف الإطار القانوين  الاحتياجات اخلاصة. وأأضاف أأن الالزتامات اليت مت اإ

ىل أأنه معل جبهٍد مع النارشين ومع امجلعيات ليشمل الالزتامات الواردة يف املعاهدة للأش خاص ذوي الإعاقات. وأأشار الوفد اإ

اليت تُعىن ابلأشخاص ذوي الإعاقات من أأجل حتقيق التوازن الصحيح اذلي يريض امجليع واذلي خيلق اليقني القانوين الالزم 

نه قد ُطلب من ادلول الأعضا ء ذكر بعض الترشيعات اليت مل تشملها ادلراسة، ذكر للهيئات املُعتَمدة لتضطلع مبسؤولياهتا. ومبا أأ

ىل أأّن هذا القانون صدر عام  دماج الأشخاص ذوي الإعاقات. وأأشار اإ وهو حيمل رمق  2015الوفد قانون الربازيل بشأأن اإ

لقاء نظرة يتعلق ابلأعامل احملمية حبق املؤلف واليت ت  فاميوأأوحض أأنّه حيتوي عىل بعض اجلوانب املثرية لالهامتم  13146 س تحق اإ

ذا اكن الفريق قد وجد أأثناء القيام بأأحباثه حول الترشيعات أأي اس تثناءات عرب احلدود، مثل  علهيا لحقًا. وتساءل الوفد عام اإ

 تكل اليت يعمتدها أأعضاء الاحتاد الأورويب أأو غريها من البدلان اليت تمتتع بعالقات وثيقة ولغة مماثةل.

ن تقديره لإاثرة القضااي املتعلقة بقانون الإعاقة الوطين اذلي ميكن س نه بشلك طبيعي أأو وقد أأعرب الربوفيسور ريد ع .109

اس تجابًة لأوضاع مس تجدة، كجزء من تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأأضاف أأن الفريق حاول معاجلة هذه 

نه ىل ادلول الأعضاء، وأأ هّنا  القضية يف الاس تطالعات الأولية اليت مت تقدميها اإ ذ اإ واجه صعوبة يف احلصول عىل معلومات، اإ

ىل وجود تفاعالت ابلغة  متعلقة مبجالت مل يمت اس تكشافها بعد، بسبب اتساع املعلومات ومدى تعقيد ادلراسة. وأأشار اإ

بع روح يت اذليالأمهية بني حق املؤلف والتقييدات والاس تثناءات كتكل املعمتدة يف معاهدة مراكش وقانون الإعاقة الوطين 

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أأو نصها. وظهرت هذه التفاعالت الهامة ليس فقط عىل صعيد الأحاكم احملددة بشأأن 

حق املؤلف يف قانون الإعاقة الوطين اذلي ذكره وفد الربازيل، بل عىل صعيد التفاعالت الضمنية بني قانون الإعاقة وقانون 

يسور عن أأمهل يف احلصول عىل مزيد من املعلومات مع تقدم احملاداثت حول أأحاكم قانون الربوف  وأأعربحق املؤلف أأيضًا. 
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الإعاقة الوطين ذات الصةل، ل س امي تكل اليت حتتوي عىل مراجع حمددة متعلقة حبق املؤلف والتفاعالت العامة، عىل سبيل 

 ولايت املتحدة الأمريكية.املثال بني قانون الأمريكيني املعوقني وأأحاكم الاس تخدام العادل يف ال

ىل أأّن ادلراسة  .110 نه س يدرج أأحاكمًا رضورية أأخرى عىل ضوء الطلبات اليت مت تقدميها، مشريًا اإ وأأضاف وفد بوتسواان أأ

رشاك أأحصاب املصلحة عىل  جراء مراجعة شامةل. وأأضاف الوفد أأن بوتسواان بدأأت ابإ قد أ جرِّيَت يف حني اكن من الرضوري اإ

أأجل تلبية الاحتياجات اخملتلفة. ومبا أأن ادلراسة ركزت عىل ردود ادلول الأعضاء وحتليل قوانني هذه  املس توى الوطين من

ذا واهجت هذه ادلول اليت دلهيا مثل هذه  نه اإ ادلول، فقد ذكرت أأن التقييدات والاس تثناءات اكنت غريبة للغاية وأأ

ة حىت لو مل يمت اس تخداهما. وعالوًة عىل ذكل، سأأل الترشيعات أأي عوائق خالل التنفيذ فاإن هذه الأحاكم اكنت رضوري

ىل أأي اجهتاد قضايئ لتخطي بعض العقبات اليت قد يواهجها املس تخدمون خالل حماوةل  ذا اكن حباجة اإ الوفد الفريق عام اإ

 تطبيق بعض التقييدات والاس تثناءات.

تطبيق الترشيعات والأحاكم املتعلقة ابلإعاقة  وردًا عىل الأس ئةل املتعلقة ابلصعوابت اليت تواهجها ادلول الأعضاء يف .111

ىل أأهنا مل تتفاعل بشلك مبارش مع مجيع ادلول الأعضاء وأأن  الواردة يف النسخة املنقحة لدلراسة، أأشارت الربوفيسورة نكويب اإ

نه مل جترِّ مناقشات معمقة مع ادلول الأعضاء بشأأن التحدايت اليت تعرقل الت  ل أأهنا هذا حبث أ خر مس تقل. وأأضافت أأ نفيذ اإ

حددت بعض الثغرات. ويف هذا الإطار، مل جيرِّ حبث شامل للسوابق القضائية املتعلقة بتنفيذ تكل الأحاكم. وأأعربت 

أأي دليل عىل وجود سوابق قضائية تتناول التقييدات  الأفريقيةالربوفيسورة نكويب عن اعتقادها بأأنّه ل يوجد يف القارة 

 اقة. والاس تثناءات املتعلقة ابلإع

وأأجاب الربوفيسور ريد عىل الأس ئةل اليت طرهحا وفد الربازيل، موحّضًا أأن احدى الصعوابت العملية اليت جنح الفريق  .112

يف حتديدها يه اعامتد املنظامت الأحاكم العابرة للحدود من معاهدة مراكش لتبادل املصنفات. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تنجح 

نه  ادلراسة يف هناية املطاف يف توضيح طبيعة وخصائص أأحاكم الاس ترياد والتصدير يف ادلول الأعضاء الأخرى. وأأضاف أأ

من املهم ابلنس بة لدلول الأعضاء أأن تفهم قوانيهنا الوطنية وقوانني ادلول الأعضاء الأخرى وأ اثر التصدير والاس ترياد علهيا. كام 

 س ترياد والتصدير.أأعرب عن أأمهل يف أأن تسامه ادلراسة يف حتديد صورة واحضة لأحاكم الا

وتساءل وفد تونس عن قدرة البدلان النامية وكيف ميكن لدلول الأعضاء اس تخدام الأحاكم الواردة يف معاهدة  .113

مراكش بشلك فعال. وأأشار اإىل رضورة الرتكزي عىل هذا الأمر من أأجل تسليط الضوء عىل الاختالفات اليت قد تكون 

ىل القدرة عىل الاس تفادة بفعالية من موجودة بني أأقل البدلان منوا والبدلان  النامية والبدلان الصناعية. وأأشار بذكل اإ

التقييدات ومن مجيع املتطلبات الواردة يف معاهدة مراكش. ورّصح الوفد بأأن الاس تخدام الفعال لتكل القدرات املوجودة 

نه يساعد عىل معاجلة مجيع القضااي املتعلقة واملتاحة وفقًا ملعاهدة مراكش يعزز القدرات البرشية ويسامه يف بناء القدرات  كام أأ

ماكنيةابجلوانب القانونية والنوايح اللوجستية والتقنية. وتساءل الوفد أأيضًا عن  ىل أأي مدى ميكن  اإ عداد قوانني منوذجية واإ اإ

عداد هذه القوانني والقواعد المنوذجية.  البحث يف اإ

نه مل  .114 نّه عىل الرمغ من أأ نه ميكن مناقشة الاحامتلت مع وذكر الربوفيسور ريد أأ ل أأ يمّت وضع قوانني منوذجية عىل الفور، اإ

صدار أأحاكم تقيميية حول الامنذج  ىل اإ اللجنة يف هذا الصدد. وفامي يتعلق بتنفيذ معاهدة مراكش، ذكر أأن ادلراسة ل هتدف اإ

ىل  أأّن تطبيق املعاهدة هو أأمٌر حديث نسبيًا. وذكر اخملتلفة لتطبيق معاهدة مراكش واليت اكنت نوعًا ما مناذج جتريبية مشريًا اإ

جراء هذا التحليل التجرييب. واقرتح أأن تُس تَخدم بعض الامنذج اليت مت طرهحا يف ادلراسة كنقاط  نّه قد يكون من الصعب اإ أأ
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طار لّك من ادلول الأعضاء والتباين بني البدلان النامي  الأكرثة والبدلان مرجعية. وأأشار اإىل رضورة الأخذ يف عني الاعتبار اإ

نه لتسهيل تنفيذ معاهدة مراكش جيب حتليل الأمثةل، والنظر يف الظروف احمللية مث يف س ياسة الإعاقة عىل  تقدما. وأأضاف أأ

 نطاق أأوسع، والأخذ يف عني الاعتبار كيف يتعامل لكٌّ من ادلول الأعضاء مع هذا املوضوع.

ذا اكن الفريق قد قام .115 بتحليل القوانني الأخرى املتعلقة حبقوق التأأليف والنرش واليت قد  واس تفرس وفد أأوغندا عام اإ

ىل مواد البث.  تؤثر عىل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة اإ

ىل أأن الفريق تناول بشلك أأسايس نطاق الأحاكم املتعلقة ابلإعاقة، ولكنّه نظر أأيضًا يف بعض  .116 وأأشار الربوفيسور ريد اإ

ىل أأنه الأحاكم العامة املتعلقة ابلس تخدام ا  فاميلعادل، وغريها من املواضيع اليت تتداخل مع تكل القضااي الأوسع نطاقًا. وأأشار اإ

ماكنيةيتعلق ابلفيديوهات و  لهياالوصول  اإ ، س يكون هناكل تداخالت، ما يعين أأّن وفد الولايت املتحدة الأمريكية قد اإ

ملثال أأن منظمي التصالت يتعاملون مع قضااي حق يصطدم مع قانون التصالت والإعالم بشلٍك يويم. وذكر عىل سبيل ا

املؤلف يف س ياق الإجراءات التنظميية. ورمغ أأّن هذا املوضوع ل يدخل مضن نطاق ادلراسة، أأعلن عن اس تعداده لإجراء 

 مناقشات مس تفيضة حول الإصدارات املس تقبلية من ادلراسة.

يكولوجيا املعرفية ) .117 ( عىل اجلهود الشامةل اليت بذلها اخلرباء والويبو. وذكر أأن KEIوأأثىن ممثل املؤسسة ادلولية لالإ

نه أأجرى مناقشات مع أأحد معّدي  التقدم التكنولويج سامه يف تسليط الضوء عىل مدى تعقيد بعض القضااي. وأأضاف أأ

ىل الوثيقة  ىل املسودة الأصلية لقرتاح معاهدة مراكش واإ عة للجنة. واستشهد التاب 18.5ادلراسات حول املوضوع مع الإشارة اإ

اليت مت تصمميها لتوس يع أأحاكم معاهدة مراكش لتشمل الإعاقات الأخرى اليت مّت ذكرها يف  50املمثل ابلفقرة "ب" من املادة 

ىل حماٍم هندي يعجز عن امليش، وتبنّي التحدايت  أأوىل مراحل صياغة وثيقة الاحتاد العاملي للمكفوفني. وتشري هذه الوثيقة اإ

ىل غريها من التحدايت واخملاوف اليت تعرقل حياة هؤلء الأشخاص مع  ها أأمثاهل يف زايرة املكتباتاليت يواهج ابلإضافة اإ

عاقات برصية.  عاقٍة ما مثل املكفوفني أأو الأشخاص ذوي اإ تسليط الضوء عىل لك ما يستبعد الأشخاص اذلين يعانون من اإ

عاقات أأخرى من زاةل اإ ىل مسأأةل اإ (، مذكرًا أأن التفاق عىل عقد MPAقبل مجعية الأفالم السيامنئية ) وأأشار املمثل أأيًضا اإ

مؤمتر دبلومايس اكن مرهواًن بفكرة أأن هذه الإعاقات قد أأزيلت من املسودة، ولكن اكن هناك دامئًا وعد مضين بأأهنا س تُعىن 

رتح ممثل املؤسسة أأنه جيب عىل . واقالإعاقاتابلإعاقات من جديد وأأهنا لن تتجاهل أأمر الأشخاص الصم أأو غريمه من ذوي 

"ب"، الصيغة الأولية اليت مل يمت اعامتدها يف هناية املطاف يف معاهدة مراكش،  18.5واضعي التقرير أأن يفكروا يف الفقرة 

ذا سيتوجب وضع نص أأكرث دقّة لتغطية الإعاقات اليت متت مناقش هتا  وأأن حيللوا ما اذا اكن النص املعمتد فهيا مناس با أأو اإ

 عض التحدايت الظاهرة. وب

ىل أأّن الهدف الأسايس هو أأخذ  .118 دراج هذا الاقرتاح يف وثيقة، مشريًا اإ وأأكد الربوفيسور ريد من جديد عىل أأمهية اإ

عاقات أأخرى غري العجز عن قراءة  ىل حّد ما ليك تشمل اإ أأحاكم معاهدة مراكش وتوس يع نطاقها وصياغهتا بلغة خمترصة اإ

خاص الصم والأشخاص اذلين يعانون من صعوبة يف السمع وذوي املطبوعات. وأأضاف أأن هذه الأحاكم جيب أأن تشمل الأش

عاقاتالإعاقات الفكرية واذلين يعانون من  نواع أأخرى من املصنفات  اإ ىل احامتل توس يع هذه الأحاكم لتشمل أأ أأخرى. وأأشار اإ

ىل املصنفات  احملمية حبق املؤلف واملصنفات السمعية البرصية والأعامل النحتية التصويرية. فقد أأوحض أأّن تسهيل الوصول اإ

ىل حالت حيث ميكن لطرف  يفتح اجملال للقيام ببعض الأنشطة وفقا لنفس الطريقة املعمتدة مبوجب معاهدة مراكش، مشريًا اإ

ضافة هذه الأمور  ىل أأّن اإ خل ... وأأشار اإ ىل دول أأخرى اإ ىل مقاطع الفيديو وتصديرها اإ أ خر أأن يضيف تعليقات توضيحية اإ
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ية وستسمح مبثل هذا النشاط. وحّث الأعضاء عىل حضور الفعاليات املتعلّقة ابس تخدام اذلاكء تُعترُب مسأأةل جوهر 

ىل السامح لأكرب عدد ممكن من الأشخاص  الاصطناعي، والتعمل ال يل، وغريها من تكنولوجيات النفاذ املعقدة اليت هتدف اإ

نه مّت وضع أ ليات معاهدة مراكش بطري ىل املصنفات. وذكر أأ قة ترتك بعض الأس ئةل مفتوحة حىت لو مت توس يع نطاق ابلوصول اإ

يكولوجيا  نواع أأخرى من املصنفات ابلطريقة اليت وصفها فهيا ممثل املؤسسة ادلولية لالإ عاقات أأخرى أأو أأ املعاهدة لتشمل اإ

ذا اكن من املمكن نرش بعض من هذه التكنولوجيات املتقدمة بشلك يتوافق مع  (،KEIاملعرفية ) تكل اذلي تساءل اإ

 الأحاكم.

جراء املزيد من املناقشات بشأأن التقييدات والاس تثناءات  .119 يتعلق ابملكتبات ودور احملفوظات.  فاميورحب الرئيس ابإ

 فاميبشأأن املامرسات والتحدايت  املرحيللعرض التقرير  كتالونياوقدم الرئيس الربوفيسورة راكيل كزالاابردير من جامعة 

اليت أأعدهتا لكٌّ من الربوفيسورة  SCCR/38/9الوارد يف الوثيقة  الإنرتنتعن بعد عرب يتعلق بأأنشطة التعلمي والبحث 

كزالاابردير والس يدة مونياك توريس. وقدمت الربوفيسورة راكيل كزالاابردير التقرير املرحيل بشأأن املامرسات والتحدايت 

طالع عليه من خالل الرابط التايل )جلسة بعد واذلي ميكن الا الإنرتنتيتعلق بأأنشطة التعلمي والبحث عن بعد عرب  فامي

 /demand38#https://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR(: 2019أأبريل  3ظهر يوم الأربعاء 

 ته الربوفيسورة راكيل كزالاابردير.وفتح الرئيس اجملال لطرح أأس ئةل حول العرض اذلي قدم .120

جراءواقرتح وفد الأرجنتني  .121 حتقيقات بشأأن منظامت الإدارة امجلاعية. وذكر بوجود اتفاقيات املعامةل ابملثل، ما يعين  اإ

نه ميكن اس تخدام املصنف فقط يف البدل اذلي تقع فيه اجلامعة ويسمح بنسخ املصنف يف بدل أ خر رشط أأن يكون هذا البدل  أأ

 وقّع عىل التفاقية مع بدل املنشأأ.قد 

وذكرت الربوفيسورة كزالاابردير أأن الأمر ليس كذكل متاًما عىل الرمغ من وجود اتفاقيات املعامةل ابملثل بني منظامت  .122

حدى منظام نه عندما تضع اإ ىل أأّن هذه التفاقيات متعلقة مبجموعة املصنفات اخلاصة هبم. وذكرت أأ ت الإدارة امجلاعية، مشريًة اإ

الإدارة امجلاعية قامئة مبا تتشاركه مع الهيئات الأخرى وفقا لالتفاقيات فامي بيهنم، يكون الرتخيص عادًة ساري املفعول مضن 

امجلاعية فهيا. وأأضافت أأن احلل اذلي يقرتحه الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية  الإدارةحدود ادلوةل اليت مت تأأسيس منظمة 

ىل جعل التفاق أأوسع نطاقًا عىل الصعيد اجلغرايف، أأي أأّن حبقوق الاس تنساخ واملنظ امت املعنية حبقوق الاس تنساخ هيدف اإ

ّن اتفاقيات املعامةل ابملثل توسع جحم مجموعة املصنفات  قلمي واحد حفسب. وبطبيعة احلال، اإ عىل التفاق أأل يكون انفذًا يف اإ

نه لن يتك الأخذ يف الاعتبار الرتخيص اذلي منحته اليت يمت تشاركها ولكهنا ل تشمل ابلرضورة النطاق الإ  قلميي. وذكرت أأ

نّه سيمت الرتكزي عىل  نشاء املؤسسة التعلميية. وأأوحضت أأ ماكنيةالهيئة الإدارية حيث مت اإ ىل املصنفات عرب  اإ وصول الطالب اإ

ده اذلي قد يكون مبثابة ابتاكر . وأأضافت أأن منظامت حقوق الاس تنساخ يه أأول هجة معنية ابحلل اذلي قد يمت اعامتالإنرتنت

 جديد مقارنًة ابلإدارة الإقلميية التقليدية.

ىل املصنفات  .123 وطرح وفد الأرجنتني أأس ئةل حول البدلان اليت تلزتم امجلارك فهيا بتخصيص ماكن يؤّمن حرية الوصول اإ

نه يمت نرش املصنفات ىل خمازن اليت يمّت متويلها. وأأضاف عىل الرمغ من أأ ضافهتا اإ نّه يمت  واإ نه أأراد التأأكد من أأ ل أأ املعلومات، اإ

ىل هذه املصنفات عىل  ذا اكن ميكن توس يع نطاق خمازن املعلومات لتصبح متاحة الإنرتنتتوفري الوصول اإ . وسأأل الوفد عام اإ

https://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/38%23demand
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ذا اكنت هناك  الإنرتنتعىل  ذا اكن دلى املؤلفني عقد مع دار النرش يسمح بذكل. كام تساءل عام اإ يف أأقالمي أأخرى، ل س امي اإ

 أأي حلول ميكن طرهحا ملعاجلة مشلكة تطبيق املادة خارج بدل املنشأأ دون اعتبارها انهتأاًك حلقوق النرش.

ىل أأن حل يمكن يف المتيزي  .124 بني الانهتاك التعاقدي احملمتل وانهتاك حق املؤلف، وأأشارت الربوفيسورة كزالاابردير اإ

ضافةوذكرت عىل سبيل املثال الترشيع الإس باين اذلي ينص عىل أأنه جيب  ىل  اإ نتاجئ التحقيقات والبحوث املموةل من ادلوةل اإ

ن هذا الأمر مقرون بعامل الوقت، وميكن حت الإنرتنتخمازن املعلومات املتوفرة عىل  قيقه من خالل بشلك جماين. وقالت اإ

ذا أأبرم املؤلف عقدًا مع انرش وقام املؤلف ابنهتاك هذا العقد  نه اإ النرش التقليدي. وأأضافت أأن البندين ل يتعارضان. وذكرت أأ

وقام بنرش العمل عىل تكل املنصات أأو خمازن املعلومات يف مؤسس ته، فس يكون من الصعب حل املشلكة يف مثل هذه 

ىل احلاةل. ولكن من حيث املبد أأ، فاإن تكل املنصات أأو ابلأحرى تكل القوانني توفر مساحة للسامح للّك الأمرين. وأأشارت اإ

نّه يمت متويل البحث من الأموال  ليه جماين ومتاح مبا أأ نّه ميكن أأن يكون هناك نوعًا من النرش التجاري وقد يصبح الوصول اإ أأ

ضافية لإنشاء  قواعد البياانت، وابلتايل، لزايدة املراجع ومض نصوص وحمتوايت العامة. وأأضافت أأن قطاع النرش يبذل هجودًا اإ

ضافية من  ىل أأن النارشين يقومون ابستامثرات من خالل تقدمي خدمات اإ جديدة، وتسهيل اس تخراج البياانت. وأأشارت اإ

ىل خمازن املعلومات و  ىل تسهيل النفاذ جمااًن اإ ىل املنتجات التجارية.دون الاكتفاء ابملنشورات التقليدية. ودعت النارشين اإ  اإ

ذا اكن من املمكن وضع تسجيالت ادلروس يف متناول املس تخدمني، كام سأأل عن  .125 وسأأل وفد الأرجنتني عام اإ

 التحدايت احملمتةل يف هذه احلاةل.

نه ميكن اعتبارها  الربوفيسورة كزالاابرديروأأجابت  .126 ل أأ بأأنه رمغ أأن هذه التسجيالت ليست مصنفات مسعية برصية، اإ

نّه جيب عىل من يريد احلصول علهيا أأن حيصل كذكل ، لأن بعض تسجيالت الفيديو الصوتية محمية مبوجب حق املؤلف، أأي أأ

عىل ترخيص. وذكرت أأّن هناك مسأأةل أأخرى جيب أأخذها يف عني الاعتبار ويه حقوق املعمّل فامي يتعلق بنرش صوره. 

ق فامي يتعلق مبحتوى ادلرس، هل هو املعمّل أأو املؤسسة وأأشارت أأنّه يف حال مسح املعمّل بذكل، مفن هو صاحب احل

الأاكدميية؟ ولحظت الربوفيسورة أأنه ل يوجد حل موحد ينطبق عىل مجيع البدلان أأو عىل مجيع اجلامعات داخل البدل 

نواع حقوق املؤلف املتعلقة مبا  ىل أأّن املؤسسات العامة واخلاصة قد تتعامل مع خمتلف أأ ينتجه الاكدر الواحد. وأأشارت اإ

ىل حد كبري عىل مدى وعي لّك مؤسسة وعىل س ياسات حق املؤلف املعمتدة يف لك مهنا.  الأاكدميي. وذكرت أأّن ذكل يعمتد اإ

براز  ذا تبنّي للمؤسسة التعلميية أأن املعمل موافق عىل نرش حّصته التعلميية واملعلومات اليت يشاركها واإ ويف هذا الصدد، اإ

ذ يُعترب املعمّل يمتتّع حبق  الإنرتنتأأن تنرش هذه احلصص عرب صورته، فميكهنا عندها  وأأن جتعلها جمانية ومتوفرة للجمهور، اإ

املؤلف يف هذه احلاةل بصفته املؤلّف وفنان الأداء. ونتيجة ذلكل، سيمتكن أأي خشص من حتميل هذا احملتوى أأو احلصول عىل 

ىل حتقيقه بشلك  رابط هل أأو الاس تفادة منه يف اس تخداماٍت عديدة. وهذا ما تسعى املصادر التعلميية املفتوحة جاهدا اإ

خضاع هذا احملتوى أأسايس نّه جيب اإ . وذكرت الربوفيسورة أأن أأحد التحدايت اليت تواجه املصادر التعلميية املفتوحة هو أأ

عادة اس تخدامه و  لإاتحةللرتخيص املفتوح وترخيص املشاع الإبداعي  توزيعه وتعزيز التواصل مع اجملال أأمام حتويل احملتوى واإ

بداعي، يُسمح ابس تخدامه  امجلهور. فعندما يمت نرش احملتوى بشلك جماين يف خمازن املعلومات وحتت ترخيص مشاع اإ

للتدريس والبحث. ويشلك هذا الأمر حتداًي كبريًا ولكنه ذات منفعة كبرية أأيضًا. وأأضافت أأّن هذا احملتوى ل يزال خيضع 
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ىل حد كبري عىل س ياسة لّك مؤسسة وعىل س ياسات  حلقوق املؤلف وحقوق صاحب الصور، وأأن أأاتحته للجمهور يعمتد اإ

 حق املؤلف املعمتدة يف لّكٍ مهنا.

ذا اكنت هناك س ياسة مشرتكة بني البدلان اليت مسحت بقوانيهنا اس تخدام  .127 ىل معرفة ما اإ وأأعرب وفد بلزي عن سعيه اإ

نّه يمت توفري  يف املئة من أأي معل منشور واذلي ميكن 10 يف املئة من العمل  5أأن تقوم أأي مؤسسة تعلميية بنسخه، ابعتبار أأ

 لك ثالثة أأشهر من قبل خمتلف جامعي الأعامل.

نه ل ميكن اعامتد هذه الس ياسة لأن التحديد ابلنس بة املئوية يُس تخدم يف  .128 واعتربت الربوفيسورة كزالاابردير أأ

حصيل ول تتعلق بنس بة مئوية يف الاس تثناءات أأو التقييدات القانونية. رمغ أأّن الرتخيص الشامل اذلي تقدمه مجعيات الت 

ل أأهنا أأعربت عن اعتقادها بأأنه يف بعض الأحيان متيل يمت حتديد عدد الصفحات أأو  الربوفيسورة مل تقدم تفاصيل حمددة، اإ

 النسب املئوية يف التقييدات والاس تثناءات.

ايت الهامة هو عدم اليقني القانوين حول هذا املوضوع. وأأضاف الوفد أأن من وأأكد وفد س نغافورة أأن أأحد التحد .129

ّن أأحد جوانب عدم اليقني اليت حددها هو العالقة بني الاس تثناء الشامل وحل  خالل جتربته فامي يتعلق حبق املؤلف، فاإ

يت تربط تكل الأحاكم، وذكل الرتخيص القانوين. وأأضاف أأن أأحصاب املصلحة يطالبون ببعض التوضيحات بشأأن العالقة ال

لأن يف بعض الولايت القانونية اليت تعمتد الاس تثناءات الشامةل، قد تنطبق هذه الأحاكم عىل الاس تخدامات التعلميية. 

نه يف مثل هذه احلالت قد يمت اعامتد الاس تثناء الشامل بدًل من اس تخدام أأحاكم الرتخيص القانوين.  ىل أأ وأأشار الوفد اإ

نه ذا اكن  وأأضاف أأ يف كتا احلالتني قد يرتبط الاس تخدام القابل للتطبيق ابلغاايت تعلميية. ويف ضوء ذكل، تساءل الوفد عام اإ

ىل أ راء  من احملبذ حتديد العالقة القانونية بني الاس تثناء الشامل وحل الرتخيص القانوين، وأأعرب عن تطلعه لالس امتع اإ

 وأأفاكر املشاركني حول هذا املوضوع.

الربوفيسورة كزالاابردير أأن نطاق التقييدات والاس تثناءات يشمل خمتلف الاس تخدامات اليت جيزيها  وذكرت .130

ىل أأّن التقييدات  القانون والرتخيص اجملاين أأو غري اجملاين، فضاًل عن الرتخيص القانوين والرتخيص غري الطوعي. وأأشارت اإ

نه عىل الرمغ ال مقابل أأجر حتدده مجعيات والاس تثناءات يه اليت جتزي يف الأساس تكل الاس تخدامات  تحصيل. وأأوحضت أأ

نه من املمكن احلصول عىل اس تخدامات جمانية ومعفاة أأي أأّن  ل أأهنا تعتقد أأ من أأن البدلان تتعامل مع ذكل بطريقة خمتلفة، اإ

ماكنيهالقانون ينص عىل  ىل اس تخدامات مرصح هبا مبوجب  اإ القانون ولكهنا غري احلصول علهيا من دون مقابل، ابلإضافة اإ

ىل  نه ميكن وضع أأحاكم لهذين النوعني من الاس تخدامات مبوجب القوانني الوطنية.  ومبا أأّن ذكل يعمتد اإ ىل أأ جمانية. وأأشارت اإ

حد كبري عىل ثقافة لك بدل وعىل ظروفه الاقتصادية وعىل سوقه، جيب عىل السلطة الترشيعية الوطنية وضع أأحاكم وفقًا 

عفاء عن الرسوم عىل اس تخدام املصنفات لأغراض التدريس يف لحتياجات لك بدل س بانيا، صدر اإ نه يف اإ ىل أأ . وأأشارت اإ

نّه صدر اس تثناء لالس تخدامات غري اجملانية، وهو الرتخيص القانوين املتعلق ابس تخدام املنشورات من قبل  املدارس، كام أأ

نه ل  ىل أأّن هذا ل يعين أأ ميكن للجامعات اس تخدام املصنفات لأغراض الاقتباس أأو اجلامعات. وأأشارت الربوفيسورة اإ

لأغراض تدريس أأخرى، ولكن اجلامعات تس تخدم الكثري من املنشورات اليت ختضع للرتخيص القانوين لأغراض التدريس، 

ىل أأّن الرتخيص القانوين أأو الرتخيص غري الط وعي ويسمح القانون ابس تخداهما ولكن مقابل أأجر. وأأشارت الربوفيسورة اإ

نّه مل يكن هناك أأي حاجة  يساعد يف تطوير الإدارة امجلاعية لهذا احلق، لأن هذا الأمر يسهل معل مجعية التحصيل. وذكرت أأ
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ىل أأّن هذا الأمر خيلق بعض  ىل طلب تفويضات من أأحصاب حقوق املؤلف مبا أأّن القانون ينّص عىل ذكل. ولفتت اإ اإ

ىل املاكفأ ت.  الامتيازات ابلإضافة اإ

انئب املدير العام ادلول الأعضاء عىل تقدمي املزيد من املعلومات حول مواد البحث. وتساءلت عن الأولوايت وحثّت  .131

ثناء معاجلة القضااي املتعلقة ابجملالت التالية: املواقف املتشاهبة يف عدة بدلان واليت متت  اليت جيب أأخذها يف الاعتبار أأ

ثناء القيام ابلبحث، وتكل اليت   الإدارة امجلاعيةاكنت واسعة النطاق وتشمل التقييدات والاس تثناءات ملنظامت مالحظهتا أأ

ذا  مبوجب قانون الاس تثناءات، وتكل ادلول اليت غالبًا ما يكون قانوهنا يسمح بتخطي هذه القضية يف مصت. وتساءلت عام اإ

ذا اكن هناك اس تخدام حمدد للموضوع  اكن من املهم التعامل مع هذه املواقف املتشاهبة يف لك بدل أأم ل. وسأألت أأيًضا ما اإ

جراءات عابرة  الإنرتنتواذلي اكن أأكرث أأمهية من الاس تخدام املتعلق مبوفري التكنولوجيا عرب  واذلي ينطوي عىل تطبيق اإ

ىل تغيري يف طبيعة المترين.  للحدود وابلتايل يؤدي اإ

 الإنرتنتملؤلف وترخيصه ل تؤثر عىل التدريس عرب وذكرت الربوفيسورة كزالاابردير أأن قضية الطابع الإقلميي حلق ا .132

منا عىل الاس تخدامات الأخرى عرب  وعىل التقييدات والاس تثناءات الأخرى اليت س تكون قابةل للتطبيق  الإنرتنتحفسب اإ

ىل أأن احلل جيب أأن يشمل الاس تخدامات لأغراض التعلمي والبحث وأأن حيل يف الوقت نفسه الإنرتنتعرب  . وأأشارت اإ

لكة اجلانب الإقلميي ابعتبارها مسأأةل شامةل. وكررت بعض التحدايت اليت تواهجها التقييدات والاس تثناءات والرتاخيص، مش

أ تيًة علـى ذكر بعض القضااي اليت طرأأت خالل القيام ابلبحث الأاكدميي. وأأضافت أأن التقييدات والاس تثناءات هممة للغاية 

طار قوانني من أأجل حتقيق وظائف نظام حق املؤلف.  وأأشارت ابلتايل اإىل رضورة تصممي تقييدات واس تثناءات فعاةل مضن اإ

سيمت تطبيق لك اس تثناء كام هو وارد يف الأمثةل املذكورة.  بدل وكيفحق املؤلف. وذكرت أأنه جيب النظر يف ظروف لك 

مقابل بدل لأغراض التعلمي، ورّصحت أأّن قانون حق املؤلف قد يتضمن تقييدات واس تثناءات تسمح ابس تخدام املصنفات 

نه قد  ىل أأ دارة هذه الَبَدلت والعكس حصيح. وأأشارت الربوفيسورة كزالاابردير اإ ولكن قد ل يكون هناك هيئة تتوىل اإ

يكون هناك اس تثناء حمدود أأو مقيد، واجلامعة ترغب يف الامتثال لقانون حق املؤلف وطلب ترخيص ذلكل ولكن مل يكن 

ماكهنا  جيادابإ نه مجعي اإ ة حتصيل أأو قد تواجه صعوابت يف العثور عىل مؤلفي املصنفات أأو مالكهيا. ووفقًا للمالحظات، ذكرت أأ

ىل أأمهية التقييدات والاس تثناءات لأغراض التدريس والبحث. ومع ذكل،  ل يوجد ماكن للكهيام حيث تشري اتفاقية برن اإ

نه من أأجل جعلها فعاةل، جيب النظر يف ظروف لك بدل  خللق التوازن املناسب. ورّصحت بأأّن ادلراسة تبنّي أأن رصحت أأ

يف بعض البدلان، حيث ل يمت اعامتد الرتخيص امجلاعي حىت، يمت اس تخدام ترخيص فردي مبارش يف بعض الأحيان. 

خيص ينطبق وأأوحضت أأّن يف هذه البدلان ل تُعطى أأمهية كبرية لالس تثناءات والتقييدات يف جمايل التعلمي أأو البحث، لأن الرت 

ىل الثقافة ونقل املعرفة، فيُعترب هذان  عىل عدة مصنفات خمتلفة. ومن الأمور الأخرى اليت تطرح حتدايت يه الوصول اإ

الأمران أأساس يني للأجيال القادمة لتكون قادرة عىل الإبداع أأكرث وأأكرث. ورأأت الربوفيسورة أأنه ل ميكن تطبيق نظام حق 

الرتخيص القانوين والتقييدات والاس تثناءات القانونية لأن الرتخيص الوظيفي املتاح يف املؤلف ابلاكمل سواء من خالل 

زاء عدم العثور عىل حل دامئ لهذه املشلكة عىل مدى الإنرتنتالسوق ل يوفر حاًل للتدريس عرب  . وأأعربت عن قلقها اإ

 الس نوات العرشين املاضية.

اجئ املذكورة يف الواثئق اليت قدمهتا الربوفيسورة كزالاابردير واليت ولحظ وفد الاحتاد الأورويب ابهامتم شديد النت .133

ىل قضااي تتعلق ابنعدام اليقني القانوين بشأأن الاس تخدامات املعفاة يف نظم الإدارة. وأأوحض أأّن تكل الاس تخدامات  أأشارت اإ

ماكنيات الرتخيص غري الإنرتنتيه اليت تغطهيا التقييدات أأو الاس تثناءات يف بيئة  ىل الوعي واإ  الاكفية، والافتقار العام اإ
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ىل ترشيعاته  وعدم احرتام املس تفيدين حلق املؤلف اذلين قد يلعبون دورًا يف هذا الصدد. وأأشار الاحتاد الأورويب أأيضا اإ

ىل التقييدات أأو اس تثناءات ابلنس بة لس تخدام الصور التوضيحية أأثناء معلية التدر  يس. املتعلقة ابلتعلمي، وذكر احلاجة اإ

م من أأجل التوجيه  ىل أأنه يف الاقرتاح الأخري املُقدَّ خالء مسؤولية، وأأشار اإ وأأشار الاحتاد الأورويب اذلي أأصدر بيان اإ

ناّم مت التصويت عليه مؤخًرا يف الربملان  نّه مل يمت اعامتد التوجيه رمسًيا اإ املتعلق حبق املؤلف يف السوق الرمقية املوحدة، وذكر أأ

لزايم جديد ابلنس بة لس تخدام الصور الأورويب. وهذا ا لتوجيه املتعلق ابلسوق الرمقية املوحدة حيتوي ابلفعل عىل اس تثناء اإ

بأأّن هذا الاس تثناء مبين عىل أأساس القانون املهم التذكري  ومنالتوضيحية أأثناء معلية التدريس ويبني اجلهود اليت بُذلت، 

ذ اكن موجودا يف السابق اس تثناء اختياري معمتد من قبل مجيع ادلول الأعضاء ولكن بدرجات متفاوتة ويف ظّل  اجلديد، اإ

ذا اكن ه جراءات ترشيعية لأنه يف بعض ادلول الأعضاء، مل يكن واحضا ما اإ ىل اختاذ اإ ذا ظروف خمتلفة. وقد نشأأت احلاجة اإ

ىل توضيح هذا الأمر. وذكر  الإنرتنتاحلمك ينطبق عىل بيئة  ىل أأي مدى. ورّصح الوفد أأّن الاس تثناء اجلديد هيدف اإ أأم ل واإ

نّه ُمرفق برشط همم جدًا. فقد يقيض الاحتاد الأورويب بتطبيق أأو عدم تطبيق  ل أأ لزايم، اإ نّه ابلرمغ من أأّن هذا الاس تثناء اإ أأ

نواع معينة من املصنفات مثل املواد اليت اكنت يف الأساس خمصصة لسوق الاس تثناء اجلديد فامي ي  تعلق ابس تخدامات أأو أأ

ىل أأن تصبح الرتاخيص املناس بة للأعامل اليت يشملها الاس تثناء  الإنرتنت احتياجات وخصائص  وتغطيةأأو قطع املوس يقى، اإ

ىل أأّن الاس تثناء  ل يأأيت عىل ذكر أأية تراخيص ابعتبار أأّن هذا جزء ل املؤسسات متاحة بسهوةل يف السوق. وأأشار الوفد اإ

يتجّزأأ من ادلور الأسايس اذلي ميكن أأن يلعبه الرتخيص واستامثر النارشين يف كثري من اجملالت خاصة يف سوق التعلمي. 

قانوين ينطبق  وكخطوة أأخرية، وبناًء عىل خمتلف الرشوط واملتطلبات والضامانت، حيتوي هذا الاس تثناء أأيًضا عىل افرتاض

ىل أأن تكل ال لية قد تشلك قمية مضافة لدلول الأعضاء يف  يف مجيع بدلان الاحتاد الأورويب. وأأشار وفد الاحتاد الأورويب اإ

الاحتاد الأورويب، وأأوحض أأهنا عبارة عن افرتاض قانوين أأي عن تقنية ترشيعية يمت اعامتدها عادًة يف ترشيع الاحتاد الأورويب 

ىل تطبيق هذه ال لية داخلًيا بعيدًا عن الإطار القانوين ادلويل أأو  وفاميدلاخلية. داخل السوق ا يتعلق بتوجه الاحتاد الأورويب اإ

نه ل جيب مقارنة الإجراءات ادلاخلية اليت يتخذها الاحتاد الأورويب مع املناقشات اليت  طار حق املؤلف ادلويل، ذكر الوفد أأ اإ

نه مبين عىل الهدف جتري عىل الصعيد ادلويل، وذكل لأ  ىل معل الاحتاد الأورويب يف هذا اجملال عىل أأ نه جيب النظر اإ

ىل الاندماج الإقلميي اذلي يقوم عليه الاحتاد الأورويب. وأأضاف وفد الاحتاد الأورويب أأن املواءمة  الأسايس للمرشوع الرايم اإ

نشاء سوق  داخلية كام هو وارد يف املعاهدات احلامكة. ويتطلب الواحضة يف القانون اجلديد حتقق هدف الاحتاد الأورويب ابإ

نشاء سوق داخلية أأو ضامن معلها والتأأكد من اتساق اللكامت  ىل اإ حتقيق هذا الهدف من الاحتاد اعامتد تدابري هتدف اإ

اليت  املس تخدمة يف قانون حق املؤلف، حبيث أأن حسن سري العمل يف السوق املوحدة لالحتاد الأورويب هو أأحد املتطلبات

من قبل حممكة العدل التابعة لالحتاد الأورويب عند الوفاء بوليهتا لضامن تفسري ولية  املثال،يمت ذكرها ابس مترار. عىل سبيل 

ىل حد كبري  ىل حممكة العدل لأن الاحتاد الأورويب هو نظام قانوين يش به اإ املعاهدات الأوروبية. وشدد عىل أأمهية الإشارة اإ

طارًا حكوميًا دوليًا. وكشف أأن عضوية الاحتاد النظام الوطين الفد رايل أأو النظام الفدرايل ولكنه ليس كيااًن فيدراليًا بل يعمتد اإ

جراءات  الأورويب تقيض من مجيع ادلول الأعضاء الالزتام ابملعاهدات، وبترشيعات اثنوية مثل التوجيه اجلديد املعمتد عرب اإ

أأّن ادلول الأعضاء ختضع لهذه الالزتامات بشلك طوعي عند انضامهما اإىل الاحتاد. حمددة منصوص علهيا يف املعاهدات؛ وذكّر 

ىل قانون تسوية املنازعات التابع لالحتاد الأورويب يف احملامك ادلولية، تمت مراجعة حممكة العدل  ىل أأّن عند التطرق اإ وأأشار اإ

ىل ذكل، ذكر الوفد أأّن مفوضية الاحتاد الأورويب قد الأوروبية اليت تضمن الاتساق بني دول الاحتاد الأورويب. ابلإضافة  اإ

َعت تدابري تنّظم معل حممكة  جراءات قانونية ضد ادلول الأعضاء اليت تنهتك قانون الاحتاد الأورويب. وقد ُوضِّ َفت ابختاذ اإ ُكِّّ

جراءات ضد ادلول الأعضاء وفرض غرامات علهيا. وتُعتَرب أ لية الانتصاف القضا يئ هذه هممة جدًا فهيي العدل يف اختاذ اإ

نه ل جيب  مؤرش واحض لنظام التاكمل القانوين اذلي يُعترب اس تثنائيًا ول يقترص عىل النطاق ادلويل. وذلكل، اعترب الوفد أأ
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ىل هذا التفسري، اعترب  مقارنة مس توى التنس يق داخل الاحتاد الأورويب مع مس توى التنس يق عىل الصعيد ادلويل. ونظرًا اإ

ىل  وفد الاحتاد نه ل يوجد تناقض بني هجود التنس يق املبذوةل داخليًا وتكل املبذوةل عىل الصعيد ادلويل. وأأشار اإ الأورويب أأ

أأّن مواءمة التقييدات والاس تثناءات حىت داخل الاحتاد الأورويب تبقى حمدودة ومقيّدة هبدف ضامن حسن سري العمل يف 

ىل أأنه يف ظل غي اب قواعد مشرتكة ومس توى عاٍل من التنس يق، ل ميكن حتقيق تنس يق السوق ادلاخلية. وأأشار الوفد اإ

 شامل حىت داخل الاحتاد الأورويب.

ىل أأن احللول التقنية ل تعاجل مشألك الاس تخدامات عرب Communiaوأأشار ممثل منظمة كوميونيا ) .134 ، الإنرتنت( اإ

الاقلميي. وذكر أأّن بعض أأحصاب احلقوق اكنوا ميارسون حقهم واستشهد ابحللنّي احملمتلني الذلين مت تقدميهام للتغلب عىل الطابع 

ىل هذا الأمر كحّلٍ مّت  املتعلق ابلرتاخيص حيث حيددون قواعد تسمح بأأن يكون لها بعض ال اثر العابرة للحدود، مشريًا اإ

ىل نواع املصنفات ومجليع البدلان. وأأشار اإ نه ل توجد تراخيص مجليع أأ نّه وفقًا للتقرير، ل ميكن اعامتده من قبل. ولكنه ذكر أأ  أأ

للأغراض التعلميية واعتبارها قضية مس تقةل بذاهتا. واس تفرس املمثل عن  الإنرتنتللرتاخيص حل مشلكة الاس تخدامات عرب 

ماكنية نه عندما ل تكون احللول الإقلميية صاحلة تنشأأ  اإ ىل أأ ىل أ ليات أأخرى مناس بة ملعاجلة هذه املسأأةل، مشريًا اإ اللجوء اإ

ىل احل جياداجة اإ حلول خارج نطاق القوانني احمللية والنظر يف جمالت القانون ادلويل. وأأشار املمثل اإىل الاحتاد الأورويب  اإ

اذلي وجد حاًل حلرص الاس تخدام بدوةل واحدة من خالل اعامتد افرتاض قانوين ل يمّت تطبيقه عىل مجيع بدلان الاحتاد 

وذكر عىل سبيل املثال، طالب من وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأو وفد الأورويب حيث تكون املصنفات متاحة. 

ىل أأّن وفد س نغافورة ووفد الولايت  س نغافورة يتابعون دورة مقدمة عن بعد لإحدى مؤسسات الاحتاد الأورويب، مشريًا اإ

جياداملتحدة الأمريكية لن يقبال ابلتايل تطبيق هذا الافرتاض القانوين. ومن أأجل  ول يكون لها تأأثري أأيامن يمّت اس تخدام حل اإ

ذا اكن من املمكن معاجلة شواغل الطالب، الإنرتنت ، طلب املمثل اعامتد ال ليات املطلوبة لتحقيق هذا الهدف. وسأأل عام اإ

ىل املواد املطروحة من قبل املؤسسات التعلميية. وأأشار  املمثل ذاكرًا أأّن بعض طالب برامج التبادل ل يمتكنون من الوصول اإ

أأّن املعلمون أأيًضا يذكرون هذه املشألك العابرة للحدود. ونصح بتطبيق دراسة عىل الصعيد ادلويل مماثةل لتكل اليت توىل 

تنس يقها الربوفيسورة كزالاابردير لالحتاد الأورويب وتوس يع نطاقها، عىل الرمغ من أأن هذه ادلراسة تنطوي عىل الكثري من 

 الاس تقصاءات. 

ىل حد كبري عىل الويبو. ولكهنا ذكّرت بأأن  كزالاابردير أأنوفيسورة وأأوحضت الرب  .135 توس يع نطاق ادلراسة يعمتد اإ

نه من املمكن اعامتد احلل اذلي اقرتحه  ادلراسة اقترصت فقط عىل الأوساط الأاكدميية ومل تشمل املكتبات. ورّصحت أأ

ىل أأن أأورواب قادرة عىل القيام بذكل  ىل حد ما، الاحتاد الأورويب. وأأشارت اإ لأن البدلان الأوروبية تتشارك أأسس موّحدة اإ

ىل اعامتد الاس تثناءات والتقييدات الإلزامية اليت تنص علهيا املادة  نّه ل وجود لهذا الأساس 5وقد دفعهم هذا اإ ىل أأ . وأأشارت اإ

عات واملدرسني قد يلجؤون املوّحد عىل املس توى ادلويل، الأمر اذلي ل يسهّل حتقيق التوازن. ولكهنا حذرت من أأن اجلام

ىل هذه الاس تخدامات بغض النظر عام تنص عليه قوانني حق املؤلف، فبالهناية ما هيمهم هو التدريس ل  يف هناية املطاف اإ

ل أأهنا اعتربت أأّن اعامتد الاسرتاتيجية اليت قدهما  حق املؤلف. وعىل الرمغ من أأن الربوفيسورة شددت عىل أأمهية التدريس، اإ

( واملعنية ابلرتخيص لن يكون جمداًي.  وفامي يتعلق ابلأوساط IFFROادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ ) الاحتاد

(( والقوانني 2( و )1) 10الأاكدميية، لحظت الربوفيسورة أأن املشألك يه نفسها. وأأضافت أأن الصكوك ادلولية )مثل املادة 

تسمح هبا اتفاقية برن، وابلتايل قد ل تقدم احللول الصحيحة لبعض املشألك ذات الوطنية ل تس تخدم لك أأوجه املرونة اليت 

الصةل. واعتربت أأن احللول س تكون عىل الصعيد الوطين، من خالل اعامتد املرشعني التقييدات والاس تثناءات اليت تليب 

واملكتبات والوسط الأاكدميي. وأأوحضت أأن احتياجات بدلاهنم. وحثت الأعضاء عىل اقرتاح أأفاكر ملساعدة اجلامعات واملعلمني 
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دارة احلقوق الرمقية وتدابري امحلاية التكنولوجية والرشوط  ىل املصنفات، وذكرت اإ القوانني الوطنية تعوق وصول الطالب اإ

 التعاقدية اليت مل تكن متناسقة مع الاس تخدامات املرشوعة قانوانً.

اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد الأورويب واليت تتناول أ لية معل قانون الاحتاد  التعليقات للنارشينالاحتاد ادلويل وأأيد ممثل  .136

جيادالأورويب والبيئة القانونية اخلاصة اليت ختلق تراخيص عرب احلدود ومواءمة حق املؤلف. وشدد املمثل عىل رضورة  حلول  اإ

ىل أأمه  قلميية. وذكر النارشين والأشخاص اذلين يعملون مع املؤلفني مشريًا اإ ية تشجيع الأعامل احمللية اليت تليب الاحتياجات اإ

عطاء تراخيص عابرة للحدود للمصنفات، ولكنه حّذر من أأن يصبح احملتوى موحدًا حول العامل.  نه يدمع اإ ىل أأ احمللية. وأأشار اإ

يسلط الضوء عىل  وأأعرب عن امتنانه للجنة ملنحه فرصة تقدمي املزيد من الأفاكر يف املناقشات اجلارية. ورّصح بأأن التقرير

ذا متت معاجلة املشألك  نه اإ الكثري من التحدايت اليت يواهجها النارشون يف حماوةل حتسني طريقة معل الأسواق. وأأكد املمثل أأ

قد ختلق التكنولوجيات الرمقية فرًصا جديدة للتعلمي. وأأضاف أأن الباحثني قد اس تفادوا من عقدين من الاستامثر يف املنصات 

ىل أأهّنم اكنوا يس تفيدون من وتنس يقات الن  صداررش. وأأشار اإ تراخيص رمقية خالية من قيود التنس يقات املأألوفة، فاكن  اإ

الكثري من النارشين يعتنقون هذه الامنذج بيامن مل يكن متاح أأمام القراء سوى مقال أأو فصل أأو حمتوى خمصص لحتياجاهتم. 

صداروذكر أأّن من خالل  اء قادرين عىل احلصول عىل أأفضل الكتب املتاحة مقابل بضعة الرتخيص امجلاعي يصبح القر  اإ

ضفاء طابع دميقراطي عىل التعمل من خالل وضع رشوط  ىل أأّن الرمقنة متكن النارشين من اإ سنتات للك صفحة. وأأشار اإ

جل احلد من اس تخدام عىل املصنفات. وكشف املمثل أأّن الرابطة تعمل مع اليونيس يف عىل توفري مهناج وموارد مناس بة من أأ 

أأزمة التعلمي اليت تطال الأطفال والش باب املرشدين والالجئني. وشدد عىل أأن الكتب رضورية للتعلمي والبحث وحتسني 

ذا اكن الغرض من حق املؤلف هو تشجيع التعمل، مفن الرضوري بذل اجلهود امجلاعية لتحقيق  نه اإ مس توى احلياة. واعترب أأ

ىل أأن الرابطة مس تعدة ملساعدة الأشخاص يف احلصول عىل الرتاخيص هذا الهدف يف العامل الرمقي. وأأش ار املمثل اإ

 ولإطالعهم عىل أ لية معل فعاةل يف أأسواق النرش.

( أأّن املدرسني ل يقّدرون أأمهية حق املؤلف. وعرب عن رغبة املعلمني يف EI) املؤسسة ادلولية للتعلميوأأشار ممثل  .137

ىل عدم العمل دون خوف من ارتاكب خمالفة قان جناز هماهمم العامة. وكرر املشألك املذكورة يف ادلراسة مشريًا اإ ونية أأثناء اإ

وجود تقييدات واس تثناءات، ورّصح بأأّن الرتاخيص ل تكون سارية املفعول لعدد كبري من املعلمني. وذكر املمثل مشألك 

ىل النطاق املقيّد، و  ىل احملتوى، فأأشار اإ ىل القضااي العابرة للحدود. ويف أأخرى حتول دون وصول املعلمني اإ ىل البريوقراطية، واإ اإ

ضوء ذكل، اقرتح املمثل وضع مبادئ توجهيية عاملية للمعلمني. ولحظ أأن البحث يركز حالًيا عىل التعلمي العايل وعىل 

تدائية ثل معلمي صفوف الروضة حىت الصف الثاين عرش اذلين يعملون يف املدارس الاب املؤسسة مت الأحباث. وذكر أأّن 

براز  والثانوية، وأأعرب عن يقينه بأأّن الكثري من املعلمني س يكونون هممتني ابملشاركة يف هذه ادلراسة والتعبري عن مشأكهم واإ

ترابطها مع ادلراسة. واعترب أأن هذه اخلطوة قد تساعد عىل فهم الإجراءات الرمقية اليت يقوم هبا املعلمون عادًة واملشألك اليت 

نّه ميكن يواهجوهنا وكي نّه قد يسفر عن هذا الأمر حلول مس توحاة من جتارب املعلمني، وذكر أأ ىل أأ ف يتغلبون علهيا، فأأشار اإ

 الاعامتد علهيا ملساعدة صانعي القرار عىل فهم كيفية التغلب عىل هذه التحدايت بشلك أأفضل.

( من خالل تقدميها املعلومات EI) لمياملؤسسة ادلولية للتعوسلّمت الربوفيسورة كزالاابردير ابدلور اذلي قامت به  .138

ىل أأّن قوانني هذه احلقوق معقدة خاصًة  مجيع املدرسنيبأأّن حقوق املؤلف ل هتّم املؤسسة املطلوبة. وأأيّدت ممثل  نظرًا اإ

. واعتربت أأّن الترشيع احلايل املتعلق ابلتدريس ل يسمح بتطوير التدريس عن بعد الإنرتنتابلنس بة للمس تخدمني عرب 

عادة الإنرتنتاملنصات الأاكدميية والاس تخدامات عرب و  . واقرتحت تطوير احللول من خالل تعديل قانون حق املؤلف واإ
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ىل أأّن احللول ل تقترص عىل الاس تثناءات. وحذرت الربوفيسورة  الاحتاد ادلويل النظر يف قضية الرتاخيص، مشريًة اإ

نه عىل الرمغ من الاعامتد الكبري عىل الرتاخيص، خاصًة الرتاخيص الفردية اليت مينحها املنتجون IPA) للنارشين ( من أأ

ىل نص  ىل أأمهية التعامل مع التقييدات والاس تثناءات.  وأأشارت الربوفيسورة كزالاابردير اإ والنارشون، جيب الانتباه اإ

دراجاتفاقية برن اذلي يوحض أأن أأغراض التدريس والبحث تتطلب  تقييدات واس تثناءات مناس بة يف قوانني حق املؤلف  اإ

ذا مّت  نّه اإ ليه. فذكرت أأ اليت نعمتدها. واعتربت أأّن منح ترخيص للمجالت املرتبطة هبذا احلق ليس أأفضل حّل ميكن التوصل اإ

ؤلف. ترخيص لك ما يتعلق ابلتدريس والبحث، فسوف تُبَطل أأغراض التدريس والبحث وتقوض جوهر قانون حق امل

وأأضافت أأن رمغ اجلهود اجلوهرية اليت مت بذلها، ل يزال من الرضوري ضامن اس تخدام فعال وسهل للمس تخدمني، وحاميهتم 

يف قوانني حق املؤلف لفائدة التدريس  ضد تدخل الإدارة الرمقية حلقوق النرش أأو أأي عرقةل تسبهبا تدابري امحلاية التكنولوجية

نّه من ا  لصعب حتقيق هذين الهدفني ولكهنا اعتربت أأن حتقيق التوازن بني الهدفني هو أأمر مثايل.والبحث. واعرتفت أأ

طالب يتابع دورات عن  25000أأكرث من  املركز يضم ( أأنCIPR) الإعالميةوكشف ممثل مركز حبوث الس ياسات  .139

ىل أأّن مثة الإنرتنتعرب و بعد من خالل منصة تعرض مجيع ادلورات. وابلتايل، سواء اكنت ادلورة تُعطى وهجًا لوجه أأ  ، أأشار اإ

ذا اكن من املفيد التفكري يف هنج ثنايئ املنحى بدًل من الإنرتنتحمتوى يمت توفريه عن طريق  ىل واقع التعلمي، تساءل اإ . ابلنظر اإ

انون حق املؤلف وضع أأحاكم متعلقة ابلتعلمي وهجًا لوجه والتعلمي عن بعد. فذكر أأّن واقع التعلمي مل يعد اكلسابق. وأأضاف أأن ق

ل جيب أأن ينّص عىل فقرة واحدة تعاجل مسأأةل التعلمي كلّك، بل أأنه جيب الأخذ يف الاعتبار الأشخاص اذلين يتابعون 

ىل أأّن بعض الصفوف قد تُعطى لتالميذ وهجًا لوجه ويشارك فهيا  دروس وهجًا لوجه واذلين يتابعون دروسًا عن بعد، مشريًا اإ

 .  نتالإنرت تالميذ أ خرون عرب 

نه لن يمت التفريق بني التعلمي وهجًا لوجه وطرق التعلمي الأخرى. كام  .140 وأأكدت الربوفيسورة كزالاابردير من جديد أأ

ىل  أأكدت أأن السبب وراء التقييدات والاس تثناءات لأغراض التدريس والبحث هو نفسه. وعىل الرمغ من ذكل، أأشارت اإ

ذا مت أأن خماطر انهتاك اس تخدامات الوسائل الرمقية  نّه اإ واس تغاللها يه خمتلفة متاًما عن الاس تخدامات التناظرية. واعتربت أأ

حتديد حلول الرتخيص والتقييدات والاس تثناءات لتغطية مجيع النسخ التصويرية لس تخدامات التدريس والبحث، س يصبح 

ىل أأنه جيب الأخالإنرتنتمن املمكن حتديد حلول أأخرى للتعلمي والبحث عىل  ذ بعني الاعتبار الس ياقات واخملاطر . وأأشارت اإ

نه ل جيب المتيزي فامي بيهنا.  اخملتلفة، وأأضافت أأ

( عىل سؤال اذلي طرحه وفد س نغافورة، موحضًا IFLAوأأجاب ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ) .141

نه من الواحض أأن املكتبات تقدم مساهامت مالية كبرية يف  أأنه جيب الفصل بني الاس تخدامات اجملانية وغري اجملانية. وذكر أأ

ىل  ىل  30الاقتصاد الإبداعي كوهنا مؤسسات تنفق مبالغ تصل اإ مليار دولر س نواًي من أأجل رشاء احملتوى وترخيصه. وأأشار اإ

نّه جيب أأن تكون الاس تخدامات التعلميية الأساس ية مسأأةل حقوق ل صدقات، وهذا ما اكن قد أأكده املتحدثون السابقون . أأ

وأأضاف املمثل أأنه يف ظل التشكيك بتطبيق القوانني عىل الصعيد ادلويل، تبقى املشلكة الأساس ية يه غياب التقييدات 

. وبناًء عىل بعض الأحاكم اليت نوقشت مطّوًل، حبث ممثل الاحتاد عن تفسري متعمق لتكل الإنرتنتوالاس تثناءات يف عامل 

ىل أأي مدى يثين هذا  الأمر ادلول عن اس تغالل مجيع الفرص اليت قد تتيحها معاهدة برن. التأأكيدات، وتساءل اإ

وأأشارت الربوفيسورة كزالاابردير اإىل رضورة الأخذ يف الاعتبار الطرفني املعنيني خالل املفاوضات، وهام  .142

ىل أأمهية املس تخدمني من هجة وأأحصاب حق املؤلف )املؤلفني والفنانني والنارشين واملنتجني( من هجة أأخرى، منوهًة اإ 
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ىل وجود حساس ية جتاه اس تخدام الوسائل الرمقية لالس تغالل وخفض  ىل حل يريض الطرفني. وأأشارت اإ التوصل اإ

الاس تخدامات اخملالفة. وذكرت أأّن يف بعض الأحيان، ختلق هذه الأمور رصاعات لأن من شدة احلذر واحلرص عىل حامية 

ات والرتاخيص اليت ميكن أأن تعود علهيم ابلفائدة. ومن انحية أأخرى، احلقوق، يضيعون فرص احلصول عىل املزيد من الإيراد

نه من احملبط أأن حُتَرم املؤسسات الأاكدميية من هممهتا الأساس ية املمتثةل يف التدريس ونرش البحوث بسبب خمتلف  أأضافت أأ

راس ية. فرّصحت أأّن هذا يبنّي أأن أأعامل الاس تغالل اليت تسلط الضوء عىل وسائل خمتلفة ولكهنا ل تأأيت عىل ذكر الفصول ادل

ىل عدم تطبيق الترشيعات القامئة. واستشهدت بقانون مواءمة  التقييدات والاس تثناءات مل تعد تفيدان، ويؤدي ذاك اإ

ذا TEACH Act) 2001التكنولوجيا والتعلمي وحقوق التأأليف والنرش لعام  ( يف الولايت املتحدة الأمريكية. وتساءلت عام اإ

ييدات والاس تثناءات املذكورة يف املادة ل تزال تَُطبّق أأو تُعتَمد مكبادئ توجهيية لالس تخدام العادل يف هذا الهنج. اكنت التق 

اًي من الطرفني. وذكرت عىل  نه يف بعض الأحيان، ينهتيي بنا املطاف ابعامتد حلول ترشيعية معقدة للغاية ل تفيد أأ ىل أأ فأأشارت اإ

ذ اعتربهتا من اتف 10سبيل املثال املادة  اقية برن، اليت تُعتَرب دلياًل واحضًا عىل ذكل. واقرتحت وضع حلول تكنولوجية مرنة اإ

 الأكرث نفعًا. 

يكولوجيا املعرفية ) .143 ذا تعترب أأّن ملحق اتفاقية برن KEIوسأأل ممثل املؤسسة ادلولية لالإ ( الربوفيسورة كزالاابردير اإ

ذا اكنت تعتربه مواكباً    للتكنولوجيا أأم ل.مفيد للتعلمي. وسأألها اإ

ىل ادلراسات اليت أأعدهتا الويبو يف  .144 بشأأن النطاق الإقلميي للتقييدات  2009وأأشارت الربوفيسورة كزالاابردير اإ

نّه مل  ىل أأ والاس تثناءات يف الأقالمي اخملتلفة. وأأعربت عن قلقها حيال عدم معاجلة هذه القضااي منذ ذكل احلني، وأأشارت اإ

نه اندرًا ما يطلب الأفراد تراجع ادلول الأعضاء  ىل أأ ملحق اتفاقية برن بشلك معّمق قبل التصديق عىل التفاقية. كام أأشارت اإ

احلصول عىل ترخيص للقيام برتمجة كتاب أأو حمتوى معنّي غري متوفر يف وطهنم لأغراض التدريس أأو البحث. وذكرت أأهنا 

نه اإ  ذا ل حيدد النص التكنولوجيات، فهو قابل للتطبيق يف عامل سرتاجع نص التفاقية املتعلق هبذا املوضوع. وأأضافت أأ

ذا اكنت املادة الإنرتنت ( من اتفاقية برن 1) 10. ويف الواقع، من املسائل اليت أأخذهتا ادلراسة يف الاعتبار هو النظر فامي اإ

ىل أأّن امللحق اكن واحًضا جًدا يف تغطية تعلمي الكب ار والتعمل مدى احلياة. تغطي مجيع مس توايت التدريس، وأأشارت اإ

ماكنيات جديدة. أأما ابلنس بة لتوافر التكنولوجيا يف عامل  ىل أأّن هذا الأمر يفتح اجملال أأمام اإ واس تدامهتا،  الإنرتنتوأأشارت اإ
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ذا تبنّي أأّن الصيغة املس تخدمة يه صيغة عامة كام يف املاد نّه اإ طار القوانني الوطنية. وذكرت أأ ة فقد متر بنفس املشألك ذمن اإ

 .الإنرتنت(، فس يكون من املمكن تطبيقها عىل التكنولوجيات اجلديدة مثل الاس تخدامات عرب 1) 10

عداد التصنيفات المنوذجية املتعلقة ابملكتبات  .145 ىل تقدمي املهنجية املتّبعة يف اإ ودعا الرئيس الربوفيسور كينيث كروز اإ

 ودور احملفوظات.

عداد التصنيفات المنوذجية املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات  .146 وقدم الربوفيسور كينيث كروز املهنجية املتبعة يف اإ

(: 2019أأبريل،  3واليت ميكن العثور علهيا عىل الرابط التايل )جلسة بعد الظهر من يوم الأربعاء 

https://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/38#demand 

ىل تقدمي وثيقة املعلومات الأساس ية بشأأن احملفوظات وحق املؤلف. .147  ودعا الرئيس الربوفيسور ديف ساتون اإ

وثيقة املعلومات الأساس ية بشأأن احملفوظات وحق املؤلف واليت ميكن العثور علهيا من  وقدم الربوفيسور ساتون .148

(: 2019أأبريل  4خالل الرابط التايل )اجللسة الصباحية ليوم امخليس 

nt=SCCR/38#demandhttps://www.wipo.int/webcasting/en/?eve 

 وفتح الرئيس اجملال لطرح الأس ئةل املتعلقة ابلعرض اذلي قدمه الربوفيسور ساتون. .149

يران )مجهورية .150 الإسالمية( ابلتقرير املفصل اذلي قدمه الربوفيسور ساتون وابملعلومات القيّمة الواردة فيه. -وسمّل وفد اإ

نتاج الثقايف وعىل ماكنهتا الفريدة يف اجملمتعات، كام ذكر الربوفيسور عىل أأمهية احملفوظات يف احلفاظ عىل الإ  وسلط الضوء

ساتون خالل عرضه. واس تفرس الوفد عن الاختالفات الرئيس ية فامي يتعلق ابلتحدايت اليت تواهجها فئات احملفوظات 

 فاظ عىل املنتجات الثقافية.الرئيس ية )احملفوظات املعدة أأصاًل يف نسق رمقي واحملفوظات املعّدة بصيغة تقليدية( يف احل

ىل أ خر، ففي  .151 وأأوحض الربوفيسور ساتون أأن تأأقمل أأمناء احملفوظات عىل العمل مع احملفوظات الرمقية خيتلف من بدل اإ

بعض البدلان ل تزال هذه احملفوظات جديدة نسبيًا. وكرر بيانه ذاكرًا أأن العديد من أأمناء احملفوظات يف البدلان اليت دلهيا خربة 

دخال احملفوظات الرمقية يف اجملموعة س يقولون  يف ناإ نفس مبادئ العمل املعمتدة يف جمال الأرشفة تس تخدم ملراعاة حق  اإ

ضافية تدخل يف الاعتبار عند حتليل املراسالت، وعند  املؤلف للمحفوظات واملراسالت الرمقية. ورّصح بأأن مثة تعقيدات اإ

نّه يمت مجع الربيد الإلكرتوين عادًة عىل شلك سلسةل من ادراج مراسالت الربيد الإلكرتوين يف احملف ىل أأ وظات. وأأشار اإ

الرسائل، ما حيمت وجود العديد من أأحصاب حق املؤلف يف هذه السلسةل. فقد يمت البحث عن مؤلف العنوان يف أأعىل 

نه من واجب لك منشئ حمتوى يف سلسةل رسائل الرب  يد الإلكرتوين التخيل عن الرساةل الإلكرتونية. ومع ذكل، قد يُقال اإ

حقوق التأأليف والنرش اخلاصة به قبل جعل الربيد الإلكرتوين متاح للجمهور. ونظًرا للطريقة اليت مت هبا الاحتفاظ مبجموعات 

الربيد الإلكرتوين وختزيهنا، يف العديد من احلالت نظر أأمناء احملفوظات يف تعقيدات حقوق التأأليف والنرش املتعلقة 

الربيد الإلكرتوين ووضعوها جانًبا. ونتيجة ذلكل بقيت عدة مجموعات هامة من الربيد الإلكرتوين يف خمازن هممة  مبجموعات

احملفوظات اكنوا حياولون معاجلة تعقيدات حقوق  لأّن أأمناءللمعلومات حول العامل من دون أأن تكون متاحة للجمهور، وذكل 

نواع املواد الرمقية تطرح حتدايت جديدة، لكّن الهنج الأسايس اذلي اتبعه التأأليف والنرش يف تكل اجملموعات احملددة.  فاكنت أأ

https://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/38#demand
https://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/38#demand
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ىل احملفوظات الرمقية عىل أأهنا تنس يق حمدد، واكنت طرق  زاةلأأمناء احملفوظات هو نفسه. فاكن يُنظر اإ حقوق التأأليف  اإ

 والنرش مضن هذا التنس يق يه نفسها املعمتدة للمواد التناظرية التقليدية.

ىل بعض اجلوانب اليتورصّ  .152 ليه. وذكّر ابحلريق اذلي اإ  تربز أأمهية احملفوظات ابلنس بة ح وفد الربازيل أأن العرض يشري اإ

ىل فقدان مواد احملفوظات، فمل تُتلَف فقط الأعامل القدمية اليت ل حتظى حبامية حق  دمر املتحف الوطين يف الربازيل وأأدى اإ

الت أأانش يد الساكن الأصليني اليت اكنت محمية مبوجب حق املؤلف يف الربازيل.  املؤلف ولكن أأفسدت النريان أأيضًا تسجي

ىل أأنه  عادة تشكيل مجموعة املتحف الوطين. كام أأشار اإ ىل أأن العرض بنّي الكثري من التحدايت املتعلقة مبحاوةل اإ وأأشار الوفد اإ

ذا اكنت هذه الأخرية حتتفظ بنسخ من بسبب فقدان تكل املواد، اضطرت احلكومة الربازيلية أأن تبحث مع بدلان أأ  خرى عام اإ

طار واحض للأنشطة اليت  الكتب النادرة وغريها، موحضًا أأّن هذه العملية معقدة وطويةل جدا. وقد شدد عىل أأمهية حتديد اإ

ويه  تضطلع هبا دور احملفوظات. وكرر الوفد مسأأةل املصنفات اليتمية وشارك قصة دبلوماس ية برازيلية تدعى بيتا غودز،

اذلي أ نشئَت خالهل الأمم املتحدة.  1945واحدة من ادلبلوماس يني القالئل اذلين حرضوا مؤمتر سان فرانسيسكو عام 

ىل توافق يف ال راء  ذ حاولت التوصل اإ وابعتبارها واحدة من النساء القليالت اللوايت حرضن املؤمتر، اكنت لها مشاركة فعاةل اإ

ىل حتقيق املساواة بني اجلنسني، واذلي أأصبح ال ن مدرجًا يف ميثاق الأمم املتحدة. وقد وقعت ابلفعل  بشأأن الاقرتاح الرايم اإ

فهيا جتربهتا،  الرسائل وصفتعىل ميثاق الأمم املتحدة ممثةًل احلكومة الربازيلية، وخالل مشاركهتا يف املؤمتر، كتبت العديد من 

ىل ذكل. وذكر ال وفد أأّن املؤسف يف الأمر هو أأّن لك هذه الرسائل اكنت حمفوظة وأأوحضت كيف اكنت تتطور الأعامل وما اإ

هنا مل يكن دلهيا أأطفال ول أأي وريث، اكن من الصعب عىل  يف املتحف الوطين وأ تلفت بسبب احلريق اذلي اندلع فيه. ومبا أأ

، واليت عىل الرمغ من عدم وجود أأي احلكومة الربازيلية العثور عىل املالكني الفعليني حلقوق التأأليف والنرش املرتبطة برسائلها

ل أأهنا اكنت حتظى حبامية حقوق التأأليف والنرش يف الربازيل. وهذا املثال اذلي استشهد به الوفد هو دليل  قمية جتارية لها اإ

مناء احملف وظات مل واحض عىل بعض التحدايت اليت قد تطرهحا املصنفات احملمية حبق املؤلف. فُفقَِّدت معظم هذه الرسائل لأن أأ

يكن دلهيم اليقني القانوين لالحتفاظ بنسخة عهنا. فاكنوا خاضعني للمساءةل مبوجب قانون حامية حق املؤلف من دون أأن 

ذا اكن للس يدة وريث أأم ل. وذكر الوفد أأن هذا املثل يوحض جيًدا بعض التحدايت  يعلموا بذكل، ومل تكن دلهيم أأية فكرة ما اإ

يتعلق ببعض الشواغل املشرتكة، وجيب اقرتاح طرق للتقدم وتوفري اليقني القانوين، ليس  فاميا اليت جيب عىل الويبو حتديده

منا يف أأنشطة احلفظ الأخرى أأيضًا وذكل من خالل احملفوظات.  فقط يف حاةل املصنفات اإ

ناك الكثري من وذكر الربوفيسور ساتون أأن ورقة املعلومات الأساس ية قد ُوضعت يف وقٍت قصري نسبيًا لأنه مل يكن ه  .153

الوقت لتسليط الضوء عىل الكثري من الأمثةل كام كنا نريد. وأأضاف أأن الأمثةل اليت قدهما وفد الربازيل جتسد بشلك ممتاز 

ىل هذه الأمثةل كحجج احتياطية مقنعة دلمع بعض  نه سيُنَظر اإ بعض التحدايت اخلاصة اليت تضمهنا العرض. كام أأضاف أأ

لهياالنقاط املشار   بحث.يف ال  اإ

غناء الورقة هبا.  .154 وحث الرئيس وفد الربازيل عىل تبادل املزيد من الأمثةل واخلربات مع الربوفيسور ساتون من أأجل اإ

غناء معل املستشارين وعىل مشاركة اخلربات الوطنية عىل صعيد اجملمتعات كام يساعدان عىل  فذكر أأّن هذا الأمر يساعد عىل اإ

 وضوع الهام.أأن نكون أأكرث اطالعًا عىل هذا امل

ذ تضّم حمفوظاهتم بشلك أأسايس أأعاملً  .155 وذكر وفد املكس يك أأن املكس يك حترص عىل حامية ثقافهتا ودور احملفوظات، اإ

ىل أأن الكثري من الأماكن  ىل ثقافات ما قبل الاس تعامر. وحتدث الوفد عن احلقوق امجلاعية وملكية احلقوق. وأأشار اإ تشري اإ
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البدل الثقايف. لكنه أأضاف أأن مثة قضية رئيس ية متعلقة ابمحلاية ومعلية النرش. وأأضاف  واملتاحف يف املكس يك تعكس تراث

نه يف حال مت تبادل املعلومات من خالل الوسائط الرمقية، فاإن املشلكة املتعلقة ابحرتام حق املؤلف س تظهر حمتًا.  الوفد أأ

نّه حيصل وأأوحض أأنّه من املتوقع أأن يصبح تبادل املعلومات عن طريق الوسائل  ىل أأ الرمقية شائعًا جدًا يف املس تقبل، مشريًا اإ

ابلفعل يف العديد من املنصات يف املكس يك. وذكر أأن حتديد هوية أأحصاب احلقوق قد يسامه يف احلصول عىل ترخيص 

نه حّذر من أأن تتغري طبيعة املصنفات املعروضة يف املتاحف عندما تصبح  لالس تخدام املرشوع للمصنفات الرمقية. غري أأ

ىل  ىل مؤلفني حمددين يكون لها أأحصاب حقوق عىل عكس ما يعتقد البعض. فأأشار اإ رمقية. وأأضاف أأن الأعامل غري املنسوبة اإ

ىل جممتع الساكن الأصليني عادة، واجملمتع املكس ييك  نّه يشري اإ نّه غالًبا ما يكون اجملمتع صاحب احلقوق يف هذه احلاةل، وأأوحض أأ أأ

ّن النرش واحلق يف امحلاية هام أأمران يتعارضان، ولكنه شدد عىل أأن القضية الرئيس ية تتعلق بتحديد بصورة جامعية. وذكر أأ 

 هوية أأحصاب احلقوق. واكنت هذه أأبرز القضااي الرئيس ية اليت قدهما الوفد.

حمال وذكر الربوفيسور ساتون أأن مسأأةل حتديد هوية أأحصاب احلقوق تشلك حتداًي يف جمالت واسعة من العمل يف  .156

ىل أأن البحث ركز أأكرث عىل املبدعني. وأأضاف أأن ورقة املعلومات الأساس ية مل تتضمن فكرة أأّن جامعي  الأرشفة. وأأشار اإ

ذ أأّن هذا الأمر  الكتب واجملمتعات احمللية ومجموعات الساكن الأصليني قد ميتلكون بشلك جامعي أأعامًل من الرتاث الثقايف، اإ

نه فامي يتعلق ابلصعوابت اليت اكنت متأأصةل يف تتبع أأحصاب حقوق الطبع يتجاوز جمال خربته. وأأشار ال ىل أأ ربوفيسور ساتون اإ

ىل  ن الأس باب اليت تدفع الأشخاص اإ والنرش للمحفوظات لأهنا تضّم قاميً ل جدال حولها وليست مالية ابدلرجة الأوىل، فاإ

ىل الرمغ من أأن الربوفيسور مل يس تطع تقدمي نصيحة تسجيل حقوق النرش اخلاصة هبم عادًة ل تنطبق عىل احملفوظات. وع

نه يوسع نطاق الأمثةل عن الصعوابت املرتبطة بتحديد أأحصاب حق املؤلف يف  نه ذكر أأ ل أأ مبارشة حول املشلكة احملددة، اإ

 جمال الأرشفة.

ىل دراسة اس تقصائية حديثة أ قميت عىل مجموعات أأمري .157 ىل نتاجئ ادلراسة وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ اك واإ

الاس تقصائية مجلع املعلومات املتعلقة ابلصحة والرتاث لأهنا حتتوي عىل معلومات هممة حول حتدايت احلفاظ عىل املواد 

التقليدية وعىل تكل اليت متت رمقنهتا فيجب احلفاظ علهيا أأيضًا. وسعى الوفد للحصول عىل املزيد من املعلومات حول حاةل 

ىل أأن هذه الأنواع من اجملموعات ميكن أأن تتواجد يف مجموعات احملف وظات يف املتاحف واملكتبات حبيث أأشار البحث اإ

 مؤسسات خمتلفة.

ىل أأي مدى تعمل املكتبات واملتاحف مكؤسسات مجلع  .158 نه ل ميكن حتديد بشلك عام اإ وذكر الربوفيسور ساتون أأ

ذ  ىل  أأناحملفوظات اإ نه يف الصني والياابن، اكن املتحف الأديب جزًءا هذا الأمر خيتلف بشلك كبري من بدل اإ ىل أأ أ خر. وأأشار اإ

ىل أأّن يف هذين البدلين مثاًل يُعترب  أأساس ًيا من ال لية اليت يمت من خاللها توفري حمفوظات الإبداع الثقايف للجمهور. وأأشار اإ

ىل احملفوظات يف البدلان. ويف جمالت الإبداع الثقايف، أأشار  هذا الأمر من التقاليد الغنية جًدا ويُشلك طريقة هممة للوصول اإ

ىل جمال احملفوظات الأدبية، وذكر أأن املكتبة الوطنية يه اليت جتمع احملفوظات ل دور احملفوظات. وأأبرزت ورقة املعلومات  اإ

 الوطنية، ومكتبة الأساس ية أأن هذا هو احلال يف العديد من بدلان أأمرياك اجلنوبية، ذاكرًا عىل سبيل املثال مكتبة الأرجنتني

ىل أأهنا كها مكتبات دلهيا مجموعات من  أأوروغواي الوطنية، ومكتبة ش ييل الوطنية، ومكتبة فزنويال الوطنية، مشريًا اإ

احملفوظات اليت تعكس بشلك أأسايس الرتاث الثقايف للبدل. وأأشار اإىل رضورة تقس مي املسؤولية بني دور احملفوظات الوطنية 

أأجل حسن سري العمل يف الس ياسات املتبعة مجلع املصنفات يف تكل البدلان. وأأشار الربوفيسور ساتون  واملكتبة الوطنية من

نه يف انميبيا  ىل جانب زمالئه يف البدلان الأفريقية من أأجل تطوير مجموعات الرتاث الثقايف. وكشف أأ ىل العمل اذلي قام به اإ اإ
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نشاءوالاكمريون، رشعوا يف  هنم اختذوا القرار يف هذين البدلين بأأن تضطلع دور احملفوظات الوطنية مجموعات احملفوظات ولك اإ

ابدلور القيادي بدًل من املكتبة الوطنية. وابملقابل، يف جاماياك قررت املكتبة الوطنية أأخذ زمام املبادرة لإحضار بعض واثئق 

ىل جاماياك ومضه ىل مجموعة جاماياك. يف العديد من البدلان حيث الرتاث الثقايف اجلاماييك من الولايت املتحدة الأمريكية اإ ا اإ

اكنت املؤسس تان الرئيسيتان اللتان جتمعان احملفوظات يه دور احملفوظات الوطنية واملكتبة الوطنية، اكن هناك توازن بني 

 معل املؤسس تني معل هاتني املؤسس تني يف مجع احملفوظات. وأأوحض أأنّه لاكن من املثايل اتباع وثيقة س ياسة جامعية متزي بني

نه يف بعض البدلان، تضطلع املكتبة الوطنية ابدلور القيادي يف الاحتفاظ  ىل أأ ولكن ليس هناك قاعدة دولية عامة. وأأشار اإ

مبحفوظات الإبداع الثقايف، ويف دول أأخرى تلعب دور احملفوظات الوطنية هذا ادلور. وأأوحض الربوفيسور ساتون أأنه جيب 

اتحهتا للجمهور من خالل مؤسسات احملفوظات، ومن خالل مؤسسات املكتبات اعتبار احملفوظات مبثا بة واثئق متت اإ

 ومؤسسات املتاحف أأيًضا.

وأأكد وفد الاحتاد الأورويب من جديد أأن الاحتاد الأورويب مدرك لتكل القضااي الهامة ول يزال ينظر فهيا بعناية. ويف  .159

ذ حيتوي عىل اس تثناء الصاد 2012/28هذا الصدد ذكّر الوفد ابلتوجيه  ر عن الاحتاد الأورويب واملتعلق ابملصنفات اليتمية اإ

حلقوق الطبع والنرش ملس تخدمني معينني من املؤسسات العامة والثقافية والتعلميية للمصنفات اليت مت حتديدها عىل أأهنا 

ومؤسسات التعلمي، واملتاحف، مصنفات يتمية بعد القيام ببحث دؤوب عن أأحصاب احلقوق. وأأضاف الوفد أأن املكتبات، 

ودور احملفوظات، ومؤسسات الرتاث، وهيئات البث اليت تقدم خدمة عامة، واملصنفات املتاحة للجمهور تغطي قطاع 

الطباعة، واملصنفات السيامنئية والسمعية البرصية، والتسجيالت الصوتية، واملصنفات املتضمنة أأو الاكمنة يف مصنفات أأخرى 

ىل واملصنفات غري ا ىل هذا الترشيع، أأشار الوفد اإ ماكنيةملنشورة. واستنادًا اإ  تبادل خرباته يف هذا اجملال مع احلارضين. اإ

( عىل الربوفيسور ساتون لدلراسة اليت قام فهيا بتناول تأأثري LCAوأأثىن ممثل حتالف املكتبات بشأأن حق املؤلف ) .160

عرب احلدود عىل اجملموعات املنقسمة مقنع  حق املؤلف حق املؤلف عىل احملفوظات. فقد وجد أأن تفسري حتدايت تطبيق

بشلك خاص. وسمّل مبحاوةل الاحتاد الأورويب تفسري ملاذا يربر الإطار القانوين لالحتاد اس تخدام صك دويل لتحقيق 

كّن التفسري التنس يق الالزم اذلي يسمح لأنشطة املؤسسات الرتاثية داخل الاحتاد الأورويب بأأن تقمي أأنشطة عرب احلدود. ول

ذا اكن يف القانون الوطين ثغرات  زاةل حواجز حق املؤلف للأنشطة عرب احلدود. واإ ىل ثغرات القانون الوطين يف اإ مل يتطرق اإ

زاةل احلواجز املتعلقة حبق املؤلف يف الأنشطة القامئة عرب احلدود بني اثنتني من ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب،  تعوق اإ

وطين حيتوي عىل ثغرات أأكرث لإزاةل احلواجز اليت تعوق حق املؤلف يف الأنشطة العابرة للحدود خارج الاحتاد فاإن القانون ال

ىل أأّن البحث  الأورويب. وأأضاف املمثل أأن املناقشات تؤكد عىل الأنشطة املوسعة اليت تقدهما دور احملفوظات، وأأشار اإ

ىل صك بشأأن التقييدات والاس تثناء  ات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف.يشدد عىل احلاجة اإ

( أأّن كوهنم مجعية تتعامل مع احملفوظات املؤسس ية للجمعيات SAAوأأضاف ممثل مجعية أأمناء احملفوظات الأمريكية ) .161

أأخرى من هذا النوع، يعتربون أأّن الورقة تغطي بشلك كبري القضااي وتفرسها جيدًا من خالل التحدث عن  أأعاملومع 

املراسالت وخاصة الأدبية مهنا. ويُشلك التعامل مع املواد اليت تكون نوعًا ما يف قلب صناعات حق املؤلف الأولوية ابلنس بة 

نشاء أأعامل مبتكرة للناس، أأو ابلأحرى أأكرث ما هيمهم هو أأن يُصاغ قان ون حق املؤلف بشلك حيمي املؤلفني ويشجعهم عىل اإ

ىل الصفحتني  يف التقرير اللتني تتضمنان قوامئ املؤسسات حيث مت العثور عىل احملفوظات. وذكر  7و 6جديدة. وأأشار املمثل اإ

درجة، مهنا حمفوظات احلكومات أأّن قامئة النقاط تضمنت نوعًا ما بعض هذه الأنواع من الأرش يفات املؤسس ية واملمةل امل



SCCR/38/11 
48 
 

ىل أأّن هذا ل يعين أأّن الباحثني مل جيدوا يومًا هذه الأش ياء مفيدة. وتساءل ممثل امجلعية  الوطنية واحملفوظات العلمية. وأأشار اإ

 عن العبء اذلي حتمهل السجالت املؤسس ية فامي يتعلق ابملؤلفني الأدبيني.

نه مت ذكر  .162 ىل أأ مجموعات املراسالت لأهنا تبني بوضوح ثغرات حق املؤلف. وعزا وأأشار الربوفيسور ساتون اإ

نه مت اختيار املراسالت لأهنا توحض قضااي حق  ىل جمال اخلربة يف الواثئق املؤسس ية. وأأضاف أأ الربوفيسور ساتون ذكل اإ

نه يف املراسالت املوجودة مضن الأرش يفات املؤسس ية مثة رسائل ىل أأ ينش هئا أأشخاص  املؤلف عىل وجه اخلصوص. وأأشار اإ

يكتبون بصفهتم املهنية؛ فأأوحض أأّن يف هذه احلالت تعترب املؤسسة يه صاحبة حق املؤلف وابلتايل يكون من السهل جًدا 

مجموعات  ( بأأنSAAمسح هذا احلق. ووافق الربوفيسور ساتون عىل ما أأكده ممثل مجعية أأمناء احملفوظات الأمريكية )

ىل أأن مراسالت الس ياس يني املراسالت يه أأعامل فردية وليس ت أأدبية حرصية بأأي شلك من الأشاكل، وأأشار اإ

والشخصيات العامة تواجه حتدايت مماثةل حلق املؤلف. وذكر أأّن الوضع يكون أأحيااًن أأقل حدة عندما يتعلق الأمر ابلواثئق 

ذ اّن يف هذه احلالت ميكن ختليص حق امل ؤلف من خالل املؤسسة بدًل من املؤسس ية واجملموعات املؤسس ية للمراسالت، اإ

 تعقب املئات وحىت ال لف من الأفراد.

ىل العرض التقدميي واملداولت الإضافية، أأشاد الرئيس ابلعرض الشامل اذلي قدمه الربوفيسور ساتون  .163 واستنادًا اإ

ىل حد كبري يف الأعامل الأولية  جراؤها.وابملناقشات اليت أ جريت. وأأعرب عن اعتقاده بأأن ذكل سيسامه اإ  اليت يمت اإ

ىل دور  .164 ىل تقدمي عرضه حول حتليل التصنيف المنوذيج للمكتبات مع الإشارة اإ ودعا الرئيس الربوفيسور كينيث كروز اإ

 احملفوظات.

ىل دور احملفوظات اليت ميكن  .165 وعرض الربوفيسور كينيث كروز حتليل التصنيف المنوذيج للمكتبات مع الإشارة اإ

(: 2019أأبريل  4لتايل )اجللسة الصباحية لهنار امخليس العثور علهيا عىل الرابط ا

https://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/38#demand 

 ينيث كروز.وفتح الرئيس اجملال لطرح الأس ئةل املتعلقة ابلعرض اذلي قدمه الربوفيسور ك  .166

يران )مجهورية .167 نه مل يكن ميكل فكرة واحضة عن طبيعة التصنيف المنوذيج وكيف ميكنه أأن -وكشف وفد اإ الإسالمية( أأ

نّه بفضل هجود الربوفيسور كروز املمثرة، أأيقن الوفد القمية املضافة لتطوير التصنيف وفوائده.  يرثي النقاش، ولكنه رّصح أأ

 اف احملددة يف العرض واملتعلقة ابلقضية الرئيس ية اليت مل تمت معاجلهتا بعد.وطلب الوفد توضيحًا بشأأن الأهد

ىل أأّن العديد من الترشيعات مل تمت  .168 ىل أأن اس تخدام التكنولوجيات الرمقية همم للغاية نظرًا اإ وأأشار الربوفيسور كروز اإ

نه ميكن للك بدل أأن اس تخدام هذه التكنولوجيات. وأأشار من  ماكنيةابإ صياغهتا بشلك واحض فامي يتعلق  ىل أأمثةل توحض أأ هجة اإ

ذا تضمنت الترشيعات املتعلقة بتكل القضااي موضوع اس تخدام التكنولوجيات الرمقية،  يفرس مفهوم ما بطريقة معينة، وابلتايل اإ

ىل الترشيعات اخلاصة ابحلفظ. وفامي يت علق ل ميكن معرفة كيف س ُيفرّس لك بدل هذا املفهوم. ومن هجة أأخرى، أأشار اإ

ابلترشيعات اليت تطلب نسًخا لإجراء ادلراسات اخلاصة والبحوث، اكن هناك اختالف كبري يف الطريقة اليت اختارت هبا 

البدلان معاجلة القضية املتعلقة بتحديد الغرض املناسب من الاس تخدام. هل اكن الأمر يقترص ببساطة عىل السامح 

ة، فتؤمن املكتبة هذه اخلدمة مبوجب معايري واردة يف الترشيعات ملس تخدم املكتبة بطلب نسخة عن البحث وادلراس

عداد واثئق حول هذا  ىل التوثيق كام هو احلال يف بعض البدلان؟ هل يُعترب من الرضوري اإ الأساس ية؟ أأو هل من حاجة اإ

https://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/38#demand
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و يرّصح بأأن الطلب والاحتفاظ ابلسجالت اخلاصة به؟ أأم أأن الأمر يتطلب ببساطة من املس تخدم أأن يكشف عن هدفه أأ 

قانون بدله يسمح هبذا الاس تخدام، فال تعمل املكتبة ما هو الغرض احلقيقي من الاس تخدام. ورّصح الربوفيسور أأنّه ما من 

جراءات رمسية تؤكد ما هو الاس تخدام احملدد. وذكر مثاًل أ خر عن دور الرتخيص، وعن دور العقود بشلك خاص، مشرياً  اإ

ىل أأهّنا جيب أأن تكون قادر  ة عىل احلفاظ عىل أأي حق تمتتع به املكتبة مبوجب أأي من هذه الاس تثناءات. فطرح السؤال اإ

حال ميكن للمكتبة القيام بنسخ لالحتفاظ هبا أأو لس تخداهما لأغراض البحث، مبوجب القانون اخلاص ابلبدل، هل  التايل: يف

ىل أأن التوجيه الترشيعي الصادر عن الاحتاد الأورويب  ميكن لعقد مربم مع أأحصاب احلقوق أأن يلغي حق املكتبة؟ وأأشار اإ

يتضمن هذا املفهوم ويُعمل مبوجبه محلاية مصاحل أأحصاب احلقوق من هجة ومحلاية الاس تثناءات من هجة أأخرى. ويف الوقت 

نه يف بعض الأحيان ل ميكن لقاعدة وا حدة أأن نفسه، رّصح الربوفيسور أأنّه جيب النظر يف تكل القضااي عن كثب ومالحظة أأ

يداع اجملموعات وتتضمن بعض التقييدات  ىل وجود اتفاقيات تتناول قضية اإ ختدم مجيع الأغراض يف عامل احملفوظات. وأأشار اإ

اتحة املصنفات عىل منصات معينة يف  وفاميوالقيود اليت حتدد كيفية اس تخدام هذه اجملموعات، عىل الأقل لفرتة معينة.  خيص اإ

ىل وجود بند ينص عىل الاحتاد الأورويب، أأشار ال ماكنيةربوفيسور اإ اتحة اإ املصنفات يف حال مل تكن مس تثناة أأو ممنوعة أأو  اإ

نّه كام مت عرض  خاضعة لرشوط الرتخيص اليت قد حتظر اس تخداهما. وذكر أأّن هناك مجموعة خمتلطة من القواعد وأأوحض أأ

 التعامل معها.القضااي ابلتفصيل، كام أأصبح امجليع أأكرث حذًرا ودقة وفعالية يف 

وسلط وفد الأرجنتني الضوء عىل املصاحل اخملتلفة اليت جيب مراعاهتا يف العمليات الترشيعية لدلراسة، وطلب احلصول  .169

عىل املزيد من املعلومات حول هذه املصاحل والنسق الرمقي. وأأىت الوفد عىل ذكر ارتباط قطاع النرش ابلكتب والربوتوكولت، 

من دون أأن يشمل ذكل ارتباطه مبؤلفي الكتب أأو اجملالت أأو ادلورايت واملنشورات ادلورية(، وخاصة اجملالت، )ولكن 

ذا اكن هناك أأي ترشيع ميكن أأن يأأخذ يف الاعتبار هذين النوعني من احملتوايت بشلك خمتلف عند وضع  وتساءل عام اإ

ىل الالحئة. وطرح الوفد سؤاًل أ خر حول قضية النسق الرمقي، أأو الاشرتأاكت ا ملتعلقة ابلنسق الرمقي. وسعى الوفد اإ

ىل عقود الرتاخيص هذه اخلاصة ابلشرتأاكت، وعن وجود أأي نظام  الاس تفسار عن وجود أأي ترشيع يشري بشلك خاص اإ

 ينظر يف البنود اليت ميكن أأن تكون مسيئة يف العقود، خاصة فامي يتعلق مبامرسة حقوق أأمناء املكتبات أأو املس تخدمني.

ىل أأهنم مكرشعني يعملون عىل حتديد ما يه القضااي املذكورة يف التصنيفات اليت وأأشار الرب  .170 وفيسور كينيث كروز اإ

ماكنيةتُعترب ذات أأمهية كبرية يف معاجلة القضااي يف بدلاهنم، وأأهنم يدرسون  ىل أأن املهمة  اإ حتقيق ذكل بشلك جامعي. فأأشار اإ

نّه من املمكن أأن تقوم الويبو بذكل تكون خمتلفة عندما تُنفّذ بشلك جامعي. كام أأشار  ىل احامتل صياغة صك دويل، وذكر أأ اإ

دراج  حيث توضع مجموعة معينة من املعايري، حتدد بشلك عام القضااي احلامسة، مث تسمح بعد ذكل للبدلان الأعضاء ابإ

نه يعترب أأّن هذه التفاصيل، أأو قد يكون هناك املزيد من املداولت حول بعض النقاط ومناقشة التفاصيل ادلقيقة . ورّصح أأ

ذ ذكر  التصنيفات المنوذجية ميكهنا أأن توفر ادلمع يف هذا اجملال. وفامي يتعلق مبسأأةل التعاقد والرتخيص، استشهد ببعض الأمثةل اإ

نّه ميكن معاجلة تكل الأمور بشلك خمتلف بعض اليشء  يتعلق بنسخ الأعامل  فامينسخ البحوث وادلراسات. وأأضاف أأ

مثل الكتب وغريها، أأو نسخ الأعامل القصرية مثل مقطع من الكتاب أأو مقال. وأأضاف أأن هناك أأمثةل قد تسمح الكبرية، 

ىل أأّن مسأأةل الرتخيص معقدة حيث  بأأحد الأمرين فقط أأو قد تسمح بلكهيام، ولكن يف ظروف خمتلفة بعض اليشء. وأأشار اإ

جابة بس يطة وواحضة. ورّصح أأّن القو  انني اليت تتناول العقود والرتاخيص ليست مفصةل للغاية، بل أأهّنا ل ميكن احلصول عىل اإ
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ىل أأن الرتخيص أأو العقد غري قابل للتنفيذ. ومل يقّدم الربوفيسور أأية معلومات حول نوع الرتخيص اذلي ميكن  تشري اإ

 اي.اس تثناؤه من هذه املعادةل. وأأشار اإىل رضورة مشاركة اخلربات فامي يتعلق بتنفيذ بعض هذه القضا

يكولوجيا املعرفية ) .171 ىل أأن ادلراسة مل تأأتِّ عىل ذكر أأي يشء متعلق بقضااي KEIوأأشار ممثل املؤسسة ادلولية لالإ ( اإ

ىل اتفاقية برن بشأأن البدلان النامية اليت حتتوي عىل أأحاكم تسمح للبدلان ابس تخدام تراخيص  التسعري املبالغ فيه ابلإشارة اإ

ل ىل أأّن البند اذلي ينص عىل ذكل هو بند معقد زامية عندما تعترب الأسعار مرتاإ فعة أأو غري اعتيادية ابلنس بة للبدلان، وأأشار اإ

ذ أأنّه قد يكون مفيدًا  دراجه يف ادلراسة اإ ىل أأن هذا البند يشلك عنرصًا أأساس يًا جيب اإ ُمدَرٌج يف امللحق.  كام أأشار املمثل اإ

عن رأأيه حول مدى تعمق البدلان بفهم امللحق اذلي تس تفيد يف املناقشات. وطلب الوفد من الربوفيسور كروز أأن يعرب 

عداد بعض املواد اليت ترشح مفاعيل امللحق، مع الرتكزي بشلك كبري  ذا اكن من املناسب أأن تنظر الويبو يف اإ منه، وسأأهل اإ

 هنا.عىل مؤسسات التعلمي والبحث، ولكن أأيًضا عىل املكتبات فهو أأمر هيّم بعض البدلان اليت قد تس تفيد م

ىلوردًا عىل التعليقات، أأشار الربوفيسور كروز  .172 أأنه يف دراسات سابقة مّت ذكر البدلان اليت تناولت ملحق برن أأو  اإ

البعض مهنا، وقد تبنّي أأّن هذه البدلان سنت بعض القوانني اليت تعكس بعض ما ورد يف ملحق برن. وأأضاف الربوفيسور 

ىل حد كبري عىل القوانني اليت اكنت تنطبق بشلك رصحي عىل امل  كتبات. وذكر ابلتايل أأّن أأن ادلراسات اليت يقوم هبا تركز اإ

ادلراسات اليت أأجريت عىل البياانت الأولية اكنت منبثقة مبارشة من حمتوى التصنيفات، وأأّن هذه التشاهبات انمجة عن هذه 

ذا اكن القانون الوطين ل يذكر قضااي متعلقة ابملكتبات اكلتسعري مثاًل، فمل تكن هذه القضااي واردة يف  البياانت. ابلتايل، اإ

نه ل ميكن النظر يف هذا الأمر عند العمل بشلك جامعي مع الهيئة ال  بياانت لأهنا غري موجودة يف القوانني. وهذا ل يعين أأ

الترشيعية أأو مع الأهجزة الترشيعية. ومع ذكل، مل يذكر هذا الأمر يف س ياق التحليل القانوين الفعيل. ولحظ الربوفيسور 

نه اكنت هناك بعض الطرق غري املبارشة، مثل اتفاقية برن وملحقها، وقضااي متعلقة ابختبار اخلطوات الثالث ومصاحل  كروز أأ

نّه ميكهنا أأن تنطوي عىل يشء ما يف قضية التسعري، وهو ما مل يمت ذكره يف  ىل أأ ىل ذكل، مشريًا اإ أأحصاب احلقوق، وما اإ

 القانون وابلتايل ل ميكن تطبيقه.

نّه ميكن اعتبار اس تثناءات SCAللمحفوظات ) سكتلنديالأ نيابة عن اجمللس  CFLEوحتدث ممثل  .173 ىل أأ (، وأأشار اإ

مؤسسة  50وأأضاف املمثل أأن أأقل من  الاحتاد الأورويب املتعلقة ابملصنفات اليتمية منوذجًا لسن قانون املصنفات اليتمية.

أأن الربانمج اكن قد جسل أأقل من للرتاث الثقايف اس تخدمت اس تثناءات الاحتاد الأورويب للمصنفات اليتمية. وكشف املمثل 

مصنفًا يتاميً يف قاعدة بياانت املصنفات اليتمية يف الاحتاد الأورويب التابعة مجلعية ماليك حقوق امللكية الفكرية  6000

(IPO.)  وذكر أأن هذا الأمر يظهر بعض أأسوأأ الهُنج املتبعة لتخليص احلقوق. ورّصح أأّن مؤسسات الرتاث الثقايف تتحمل

ف معامالت مرتفعة للقيام ببحث دؤوب قبل تطبيق الاس تثناء املنصوص عليه قانواًن، وتتحمل تاكليف بعد تطبيق تاكلي

ذا اكن التصنيف  الاس تثناء عندما يكون هناك احامتل أأن يظهر أأحصاب حقوق املصنفات اليتمية. وتساءل املمثل عام اإ

ذا تُعترب تاكليف املعامالت املرتفعة أأحد العنارص المنوذيج سيشمل املصنفات اليتمية، بشلك رصحي أأو مضين.  كام تساءل اإ

الواردة يف العمود الرابع ويه عنارص قيد النظر، وذكل يف حال مشل التصنيف المنوذيج املصنفات اليتمية وقضااي الترشيعات 

  احلالية، مثل ترشيعات الاحتاد الأورويب وترشيعات اململكة املتحدة.

وز بأأن هناك أ راء خمتلفة حول ترشيعات الاحتاد الأورويب للمصنفات اليتمية وترشيعات ورّصح الربوفيسور كر  .174

املصنفات اليتمية املطبقة يف بعض البدلان حول العامل. وأأضاف أأنه جيب البحث يف هذا النطاق بشلك أأكرب، من أأجل التأأكد 
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دراج املصنفات اليتمية. نه سيمت اإ ىل أأ ىل العمل املمتاز اذلي قام به  من حسن سريه أأم ل. وأأشار أأيضا اإ نه سيستند اإ وكشف أأ

ماكنيات املصنفات اليتمية، وخاصة يف س ياق تطوير التصنيف المنوذيج )وهو  الربوفيسور ساتون وأ خرون لس تكشاف اإ

ىل أأن دور احملفوظات ليست املنظامت الوحيدة اليت تواجه قضااي املصنف ات مشابه لتصنيفات معل دور احملفوظات(. وأأشار اإ

يضًا واملكتبات واملعلمني واملؤلفني.  اليتمية، مذكرًا أأّن هذا حال النارشين أأ

ىل توفري أأسس لتحليل القضااي مضن  CFLEوشدد ممثل  .175 طارعىل الاسرتاتيجية املعمتدة يف التقرير الرامية اإ  اإ

ىل أأن غالبية معليات الاس تحواذ اليت تقوم هبا املؤسسات الأاك دميية والتعلميية أأصبحت ال ن رمقية املكتبات. وأأشار املمثل اإ

وذكل يف كندا ويف بعض البدلان الأخرى. وسعى املمثل ملعرفة ملاذا قّل ذكر تأأثري حرص الوصول اإىل املصنفات ابلطريقة 

ءات الرمقية عىل اس تثناءات املكتبات. فذكر عىل سبيل املثال، تطبيق تدابري امحلاية التكنولوجية والتجاوز التعاقدي لس تثنا

 املكتبات القانونية مثل الاس تخدام العادل واتفاقيات الرتخيص. 

ورّصح الربوفيسور كروز، بأأّن قضية التجاوز التعاقدي مل حتظَ بقدر كبري من الاهامتم سواء يف التقرير السابق أأو يف  .176

ىل أأّن سبب هذا الأمر هو أأّن تكل ا لقضية ل حتظى بقدر كبري من التصنيف المنوذيج واكن ذكل قد ُذكر سابقًا، مشريًا اإ

ىل القوانني، من املمكن حتديد بعض املواضيع اليت جيب  ىل أأن التصنيفات المنوذجية تستند اإ الاهامتم يف القوانني. ونظًرا اإ

ىل قامئة القضااي املطلوب النظر فهيا أأو اليت جيب أأن حتظى مبزيد من الاهامتم. فتُدرج تكل القضااي املثارة لإجر  ضافهتا اإ اء اإ

مناقشات أأكرث فعالية. وذكر الربوفيسور أأّن التقرير يسلط الضوء عىل الطرق والتقنيات اخملتلفة اليت اعمتدهتا ادلول لتطبيق 

ىل حامية الاس تثناءات. وتضمن التقرير تفاصيل أأكرث دقة من تكل الواردة يف  تدابري امحلاية التكنولوجية يف حماوةل رامية اإ

يُعترب من املمكن التعامل مع تكل القضية عىل أأهنا واحدة من القضااي اليت ترد يف العمود الرابع التصنيف المنوذيج، ولكن 

وعىل أأهنا قضية ذات صةل جديرة ابلهامتم واملعاجلة. ومع ذكل، لحظ الربوفيسور كروز أأن البدلان عاجلهتا بطرق خمتلفة 

نّه ل جيب للغاية. وأأضاف أأن هذه القضية مل حتظ ابهامتم كبري لأنه مي ىل أأ كن تلخيصها بلكامت قليةل. فأأشار عىل سبيل املثال، اإ

نه يعين أأن هذا الأمر غري همم نسبيًا. واعترب أأّن  تفسري اختيار التكنولوجيات الرمقية والتطبيق يف ممارسة الاس تثناءات عىل أأ

 هذا الأمر جيب أأن يعد من الأولوايت عند سّن الترشيعات املس تقبلية.

ىل أأن التصنيف يُعترب أأداة عظمية لرمس الس ياسات الوطنية.  وأأشار وفد .177 الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها اإ

ماكنيةوحبث املمثل  امجلع بني الواثئق وفوائده ملساعدة املرشعني عىل صياغة ترشيعات أأبسط وأأكرث متاساًك حلق املؤلف،  اإ

 ملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف. ترشيعات تغطي احتياجات مؤسسات الرتاث الثقايف وا

وذكر الربوفيسور كروز أأّن بدلان العامل الثالث تتابع ما تقوم به الويبو ابلتصنيفات واملعلومات والتقارير وادلراسات  .178

لفة من والتحاليل القانونية وغريها من البياانت الواردة؛ وشدد عىل أأنّه من الرضوري ترس يخ املفاهمي وتنس يقها عرب جمالت خمت

نواع خمتلفة من املؤسسات الثقافية يف حال قامت اجملموعة بوضع صك يدمع تكل الاس تثناءات  الاهامتمات املتشاهبة، وأأ

نه من املهم حتديد ما يه النقاط التفصيلية ذات الأولوية القصوى وتوضيح ما  اجملاورة يف توجيه مس تقبل التمنية. وأأضاف أأ

ليت ل جيب تضميهنا يف التوجهيات أأو يف الصكوك، وتكل اليت تساعد فعليًا يف توجيه يه عنارص التصنيفات التفصيلية ا

ىل أأن أأحد أأهداف  الأعامل الترشيعية. وأأعرب الربوفيسور كروز عن أأمهية مواءمة قانون حق املؤلف ادلويل مشريًا اإ

مة للقانون من أأجل التنبؤ ابجلوانب التفاقيات واملعاهدات والصكوك ادلولية الأخرى هو حتقيق درجة معينة من املواء

يس املزيد من الأمهية حيث تالقانونية، والفوائد الأخرى لسن الترشيعات يف خمتلف البدلان. وذكر أأن هذا املوضوع س يك
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نّه من املمكن الاستشهاد بمنوذج معاهدة مراكش خاصة يف س ياق أأصبحت فيه  ىل أأ نوقشت قضااي النقل عرب احلدود فأأشار اإ

ىل أأي مدى ميكن دولتان  ن مل تكن متطابقة حىت يف بعض النقاط. وحتدث اإ طرفني يف املعاهدة وابلتايل دلهيام قوانني مماثةل، اإ

نواع خمتلفة من املؤسسات الثقافية  جملمتع حميل أأن يطور الصكوك وأأن يدمج بعض املفاهمي التفصيلية ويعاجلها عرب أأ

ذا اك نت الأمور ستسري يف اجتاه معني. ورّصح أأّن من شأأن ذكل أأن يساعد عىل واملؤسسات التعلميية. ومع ذكل، تساءل اإ

صياغة القانون اخلاص هبذه القضية للتقدم يف اجتاه ُمنتِّج ومفيد ومعيل حيرتم مصاحل أأحصاب احلقوق واملؤلفني والنارشين 

جيه املناسب لتسهيل سن الترشيعات واملكتبات وامجلهور واملتاحف ومؤسسات التعلمي وغريها من اجلهات الفاعةل ويوفر التو 

 يف خمتلف العوامص. وأأضاف أأن املناقشات جيب أأن تبدأأ حول العنارص ذات الأولوية القصوى لصياغة القانون ذي الصةل.

ذا جعل أأحد دور احملفوظات نسخة من معل ما متاحًة IFJوأأكد وفد الاحتاد ادلويل للصحفيني ) .179 نه اإ ( عىل أأ

ذا اكن مسموًحا اس تخدام العمل بشلك أأكرب، ذاكرًا عىل سبيل املثال للمس تخدم، مفن مسؤولية ذ كل املس تخدم حتديد ما اإ

ىل قلب القضااي املثارة للترشيعات ودور احملفوظات واملكتبات يف عامل  نسخ الكتب. فاعترب الوفد أأن هذا املوضوع يوصلنا اإ

يران بدت وكأهنالإنرتنت ىل أأن الردود عىل وفد اإ ا ادعاء قوي بأأن دور احملفوظات هو جمرد وس يط، مرّصحًا أأّن . وأأشار الوفد اإ

ىل أأّن الاحتاد  الإنرتنتاملكتبات ودور احملفوظات جتعل الأعامل متاحة عرب  للجمهور العاملي فتقوم مقام النارش؛ وأأشار اإ

اتحهتا الأعامل من خالل ممارسة الإدارة امجلاعية مع وسطاء وسائل التواصل  الأورويب يُدرك أأنه جيب ماكفأأهتا عىل اإ

اتحة املصنفات يف  ىل اإ الاجامتعي التجاريني. وذكر مرة أأخرى بقوانني بعض البدلان، مبا فهيا قوانني بريطانيا العظمى اليت تشري اإ

ىل معرفة كيف ميكن للجنة أأن تتعامل مع هذا التناقض، حيث  احملطات اخملصصة كوس يةل ملعاجلة هذه املسأأةل. وسعى الوفد اإ

ذا اكن جيب أأن تتيح املكتبات أأو دور احملفوظات املصنفات مطلواب  من دار احملفوظات أأن يصبح انرًشا. وتساءل اإ

 للمس تخدمني الفرديني، ورمبا أأن تكون ملزمة بتثقيفهم حول اس تخدامات املصنفات اليت ميكهنم أأن يس تفيدوا مهنا.

ىل أأن الواقع اذلي يواهجه الأ  .180 واملنظامت، أأي  الأطرعضاء هو الأنواع اخملتلفة من وأأشار الربوفيسور كينيث كروز اإ

خمتلف اجملموعات واجلهات الفاعةل والأفراد والأطراف املعنية واملقصود هبا املؤلفني والنارشين واملكتبات ودور احملفوظات، 

نّه عندما يقوم واكن هناك اختصار يذكّر بأأنه يف الواقع مثة مصاحل مشرتكة يف مجيع املواضيع مجليع اجلهات املذكو  ىل أأ رة. وأأشار اإ

املؤلفون اببتاكر مصنفات جديدة، تظهر حاجة اإىل الاهامتم بعملية التأأليف لأن بعض الأشخاص اكنوا شديدو احلرص عىل 

ىل أأن الأمر يعكس مصاحل مؤلف العمل، وأأّن النارشين هممتني ابلعثور عىل  مؤلفاهتم أأو العكس. يف كتا احلالتني، أأشار اإ

عامل ومشاركهتا. وحيبذ املؤلفون النارشين اذلين يفكرون يف هذا الاجتاه. وذكر الربوفيسور ان املكتبات هممتة جبمع أأفضل الأ 

ىل املواد ليك يس تطيع املرء حتديد من هو املؤلف اجليد أأو النارش  ىل أأمهية الوصول اإ املعلومات ونرشها وتبادلها. وأأشار اإ

ن َدور املكتبات أأو دور  اجليد. وعىل غرار املكتبات، تلعب دور احملفوظات دور الوس يط وغالبا ما تؤدي هذا ادلور. واإ

ماكنيةاحملفوظات هو جعل املصنفات متاحة همام اكنت الظروف. وهذا يعين أأحيااًن حرص  الاطالع عىل املصنف يف مبىن  اإ

ىل املؤسسة لالطالع عليه؛ أأما ىل القدوم اإ ابلنس بة لأنواع أأخرى من  املؤسسة فقط حيث يكون املس تخدم مضطرا اإ

اتحة هذا العمل عىل نطاق أأوسع. وكرر بعض املالحظات اليت قدهما  الأعامل، ويف ظل ظروف خمتلفة، قد يعين هذا الأمر اإ

يف عرضه حول تنوع املصنفات حيث ختتلف مصاحل املؤلف حبسب املصنفات املنتجة. فتختلف اهامتمات دور احملفوظات 

ّن النارش ل حيظى مبلكية يتعلق ب فاميواملكتبات  ىل أأ أأنواع معينة من الأعامل. أأما اهامتمات النارش فهيي خمتلفة للغاية. فأأشار اإ

حق املؤلف حفسب ولكنه يف بعض احلالت يكون أأكرب املس تفيدين من الاس تثناءات اليت تسمح ببعض الاس تخدامات 

ىل  ىل احملدودة والاس تخدام املنصف والعادل واليت تسمح ابلوصول اإ املصنفات واس تخداهما واحلصول علهيا ابلإضافة اإ

اتحهتا حبيث حتّصل قميهتا ليس من الناحية الاقتصادية  اس تخدام تكل املصنفات يف املنشورات مث السامح بتوزيعها ونرشها واإ
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نه عىل الرمغ من عدم كفاية الفئات والعال مات، جيب التنبه فقط، ولكن من الناحية الفكرية أأيًضا. وذكر الربوفيسور كروز أأ

نّه س يكون من احلمكة اعامتد حمك جيد مينح املكتبات واملس تخدمني  ىل أأّن مجيع الأعضاء يس تفيدون من تكل الأحاكم وأأ اإ

ىل أأن القوانني اجليدة تساعد أأيضًا املكتبات أأو أأي  الهنائيني حقوقًا بشأأن بعض الأمور اليت قد تكون مفيدة للجمهور. وأأشار اإ

ىل أأحصاب احلقوق، يكون اغتنام أأي فرصة معطاة  مس تخدم أ خر عىل ىل الوصول اإ معرفة حدوده، وابلتايل، عند احلاجة اإ

مبوجب اس تثناء تذكّر ابلحرتام والالزتام واستيعاب أأين تنهتيي حدود الفرصة ومىت يصبح من الرضوري التصال بأأحصاب 

 احلقوق. 

ىل دور احملفوظات.ودعا الرئيس الربوفيسور دانيال سينغ لعرض حتليل التص  .181  نيف المنوذيج للمكتبات مع الإشارة اإ

وقدم الربوفيسور دانيال سينغ التقرير الأويل عن التصنيف المنوذيج للتعلمي اذلي ميكن العثور عليه عىل الرابط التايل  .182

(: 2019أأبريل  4)جلسة بعد الظهر، يوم امخليس 

https://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/38#demand 

 وفتح الرئيس اجملال لطرح الأس ئةل املتعلقة ابلعرض اذلي قدمه الربوفيسور دانيال سينغ. .183

حدى القضااي اليت جتري مناقش هتا يف الوقت الراهن داخل اللجنة يه .184 ىل أأن اإ احلل املعياري  وأأشار وفد الأرجنتني اإ

احملمتل للتقييدات والاس تثناءات. وأأضاف الوفد أأن الرتكزي ينصب بشلك أأسايس عىل املامرسات اجليدة اليت تتبعها بعض 

اجلامعات اليت قدمت مواد للطالب كجزء من برانمج معني أأو من دورة حمددة. ومت ذكل من خالل منصات مودل 

(Moodleأأو منصات افرتاضية أأخرى حيث مي ) كن اس تخدام املواد يف فصول الأس تاذ. وقد طبقت اجلامعات هذه

املامرسات اجليدة ابلتعاون مع الطالب والأساتذة، ومشلت أأيضا العقوابت الأاكدميية. واكنت هذه املواد متاحة مبوجب عقد 

نه ترخيص لأنه مت ابرام اتفاق مع منظمة الإدارة امجلاعية ذات الصةل. وعندما أأاتحت اجلامعة امل ىل أأ واد للطالب، أأشارت اإ

يتعلق ابملواد اليت اس تلموها. ورّصح الوفد أأّن هذا الأمر هو حماوةل لتجنب املواقف اليت  فاميجيب علهيم الترصف حبسن نية 

يالءيصبح فهيا الطالب موزعني للمحتوى، دون  ىل أأّن هذه املامرسات وضعت  اإ أأي اعتبار حلقوق الأطراف الثالثة. وأأشار اإ

ذا  ولية يف حال حدوث أأي انهتاك وعرىضالطالب يف موضع مسؤ  للتعليق أأو عقوابت أأاكدميية أأخرى. وسأأل الوفد عام اإ

ذا اكن تطبيق هذا النوع من العقوابت ضد الطالب اذلي ل  يترصف حبسن نية متت مالحظة هذه املامرسات اجليدة اإ

ذا اكن هناك حل أأفضل ملعاجلة التعارض بني احلق يف التعلمي واحلق يف حامية حق  س يكون مناس ًبا وفعاًل. كام سأأل عام اإ

 املؤلف.

ذ أأهّنم قاموا بنسخ املواد. وأأشار  .185 نه بصفته معلًما، واجه هذه املشلّكت مع الطالب اإ وذكر الربوفيسور دانيال سينغ أأ

ىل أأّن املامرس ذا الزتم املدربون بذكل. وذكر مثاًل عىل املامرسات اجليدة املعمتدة يف مؤسس ته، وهو أأن اإ ات اجليدة س تَُطبَّق اإ

ىل أأن هذا الإجراء قد حذر الطالب من عواقب التعدي  املواد املس تخدمة قد مت ترخيصها من قبل مؤسسة التعلمي. وأأشار اإ

عادة توزي الأخرى اليت اعمتدوها  الاسرتاتيجيةع أأو مشاركة املواد املعنية. واكنت عىل هذه الأمور حيث ليس من املفرتض اإ

عادة توزيع هذه املواد، سيتحمل  نّه يف حال اإ ىل أأ يه ختصيص نسخة للطالب من خالل طباعة الامس عىل املواد. وأأشار اإ

نرش املواد عىل نطاق واسع. هؤلء الطالب املسؤولية. وتبنّي أأّن الطباعة عىل لك صفحة من املواد صّعبت عىل الطالب 

وكشف الربوفيسور أأن للمدربني أأيضا دورًا حاسامً جيب أأن يقوموا به. وذكر أأّن بصفته ابحثًا يف العلوم الإنسانية وعلوم 

عادة التوزيع. كام ذكر أأّن مفهوم النفاذ  المكبيوتر فقد حبث عن مواد ل حتمل الكثري من أأعباء حق املؤلف لالس تخدام واإ

https://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/38#demand
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اذلي أأصبح ال ن شائًعا بني اجلامعات حول العامل هو عبارة عن ترتيب ميكن للجامعات أأن تتعاون من خالهل ليسمح  املفتوح

ىل خمازن املعلومات اخلاصة هبا واليت ليست مربوطة بشلك عام بأأغراض تعلميية. وأأعرب عن  بعضها للبعض ال خر ابلوصول اإ

ع شوطا طويال حنو معاجلة بعض الاعتبارات املمتازة اليت نوقشت من حيث ثقته يف أأن هذه املامرسات اجليدة ميكن أأن تقط

جياد  التوازن بني احتياجات أأحصاب احلقوق واحتياجات التدريس. اإ

يرانوتساءل وفد  .186 ذا اكنت العنارص الواردة يف العمود الرابع ويه عنارص قيد النظر،  –)مجهورية  اإ الإسالمية( عام اإ

ىل التعريفات الرئيس   ية يف الإطار القانوين احلايل اليت تتطلب وضع املزيد من املعايري ولكن ليس ابلرضورة عىل تشري اإ

وجه القصور يف الإطار  ن هذه يه أأ ذا اكن من الصحيح القول اإ املس توى ادلويل. وأأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإ

 القانوين احلايل أأم ل. 

ىل أأن ذكل يع  .187 ىل أأن قانون حق املؤلف يف وأأشار الربوفيسور دانيال سينغ اإ متد عىل الفقه القانوين املعين. كام أأشار اإ

أأسرتاليا اكن الأطول يف العامل واكن شاماًل بسبب قدرته عىل التعامل مع هذا العدد الهائل من القضااي املذكورة يف العمود. 

 ّ ن نه نظرًا لشمولية قانون حق املؤلف يف أأسرتاليا، ل يعتقد أأ عىل أأي ثغرات. بل عىل العكس،  حيتويه وذكر الربوفيسور أأ

ىل ادلول الأعضاء الأخرى حيث ما من طرق سهةل حلل هذه القضااي يف قوانني  ىل أأّن ذكل خمتلف نسبيًا ابلنس بة اإ أأشار اإ

نه يف العديد من السوابق  ىل املسؤولية غري املبارشة وذكر أأ حق املؤلف اخلاصة هبذه ادلول. وأأشار عىل سبيل املثال اإ

ضائية لدلول الأعضاء، مل يمت الاعرتاف حىت مبفهوم مسؤولية الوس يط الثانوي أأو املسؤولية القانونية. وعىل الرمغ من أأن الق

نه اكن رضوراًي لقضية املسؤولية الواقعة عىل مؤسسات التعلمي، والأطراف الثالثة اليت  ل أأ هذا الأمر قد اختذ بعًدا خمتلًفا، اإ

جراء ادلورات التدريبية عرب ساعدهتا يف حتقيق التعمل ع . وسواء اكنت تُعترب هذه الأمور ثغرات أأو قضااي الإنرتنتن بعد أأو اإ

لهياجيب حلها عىل مس توى أأعىل، يعمتد الأمر عىل رغبة ادلول الأعضاء يف التعامل مع ذكل، لأنه ميكن النظر  عىل أأهنا  اإ

هنا مسأأةل حتديد الأولوايت ثغرات ولكن أأيًضا عىل أأهنا مراحل يف مشوار تطوير قوانني ح ق املؤلف لدلول الأعضاء. ورّصح أأ

ذا اكنت املشلكة تمتثل بأأن عىل احدى ادلول الأعضاء املعنية الرتكزي عىل أأن تتيح مؤسسات  والأمور املهمة فعليًا. ذلا، اإ

نوية لأهنا تقوم عىل أأساس سهوةل والتعمل عن بعد يه ذات أأمهية اث الإنرتنتالتعلمي املواد املعنية، تصبح دورات التدريب عرب 

ىل املواد املعنية من قبل مؤسسات البحث الرتبوي. ومن خالل هذا التفسري، اعترب الربوفيسور أأنّه أأوحض ملاذا تقع  الوصول اإ

 القضااي أأو العنارص يف الفئة الرابعة يف مناطق الغامضة.

أأن اس تخدام تكل الصكوك ك ليات  يف سبيل التمنيةمؤسسة أأمرياك الالتينية لأحباث امللكية الفكرية ورّصح ممثل  .188

نه ل يرى أأي انعاكس للقدرة الاقتصادية أأو ملس توى التمنية الاقتصادية لبدل معني. ومع ذكل،  ىل أأ للرقابة فكرة ممتازة. وأأشار اإ

ىل أأن قدرة البدل الاقتصادية ومس توى التمنية فيه س يؤثران عىل قدرته عىل دفع مثن الرتخيص.  وبناء عىل ذكل، تساءل أأشار اإ

ذا اكن ينبغي مراعاة هذه اجملالت يف الصكوك ادلولية، عىل النحو املنصوص عليه يف اتفاقية برن مثاًل، حيث  املمثل عام اإ

ذا اكن الهنج املعمتد يف الرشاكت مناس بًا لتباعه يف الصكوك ادلولية.  تاُلَحظ مرونة خاصة للبدلان النامية؛ وتساءل عام اإ
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املمثل عن القضااي اليت مت حتديدها أأو اليت ميكن حتديدها عىل أأهنا مصاحل مرشوعة للأنشطة التعلميية ولكن مل يمت وتساءل 

دراهجا بعد يف الأحاكم القانونية اليت مت النظر فهيا.  اإ

 ان.وذكر الرئيس أأن من بني أأمور أأخرى، س يأأخذ صانعو الس ياسات يف الاعتبار الوضع الاقتصادي الاجامتعي للبدل .189

ىل ما هو وارد يف الصفحة  .190 نه أأشار اإ يتعلق بتلكفة الرتخيص،  فاميمن العرض  10وذكر الربوفيسور دانييل سينغ أأ

حبيث اكن ذكل للقيام بنسخ قابةل للتشكيل. ولقد أأجريت مناقشات حول الأجور عند تناول القضااي الواردة يف العمود الرابع 

ىل أأّن هذا  ذا اكنت التقييدات بأأمكهل. وأأشار الربوفيسور اإ ىل التساؤل بشأأن التوازن، فتساءل عام اإ الأمر يدعو اإ

ذا اكنت هناك بعض ال اثر الاقتصادية املرتبطة ابلتاكليف. وذكر عىل سبيل املثال، فرض  والاس تثناءات جمانية حقًا أأو ما اإ

ل يتجزأأ من ذكل، ولكن كام ُذكر سابقًا،  رضيبة عىل املواد أأو عىل معدات النسخ. وتُعترب التلكفة والقضااي الاقتصادية جزء

جراء تقيمي للأحاكم عىل أأساس الوضع الاجامتعي والاقتصادي لدلول الأعضاء. وفامي يتعلق  فاإن هذا الأمر ل يمتثل يف اإ

 لإاتحة وجود أأنواع من الأنشطة اليت تغطهيا التقييدات والاس تثناءات أأم ل، اقرتح الربوفيسور اعامتد صيغة واسعة ماكنيةابإ 

ىل التفسري املوسع ميكهنا أأن تغطي لك  10.2الاس تخدام لأغراض التدريس كام هو احلال يف املادة  من اتفاقية برن، فنظرًا اإ

ىل اخلامتة حيث متت صياغهتا معًدا عىل أأوسع نطاق ممكن؛  ىل أأنه خالل مؤمتر س توكهومل، توصل املندوبون اإ يشء. وأأشار اإ

ىل هذا احلد ل يوفر أأي توجيه عىل الإطالق ولكن كام اكن قد ذكر الربوف  يسور كروز أأيًضا، فاإن وجود حمك واسع النطاق اإ

دراهجممن حيث تطبيق التفاصيل. من مه خمتلف املس تخدمني اذلين ميكن  مضن الأنشطة التعلميية أأو أأغراض البحث أأو  اإ

ذا اكن دلى املس تفيد املعين نظرة يف تقدمي التعلمي ابملراسةل أأو التعمل عن بعد  مضن قضااي أأخرى مثل ما ميكن أأن حيدث اإ

لغاية الرحب؟ هل ميكن أأن يكون هذا املس تفيد مؤهاًل لالس تفادة من التقييدات والاس تثناءات املنصوص علهيا يف القوانني 

ت من التعلمي املعنية؟ وأأوحض أأّن لهذا السبب س يكون هناك دامئًا اختالفات أأو تبادلت يف التعلمي. لك هذه التعقيدات جعل

 جماًل رائًعا لدلراسة، مبا أأّن التعلمي والبحث الذلين اكان متناقضني تقريًبا لبعضهام البعض ميثالن نفس نطاق التعمل من بدايته اإىل

نه ىل أأ ىل الطرق اخملتلفة يف تلقيه وتقيميه. وأأشار الربوفيسور سينغ اإ نشائه املعرفة اجلديدة، ومن الطرق اخملتلفة لتقدميه اإ اكن  اإ

غامًضا ومراًن للغاية، ولكن يف نفس الوقت اكن ديناميكًيا جًدا ليبقى عىل اطالع مبختلف الابتاكرات والطرق اليت تساعد 

نه س يكون من الصعب صياغة  عىل فهم ودراسة العقل البرشي، مع التقدم يف التكنولوجيا وفهم ادلماغ بشلك أأفضل. وذكر أأ

 فاميثغرات عىل الإطالق لأن التعلمي ل حدود هل. وأأضاف أأن توقعات الناس حمدودة  حمك يغطي لك القضااي ول حيتوي أأي

نواع  نه من املمكن وضع حمك شامل واسع النطاق يتناول مجيع أأ يتعلق ابلأشاكل اليت ميكن أأن ينطوي علهيا التعلمي. وذكر أأ

نه من املهم وضع أأحاكم حمددة بوضوح وحمايدة من  الأنشطة التعلميية يف ترشيعات حق املؤلف احمللية. وأأعرب عن اعتقاده أأ

نواع خاصة من الأنشطة التعلميية اليت  الناحية التكنولوجية يف ترشيعات ادلول الأعضاء اليت تتعامل عىل وجه التحديد مع أأ

نه طاملا يمت الالزتام ببعض  القواعد أ عطيت الأولوية من قبل احدى ادلول الأعضاء لأغراض خاصة هبا. واقرتح أأيًضا أأ

، وشدد عىل عدم الإرسالالأساس ية للصياغة اجليدة مثل احلياد التكنولويج )ل حاجة حلرص بند بنوع معني من أ ليات 

الاحنصار بشلك معني من التعلمي وبطريقة تدريس معينة(، جيب أأن يكون احلمك أأكرث قدرة عىل الصمود يف وجه تقلبات 

 وتبدلت الوقت والتعلمي.

بشأأن الاختالفات بني العوامل واملعايري اليت توضع مبوجهبا  ( توضيحاً Communiaة كومونيا )وطلب ممثل منظم .191

عنارص معينة يف العمود الثالث ل يف العمود الرابع. وأأضاف املمثل أأن دلى املنظمة بعض القضااي املتعلقة ابلتفسري. وأأشار 

ىل أأن قضية النسخ احملدود مّوحضة يف العمودين الثا لث والرابع وكذكل قضية عدم توافر الرتاخيص مت حتديدها يف الك املمثل اإ
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العمودين لتكل احلقوق. فقد اعتقد ممثل املنظمة أأن العمود الثالث للعنارص املشرتكة وأأّن الرابع للقضااي املفتوحة ولكهنا ظهرت 

نّه جيب  در يف الك العمودين. وذكر أأن قضية توفري الرتاخيص ليست شائعة وابلتايل أأ يف العمود الرابع وليس يف العمود  اهجااإ

يتعلق هبذه القضية، أأشارت  وفاميالثالث. أأما القضية الأخرى اليت أأثريت فهيي قضية الاس تخدام اخلاص أأو الشخيص. 

ىل أأنه جيب  تالفادلراسة )يف العمود الثالث( اإ نه مل يكن عىل عمل هبذا التقييد  30النسخة يف غضون  اإ يوًما. وكشف املمثل أأ

نّه قضية مفتوحة أأو تفصيل متعلق ابلتنفيذ يف العمود الرابع. وسأأل عىل أأي أأساس متّ يف  أأورواب واقرتح أأن يمت تصنيفه عىل أأ

براز حقوق  وفاميذكر بعض احلقوق عىل أأهنا أأساس ية أأو اثنوية.  ىل املصنفات(، مت اإ يتعلق مبوضوع وصول املؤسسات )اإ

دراهجاثل املنظمة أأنه جيب التواصل والأداء كحقوق اثنوية. ورّصح مم   كحقوق أأساس ية. اإ

وأأوحض الربوفيسور دانيال سينغ قضية التفريق بني عنارص التقييدات والاس تثناءات القانونية والعنارص قيد النظر.  .192

ىل ش به توافق يف ال راء واسع أأو ضيق النطاق دون أأن يكون دقيقا بلغة الأر  قام وأأضاف أأن الهنج املتبع يعمتد عىل التوصل اإ

نه نظًرا لوجود عدد حمدود من الرسوم التوضيحية غري املهمة لهذا الهنج اذلي مت  حول ما يُعتَرب فعليًا توافق يف ال راء. وذكر أأ

ىل أأّن هذا  اس تخدامه للتقييدات والاس تثناءات، سيمت حتديده حتت عنارص التقييدات والاس تثناءات القانونية. وأأشار اإ

عىل وجود توافق أ راء من جانب بعض ادلول الأعضاء عىل الأقل بشأأن عنارص التقييدات  الأساس املنطقي هو للتأأكيد

ىل أأن هذه العنارص ليست جمرد أأشاكل بل يه مأأخوذة من   204والاس تثناءات القانونية الواردة يف العمود الثالث. وأأشار اإ

نّه اكنت دلو  1723ونصوص ترشيعية  ىل  30ل أأعضاء فرتة ممتدة عىل مادة متت دراس هتا للبحث السابق. وذكر أأ يوًما، وأأشار اإ

دول أأعضاء دلهيا متطلبات خاصة للتقييدات والاس تثناءات. وأأوحض أأن العديد من عنارص التقييدات والاس تثناءات 

ىل توافق يف ال راء ح نّه مل يمت التوصل اإ يث اكن القانونية املدرجة يف العمود الثالث تُعترب من الشواغل الرئيس ية ولكنه ذكر أأ

هناك اتساق خاصة وأأن بعض ادلول الأعضاء ترغب يف نسخ مفاهمي مماثةل من ترشيعات حق املؤلف دلول أأعضاء أأخرى. 

ويفرس هذا الأمر الفرق بني العمودين الثالث والرابع. فهو يربز الاختالفات احلاسوبية واملفاهميية عىل حد سواء، وابلتايل 

جاابت مفتوحة. وفامي يتعلق بقضية توافر متيل العنارص الواردة يف العمود ا ىل أأن تكون لها اإ لرابع واليت يه قيد النظر اإ

ىل أأّن ليس لبعض ادلول الأعضاء مثل هذا احلمك يف قوانيهنا. وعىل الرمغ من أأن ادلول الأعضاء الأخرى  الرتاخيص، أأشار اإ

ما يكفي من املؤهالت اللغوية اليت قد ل تزال تتطلب دلهيا مثل هذه الأحاكم يف قوانيهنا، فقد اس تنتج الربوفيسور أأن هناك 

يتعلق مبوضوع  وفاميمزيًدا من التفصيل واملناقشة خاصة من حيث التقلبات اللغوية ادلقيقة املرتبطة ابلأحاكم القانونية نفسها. 

اثرة قضية هممة ويه تقاطع القيود والاس تثناءات مع رشوط الرتخيص وحتديد التدابري اليت جيب  الرتاخيص، لقد متّت اإ

ن الرخصة مل تقدم كمتديد للتقييدات والاس تثناءات  يتعلق بتكل  فاميالكثري  ولكهنا قدمتاختاذها. وبعبارة أأخرى، فاإ

نه عىل اس تعداد لتوضيح، التقييدات والاس تثناءات اذلي اك ن يشلك أأحد الشواغل الكبرية للمؤسسات التعلمي. وأأوحض أأ

 عند الرضورة، بعض الفروقات ادلقيقة اليت أأثريت.

( سؤاًل حول التصنيف المنوذيج للماكتب فامي يتعلق بتنس يق الاس تثناءات EI) املؤسسة ادلولية للتعلميوطرح ممثل  .193

ماكنيةلتعزيز  نه س يكون من املفيد التنبؤ والنقل  اإ ىل أأ عرب احلدود وتأأثري هذا املوضوع عىل التعلمي والبحث. وأأشار املمثل اإ

يف  املؤسسة ادلولية للتعلميتطبيق التصنيف المنوذيج يف املناطق أأو املنظامت الأعضاء، وتساءل عن كيف ميكن أأن تشارك 

 تغلب علهيا.مواهجة التحدايت الرئيس ية املرتبطة هبذا املوضوع وكيف ميكن ال 

ىل أأن املواءمة قد تكون من أأصعب املسائل اليت جيب تناولها فامي يتعلق ابلتقييدات   .194 وأأشار الربوفيسور دانيال سينغ اإ

ىل  والاس تثناءات يف جمال التعلمي ويعود ذكل لعدة أأس باب. وشارك الربوفيسور بعض وهجات نظره احملدودة واليت ل تستند اإ
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ىل  ذاأأنه أأي دراسة. وأأشار اإ ابتعدت عن املفهوم التقليدي للطالب اذلي يعد خشًصا مت تسجيهل رمسًيا يف مؤسسة تعلميية،  اإ

ىل موضوع املس تفيد، أأي  فميكن أأن يشمل هذا املفهوم عىل سبيل املثال متعمل ابلغ أأو همين يريد التقدم يف جمال معهل. وانتقل اإ

ىل أأن بعض ادلول الأعضاء وضعت مؤسسات التعلمي ومراكز البحث املؤهةل لالس تفادة من ال  تقييد أأو الاس تثناء. وأأشار اإ

قامئة جبميع املدارس واملؤسسات املعمتدة املؤهةل لالس تفادة من التقييد والاس تثناء. والبعض من هذه ادلول تبنت هنًجا أأوسع 

هنا تندرج مضن هذا الت  ذا اكنت هذه املؤسسات مدارس أأو جامعات، فاإ نه اإ صنيف، وبعض ادلول الأخرى نطاقًا اذلي يعترب أأ

تُمزي بني املدارس اخلاصة واملدارس العامة أأو املدارس اخلاصة / العامة أأو املدارس اخملتلطة، وهناك مؤسسات توفر ادلمع 

جامع عىل هاتني النقطتني بشلك  ىل اإ التعلميي، مثل مراكز التعلمي ومراكز التدريب املهين. ولتحقيق املواءمة، جيب التوصل اإ

. من هو منتج املعرفة ومن هو متلقي املعرفة. ويطرح هذا السؤال حتدايت لأنه يتطلب توافق يف ال راء بني خمتلف أأسايس

الوفود حول هذا املوضوع، وحتديد تصوراهتم بشأأن من أأو ما اذلي يعترب مؤسسة تعلميية، علام أأن املصلحة العامة تلعب دورا 

 والبحث. ولكن قد خيتلف مفهوم املصلحة العامة بني دوةل وأأخرى من ادلول هاما ابلنس بة لتقييدات واس تثناءات التعلمي

الأعضاء. وابلتايل ل بد من معاجلة يف البداية املس توى الأسايس للك هذه الاختالفات، من دون اخلوض يف التفاصيل 

ذا اكن احلق حًقا أأساس ًيا أأو اثنواًي لأنه من الن احية املفاهميية جيب حتديد املؤسسات التشغيلية، عىل سبيل املثال حتديد اإ

نه من الصعب عىل دوةل عضو منفردة  ىل أأ جياداملؤهةل وتكل غري املؤهةل. وأأشار اإ حل لهذا املوضوع وينبغي البحث يف كيفية  اإ

اتحةتطبيقه عىل املس توى العاملي، وكيفية  ماكنية اإ احلصول عىل ترخيص عرب احلدود، الأمر اذلي يتطلب مس توى عال من  اإ

التوافق عىل املس توايت الأساس ية: ما يه مؤسسة تعلميية / مؤسسة حبثية، ومن هو الطالب. ويف الواقع، حىت بناء عىل 

تعريف املس تفيد املطروح، فاإن بعض ادلول الأعضاء مل تُدرج مضن تعريف املؤسسة التعلميية مؤسسات البحث، لأن بعض 

ىل الرحب أأو اكنت جتا ىل التصنيف مؤسسات البحث اكنت هتدف اإ رية والبعض مهنا مؤسسات عامة. ولكن من املهم النظر اإ

ذكوس يةل لإاثرة النقاش حول هذا  ىل ما أأشارت اليه وضعته بعض ادلول الأعضاء بشأأن  املوضوع اإ مت توثيقه ال ن ابلإضافة اإ

، فذكل يرتبط أأيضا ابلتوصل هذه املسأأةل ل س امي فامي يتعلق بترشيعات حق املؤلف. وحول مسأأةل ما يعد أأساس يا أأو اثنواي

ىل توافق يف ال راء حول هذه مسأأةل، لأن الإجامع هو توافق معظم ادلول الأعضاء عىل موضوع معني. وأأشار الربوفيسور  اإ

ىل أأمهية التعمل ادلول الأعضاء من بعضها البعض وحماوةل فهم قيود وأأولوايت ادلول الأخرى والاعتبارات املتعلقة  سينغ اإ

 ياسات.مبختلف الس  

ىل تقدمي عرض عن تصنيف املتاحف.   .195  ودعا الرئيس الربوفيسور اينيف بهنامو اإ

وقدم الربوفيسور اينيف بهنامو عرًضا عن تصنيف املتاحف اذلي ميكن العثور عليه عىل الرابط التايل )جلسة امخليس  .196

 https://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/38#demand(: 2019أأبريل،  4بعد الظهر، 

 وفتح الرئيس ابب الأس ئةل فامي يتعلق ابلعرض اذلي قدمه الأس تاذ اينيف بهنامو. .197

ىل أأن املناقشات اليت دارت حول هذا العرض اكنت قد أأجريت من قبل يف ادلورة الس .198 ابقة وأأشار وفد الربازيل اإ

ىل معاجلة من قبل اللجنة وعىل  ىل أأن عدم اليقني القانوين اكن من بني اخملاوف الأساس ية اليت حتتاج اإ للجنة.  وذكر الوفد اإ

لأحصاب احلقوق.  وكذكلاملس توى الوطين. وأأضاف أأن ذكل س يوفر الوضوح القانوين للمتاحف أأو للمس تخدمني واملؤلفني 

نه من الرضوري أأن تفكر اللجنة وعىل الرمغ من أأن خمتلف ادلول الأ  عضاء اكنت تؤيد جداول الأعامل اخملتلفة، رأأى الوفد أأ

ذا اكنت هناك جمالت حيث اكنت  طار تنفيذ مسؤولياهتا. وسأأل الوفد عام اإ يف س بل توفري اليقني القانوين والوضوح مضن اإ

https://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/38#demand
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ىل الوضوح القانوين رضورية، عىل سبيل مثال حتديد الاس تخدامات ا لرمقية من قبل املتاحف، والاجتاهات العامة احلاجة اإ

اتحة الوصول  لهياوالصعوابت احملددة يف رمقنة مجموعاهتا واإ  .اإ

ىل اليقني القانوين أأمر حمتي وحث مجيع ادلول الأعضاء عىل  وأأكد الربوفيسور اينيف بهنامو .199 من جديد أأن احلاجة اإ

املسامهة يف هذه اجلهود. يف البدلان اليت تطبق اس تثناءات عامة للمتاحف، أأشار الأشخاص اذلين أأجريت معهم املقابالت 

ذا اكن الاس تخدام احملدد  ىل وجود عدم يقني قانوين، سواء اكنوا عىل دراية اإ خاضًعا لالس تثناء أأم ل، واكنوا سعداء اإ

لالس تفادة من الاس تثناءات العامة الواسعة عىل عكس الاس تثناءات احملددة احملدودة جًدا. عىل الرمغ من ذكل، بقي عدم 

اليقني القانوين هذا قامئا. واكن عدم اليقني القانوين يدور بشلك خاص حول الصور الشخصية، وتصوير الصور يف املتحف 

ىل نشوء مشألك ل س امي عندما  رالربوفيسو املس تخدمني بتحميل صورمه عىل وسائل التواصل الاجامتعي. وأأشار  ياموق اإ

زاةل املنشور. وفامي يتعلق مبسأأةل الصعوابت  يكون الفنان غري مرسور من وجوده عىل وسائل التواصل الاجامتعي ويطالب ابإ

اتحة ال لهياوصول احملددة عند رمقنة مجموعات املتاحف واإ ، أأوحض أأن ذكل ل حيد من مشلكة عدم اليقني القانوين، ولكن هذه اإ

املسأأةل مرتبطة ابملامرسات اليت ينبغي تبنهيا. وابلنس بة لقواعد البياانت، مثل قواعد البياانت احملفوظات أأو اجملموعات املتوفرة 

ىل أأفضل املامرسات املعمتدة من قبل املتاحف ومشاركة الامنذج والأفاكر، علام أأن بعض الإنرتنتعىل  ، جيب الاستناد اإ

املتاحف تتبع ممارسات متقدمة ومتكل موارد أأكرث من غريها. ويعتقد الربوفيسور بهنامو أأن املناقشات حول قواعد البياانت 

انت املعروضة )مجيع البياانت أأو بعض املعلومات حول املصنفات احملمية ، وعرض املعلومات، ونوع البياالإنرتنتاملتاحة عىل 

 يه جمالت جيب اس تكشافها. الإنرتنتمبوجب حق املؤلف(، ورشوط الاس تخدام، والرشوط التعاقدية عرب 

يرانوأأثىن وفد  .200 حملدثة من الإسالمية( عىل الربوفيسور بهنامو ملساهامته اليت ل تقدر بمثن يف النسخة ا –)مجهورية  اإ

حرازادلراسة وعىل املقدمة املفصةل حول تصنيف املتاحف وكيف سيسامه معهل يف  التقدم يف املناقشات خالل الندوة  اإ

الإقلميية. واس تفرس الوفد عن أأهداف التصنيفات وكيفية حتديد الفروقات ادلقيقة والاختالفات بني خمتلف القوانني وابلتايل 

ماكنيات صياغة قوانني أأو صك دويل بشأأن هذا املوضوع. وذكر أأن تكل الأهداف اكنت واسعة النطاق وفقا لولية اللجنة  اإ

ىل حاجته للحصول عىل مزيد من التوضيحات حول كيف ميكن أأن خيدم التصنيف  وتتطلب مناقشات مطوةل. وأأشار الوفد اإ

 هذه الأهداف.

 وأأوحض الرئيس أأن هذه املسأأةل جيب أأن تتناولها اللجنة.  .201

نه من الرضوري التأأكد من طريقة اس تخدام التصنيف معليا من خالل صياغة قانون وأأشار   .202 ىل أأ الربوفيسور بهنامو اإ

 افرتايض لدلول الأعضاء. 

ذا اكن من املمكن حتديد التقييدات عىل حقوق املؤلف وكيفية المتيزي بني النقطتني.  .203 واس تفرس وفد املكس يك عام اإ

اتحة املصنفات أأمر  لهيارضوري لتسهيل الوصول وأأضاف الوفد أأن اإ . واقرتح أأنه ميكن وضع املتاحف عىل املنصة الأكرث اإ

مالءمة، وتساءل عن كيفية اس تخدام هذه املصنفات خارج الأمثةل املذكورة، عىل سبيل املثال لالس تخدامات الثقافية أأو 
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ىل املشلكة اليت نشأأت نتيجة لسوء اس تخدام املصنف ات وجعلها متاحة للجمهور. واس تفرس اكتساب املعرفة. وأأشار الوفد اإ

 عن التدابري اليت ميكن اختاذها محلاية املصنفات من سوء الاس تخدام وفقًا حلقوق املؤلف واملنظور الثقايف.

ىل أأن من بني اخليارات املمكنة )مبا يف ذكل تكل املتوفرة يف بعض الولايت القضائية  .204 وأأشار الربوفيسور بهنامو اإ

اتحة( ميكن عىل سبيل املثال الإنرتنت املصنفات عىل لإاتحة جراءات تقنية محلاية  اختاذالصورة جبودة منخفضة، أأو  اإ اإ

ساءة  املصنّف، حبيث يكون املصنّف متاًحا للمس تخدمني وميكهنم الاس تفادة من الرتاث الثقايف ولكن لن يكون بوسعهم اإ

عادة اس تخدام املصنّف. ومت طرح خيار أ خر بشأأن قضي ة سوء الاس تخدام وهو حامية املس تفيدين مثل اس تخدام أأو اإ

املؤسسات الثقافية ودور احملفوظات واملتاحف واملكتبات، من خالل اعامتدها مكالذ أ من عىل سبيل املثال أأو تطبيق 

 .الإنرتنتاملسؤولية احملدودة عىل الرمغ من أأن ذكل اكن صعًبا جًدا بسبب 

( بأأن دراسة الربوفيسور سينغ اكنت أأكرث اتساقًا PIJIP)ية الفكرية برانمج العداةل الإعالمية وامللكورصح ممثل  .205

ىل أأن بنًدا مفتوًحا، عىل سبيل املثال، يشمل مجيع املصنفات اخلاضعة لالس تثناء هو أأحد جيوب  بقليل من غريها، مشرًيا اإ

ذا اكن ميكن تشجيع  لك طرف، قبل الاجامتعات التوافق اليت ميكن للمرء أأن جيدها يف ادلراسة. وتساءل املمثل عام اإ

نه س يكون من املثري جدا  طار تكل املسأأةل. وفامي يتعلق بعمل اللجنة، أأشار أأ الإقلميية، عىل اعامتد مقاربة أأكرث اتساقا مضن اإ

ىل أأهنا س تكون مفيدة للتعلمي،  ىل السامت الرئيس ية اليت أأشارت بعض ادلراسات اإ لالهامتم حتديد تكل اجليوب اليت تفتقر اإ

 عىل سبيل املثال غياب احلق يف التواصل يف دراسة الربوفيسور سينغ ابعتباره احلاجز الرئييس للتعمل عن بعد.وذكر 

ىل أأن هذه املواضيع ستمت مناقش هتا يف بعض الندوات الإقلميية القادمة. وذكرت أأن ادلراسات  .206 وأأشارت الأمانة اإ

نشاؤها عىل أأساس عنارص حقيقية وواقعية. وأأضافت أأن الغرض من العمود الثالث هو  والتصنيفات اليت نتجت عهنا قد مت اإ

ىل أأن الهدف ليس حتديد بعض العنارص التوافقية يف العمود الثالث.   نشاء قامئة ولكن ليس ابلرضورة مجع العنارص. وشارت اإ اإ

أأكدوا يف العمود الرابع ورصحت أأن ذكر الاختالفات مل يكن الغرض من العمود الثالث أأو الرابع. وكشفت الأمانة أأن اخلرباء 

ىل  أأهنم متكنوا من مالحظة ارتفاع خالل دراس هتم ول يشمل التصنيف ابلرضورة عنارص متعارضة. ومع ذكل، ميكن النظر اإ

 العنارص التوافقية.

ذا اكنت مسأأةل احلقوق ومصدر البياانت الوصفية قد ICOMواس تفرس ممثل اجمللس ادلويل للمتاحف ) .207 ( عام اإ

اتحةقابالت اليت أأجريت مع املتاحف ل س امي فامي يتعلق ظهرت خالل امل ذا ذكر أأي الإنرتنتمواد اجملموعات عىل  ابإ ، وسأأل اإ

 من املتاحف موضوع تطوير حقوق وأأنظمة بياانت وصفية من أأجل حتديد املؤلفني واملصادر يف الأماكن العامة.

نه مسع هذه املسأأةل مرة واحدة فقط م .208 ع متحف كبري اكن يعمل عىل احلقوق ومصادر وكشف الربوفيسور بهنامو أأ

البياانت الوصفية. وقد تفاجأأ بذكل لأن العاملني يف املتحف ذكروا أأهنم يعملون عىل تطوير احلقوق وأأنظمة البياانت الوصفية 

نه مل يمت ذكر هذا املوضوع من أأي من املتاحف الأخرى أأو مل يكن أأي من هذه املتاحف يعمل بأأن هذا الأمر  قد يكون رمغ أأ
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نه ميكن للمتاحف ابلتأأكيد مشاركة أأفضل املامرسات املرتبطة يف هذا جمال يف  مفيًدا هل. وأأعرب الربوفيسور عن اعتقاده أأ

اتحةسبيل   .الإنرتنتمصنفات املتاحف عىل  اإ

 ( ببعض املالحظات حول الاس تثناءاتIFFROوأأدىل ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ ) .209

ىل امجلهور حيث مل يكن هناك فرق حقيقي ابلنس بة للنارشين. واس تفرس املمثل عن عدد اإ من الكتالوجات و  اتحة املصنفات اإ

ىل جانب أأسواق الرتخيص احلالية، اليت قدهما النارشون.  الاس تثناءات املوجودة اإ

نه يف الولايت القضائية اخملتلفة اليت متت دراس هتا، اقترصت بعض السلطات القضائية  وكشف الربوفيسور بهنامو .210 أأ

اس تثناء الكتالوجات عىل املتاحف فقط، وميكن تفسري ذكل الأمر يف العديد من الولايت القضائية عىل أأن الاس تثناء 

رشاكة مع النارشين. وأأعرب الربوفيسور  يقترص عىل املبيعات داخل مباين املتحف. وشلك هذا املوضوع مشلكة عند وجود

ذا اكن النارش يقوم بنشاط جتاري يف  عن اعتقاده أأن هذا هو احلال ابلنس بة لكتالوجات املعارض، ويطرح ذكل مسأأةل ما اإ

حني أأن املتاحف قد تس تخدم املزيد من الإعالانت، وقد يكون ذكل ممنوع يف بعض الولايت القضائية أأو قد ل تس تفيد 

حف من هذا الاس تثناء. وعىل الرمغ من أأن هذه املسأأةل اكنت واحضة يف بعض السلطات القضائية، أأشار الربوفيسور املتا

ىل وجود سلطات قضائية أأخرى تمتتع حباةل جيدة وواسعة مبا يكفي لتغطية هذا التوجيه املشرتك مع النارشين.  اإ

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 9البند 

 البيئة الرمقية

تح الرئيس ابب املناقشات املتعلقة ابقرتاح دراسة عن خدمات املوس يقى الرمقية اليت طلبهتا اللجنة. ومت عرض افت  .211

 حتديثات حول حاةل ادلراسة.

نه فامي يتعلق بتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية الوارد يف الوثيقة  .212 ىل أأ وأأشار انئب املدير العام اإ

SCCR/31/4 جراء دراسة أأولية تركز عىل خدمات املوس يقى ، رح2018، يف مايو بت اللجنة ابقرتاح وفد الربازيل ابإ

قة بالرمقية وطلبت من الأمانة تقدمي طرائق ادلراسة اليت متت مناقش هتا واملوافقة علهيا مع تعديالت طفيفة خالل ادلورة السا

 للجنة.

ذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وقدمت الأمانة بعض املعلومات الأساس ية حول بند جدول الأعامل ا .213

جراء حتليل أأكرث مشوًل SCCR/31/4والوارد يف الوثيقة  2015والاكرييب يف سبمترب  ، واليت سلطت الضوء عىل رضورة اإ

بشأأن هذه القضية. وقلمت الأمانة ببعض خطوات أأولية فأأعدت دراسة اس تطالعية حول تأأثري البيئة الرمقية عىل ترشيعات 

وعرضت نتاجئه أأمام  2018ونظمت مترينًا للعصف اذلهين يف مايو  2016و 2006املؤلف اليت مت تبنهيا بني عايم حق 

عداد طرائق دلراسة خدمات املوس يقى الرمقية عىل أأساس اقرتاح قدمه وفد الربازيل،  اللجنة. وكام ذكر سابقا، طلبت اللجنة اإ

ماكنيةذلي س تغطيه اللجنة، اتركة الباب مفتوحا أأمام وحددت قطاع املوس يقى ابعتباره اجملال الأول ا جراء مزيد من  اإ اإ

ادلراسات تغطي جمالت أأخرى مثل القطاعات السمعية البرصية والأدبية. وخالل ادلورة السابقة انقشت اللجنة طرائق 

بعض التعديالت. ومتت وقد متت املوافقة علهيا مع  SCCR/37/4دراسة اخلدمات الرمقية للموس يقى الواردة يف الوثيقة 

مناقشة مسأأةل تنظمي املؤمتر ادلويل اخلتايم لتقدمي نتاجئ ادلراسة وبقيت هذه املسأأةل مفتوحة ملزيد من البحث. ومن بني 
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التعديالت املقدمة، وافقت اللجنة أأيًضا عىل متديد املوعد الهنايئ لتقدمي املعلومات ذات الصةل بشلك طوعي واختياري ليمت 

عداد ادلراسة بني  عني علومات يفأأخذ هذه امل . وكشفت الأمانة أأهنا 2019مارس  31و 2018ديسمرب  31الاعتبار عند اإ

تلقت مساهامت من مثانية مراقبني ميثلون خمتلف أأحصاب املصلحة يف قطاع املوس يقى ومن دوةل عضو واحدة. واغتمنت 

ىل الأمهية الكبرية للمسأأةل املفيدة والغني ملعلوماتاالأمانة الفرصة لتشكر لك مسامه عىل  ة للغاية اليت قدهما. ونظًرا اإ

املطروحة، واملصاحل الواحضة اليت أأعرب عهنا العديد من أأعضاء اللجنة، جشعت الأمانة مجيع الأطراف املهمتة، سواء اكنت 

رسال املع لومات حىت بعد انهتاء من ادلول الأعضاء أأو املراقبني، عىل الاخنراط يف هذه العملية، مبا يف ذكل عن طريق اإ

ىل قضااي حمددة مثل سلسةل احلقوق وسلسةل القمية، أأضافت الأمانة أأن  املوعد الهنايئ. ووفقًا للطرائق املعمتدة، قبل الانتقال اإ

ومناذج الأعامل الرئيس ية اليت ظهرت يف  الإنرتنتدراسة حتديد النطاق س تحاول تقدمي وصف جديد لسوق املوس يقى عرب 

عدادالعامل. وسيمت مجيع أأحناء  ىل  اإ هذه املقدمة الأولية عىل أأساس املعلومات املتاحة للجمهور، والطلبات الطوعية املقدمة اإ

ىل عرض اجلزء الأويل من التقرير يف  ىل أأهنا ستسعى اإ الأمانة والتبادلت بني الأمانة وأأحصاب املصلحة. وأأشارت الأمانة اإ

 فيه. ليمت البحثادلورة التالية للجنة 

 تح الرئيس ابب النقاش حول هذا املوضوع.وف .214

وأأقر وفد كرواتيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والرشقية، بأأمهية املناقشات بشأأن البيئة الرمقية. وأأعرب  .215

عن تأأييد اجملموعة لقرتاح وفد الربازيل بشأأن دراسة اخلدمات املوس يقية الرمقية. وأأضاف أأهنا وجدت هذه ادلراسة 

 دلراسات املتعلقة ابحلقوق والرتاخيص واملامرسات والإدارة امجلاعية وثيقة الصةل ابملوضوع.وا

وأأقر وفد أأوغندا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، ابجلهود اليت بذلهتا الأمانة لإعداد عرض للتقرير عن أ خر  .216

، اكنت هناك 1998ئة الرمقية. وذكر بأأنه يف عام املس تجدات املتعلقة بدراسة حامية حق املؤلف يف صناعة املوس يقى يف البي

مؤسسة للنظر يف مسائل معينة وقضااي انش ئة يف هذا اجملال، وتأأثري التكنولوجيا الرمقية وش باكت املعلومات العاملية عىل حق 

دراجاملؤلف واحلقوق اجملاورة. وابلنس بة للمجموعة الأفريقية، من البدهييي أأن تقوم اللجنة  هذه املسأأةل يف برانمج معلها  ابإ

لدلورات املقبةل. وأأعرب الوفد عن تقدير اجملموعة جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب لتقدميها اقرتاح حتليل حامية حق 

س يقى يف املؤلف يف البيئة الرمقية، كام أأعرب عن تقديرها لوفد الربازيل لتقدميه الاقرتاح بشأأن دراسة حامية حق املؤلف للمو 

 البيئة الرمقية. 

وكشف وفد الربازيل عن أأن قضية مبدعي املصنفات احملمية يف البيئة الرمقية تشلك موضوع للمناقشة مثري لالهامتم  .217

ىل مسأأةل املوافقة عىل قانون حتديث املوس يقى الأمريكية اليت متت مؤخرا. وأأشار الوفد اإىل املناقشات بشأأن  ابلإضافة اإ

جيابية. وأأعرب الوفد عن سعادته لأن العديد من السوق املوحدة داخ ىل اس تنتاجات اإ ل الاحتاد الأورويب، واليت أأدت اإ

ىل أأن الأجر العادل للمؤلفني يف البيئة الرمقية هو موضوع أأسايس. وتتوفر العديد  الولايت القضائية تعاجل هذه املسأأةل. وأأشار اإ

ضافية لأحصاب من التنس يقات لضامن حصول املؤلف عىل الأجر املناس ب، ولكن النقطة الأساس ية اكنت توفري معلومات اإ

احلقوق بشأأن سلسةل القمية املتعلقة ابس تخدام أأعامهلم احملمية حبق املؤلف. وأأكد الوفد عىل أأمهية الشفافية لأهنا مسحت 

يع الأطراف وسامهت أأيًضا بتسهيل املفاوضات مع أأحصاب املصلحة والأطراف الأخرى يف البيئة الرمقية بشأأن عقود مفيدة مجل 

اتحة  جيادابإ  عىل نطاق أأوسع. وأأشار  الأعاملطرق أأفضل لس تخدام العمل حبيث يس تفيد املس تخدمون أأيًضا من خالل اإ

ىل تطوير فهم موحد لدلراسات املقدمة. وفامي يتعلق ابجملالت الأخرى اليت تناولهتا الوثيقة  ىل احلاجة امللموسة اإ الوفد اإ
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SCCR/37/4 Rev  ىل أأن ادلراسة الأولية حلق املؤلف س تكون مفيدة و اليت اعمتدهتا اللجنة يف ادلورة السابقة، أأشار اإ

 للغاية وستسامه يف توضيح اجلدول الزمين فامي يتعلق ابجملالت الثالثة الأخرى اليت اكنت حتت مضن نطاق الوثيقة. 

 ة البدلان الأفريقية وأأعرب عن دمعه لالقرتاح.وأأيد وفد الس نغال البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموع .218

ىل  .219 دارهتا. وأأشار اإ نه من املهم دراسة املعايري العاملية لتحديد خمازن املعلومات وتبس يط طريقة اإ ورصح وفد الأرجنتني أأ

ىل تعقيد حياة البدلان اليت ليس دلهي ا منصة أأن احلد الأدىن من احلقوق واحلد الأدىن من حقوق أأحصاب احلقوق قد أأدى اإ

دارية أأفضل وأأبسط عندما مت نرش  جراءات اإ نه مت حتقيق اإ واليت غالًبا ما اكنت تس تخدم منصات ال خرين. وأأوحض الوفد أأ

ىل أأن املعايري املطبقة مل تكن موحدة دامئًا واكن من الصعب جًدا احلصول  دارهتا بشلك جامعي. وأأشار اإ املعلومات اليت تمت اإ

مات يف الوقت الراهن. وعىل الرمغ من مواهجة عدد من التحدايت فامي يتعلق حبامية حق املؤلف يف عىل مجموعة كبرية من املعلو 

البيئة الرمقية، فقد وفرت هذه البيئة العديد من الفرص. وحث الوفد الأعضاء عىل حتليل املبادئ الأساس ية للسوق الرمقية 

 من أأجل حامية حقوق املبدعني وفناين الأداء وتعزيز معلهم.

وأأيد وفد بوتسواان البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأعرب الوفد عن دمعه لإدراج  .220

 املوضوع يف معل اللجنة.

وأأكد وفد الاحتاد الأورويب موقفه املمتثل بأأن قضية حق املؤلف يف البيئة الرمقية تس تحق الاهامتم واملناقشة من أأجل  .221

ؤلف بشلك أأفضل يف العرص الرمقي. ويف هذا الصدد، شكر وفد الاحتاد الأورويب وفد الربازيل عىل ضامن حامية حق امل

ىل مزيد من التحديثات حول هذا  الاقرتاح املثري لالهامتم لإجراء دراسة حممتةل حول خدمات املوس يقى الرمقية وتطلع اإ

 املوضوع.

( البياانت اليت أأدىل هبا وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ARIPOية )وأأيد ممثل املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكر  .222

الأفريقية. وأأشار اإىل رضورة حتليل حق املؤلف يف البيئة الرمقية. وأأكد املمثل من جديد أأن املنظمة تعترب أأن البيئة الرمقية 

جراء ادلراسة بشأأن خدمات املوس يقى الرمقية ستشلك قمية   مضافة لعمل اللجنة.تتيح فرصًا جديدة للمنو وأأن اإ

ىل تقدمي الوثيقة اليت حتدد طرائق دراسة IFLA)الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها وأأشار ممثل  .223 ( اإ

يويل  الاحتاداخلدمات املوس يقية بناء عىل اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف ادلورة السابقة للجنة. وأأضاف أأن 

شات اليت ركزت عىل التعقيدات اليت سادت يف كثري من الأحيان يف العامل الرمقي ل س امي فامي يتعلق بقوانني أأمهية كربى للمناق 

والقضااي العابرة للحدود. وأأعرب عن رضورة الرتكزي عىل مصاحل املبدعني ومس تخديم املصلحة العامة، وعدم  املؤلفحق 

ىل نتا ىل أأن الاحتاد يعترب أأن النظر يف قطاعات أأخرى ل اخللط بيهنم وبني مصاحل الوسطاء وعن تطلعه اإ جئ ادلراسة. وأأشار اإ

تقترص عىل الأعامل املوس يقية أأمر رضوري، وهو يشجع الأعضاء عىل تقدمي معلومات ذات صةل. وكشف أأن املرشوع 

وأأعرب عن أأمهل يف  وضوع،املاخلاص ابهامتمات املؤلفني اذلي يمت تنفيذه يف أأسرتاليا قد يقدم بعض الأفاكر الرائعة حول هذا 

 أأن يكون من املمكن اس تكشاف ذكل خالل الاجامتع التايل.

( عىل رضورة التحرك يف جمالت أأخرى يف FILAIE)الاحتاد الأمرييك الالتيين الأيبريي لفناين الأداء وشدد ممثل  .224

ىل أأن أأفضل طريقة للت عامل مع هذه املسأأةل يه من خالل نفس الوقت تقريبًا. واستشهد مبالحظات وفد الربازيل، وأأشار اإ

ىل سلسةل القمية بأأمكلها، وسلسةل احلقوق وأ ليات تبادل البياانت املتعلقة ابملوس يقى يف البيئة الرمقية. وقد أأظهر التقرير  النظر اإ
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   الأمر اذلي يوازي الكثري من املال. % 10زايدة قياس ية يف ادلخل بنس بة  2018و 2008عن سوق املوس يقى بني عايم 

ىل خدمات البث عرب  % 47ويعود  جاميل ادلخل اإ . وشهدت صناعة املوس يقى تغريات فامي يتعلق ابدلخل ولكن الإنرتنتمن اإ

جسل معظم الفنانني وفناين الأداء اخنفاًضا يف دخلهم ومن بني أأمه املشألك اليت نشأأت يه نقص الشفافية واملعلومات للربامج 

ادلخل اذلي يتلقاه الفنانون واكن من الرضوري أأخذ هذه املسأأةل عىل محمل اجلد. ورأأى  اليت تقدر الإنرتنتاملتوفرة عىل 

دراجاملمثل أأنه جيب  هذا املوضوع كبند دامئ يف جدول الأعامل ليك يمت ختصيص وقت اكف هل، كام ينبغي البحث يف  اإ

 ت.الرتاخيص وأ ليات تبادل املعلومات وسلسةل القمية ومناذج الأعامل يف نفس الوق

وأأعرب ممثل احتاد فناين الأداء من أأمرياك الالتينية، متحداث ابلنيابة عن املمثلني وغريمه من الفنانني الناطقني ابللغة  .225

مجموعة بدلان أأمرياك الإس بانية، عن تقديره للنظر يف موقفه املرتبط ابس تخدام العروض يف البيئة الرمقية واذلي وصفته 

البيئة  . واقرتح أأن يمت تنفيذ الاقرتاح وفقا لولية اللجنة، وذكل لإجراء دراسات حولبشلك مثايلالالتينية والاكرييب 

السمعية البرصية يف املس تقبل. وأأعرب عن أأن املمثلني وغريمه من الفنانني يواهجون نفس املشألك مثل املوس يقيني ابلإضافة 

نه من الرضوري من ىل املشألك اليت تواهجها خدمات النرش. وأأضاف أأ ح ضامانت لفناين الأداء واملبدعني ليك حيصلوا عىل اإ

طار من شأأنه أأن مينحهم حصة عادةل من الأرابح املالية اليت مت احلصول علهيا من  أأجورمه يف البيئة الرمقية. وهذا يعين توفري اإ

ىل معاهدة بيجني، اليت عرضت حاًل يف املادة  بداعاهتم. وأأشار املمثل اإ ، وذكر أأن هذا احلل 12خالل اس تخدام أأداهئم أأو اإ

ىل وجود أأمثةل جيدة يف  ذا مت تطبيقه بشلك حصيح يف خمتلف القوانني الوطنية. وأأشار اإ قد يسامه يف حتقيق أأهداف اللجنة اإ

عادة اخرتاع العجةل.  الإطار احلايل، وابلتايل ليس مطلواب اإ

يت يواهجها الفنانون وفنانو الأداء يف البيئة ( مشألك الأجور الAADI)رابطة املرتمجني الفوريني ابلأرجنتني وذكر ممثل  .226

والتواصل العام للفنانني وفناين الأداء الأجر املناسب، مل  الإنرتنتالرمقية. وحىت لو اكن من املتوقع أأن توفر خدمات البث عرب 

نه من الرضوري أأن يمت طرح احللول املوجودة يف القوانني الوطنية ملعاجلة هذه  يكن الأمر كذكل عىل أأرض الواقع. وذكر أأ

بداع املسأأةل. وجيب التعامل مع املكوانت ادلولية اليت حتمي أأجور فناين الأداء والفنانني عىل الصعي د ادلويل لأهنا تؤثر عىل اإ

فناين الأداء والفنانني يف البيئة الرمقية. وهذا الأمر ليس مسأأةل تقنية، وينبغي أأن حيرتم املنتجون واملس تخدمون حقوق الفنان 

ين ل كام اكن حيصل يف املايض. وحث املمثل عىل بذل هجود تعاونية ملعاجلة الظمل اذلي يواهجه فناين الأداء والفنانني اذل

طار البيئة الرمقية.  يتلقون ماكفأ ت أأو أأجور مقابل اس تخدام أأعامهلم، وشدد عىل رضورة حصوهلم عىل أأجورمه مضن اإ

( ابقرتاح وفد الربازيل لإجراء دراسة حول CISACورحب ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ) .227

ية العصف اذلهين يف ادلورة الرابعة والثالثني، أأكد املمثل عىل أأمهية ومتاش يا مع عرض نتاجئ معل  خدمات املوس يقى الرمقية.

ىل أأن اعامتد توجيه خاص  الإنرتنتحتليل تأأثري منصات  اليت تس تغل املصنفات الإبداعية عىل البيئة الرمقية. وأأشار املمثل اإ

ىل الأمام يف الاجتاه الصحيح. ورأأ  ى أأن معل اللجنة يف املس تقبل س يكون حبق املؤلف يف ال ونة الأخرية شلك خطوة هممة اإ

 مس توىح من التطورات الأخرية اليت يشهدها الاحتاد الأورويب. 

( أأن املصنفات الإبداعية أأصبحت تُس تخدم عىل نطاق واسع يف البيئة IAF)املنتدى ادلويل للمؤلفني وذكر ممثل  .228

جراء  وماكفأأهتم. وأأشاد ابجلهود اليت بذلت الرمقية وشكر ادلول الأعضاء اليت اعرتفت بأأمهية تعزيز معل املبدعني يف سبيل اإ
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واليت مت النظر فهيا يف نطاق ادلراسة  الإنرتنتالتحقيق الشامل اخلاص بسلسةل القمية املرتبطة ابملصنفات املس تخدمة عرب 

 وأأعرب عن تطلعه اإىل الاطالع عىل التحليل اخلاص هبذه ادلراسة.

 (droit de suiteحق التتبع )

جراهئا خالل ادلورة السادسة والثالثني للجنة اليت وأأشار ا .229 ىل املناقشات حول موضوع حق التتبع اليت مت اإ لرئيس اإ

ذكر أأن اللجنة قد وافقت خالل هذه ادلورة عىل تشكيل فرقة معل للنظر يف املامرسات وتبادل و ، 2018ُعقدت يف مايو 

 يف جنيف. 2018قد الاجامتع الأول لفرقة العمل تكل يف ديسمرب الأفاكر حول القضااي العملية املرتبطة حبق التتبع. وقد عُ 

وشاركت الأمانة بعض املعلومات حول ادلول الأعضاء واملشاركني يف فرقة العمل اذلين حرضوا الاجامتع مبا يف ذكل  .230

حدى اجلامعات يف أأسرتاليا، وممثل عن الفنانني يف املكس يك، واملدير العام ملنظمة الإدا رة امجلاعية يف فرنسا، ممثلني عن اإ

وحمام وممثل عن الفنون امجليةل من جنيف، وغريمه من احلارضين يف الاجامتع. واكن من بني ممثيل اللجنة الرئيس وانئبا 

الرئيس ومنسقو اجملموعة؛ ومثل وفد الس نغال اجملموعة الأفريقية، ومثل وفد كرواتيا مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق 

ومثل وفد ش ييل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، ومثل وفد الولايت املتحدة الأمريكية اجملموعة ابء. وفامي وكرواتيا، 

يتعلق ابلإجراءات، مل تكن هممة فرقة العمل يه معاجلة وحل القضااي املتعلقة ابلس ياسات اليت أأاثرها حق التتبع، بل اكنت 

ذلكل احلق. ولهذه الغاية، متت دعوة خرباء يف خمتلف اجملالت ومن خمتلف املناطق من  ابلأحرى النظر يف القضااي العملية

ثراء املناقشات ومعل اللجنة وحماوةل  جيادأأجل اإ أأرضية مشرتكة لهذا املرشوع. ويف بداية الاجامتع، قدم أأحد ادلاكترة عرًضا  اإ

ني. وتىل ذكل عرض بشأأن النقاط اليت جيب أأخذها يف عني عن الإطار القانوين ادلويل املطبق عىل حق التتبع اخلاص ابلفنان

الاعتبار فامي يتعلق بتنظمي حق التتبع اخلاص ابلفنانني من وهجة نظر دور املزادات. واكن هناك أأيضا عرض تقدميي حول 

حول العنارص النقاط الأساس ية للنظامني الأورويب والفرنيس بشأأن حق التتبع. وتلت تكل العروض مناقشة ملدة يوم واحد 

ىل النقاط التالية: املصنفات احملمية SCCR/37/5الأساس ية حلق التتبع كام هو وارد يف الوثيقة  . وبشلك خاص مت التطرق اإ

دارة هذا احلق، واملسؤولية فامي يتعلق ابدلفع، واملعامالت  مبوجب هذا احلق، وحتديد حق التتبع، وطرق امجلع والتوزيع، واإ

عداد أأرضية العمل لفرقة  املشموةل. واكن الهدف من الاجامتع الأول لفرقة العمل هو تعريف املشاركني عىل بعضهم البعض واإ

العمل. وحددت فرقة العمل عدد حمدود من القضااي الرئيس ية اليت ينبغي التوسع يف دراس هتا وحتليلها. وذكل، لتوفري مزيد من 

الأنشطة. والهدف هو توفري معلومات واقعية واقتصادية حول كيف  املعلومات حول كيفية تطبيق حق التتبع وتأأثريه عىل تكل

يؤثر حق التتبع  عىل سعر املبيعات الأوىل للفنانني يف بداية حياهتم املهنية، ومعاجلة فئات بعض املصنفات اخلاصة اليت ميكن 

متل، وحتليل هيلك امحلاية يف القوانني مشلها مثل اخملطوطات واملصنفات الرمقية، فضال عن ال اثر املرتتبة عىل استبعادها احمل 

ضافة املزيد من البنود بواسطة اللواحئ، وحتليل خمتلف  نه ميكن اإ ذا اكن ينبغي أأن تكون القوانني مفتوحة أأي أأ الوطنية، وما اإ

ذا املعدلت املنصوص علهيا يف الترشيعات وخفض املقاييس، والبحث يف العبء النامج عن تسديد املدفوعات املتعلقة هب

احلق، وأأيًضا تقدمي أأمثةل عىل فئات البدلان حيث اكنت دور املزادات تفرض رسوًما عىل البائعني وحتليل عواقب خمتلف 

دارة احلقوق يف  اخليارات. ودار نقاش أأيًضا حول كيفية تقدمي معلومات أأكرث تفصيال بشأأن الطرق اخملتلفة اليت يمت من خاللها اإ

ذ ميتكل ه دارة احلق أأسرتاليا وفرنسا، اإ ذين البدلين أأنظمة حامية وطرق امجلع والتوزيع الأكرث تطوًرا، كام نوقشت مسأأةل اإ

ابلنس بة للمعامالت العابرة للحدود. ومت تناول أأيضا موضوع حتديد الأمثةل الترشيعية يف حال مت توفري الإدارة الفردية حلق 

ىل ذكل مت حتليل عواقب الك التتبع اخلاص ابلفنان مبوجب القانون، ويف حال اكنت الإدار  لزامية. وابلإضافة اإ ة امجلاعية اإ

اجلانبني من الإدارة، وتقيمي ال اثر الاقتصادية حلق اس ترياد الأعامل الفنية، واختذ قرار مواصةل النظر يف قضااي املتعلقة 
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بع التقارير. ومت ربط مجيع هذه ضامن تت وكيفيةبتاكليف الإدارة، مبا يف ذكل قضااي جودة املعلومات املقدمة لتطبيق احلق 

ىل أأن العمل جاري عىل هذه املواضيع وميكن اقرتاح مواضيع أأخرى  نفاذ حق لتتبع اخلاص ابلفنانني. وأأشارت الأمانة اإ القضااي ابإ

ل عىل أأعضاء فرقة العمل وممثيل اجملموعات الإقلميية. وقد وافق أأعضاء فرقة العمل ابلفعل عىل تأأليف مجموعات فرعية للعم

 39وأأن يمت تقدمي تقرير حمدث خالل ادلورة  2019عىل مواضيع حمددة. وتوقعت الأمانة أأن تواصل فرقة العمل معلها يف عام 

 للجنة.

 وفتح الرئيس ابب التعليقات ملنسقي اجملموعات وادلول الأعضاء واملراقبني. .231

دراج وأأكد وفد أأوغندا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، تأأييده لالقرتاح ا .232 لقدمي اذلي قدمه وفدا الكونغو والس نغال ابإ

نه ل ميكن املبالغة يف أأمهية معل اللجنة عىل أأساس  ىل أأ حق التتبع كبند دامئ يف جدول الأعامل اللجنة يف املس تقبل. وأأشار اإ

ون لنظام الرأأي اذلي أأعربت عنه ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة ال خرون، وكذكل أأحصاب احلقوق واملس تخدمون ال خر 

للجنة، وشكر ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة  31حق املؤلف. وأأقر ابلتقدم احملرز منذ تقدمي الاقرتاح خالل ادلورة 

ىل وجود تأأييد ساحق لالقرتاح من قبل  ال خرين اذلين شاركوا يف الاقرتاح. وذكر أأن تقرير ادلورات السابقة للجنة قد أأشار اإ

العمل بدأأت يف حتليل القضااي املطروحة علهيا وأأعرب عن أأمهل يف أأن يسامه معلها يف  ادلول الأعضاء. وكشف أأن فرقة

ىل التقرير احملدث اذلي س ميكن اللجنة من  توضيح القضااي لدلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة ال خرين. كام أأعرب عن تطلعه اإ

ىل أأن حق التتبع يف اتفاقية برن اك ن نًصا اختياراًي لأن هذه امحلاية مضمونة فقط لدلول اختاذ قرارات موضوعية. وأأشار الوفد اإ

ىل كون حق التتبع حق اختياري، فقد اعرتف حوايل نصف الأعضاء به، ولكن ذكر  اليت تقدم تكل امحلاية املتبادةل. ونظًرا اإ

دراج اقرتاح حق التتبع عىل جدول أأعامل اللجنة ادل لزاميًا. وأأيد اإ امئة للأس باب التالية: الوفد أأن هذا احلق ينبغي أأن يكون اإ

أأوًل، لضامن حصول املزيد من الفنانني عىل ماكفأأة عادةل لإبداعاهتم وتعزيز الإنصاف للفنانني يف السوق املعوملة بغض النظر 

قامهتم أأو املاكن اذلي مت بيع معلهم؛ اثنًيا، ضامن حتقيق العداةل من خالل مواءمة حقوق الفنانني التشكيليني مع  عن ماكن اإ

ضايف من ح قوق املبدعني ال خرين وذكل من خالل السامح للفنانني، مبا يف ذكل الفنانني من الساكن الأصليني بتلقي تعويض اإ

مبيعات معلهم الأصيل؛ اثلثا قضية احلقوق احلرصية. وحىت لو مل يوفر ذكل ضاماًن للماكفأأة أأو ادلخل املس متر للفنانني، فهذا 

حصوهلم عىل جزء من عائدات اس تغالل معلهم. ول ينتقص هذا احلق من حق الاس تنساخ يعين مضنًيا عىل الأقل احامتل 

اذلي س يكون مفيًدا فقط لصاحب احلقوق املتعرث؛ رابعًا، تنفيذ دراسة الويبو عن ال اثر الاقتصادية وحق التتبع اخلاص 

يرادات حق التتبع هو نظام ل تدمعه احل ىل أأن نظام اإ نه ابلنس بة اجملموعة الأفريقية ابلفنانني. وأأشار الوفد اإ كومات. وأأضاف أأ

دراج حق التتبع يف جدول  نه س يواصل املشاركة يف هذه القضية بشلك بناء. أأعاملينبغي اإ ىل أأ  اللجنة يف املس تقبل، وأأشار اإ

ىل  .233 وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر وفدي الكونغو والس نغال عىل التطرق اإ

ىل  دراجهموضوع حق التتبع عىل املس توى ادلويل البالغ الأمهية، والسعي اإ يف جدول أأعامل اللجنة. وأأكد الوفد من جديد  اإ

 وضوع.الزتام اجملموعة ودمعها للمناقشات بشأأن هذا امل

دراج حق التتبع يف جدول  .234 ىل اإ وعرب وفد الاحتاد الأورويب عن تأأييده لقرتاح وفدي الس نغال والكونغو ادلاعي اإ

الأعامل وشدد عىل أأمهية هذا احلق، اذلي يشلك جزًءا من الإطار القانوين لالحتاد الأورويب لأكرث من عقد من الزمن. وأأكد 

دراج الوفد الزتامه بتوفري ترشيعات خمصصة ق ابةل للتطبيق تعكس التجارب املعقدة اليت ميكن الاس تفادة مهنا. وذكّر ابقرتاح اإ

عطاء  31للجنة واذلب مت تناوهل يف ادلورة  27املوضوع يف جدول أأعامل ادلورة  للجنة. ولهذا السبب، رأأى الوفد أأنه جيب اإ
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ضافية يف املس تقبل. الأولوية حلق التتبع عىل أأي موضوع أ خر يف حال مت توس يع نطاق جدول أأع امل اللجنة لتغطية بنود اإ

دراج حق التت ع كبند قامئ بوحث مجيع الوفود عىل دمع الاقرتاح املقدم من وفدي الس نغال والكونغو املمتثل ابملوافقة عىل اإ

 بذاته يف جدول أأعامل اللجنة. 

ىل حد كبري مع هذا املوضوع وطلب أأن يمت .235 نه يتفق اإ ىل أأ  توضيحه يف ادلراسات.  وأأشار وفد الأرجنتني اإ

ىل أأن الفنانني جيب أأن حيصلوا  .236 وأأوحض وفد الس نغال أأن حق التتبع ميكن الفنان من الاس تفادة من جناح معهل. وأأشار اإ

نه منذ حوايل عرش س نوات، عندما اكن يبيع املؤلفون ما بني  ىل أأ  10000عىل ماكفأأة من خالل حق التتبع. وأأشار اإ

نه  نسخة، فهم مل يتخطوا 20000و حقوق البيع الأوىل، وهذا الأمر يشلك مشلكة عىل صعيد حق املؤلف. واقرتح الوفد أأ

ابلنس بة حلقوق املؤلف الأصيل أأو الفنان الأصيل، جيب توفري رابط دامئ مثل تكل اليت أأنشأأها حق املؤلف بني املؤلف 

ىل أأن تطبيق حق التتبع يف عرص العوملة هو أأمر همم للغاية و  جيب أأن يؤخذ يف عني الاعتبار يف املس تقبل ومعهل. وأأشار اإ

دوةل اعمتدت حق التتبع أأو  80لأنه هذا املوضوع مطروح منذ فرتة طويةل عىل جدول أأعامل اللجنة. ولحظ أأن أأكرث من 

 أأدرجته يف ترشيعاهتا. وحث الوفد الأمانة عىل توفري موارد اكفية لفرقة العمل لمتكيهنا من تكثيف هجودها. 

ابون البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وعرب عن دمعه لبند جدول الأعامل وأأيد وفد غ .237

الغابون واحدة من ادلول اليت تبنت حق التتبع يف ترشيعاهتا اخلاصة  واكنتخاصة فامي خيص الأثر الاقتصادي حلق التتبع. 

ىل قانون حبق املؤلف. واكن سوق الفن عرضة للمضارابت ادلولي ة وشلك نقطة رئيس ية يف مناقشات اللجنة وهو حباجة اإ

نشاء فرقة معل للعمل مع الأمانة عىل هذا املوضوع اإ  دويل لتنظميه. واقرتح الوفد تعزيز وضع الفنان يف الأسواق من خالل

نه من أأجل حتقيق أأفضل النتاجئ املمكنة، اكن من الرضوري  دراجوتقدمي تقرير أأويل بشأأنه. وشدد عىل أأ هذه املسأأةل يف  اإ

 الأولوية. عطائهاإ و جدول أأعامل اللجنة كبند منفصل 

نه يؤيد الاقرتاح اذلي  .238 وأأيد وفد بوتسواان البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأضاف أأ

ىل أأن قمية معل تقدم به وفدا الس نغال والكونغو يف العام السابق لإدراج موضوع حق التتبع يف جدول أأع امل اللجنة. وأأشار اإ

الفنان تتضاعف مبرور الوقت، كام مت ذكره سابقا، وهذا الأمر يعود ابلفائدة عىل اجلهات اليت تقوم ببيع أأعامل الفنانني أأكرث من 

نفسهم. وذكر الوفد أأن العروض أأظهرت أأيضا أأن حق التتبع اكن هل تأأثري سليب عىل السوق.  ونتيجة ذلكل ، اكنت الفنانني أأ

نه، ابلنس بة حلق التتبع، مل يعد من  ىل تطبيقه. وحذر من أأ العديد من ادلول الأعضاء يف الويبو تطبق هذا احلق أأو تسعى اإ

ذا أأدرجت اللجنة  ل اإ املمكن اتباع مبدأأ املعامةل ابملثل، ولكن حان الوقت لوضع هنج موحد ول ميكن حتقيق هذا الأمر اإ
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عطاء الأولوية ملسأأةل حق التتبع وذكر أأن الاحتاد املناقشة حول هذا احلق مبارش  ة يف جدول الأعامل الرئييس. واقرتح الوفد اإ

 الأورويب يدمع هذا الاقرتاح بشلك واحض.

وأأيد وفد غاان البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية دلمع اقرتاح وفدي الكونغو والس نغال  .239

ضافة حق التتبع كبند ىل أأمهيته. وأأشاد بعمل الأمانة وأأعرب عن اهامتمه الشديد  ابإ دامئ يف جدول الأعامل اللجنة، مشرية اإ

 بتقرير فرقة العمل. 

نه يسمح  .240 نه وثيق الصةل مبوضوع البيئة الرمقية مبعىن أأ وأأعرب وفد الربازيل عن تأأييده ملوضوع حق التتبع لأنه يعتقد أأ

ىل مباكفئة املؤلفني واملبدعني عىل معلهم دراج. ودعا اإ حق التتبع والبيئة الرمقية كبند منفصل يف جدول أأعامل اللجنة. وهو  اإ

 متكرر. يعتقد أأن هذا الأمر سيسمح ابلرتكزي بشلك أأفضل عىل تكل القضااي اليت يمت تناولها بشلك

دمعه لالقرتاح املقدم من وأأيد وفد غامبيا البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وأأعرب عن  .241

ىل  نشاءوفدي الكونغو والس نغال لإدراج حق التتبع يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة. وأأشار اإ امجلاعات الاقتصادية للولايت،  اإ

مما مسح بتوس يع نطاق اخلدمات لتشمل املناطق الفرعية، الأمر اذلي سيسمح بتعزيز أأسواق العمل حبسب اعتقاده. وحث 

 ء عىل دمع سوق العمل من أأجل حتسني توافر الأعامل وحل التحدايت الاقتصادية الأخرى. الوفد الأعضا

وأأيد وفد املغرب البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. واكن الوفد عىل بينة من أأمهية  .242

عادة التوازن بني الوضع الاقتصادي ملؤلفي الفنون وغ يرادات حق التتبع واإ ريمه من املبدعني اذلين متكنوا من الاس تفادة من اإ

أأعامهلم وابلتايل ينبغي العمل عىل تشجيع الإبداع يف الفنون التشكيلية لمتكني هؤلء الفنانني من احلصول عىل أأفضل أأجر من 

ىل ادلراسة اليت أأجراها الأساتذة يف ادلورات السابقة للجنة، واليت عادة بيع أأعامهلم. وأأشار الوفد اإ اكن من أأبرز نقاطها أأن  اإ

برازها يف  التتبعليس هل تأأثري سليب عىل خدمات ما بعد البيع. وذكر أأن القواعد ادلولية احلالية بشأأن حق  التتبعحق  واليت مت اإ

دراج حق التتبع كبند دامئ يف جدول أأعامل اللجنة.  اتفاقية برن يه قواعد اختيارية. ورأأى الوفد أأنه جيب اإ

وار البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وذكر أأن حق التتبع مدرج يف وأأيد وفد كوت ديف .243

نه يف أأفريقيا وبدلان أأخرى بشلك عام،  ىل أأ ترشيعات كوت ديفوار واقرتح أأن يصبح بندًا اثبتًا يف جدول أأعامل اللجنة. وأأشار اإ

منظمة، وابلتايل فاإن احلل املتعلق ابجلوانب الاقتصادية حلق التتبع هو  بيق حق التتبع مضن الأسواق امجلاهريية الغريط يمت ت 

احلل اذلي جيب أأن يثبت الرابط بني الفنان وأأعامهل بشلك دامئ. وهذا الأمر رضوري لأن تتبع الأعامل اكن حتداًي كبرًيا، 

خراهج ا من دولنا خالل فرتة الاس تعامر. ورأأى وبعض ادلول مثل فرنسا، تعرتف ابحلق ابس تعادة املنتجات الثقافية، واليت مت اإ

نشاء روابط بني الفنان والعمل وجيب الاعرتاف هبذه الروابط ابلاكمل عىل الصعيد ادلويل،  نه، بنفس الطريقة، مت اإ الوفد أأ

لوفد من خالل صك دويل ملزم قانوان لتفادي املزيد من الظمل يف سوق الفن وليك يس تفيد املؤلف الأصيل من أأعامهل. ورأأى ا

جيايب من قبل مجيع الأطراف بعيدا عن  ىل اتباع مبدأأ حسن النية وهنج اإ أأن هذا الأمر سيشجع الفنانني عىل الإبداع. ودعى اإ

الأاننية لأن مسامهة امجليع ومعل النظام ادلويل بشلك جيد أأمر ل غىن عنه. وذلكل، فاإن الاعرتاف عىل املس توى ادلويل 
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ضافية للفنانني، والفنانني التشكيليني، وفناين اجلرافيك، ولن يكون هل تأأثري سليب عىل سوق الفن  حبق التتبع س يوفر فوائد اإ

ماكنيةادلويل ولكنه س يحسن  دراجالتتبع، ومن هنا ينبغي  اإ  حق التتبع والبيئة الرمقية كبندين منفصلني يف جدول الأعامل. اإ

نه املفيد مناقشة حق التتبع  .244 ىل أأن ترشيعاته الوطنية ل تنص عىل حق التتبع. وذلكل، يعتقد أأ وأأشار وفد الياابن اإ

وأ لياته بشلك موضوعي. وأأضاف أأن أ راء أأحصاب املصلحة وفرقة معل اخلرباء ستساعد عىل فهم املوضوع بشلك أأمعق. 

ىل بعض القضااي املهمة للمعامةل ادلولي ة: نوع املعامالت اليت س تخضع حلق التتبع، واحلق يف فهم اجلدول الزمين، وأأشار الوفد اإ

ىل هذه الأمور هممة لفهم  قامة املشرتي. وأأشار اإ والقانون اذلي يطبق عىل املصنّف، وجنس ية البائع، والبدل املنشأأ، وماكن اإ

امية الفنان، مل يكن حق التتبع هو مناقش ته بشلك أأوسع. وعىل الرمغ من ذكل، من منظور حو اجلانب العميل حلق التتبع 

ىل جانب حق  الإجراء الوحيد محلاية الفنانني مبوجب نظام حق املؤلف وجيب الأخذ بعني الاعتبار تدابري أأخرى للحامية اإ

عطاء الأولوية محلاية هيئات البث لأن هذا املوضوع مطروح من فرتة طويةل وحذر من أأن  التتبع. وأأكد الوفد عىل رضورة اإ

دراج مواضيع جديدة كبند دامئ قد يقلل من وقت املتاح ملناقشة املسائل املطروحة عىل جدول الأعامل احلايل، وخاصة  اإ

 مسأأةل هيئات البث.  

وأأيد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وأأكد دمعه لالقرتاح اذلي قدمه وفدا  .245

ىل أأن تونس يه من بني البدلان اليت  لإدراجالس نغال والكونغو  حق التتبع كبند دامئ يف جدول الأعامل. وأأشار الوفد اإ

يرادات حق التتبع يف ترشيعاهتا الوطنية ل س امي فامي يتعلق ابملصنفات الأدبية والفنية واحلقوق املرتبطة هبا. ونظمت  أأدرجت اإ

حديد مسأأةل حق التتبع، وقد حرض هذه الندوة الفنانون وخمتلف ، تناولت ابلت2017تونس ندوة ابلتعاون مع الويبو يف عام 

يرادات حق التتبع س تعود ابلفائدة املالية للك من فناين اجلرافيك  أأحصاب املصلحة يف سوق الفن ادلويل. ورأأى الوفد أأن اإ

 زيز المنو يف سوق الفن.ومبدعي الفنون التشكيلية فامي يتعلق بأأعامهلم الأصلية، وستساعد عىل خلق املزيد من الفرص وتع

يرادات حق  .246 وأأثىن وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل هجود الأمانة لتقدمي حتديث حول معل فرقة العمل املعنية ابإ

ىل أأن حق التتبع اكن موضوع نقاش مس متر  التتبع واذلي اعمتد معلها عىل القوانني واملامرسات الوطنية املتنوعة. وأأشار الوفد اإ

نه يف عام يف الولاي يرادات 2013ت املتحدة الأمريكية. وأأضاف أأ ، أأصدر مكتب حقوق النرش مراجعة للتقرير السابق حول اإ

نه، كام قال وفد الياابن، أأن الولايت املتحدة الأمريكية مل تكن من بني ادلول الأعضاء يف الويبو اليت  حق التتبع. وذكر أأ

جراء مناقشات موضوعية بشأأنه. ومع طبقت حق التتبع عىل املس توى احمليل. وأأكد ال ىل اإ وفد اهامتمه هبذا املوضوع ودعا اإ

دراج حق التتبع كبند دامئ يف جدول الأعامل.  ذكل، وبسبب مسائل ملحة أأخرى معروضة عىل اللجنة، ل يؤيد الوفد اإ

نه يعلق أأمهية كبرية عىل حق  وأأيد وفد كينيا البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأشار اإىل .247 أأ

دراج  التتبع لأنه يعكس روح الفنان يف كينيا. وقد تبلور ذكل من خالل قيام كينيا حاليا بتعديل قانون حق املؤلف من أأجل اإ

ذا مت  احلق التتبع. وأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن أأعامل الفنانني ميكن اس تغاللها بشلك منصف وعادل يف مجيع أأحناء العامل اإ

ىل خلق بنية عاملية عادةل حيظى فهيا مبدعو هذه الأعامل الفنية ابمحلاية الاكفية  وضع صك دويل بشأأهنا. وس يؤدي ذكل اإ

ىل احللول غري  ىل من الأفضل خدمة اجملمتع ادلويل ابعامتد احللول املعمتدة سابقا قبل اللجوء اإ وابلأجر مقابل أأعامهلم. وأأشار اإ

عن رغبته يف شكر وفدي الس نغال والكونغو عىل مقرتحاهتام بشأأن هذه املسأأةل، وأأعرب عن  املعمتدة من قبل. وأأعرب الوفد
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ىل ذكل، شكر الوفد الأمانة عىل تنظمي فرقة العمل وأأعرب عن أأمهل يف أأن أأي قرارات سيمت اختاذها  تأأييده لها. وابلإضافة اإ

ىل الأمام.  س تدفع معل اللجنة اإ

البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأيد يقية للملكية الفكرية املنظمة الإقلميية الأفر وأأيد ممثل  .248

املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الاقرتاح اذلي تقدم به وفدا الس نغال والكونغو بشأأن حق التتبع وجشع ادلول الأعضاء يف 

دراج حق التتبع يف  الفكرية ىل اإ ترشيعاهتا الوطنية ووضع أأو تعزيز الهيألك املؤسس ية للنظر يف عىل تأأييد الاقرتاح ادلاعي اإ

 حق التتبع.

( أأن نظام حق املؤلف التقليدي، اذلي اكن يعمتد بشدة عىل احلقوق احلرصية ل FIAوأأكد الاحتاد ادلويل للممثلني ) .249

اعية. وذكل لأن املنتجني اذلين يضمن للمبدعني حصوهلم عىل الفوائد الاقتصادية اليت ستسمح هلم ابلعيش من أأعامهلم الإبد

اس تعانوا هبم يمتتعون بقوة تفاوضية أأفضل من تكل اليت ميلكها املبدعون. وهذا التفاوت يف القوة موجود يف معظم احلالت، 

نه يبدو أأن الصناعة تريد تعز  ىل أأ يز ما مل يكن الفنانون ممثلني بشلك جامعي قوي أأو دلهيم ماكنة همنية هامة. وأأشار املمثل اإ

حقوق املنتجني عىل اس تخدام املصنفات. ومن الرضوري التفكري يف ال ليات اليت تضمن بقاء الصناعات الثقافية اليت تسمح 

طارًا لنقل احلقوق وسامهت  ىل الأمام لأهنا وفرت اإ للعاملني فهيا ابلعيش مهنا. وذكر الاحتاد أأن معاهدة بيجني شلكت خطوة اإ

ة غري العادةل وغري املقبوةل ومضنت تقامس القمية بشلك منصف. وحث الاحتاد أأعضاء الويبو يف احلد من املامرسات التعاقدي

ىل أأقىص حد  عىل اختاذ اخلطوات الالزمة لضامن حق املؤلف بشلك عادل والتصديق عىل معاهدة بيجني مع الاس تفادة اإ

واحلد من انهتاك حقوقهم. فقد اكن حقهم  أأفضلمحلاية حقوق الفنانني وفناين الأداء بشلك  12من املادة  2ممكن من الفقرة 

 التعاقدي الوحيد هو املوافقة عىل توقيع عقد مفروض من جانب واحد، من قبل املنتج للمصنفات السمعية البرصية.

دراج( بقوة ادلعوة الصادرة عن وفدي الكونغو والس نغال IFJوأأيد الاحتاد ادلويل للصحفيني ) .250 حق التتبع يف جدول  ابإ

ىل اس مترار هذا العمل ابلتوازي مع معل اللجنة. أأعامل ا للجنة. وشكر اللجنة عىل تقرير معل فرقة العمل وأأعرب عن تطلعه اإ

ىل التوازن، وكاكتب وخاصة مكحرر، فهو يويل أأمهية خاصة لللكامت اليت لها معىن  ىل أأنه مسع ادلعوات اليت تدعو اإ وأأشار اإ

نه مبا أأن هذا هو الاق ن العمل اكن غري متوازن واحض. وذكر املمثل أأ رتاح الأول منذ س نوات عديدة دلمع املبدعني والإبداع، فاإ

ىل أأن الطبيعة ادلولية لسوق الفن و سبيل حتقيق التوازن.  حىت ال ن واعامتد هذا البند سيشلك اخلطوة الأوىل يف أأشار اإ

ن أأي  بذكل يف أأقربجعلت من هذا الأمر مشلكة ومن الرضوري وضع صك دويل ملعاجلهتا، وجيب القيام  وقت ممكن، فاإ

تأأخري س يحرم الفنانني من املاكفأ ت اليت يس تحقوهنا. وأأيد الاحتاد ادلويل للصحفيني البيان بشأأن العقود غري العادةل والقوة 

 التفاوضية غري املتوازنة. 

نغال والكونغو ( ادلول الأعضاء اليت أأيدت حق التتبع، وخاصة وفدي الس  IAF)املنتدى ادلويل للمؤلفني وشكر  .251

دراج هذا احلق كبند دامئ يف جدول الأعامل اجلنة. وشكر املمثل مجيع ادلول الأعضاء اليت أأيدت بيان  اذلين قدما اقرتاح اإ

نه يسلهم يف دمع الفنانني وحيقق عداةل وتوازن أأفضل عىل املس توى  اجملموعة الأفريقية بشأأن الأمهية ادلولية حلق التتبع حيث أأ

ىل أأن ادلويل. وأأيد  رسائه يف بدلمه. وأأشار اإ دارة هذا احلق ودمعه وأأملوا يف اإ معل فرقة العمل والأعضاء اذلين قاموا ابإ

يرادات حق التتبع قد توفر مسامهة عادةل من سوق الفن العاملي جملمتع املبدعني، ومن املهم أأن يس تفيد الفنانون يف مجيع  اإ
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ضافة هذه البدلان من هذا احلق كام هو احلال يف لك بدل حي بداعات الفنانني. وأأيد املمثل تعليقات الوفود بشأأن أأمهية اإ رتم اإ

ىل جدول الأعامل.  املسأأةل اإ

 حقوق خمريج املرسح 

طار البند  .252 من جدول الأعامل هو اقرتاح وفد الاحتاد الرويس بشأأن تعزيز وحامية حقوق  9واكن املوضوع الأخري يف اإ

قدم هذا الاقرتاح وفد الاحتاد الرويس خالل ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة،  خمريج املرسيح عىل املس توى ادلويل. وقد

جراء دراسة حول SCCR/35/8وهو وارد يف الوثيقة  . وخالل ادلورة السادسة والثالثني للجنة، طلبت اللجنة من الأمانة اإ

بعض عنارص العمل  SCCR/37/3قة حامية حقوق خمريج املرسيح وُطرحت املهنجية يف اللجنة يف نومفرب. وتضمنت الوثي

 الأويل اذلي قامت به الأمانة.  

نه عقب موافقة اللجنة عىل املهنجية يف نومفرب املايض، أأطلقت هذه الأخرية ادلراسة مع  .253 ىل أأ وأأشارت الأمانة اإ

ية للملكية الربوفيسور "ويسودل جاندرو" من جامعة مونرتايل والأس تاذ "سريغو" من معهد الأاكدميية الروس ية احلكوم

الفكرية. وقد مت اعامتد هنج معيل. وذكرت أأن هذه ادلراسة جيب أأن حتتوي عىل أأمثةل ملموسة من شأأهنا أأن متكن ادلول 

الأعضاء من فهم القضااي القانونية اليت واهجها خمرجو املرسح يف بدلان خمتلفة بشلك أأفضل. ومت التفاق أأيضا عىل أأن يقوم 

 املتنوعة جغرافيًا. ومت اقرتاح تقدمي عرض حول الأفاكر الأساس ية املتعلقة هبذا املوضوع.  املؤلفون بدراسة الس ياقات

 ودعا الرئيس مدير معهد الأاكدميية الروس ية احلكومية للملكية الفكرية والأس تاذين لتقدمي عرضهم. .254

والربوفيسور سريجو عرًضا  وقدم مدير معهد الأاكدميية الروس ية احلكومية للملكية الفكرية، والربوفيسور غيندريو .255

حول القضااي القانونية اليت واهجها خمريج املرسح يف بدلان خمتلفة واليت ميكن العثور علهيا عىل الرابط التايل )جلسة صباح 

 int/webcasting/en/?event=SCCR/38#demandhttps://www.wipo.(: 2019أأبريل،  5امجلعة، 

وفتح الرئيس ابب الأس ئةل املتعلقة ابلعرض املقدم من قبل مدير معهد الأاكدميية الروس ية احلكومية للملكية الفكرية  .256

دارة حق املؤلف.  وانئب مدير اإ

ىل أأن الأعضاء اكنوا دقيقني للغاية بشأأن  .257 ىل أأن روس يا بدل يمتتع بتقاليد مرسحية عظمية، وأأشار اإ وأأشار وفد الس نغال اإ

من القانون الس نغايل اليت تنص عىل ما ييل: تعترب الإبداعات  6.2القضااي القانونية احمليطة مبامرسات املرسح. وذكر املادة 

طار هذا القانون، ول س امي: الأعامل ادلرامية وغريها من الأعامل الفكرية ذات الطابع الأديب أأو ال فين من أأعامل الفكر مضن اإ

نتاجه. وهذا يعين أأن القانون الس نغايل حيمي خمريج املرسح مبوجب حق املؤلف مبوجب. وتتبع  املصممة للعرض املرسيح واإ

فر امحلاية خملريج املرسح مبوجب حق املؤلف. وجتدر ترشيعات البدلان الأفريقية الفرانكفونية الأخرى نفس الهنج فهيي تو 

نه يمت التفرقة بني نوعني من احلقوق، ويه احلقوق الكبرية  ىل أأ الإشارة، بشلك خاص وفامي يتعلق بتطبيق هذا القانون، اإ

امة حبقوق أأكرب واحلقوق الصغرية، الأمر اذلي مل ينجح عىل أأرض الواقع. ففي فرنسا، عىل سبيل املثال، تمتتع املصنفات اله

 . نه ل يمت تطبيق ذكل يف الس نغال. ومع ذكل، ميكن استبعاد هذا املبدأأ وختضع لإدارة احلقوق امجلاعية. ولكن، لحظ الوفد أأ

فعىل سبيل املثال، يف أأوبرا حديثة أأنتجت يف الس نغال، مت اقرتاح تطبيق نظام الإدارة امجلاعية للحقوق، لكن للأسف مل 

عىل الرمغ من اختالف طرق التطبيق، مل يكن مبدأأ حق خمريج املرسح موضع شك. وتساءل الوفد عن ينجح هذا الأمر. و 

https://www.wipo.int/webcasting/en/?event=SCCR/38#demand
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القضااي اليت منعت البدلان من منح خمريج املرسح امحلاية مبوجب حق املؤلف ليمتكنوا من احلصول عىل عائدات نتيجة 

 اس تخدام أأعامهلم.  

نه يف بعض الأماكن يمت حام .258 ىل أأ ية خمريج املرسح كفنانني وهذا هو أأحد أأس باب طلب وفد الاحتاد وأأشار وفد كندا اإ

نه من الرضوري معرفة سبب  ىل أأ ذ تتوفر خيارات خمتلفة ال ن يف مجيع أأحناء العامل. وأأشار الوفد اإ الرويس لإجراء دراسة اإ

عد عىل حتديد العقبات حامية بعض اخملرجني يف بعض البدلان ابس تخدام حقوق فناين الأداء.  ومن شأأن ذكل الأمر أأن يسا

اليت تعرتض حامية اخملرجني مكؤلفني ويضمن استبعاد البدلان ذات املقارابت اخملتلفة. ومبجرد حتديد مجيع وهجات النظر 

واملالحظات، ميكن حتديد اي شلك من أأشاكل امحلاية هو الأفضل. وأأعرب الوفد عن عدم معارضته لفكرة حامية خمريج 

ذا مت اختاذ املرسح مبوجب حق املؤلف نه اإ . واعترب أأن هذا الهنج سيسمح بتحديد اخليارات اخملتلفة املوجودة والتأأكد من أأ

ن الناس س يعرفون بوجود خيارات أأخرى وأأن ذكل سيتطلب تعديل  قرار فامي يتعلق حبامية خمريج املرسح مكؤلفني، فاإ

 لفنانني سيمت حاميهتم مبوجب حقوق املؤلف.القانون يف بعض البدلان، فبدل من حامية خمريج املرسح وفقا حلقوق ا

ىل أأن تعريف املصنف يف بعض البدلان هو واسع النطاق للغاية. ورمغ ذكل، فاإن املطلب  .259 وأأشار وفد الأرجنتني اإ

ثبات أأن  ذا متكن هذا الأخري من اإ ضافية اإ ىل حامية اإ الأسايس هو الأصاةل. وبناًء عىل ذكل، هل س يحتاج خمرج املرسح اإ

بد خذها يف الاعتبار لإثبات معهل، واإ اعه اكن أأصلًيا وميكن بتايل حاميته ابعتباره من املصنفات وما يه العنارص اليت جيب أأ

ىل نظام وطين أأو دويل جديد خملريج املرسح.  ذكل وحاميته مبوجب حق املؤلف من دون احلاجة اإ

نه س يأأخذها يف وشكر مدير معهد الأاكدميية الروس ية احلكومية للملكية الفكرية وفد الس نغ .260 ال عىل تعليقاته وأأضاف أأ

نه من املهم حتديد يف أأي  ىل أأ ىل دراسة أأي مادة يقدهما الوفد. وردا عىل تعليقات الوفد الكندي، أأشار اإ الاعتبار ابلإضافة اإ

ىل أأهنم يف روس يا اعمتدوا هنج توفري امحلاية من خالل  حالت جيب منح مس توى أأعىل من امحلاية حلقوق اخملرجني. وأأشار اإ

نه يدرك جيدا أأن مس توى امحلاية اذلي توفره حقوق املؤلف من املرحج أأن يكون أأعىل،  احلقوق ذات الصةل. ومع ذكل، ذكر أأ

نه ليس مس تعًدا  ىل أأ وأأن مدة امحلاية من احملمتل أأن تكون أأطول من تكل اليت توفرها احلقوق ذات الصةل. وأأشار املدير اإ

وصياته بشأأن نوع احلق الأفضل اذلي ينبغي اس تخدامه للحامية أأو احلق ذي الصةل أأو حق لتقدمي اس تنتاجاته الهنائية أأو ت

ىل توافق يف ال راء لتحديد ما هو الهنج الأكرث منطقي، والأكرث مالءمة  ىل التوصل مًعا اإ املؤلف حيث اكنت هناك حاجة اإ

ىل اتفاق عىل أأساس حق والأكرث نفاًذا من أأجل توفري امحلاية لأحصاب احلقوق هؤلء. وأأعرب عن ا نه سيمت التوصل اإ عتقاده أأ

نه  جراء ادلراسة. وذكر أأ ىل أأن اخملاوف اليت أأاثرها وفد الأرجنتني اكنت السبب وراء اإ املؤلف أأو احلقوق ذات الصةل وأأشار اإ

امحلاية. وابلإضافة عند حتديد نوع امحلاية اليت يمتتع هبا خمرج املرسح، من الرضوري رشح خمتلف الأسس اليت تقوم علهيا هذه 

ىل  ذا متت حامية خمريج املرسح مبوجب حقوق املؤلف أأو حقوق الطبع والنرش، فهذا يعين أأن ما يقوم به مدير  ذكل،اإ اإ

املرسح يُعد من املصنفات. وذلكل، من الرضوري توضيح ما يه املكوانت اليت حتدد هذا النوع من املصنفات. وأأشار املدير 

نه اكن من السهل ج ىل أأ نشاء اجتاهه اإ ًدا حتديد عنارص خمتلفة من الأنشطة اليت جيب عىل خمرج املرسح القيام هبا من أأجل اإ

املرسيح. وذلكل قد يكون من الرضوري فهم ما يقوم به خمرج املرسح ومتطلبات معهل. ولهذا جيب تفسري مفهوم املصنفات 

نه يتفهم سبب اقرتاح  روس يا هذا املوضوع عىل الويبو وأأعرب عن أأمهل يف أأن لتشمل أأعامل خمرج املرسح. وأأضاف املدير أأ

ىل ذكل، فقد اكن معروفًا يف مجيع أأحناء العامل  ذا مل يمت التوصل اإ ىل فهم مشرتك. ولكن حىت ال ن، حىت اإ يعمل امجليع للتوصل اإ
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ىل ال  توضيح وقد شلك أأن نشاط اخملرج املرسيح هو ما حيدد طبيعة العمل. وأأعرب عن اعتقاده بأأن هذا الأمر حباجة اإ

نه يف بعض البدلان يمت حاميهتم كفنانني. جنازه، مع العمل أأ  عنرًصا هاما جًدا من العمل اذلي مت اإ

نه مل يمت اختيار أأي بدل من منطقة البحر الاكرييب مضن البدلان اخملتارة لدلراسة. وطلب الوفد  .261 ىل أأ وأأشار وفد بلزي اإ

عادة النظر يف اختيار بعض البدلان داخل منط ىل تسليط الضوء عىل اإ قة البحر الاكرييب لتشملها ادلراسة، من دون اللجوء اإ

 ثقافة هذه البدلان وبعض العنارص املرسحية اخلاصة هبا. 

نه من املهم حتديد طبيعة امحلاية وما  مؤسسة أأمرياك الالتينية لأحباث امللكية الفكرية يف سبيل التمنيةوأأشار ممثل  .262 ىل أأ اإ

ذا اكنت تمت من خالل ىل تضمني عنارص مرتبطة ابملامرسات  اإ حق املؤلف أأو احلقوق ذات الصةل. وذكر أأن ادلراسة حبادة اإ

نه من املهم حقًا معرفة طبيعة العمل واملعدل الفعيل ملسامهة اخملرج املرسيح فيه. ىل أأ  التعاقدية. وأأشار اإ

ىل أأن حق خمريج املرسح وذكر الرئيس أأن النظر يف املامرسات التعاقدية أأمر همم لأنه ل يكفي أأن  .263 يشري القانون اإ

محمي بل جيب التأأكد من أأن العقود تعكس ابلفعل الرغبة يف حامية خمريج املرسح مبوجب حق حمدد أأو أأي طريقة أأخرى. 

نتاج املرسيح، ويشلك ذكل عاماًل مثرًيا لالهامتم ينبغي أأخذه يف عني  ىل أأن العديد من الأشخاص معنيني ابلإ وأأشار اإ

لأن خمريج املرسح ل يقوموا لوحدمه ابلعمل. وأأضاف أأن التعاطي مع خمرج املرسح مكؤلف أأو مؤدي أأو كصاحب  الاعتبار

ذا اكن ينبغي التعاطي معه مكؤلف واحد أأو مكؤلف من  ىل ذكل جيب حتديد ما اإ حق هو أأمر ينبغي حتديده، ولكن ابلإضافة اإ

يًضا حقوق ميكهنم املطالبة هبا.بني العديد من عاميل املرسح ال خرين اذلين قد يكون دل  هيم أأ

وشكر مدير معهد الأاكدميية الروس ية احلكومية مجيع الأعضاء ملشاركة أ راهئم العظمية وطرح أأس ئةل مثرية لالهامتم  .264

ىل أأن هذه قضية مثرية لالهامتم للغاية نه س يأأخذ يف الاعتبار مجيع مالحظاهتم وشواغلهم. وأأشار اإ ىل أأ  وهممة للغاية. وأأشار اإ

هممة ابلنس بة ملواصةل العمل عىل تطوير حق املؤلف وأأعرب عن قناعته بأأن املعهد سيمتكن من تقدمي مسامهة كبرية يف جمال و 

 توفري امحلاية خملريج املرسح.

وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر الاحتاد الرويس عىل اقرتاحه بشأأن تعزيز  .265

ىل أأن غالبية أأعضاء مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق قد حقوق خمريج ا ملرسيح عىل املس توى ادلويل. وأأشار اإ

نظمت هذه القضية عىل املس توى الوطين ولكنه أأعرب عن امتنانه للمس تجدات اليت عرضها التقرير حول ادلراسة اليت 

 أأجراها الأساتذة الكرام.

نه فامي .266 ىل أأ  يتعلق ابلقرتاح املقدم من قبل وفد الاحتاد الرويس حول تعزيز حامية حقوق وأأشار وفد الاحتاد الأورويب اإ

خمريج املرسيح عىل املس توى ادلويل، فقد أأحاط الاحتاد الأورويب علام هبذا الاقرتاح والعروض اليت حلقته، واس متع ابهامتم 

ىل العروض التقدميية حول التقرير املرحيل اذلي تناول هذا املوضوع املعق د، وأأشاد الوفد بعمل الأساتذة. وأأعرب عن تطلعه اإ

ىل معرفة املزيد عن دراسة نطاق اليت س تقدم يف ادلورة   للجنة وأأكد اس تعداده للمشاركة يف املناقشات الأولية. 39اإ

ورحب وفد الاحتاد الرويس ابلعمل اجلاري يف ادلراسة املتعلقة حبقوق خمريج املرسيح. وأأضاف أأن العروض  .267

وخطة تنفيذ العمل تبدو مفصةل بشلك اكمل، ويبدو أأن البحث والتحقيق يامتن بطريقة شامةل لأهنام مل يبحثا فقط التقدميية 

يف النظم القانونية القامئة يف لك بدل، ولكن أأيضا يف الطريقة اليت مت هبا تطبيق القوانني يف الواقع وال ليات املس تخدمة. ودعا 

ىل حتقيق توازن فامي يتعلق  مل يكن دلهيم حامية اكفية، عىل  الأحيان،حبامية حقوق خمريج املرسيح لأهنم يف كثري من الوفد اإ
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يالء اهامتم خاص للعالقة بني ادلول  الأقل يف بعض ادلول احملددة. وأأشار اإىل رضورة مواصةل ادلراسة واختتاهما ورضورة اإ

الأعضاء تقدمي معلومات عن نظاهما القانوين. وهذه  الأعضاء وتعاوهنا يف تقدمي املعلومات، فباس تطاعة لك دوةل من ادلول

جراء مزيد من املناقشات حول هذه  املعلومات مطلوبة جلعل ادلراسة اكمةل ومفصةل قدر الإماكن. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف اإ

 املسأأةل يف اللجنة.

ىل  .268 ىل توافق يف ال راء بشأأن التوصية اليت س تقدم اإ امجلعية العامة. وطلب الرئيس وذكر الرئيس أأن اللجنة توصلت اإ

 من الأمانة قراءة التوصية.

ىل التقدم املطرد احملرز يف ادلورات اليت عقدهتا جلنة حق املؤلف يف ال ونة الأخرية،  ابلنظروقرأأت الأمانة التوصية:  .269 اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس ل ىل مواصةل معلها من أأجل ادلعوة اإ عامتد معاهدة بشأأن حامية تدعو امجلعية العامة جلنة حق املؤلف اإ

ىل توافق يف ال راء يف جلنة حق املؤلف خبصوص القضااي 2020/2021 هيئات البث، خالل الثنائية ، برشط التوصل اإ

 الأساس ية، مبا يف ذكل النطاق احملّدد وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها.

حرازه .270 ىل أأن النص ميثل ويعكس التقدم اذلي مت اإ يف املناقشات حول هذا البند من جدول الأعامل،  وأأشار الرئيس اإ

ىل أأن املناقشات ل تزال  ىل امجلعية العامة قبل عام. وأأشار الرئيس اإ ىلحيث مت تقدمي التوصيات اإ وجود اقرتاحات  تقنية واإ

التوصية اليت  جيدة والكثري من مقرتحات الصياغة اليت قدمهتا البدلان املهمتة يف لك جوةل. وأأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن

جراء  سيمت حتديد فرتة زمنية لها، ستشجع امجليع عىل مشاركة خرباهتم خالل املفاوضات وهذا بدوره سيسمح للجنة ابإ

جيابية، علام أأن ذكل مرهون بتوافق ال راء حول  ىل توصية اإ مناقشات ممثرة يف لك جوةل، الأمر اذلي سيسامه يف التوصل اإ

معاجلهتا. وشكر الرئيس امجليع عىل حتلهيم بروح بناءة. وللميض قدما، طلب أأن تس تعرض  القضااي اليت س يكون عىل اللجنة

نه حاول أأن يعكس، بأأكرب قدر ممكن من ادلقة، ما دار خالل ذكل الاجامتع بشلك واقعي.  اللجنة ملخص الرئيس. وذكر أأ

 وطلب الرئيس من الأمانة أأن تقرأأ لك فقرة.

 وقرأأت الأمانة ملخص الرئيس. .271

ك الرئيس بضعة تأأمالت رًدا عىل بعض التعليقات وبعض املالحظات اليت أأثريت بشأأن التقدم احملرز ونتاجئ أ خر وشار  .272

ذ  جراء العمل فامي بني ادلورات بشأأن معاهدة البث، اإ دورات للجنة مبا يف ذكل ادلورة احلالية. وأأثريت خماوف بشأأن كيفية اإ

يس من لعب دور أأكرث نشًطا للمساعدة يف تسهيل وتزييل اخلالفات. وأأشار ل تزال املفاوضات تقنية، ولكن قد يمتكن الرئ

نه س يقدم ورقات معل غري  ىل أأ ىل "أأصدقاء الرئيس". وأأشار اإ نه مس تعد لسد تكل الفجوة من خالل اللجوء اإ ىل أأ الرئيس اإ

ىل أأ  ن الأمانة بذلت الكثري من اجلهد رمسية خالل فرتة ما بني ادلورات لتوضيح بعض القضااي التقنية الصعبة. وأأشار الرئيس اإ

يف الندوات الإقلميية وشكرها عىل الزتاهما ودمعها املس متر. ومتىن الرئيس مجليع املشاركني اذلين حرضوا احللقات ادلراس ية 
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ىل الرتحيب ابلأعضاء يف س نغافورة خالل ادلورة الأوىل ملنطقة أ س يا واحمليط  الإقلميية حظًا سعيدًا، وأأعرب عن تطلعه اإ

 الهادئ.

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 10البند 

قلمييني وادلول  .273 افتتح الرئيس البند الأخري من جدول الأعامل: اختتام ادلورة. وفتح الرئيس اجملال أأمام املنسقني الإ

 الأعضاء لالإدلء ببياانت ختامية.

وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر الرئيس وانئيب الرئيس عىل توجهيهم طوال  .274

ادلورة الثامنة والثالثني للجنة ادلامئة. وأأشاد الوفد أأيضا بعمل الأمانة واملرتمجني الفوريني وخدمات املؤمترات. وشكر ادلول 

وضهم القمية. وأأعرب عن تأأييده للمناقشات البناءة بني خمتلف أأحصاب املصلحة بشأأن وعر  مساهامهتمالأعضاء والأساتذة عىل 

ىل أأن اجملموعة مس تعدة للمشاركة البناءة يف مناقشات اللجنة القادمة.  حامية هيئات البث. وأأشار اإ

ندونيس يا، متحداث ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، عىل الرئيس وانئيب الرئيس والأ  .275 مانة واملرتمجني وأأثىن وفد اإ

الفوريني وخدمات املؤمترات وفرق الأمانة العامة لتوجهيهم ومعلهم املكثف. وشكر الوفد أأيضا ادلول الأعضاء عىل اجلهود 

التعاونية املس مترة خالل املداولت. أأعرب عن ترحيب اجملموعة ابلتقدم احملرز يف بنود جدول الأعامل املتعلقة هبيئات البث 

ىل الندوة الإقلميية ملنطقة أ س يا واحمليط والتقييدات والا ىل املسائل الأخرى. كام أأعرب عن تطلعه اإ س تثناءات ابلإضافة اإ

اليت س متكن املشاركني من حتليل وضع مجيع أأحصاب املصلحة واملاكتب ودور  س نغافورة،الهادئ يف هناية أأبريل يف 

ىل املؤسسات التعلميية والب   حثية يف املنطقة.احملفوظات واملتاحف ابلإضافة اإ

وحتدث وفد غواتاميل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأثىن عىل مجيع أأحصاب املصلحة للجهود املكثفة  .276

والتعاونية خالل املناقشات. ونوهت اجملموعة ابلرئيس وانئيب الرئيس للتأأييد املس متر وادلمع اذلي تلقته من الأمانة. وأأعربت 

ىل امجلعية العامة املقبةل بشأأن حامية هيئات اجملموعة عن رس  ىل توافق يف ال راء بشأأن التوصية املوهجة اإ ورها لأنه مت التوصل اإ

جيايب حول هذه القضااي. وفامي يتعلق ابلس تثناءات  البث. كام أأعربت عن أأملها يف أأن تمتكن من مواصةل املناقشات بشلك اإ

رة، أأشادت ابلعروض التقدميية املمتازة حول الأنواع اخملتلفة والتحديثات الواردة والتقييدات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاو 

ىل أأمهية النتاجئ اليت مت التوصل  لهيابشأأن ادلراسات اليت أأجريت والأنشطة الأخرى اجلارية.  وأأشارت اإ ابلنس بة للمناقشات.  اإ

قلميية املقبةل بشأأن الاس تثنا ءات والتقييدات اليت س تعقد بني أأبريل ويوليو يف س نغافورة وأأبدت اهامتما كبريا ابلجامتعات الإ

ىل أأن الاس تنتاجات س تقدم مساهامت هامة للعمل املس متر عىل هذه املواضيع.  ونريويب وسانتو دومينغو. وأأشارت اجملموعة اإ

 وقدمت مساهامت قمية خالل وأأعربت اجملموعة عن امتناهنا خملتلف الوفود واجملموعات الإقلميية اليت شاركت وأأبدت موقًفا بناءً 

 الأس بوع. ونوهت جبهود املرتمجني الفوريني وخدمات املؤمترات وشكرهتم عىل تفانهيم واحرتافهم.

القمية طوال دورة اللجنة.  مومساهامهتوحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وشكر مجيع أأحصاب املصلحة عىل الزتاهمم  .277

أأجريت بشأأن حامية هيئات البث وأأشاد مبس توى مشاركة ادلول الأعضاء وأأشار أأيضا  ورحب ابملناقشات التقنية البناءة اليت

ىل قرار توافقي بشأأن البث.  ىل التوصل اإ ىل التعاون املمتاز مع املنسقني الإقلمييني ال خرين بروح بناءة الأمر اذلي ساعد اإ اإ

ابلتقييدات والاس تثناءات، وكذكل العروض ابلعروض التقدميية املتعلقة ابدلراسات والتصنيفات اخلاصة  ورحب الوفد

ىل  حدى اجملموعات الإقلميية دعت يف بياهنا الافتتايح للجنة اإ ىل أأن اإ الأخرى وأأشاد بعمل املؤلفني املعنيني. وأأشار الوفد اإ
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ىل امجلعية العامة بشأأن مسامههتا يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية. ولحظ أأن هناك ممارسات راخسة و  متفق علهيا تقدمي تقرير اإ

ىل تعزيز املناقشات.   للنظر يف هذه القضااي ونصح برضورة اتباع تكل املامرسات. وكرر الوفد سعيه اإ

وأأثىن وفد الصني عىل الرئيس والأمانة والوفود واملوظفني عىل معلهم الشاق ومشاركهتم يف حتقيق النتاجئ بشأأن  .278

نه س يواصل العمل بشلكاملواضيع املطروحة عىل جدول الأعامل عىل الرمغ من اخت بناء  الف املفاهمي. وشدد الوفد عىل أأ

طار بنود جدول أأعامل اللجنة.  وذكل هبدف تعزيز اإ

وحتدث وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وشكر الرئيس وانئيب الرئيس عىل احرتافهم وقيادهتم املاهرة لعمل  .279

 الفوريني وخدمات املؤمترات عىل دمعهم املمتاز مجليع املندوبني اذلين تكل اللجنة خالل الأس بوع. وشكر الأمانة واملرتمجني

ىل  حرضوا ادلورة. وشكر ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة ال خرين عىل سعهيم املتواصل لتوضيح مواقفهم وحماوةل التوصل اإ

من املناقشات هو بذل  والهدف. تفامه مشرتك بشأأن مجيع القضااي اليت نوقشت يف اجللسات غري الرمسية واجللسات العامة

ىل توافق يف ال راء بشأأن مجيع القضااي مبا يف ذكل هيئات البث  ىل تفامه مشرتك والتوصل اإ اجلهود الالزمة للتوصل اإ

والتقييدات والاس تثناءات وغريها. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تسامه مجيع الاجامتعات فامي بني ادلورات يف التقدم يف 

نود جدول الأعامل املتعلقة التقييدات والاس تثناءات فضال عن املسائل الأخرى، كام أأعرب عن تفاؤهل يف العمل عىل ب 

ىل توافق يف ال راء يف ادلورات املقبةل.   التوصل اإ

جراء املناقشات اليت  .280 وشكر وفد الاحتاد الأورويب القيادة ومجيع أأحصاب املصلحة عىل هجودمه املكثفة وجناهحم يف اإ

ىل أأن املناقشات حول معاهدة حامية هيئات البث اكنت  هعن الزتام بللجنة. وأأعر اأأجرهتا  ابملشاركة البناءة فهيا وأأشار اإ

ذات أأمهية كبرية ابلنس بة لالحتاد الأورويب. وذكر أأن املناقشات والتفسريات الناجتة عن اجللسات غري الرمسية اكنت ذات قمية 

وراء املواقف والاقرتاحات ذات الصةل. وأأعرب عن الزتامه الاكمل بوضع  كبرية وساعدت عىل فهم الأهداف والأفاكر

ىل  ىل تطلع الوفد اإ اللمسات الأخرية عىل املعاهدة، رشط أأن تعكس حقائق وتطورات القرن احلادي والعرشين. وأأشار اإ

حراز مزيد من التقدم يف بعض القضااي الأساس ية، مثل موضوع امحلاية واحلقوق املمنوحة. وأأعر  ب الوفد عن امتنانه ملؤمتر اإ

العمل بشأأن التقييدات والاس تثناءات وأأثىن عىل الأساتذة نكويب وريد والأس تاذ ساتون والربوفيسور كروز والأس تاذ س نغ 

والربوفيسور بهنامو عىل العروض التقدميية وجلسات الأس ئةل والأجوبة الش يقة واملفيدة. واعترب أأن العروض واملناقشات 

طار بنود جدول  املضلعقمية كبرية وسلطت الضوء عىل أأمهية العمل الالحقة لها  به حاليا للمواضيع اليت نوقشت مضن اإ

نه يعتقد أأنه ميكن حتقيق نتاجئ مفيدة يف جمال الاس تثناءات والتقييدات، ل س امي فامي يتعلق بتحديد  الأعامل. وأأكد الوفد أأ

س تفادة من مرونة الإطار القانوين ادلويل حلق املؤلف، واعامتد توجهيات لدلول الأعضاء بشأأن أأفضل املامرسات، والا

الاس تثناءات الوطنية اليت تس تجيب ابلشلك املناسب لالحتياجات والتقاليد احمللية أأو احلفاظ علهيا أأو حتديهثا. وأأشاد الوفد 

حظ برسور أأن الأعضاء أأيدوا ابلعرض التقدميي املثري لالهامتم حول حقوق خمريج املرسح. وذكر أأن الاحتاد الأورويب ل

دراجمبعظمهم   موضوع حق التتبع كبند مس تقل يف جدول الأعامل. اإ

ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ. وشكر الوفد الرئيس عىل  .281 وأأيد وفد الفلبني البيان اذلي أأدىل به وفد اإ

جيابية. وذكّر ببيان  ىل اس تنتاجات اإ ىل توجيه املناقشات بكفاءة للتوصل اإ املدير العام خالل اجللسة الافتتاحية حيث أأشار اإ

أأن املناقشات حول مرشوع معاهدة البث هو أأقدم بند مطروح عىل جدول الأعامل املعياري للويبو. وبناء عىل ذكل، رأأى 

دارة املشهد التكنولويج الرسيع التغري بشلك فعال ويف الوقت املناسب.  نه الوفد أأن مسؤوليته امجلاعية تقتيض ابإ ىل أأ وأأشار اإ
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ىل وثيقة متوازنة ودقيقة من أأجل الوفاء بتنفيذ الولية. ونظرا للمعدل الرسيع للتقدم التكنولويج،  من الأمهية مباكن التوصل اإ

اعترب الوفد انه ينبغي ترسيع العمل وأأن الفرصة مؤاتية لتوس يع نطاق العمل هبدف ضامن وضع املعايري العاملية بطريقة تامتىش 

ىل أأن التقدم املطرد حتت قيادة الرئيس هو أأمر مشجع جدا وان املناقشات  مع قاعدة  متزيت ابملرونةالابتاكر. وأأشار اإ

ىل التسعينات.  ىل اس تنتاجات هنائية بشأأن هذا البند اذلي يعود اإ والاس تعداد للمشاركة. وأأعرب الوفد عن تفاؤهل ابلتوصل اإ

ؤسسات التعلمي واملكتبات واملتاحف ودور احملفوظات، شدد الوفد عىل وفامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة م

ىل الابتاكر،  رضورة مواصةل اس تكشاف الس بل جلعل املعرفة يف متناول الأجيال احلالية والقادمة. وذكر كيف تؤدي املعرفة اإ

ىل أأن حتسني أأسس مؤسسات التعلمي و  املكتبات واملتاحف ودور وكيف ميكن لالبتاكر أأن خيلق قمية اقتصادية. وأأشار اإ

ىل حلول مس تنرية. وذكر أأن التقييدات والاس تثناءات مل تضعف  س يؤدياحملفوظات  ىل تعزيز الأفاكر املبتكرة والتوصل اإ اإ

امللكية الفكرية لأهنا جزًءا جوهراًي من نظام امحلاية وتوفر أ ليات قوية. ورأأى أأن بعض البدلان قد جتد أأن النظام احلايل اكٍف 

لهيا يعين عدم وجود جمالت للتحسني قد تكون بدلان أأخرى حباجة وهذا ل . وابلنس بة للوفد، أأدى وجود أأكرث من مائة لغة اإ

ىل تنس يقات رمقية. وعىل الرمغ من وجود  ىل تكييفها وترمجهتا وحتويلها اإ ىل خلق حتدايت عندما حتتاج الكتب ادلراس ية اإ اإ

ن ن  طار دويل سيسامه يف معاجلة تكل التحدايت بشلك يتخطى قوانني حملية بشأأن الاس تخدام العادل، فاإ رش املعرفة واعامتد اإ

ىل املشاركة بنشاط يف الندوة الإقلميية. ماكنيات ال ليات الوطنية أأو الثنائية. ويف هذا الس ياق، أأعرب الوفد عن تطلعه اإ  اإ

اللجنة لعبت دورا حاسام يف  وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن تقديره للعمل اذلي قامت به اللجنة. وشدد عىل أأن .282

املزيد من الأمهية يف الوقت احلارض مع التوسع اذلي تشهده البيئة الرمقية.  اذلي اكتىساحلوارات ادلولية املتعلقة حبق املؤلف 

جراء مناقشات بناءة حول بنود جدول أأعامل اللجنة. وأأعرب عن رسور مجهورية كوراي ملشاركهتا يف املداول ت وأأكد الزتامه ابإ

نه ل تزال هناك بعض القضااي املتبقية اليت يتعني حلها ل س امي فامي يتعلق مبسأأةل  ىل أأ املتعلقة حبامية هيئات البث. وأأشار اإ

الإرسال املؤجل وبقسم التعاريف. ورأأى الوفد أأن هذه القضااي ستمت معاجلهتا بشلك أأكرب يف ادلورة التالية للجنة وس تدفع 

ىل عقد مؤمتر دب ىل دور اللجنة يف اس تفاضة خرباء لتبادل اللجنة اإ لومايس. وفامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات، أأشار اإ

ىل الأعامل املس تقبلية.   اخلربات بشأأن حق املؤلف. وأأشاد الوفد ابلعروض املقدمة يف خمتلف ادلراسات وأأعرب عن تطلعه اإ

 الأمانة ومجيع ادلول الأعضاء عىل املناقشات املمثرة للجنة.وكرر الوفد الزتام مجهورية كوراي بعمل اللجنة وشكر الرئيس و 

وأأيد وفد ش ييل البياانت اليت أأدىل هبا وفد غواتاميل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وشكر الأمانة عىل  .283

حرازجناح دورة اللجنة، حيث مت  لق مبوضوع حامية هيئات تقدم ملحوظ بشأأن العديد من بنود جدول الأعامل. وفامي يتع اإ

البث، أأكد الوفد الزتامه بتحديث نظام امحلاية اخلاص ببدله، بشلك يامتىش مع التطورات التكنولوجية اجلديدة. وذكر أأن 

ىل جوانب هممة يتعني معاجلهتا، فقد اكن  نه أأشار اإ مشاركة خرباء رأأس املال رضورية لتحقيق تقدم كبري. وعىل الرمغ من أأ

جيابية. وفامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن  الوفد عىل يقني من أأن اللجنة س تحقق نتاجئ اإ

العمل يف الويبو واملشاركة ادليناميكية للمهمتني والندوات الإقلميية يف تشجيع البدلان عىل العمل عىل موضوع  دينامياتتسامه 

حراز الاس تثناءات والتقييدات. وأأعرب عن أأمهل يف  أأن تمت مشاركة نتاجئ احللقات ادلراس ية الإقلميية يف ادلورة من أأجل اإ

التقدم يف ادلورات املقبةل. وأأضاف أأن املقرتحات املتعلقة بتكييف معاهدة مراكش واجلوانب الأخرى س متكن اللجنة من 
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نتاج معل معياري بشأأن هذا املوضوع. وأأعرب الوفد عن ا لزتامه مبواصةل العمل عىل البيئة مواصةل التقدم يف العمل هبدف اإ

 الرمقية وعىل متابعة التطورات يف مسأأةل حق التتبع وحقوق خمريج املرسح.

ىل الأفاكر الثاقبة اليت مت طرهحا بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املتاحف ودور  .284 وأأشار وفد الأرجنتني اإ

مية ملساهامهتا البناءة خالل املناقشات اليت دارت حول هذه احملفوظات ومؤسسات التعلمي وأأثىن عىل املنظامت غري احلكو 

ىل التقدم احملرز ابلنس بة لهيئات البث لأنه بدا من املس تحيل حتقيق حق واحد عىل أأساس الإشارة اليت  البنود. وأأشار الوفد اإ

لهياميكن الوصول  الوفد عن أأمهل يف أأن تكون ادلورة  من قبل أأنظمة قانونية متنوعة مثل القانون املدين والقانون العام. وعرب اإ

 التالية للجنة ممثرة.

جناحوأأثىن وفد املكس يك عىل مجيع أأحصاب املصلحة ملساهامهتم ادلؤوبة والتعبري عن أأفاكرمه من أأجل  .285 ادلورة.  اإ

دراك أأنه عىل الرمغ من وجود حتدايت اكن من الرضوري مواصةل بذل اجلهود. وأأشار الوفد، عىل سبيل  وشدد عىل أأمهية اإ

ىل مس توى التعاون يف املتاحف، والتقييدات اخلاصة هبا،   الأفاكر بني الأشخاص.  وتبادلاملثال، اإ

ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأثىن عىل الرئيس لتوجهيه الناحج  وأأيد وفد بوتسواان البياانت اليت أأدىل هبا وفد أأوغندا .286

حراز تقدم يف خمتلف القضااي املعروضة عىل اللجنة. وشكر الوفد الأمانة عىل  لأعامل ادلورة الثامنة والثالثني للجنة ابجتاه اإ

نه يقدر التقدم احملرز لأن القضية قدمية العهد منذ عام  معلها الشاق. وفامي يتعلق مبوضوع حامية هيئات البث، قال الوفد اإ

. وأأشاد ابلعروض الإعالمية اليت قدهما أأساتذة خمتلفون بشأأن مسأأةل التقييدات والاس تثناءات. وأأعرب الوفد عن 1998

ىل الندوات الإقلميية عىل أأمل أأن تساعد اللجنة عىل  حرازتطلعه اإ  التقدم يف معلها. اإ

جناح ادلورة الثامنة والثالثني مبا يف ذكل املرتمجون وأأثىن الرئيس عىل مجيع أأحصاب املص .287 لحة اذلين سامهوا بال كل ابإ

الفوريون وخدمات املؤمترات والأمانة ومجيع الأفراد اذلين ساعدوا يف تقدمي مساهامت ل تقدر بمثن يف دورة اللجنة. وأأشار 

ىل التقارير املكثفة اليت أأجراها اخلرباء واليت سامهت يف دمع املن يضا انئبيه لتويل أأدوارهام ابلشلك اإ اقشات. وشكر الرئيس أأ

دارة العملية. وشكر أأيضا مجيع الأعضاء واملراقبني  املناسب. كام أأشاد الرئيس ابملنسقني الإقلمييني اذلين لعبوا دورًا حاسامً يف اإ

ئل عىل املس توى الاسرتاتيجي. اذلين أأظهروا مرونة وقدموا مساهامهتم عىل املس توى التقين بشلك بناء مع تفهمهم للمسا

حرازومتىن الرئيس مجليع أأحصاب املصلحة لك خري، وأأمل يف اس مترار املناقشات  التقدم يف مجيع البنود يف ادلورة التالية  واإ

 للجنة.

 

 [املرفق]ييل ذكل 
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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 
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KENYA 
 
Cleopa MAILU (Mr.), Ambassador, Permanent Mission, Geneva 
 
Oira EZEKIEL (Mr.), Legal Advisor, Kenya Copyright Board (KECOBO), Nairobi 
 
Daniel K. KOTTUT (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Živilė PLYČIURAITYTĖ-PLYČIŪTĖ (Ms.), Chief Officer, Group on Information Society and 
Authors Rights Policy, Ministry of Culture, Vilnius 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Mohamad Rahimi BIN ARAFPIN (Mr.), Legal Department, Intellectual Property Corporation 
Malaysia (MYIPO), Kuala Lumpur 
 
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAWI 
 
Dora MAKWINJA (Ms.), Executive Director, Copyright Society of Malawi (COSOMA), Lilongwe 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Socorro Flores LIERA (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Cuauhtemoc Hugo CONTRERAS LAMADRID (Sr.), Director General, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Daniel GUTIÉRREZ (Sr.), Subdirector, Misión Permanente, Ginebra 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Prakash ACHARYA (Mr.), Registrar, Nepal Copyright Registrar’s Office, Ministry of Culture, 
Tourism and Civil Aviation, Kathmandu 
 
Bhuwan PAUDEL (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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NIGER 
 
Idrissa DJIBRILL (M.), Directeur des Archives, de l'Information, de la Documentation et des 
Relations Publiques, De l'environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 
Durable, Niamey 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Smaila AMINA (Ms.), MINISTER, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
George TEBAGANA (Mr.), Adviser, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PAKISTAN 
 
Zunaira LATIF (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PARAGUAY 
 
Walter José CHAMORRO MILTOS (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Cyril Bastiaan VAN DER NET (Mr.), Legislator, Justice and Security, The Hague 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Cristóbal MELGAR PAZOS (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Ivin Ronald ALZONA (Mr.), Assistant Secretary, Department of Information and 
Communications Technology (DICT), Quezon City 
 
Josephine MARIBOJOC (Ms.), Assistant Secretary, Legal Affairs, Department of Education, 
Pasig City 
 
Louie Andrew CALVARIO (Mr.), Attorney, Office of the Director General, Intellectual Property 
Office, Taguig  
 
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 
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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.), Legal Adviser, Ministry of Culture, Lisbon 
 
Francisco SARAIVA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
QATAR 
 
Kassem FAKHROO (Mr.), Attaché, Permanent Mission, World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 
Hussam Edin AALA (Mr.), Ambassador, Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent 
Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Suleiman SARRA (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Adnan AL AZIZI (Mr.), Director, Author's Rights, Ministry of Culture, Damascus 
 
Mohamadia ALNASAN (Ms.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
MYUNG Soo Hyun (Ms.), Director, Cultural Trade and Cooperation Division, Ministry of Culture, 
Sports and Tourism, Sejong 
 
KIM Chan Dong (Mr.), Director, Copyright Trade Research Team, Korea Copyright Commission, 
Jinju 
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CHO Hae In (Ms.), Researcher, 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 
 
LEE Sanghyun (Mr.), Judge, Intellectual Property Chamber, Seoul Central District Court, Seoul  
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Katrina Naut (Sra.),Embajadora, Representante Permanente, Organización Mundial del Comercio 
(OMC), Misión Permanente, Ginebra 

 
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 
 
 
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 
 
Florin TUDORIE (Mr.), Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva 
 
Cristian FLORESCU (Mr.), Head of international Relations Department, International Relations 
Department, The Romanian Copyright Office, Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Roslyn LYNCH (Ms.), Director, Copyright and Enforcement, Intellectual Property Office, London 
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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 
 
 
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 
 
 
SEYCHELLES 
 
Wendy PIERRE (Ms.), Registrar General, Department of Legal Affairs, Presidents Office, 
Victoria 
 
Samantha TANGALAM (Ms.), Registration Officer, Department of Legal Affairs - Registration 
Division, President’s Office, Victoria 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Daren TANG (Mr.), Chief Executive, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
Shaun NG (Mr.), Senior Executive, Intellectual Property Policy Division, Ministry of Law, 
Singapore 
 
Wei Hao TAN (Mr.), Assistant Director, 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 
 
Gavin FOO (Mr.), Legal Counsel, Legal Department, Intellectual Property Office of Singapore, 
Singapore 
 
Byron KARUPPIAH (Mr.), Legal Counsel, Legal Department, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
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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 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Christian NILSSON (Mr.), Senior Legal Advisor, Legal and International Affairs, Swedish Patent 
and Registration Office, Stockholm 
 
Teresia DANIELSSON (Ms.), Legal Adviser, Division for Intellectual Property and Transport 
Law, Ministry of Justice, Stockholm 
 
Mattias RÄTTZÉN (Mr.), Associate Adviser, Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND  
 
Selina DAY (Mme), conseillère juridique, Division 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 
 
Sungkrit PATTANA (Mr.), Trade Officer, Copyright Office, Department of Intellectual Property, 
Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Ornal BARMAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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TUNISIE/TUNISIA 
 
Youssef BENBRAHIM (M.), directeur général, Organisme tunisien des droits d'auteur et des 
droits voisins (OTPDA), Tunis 
 
Sami NAGGA (M.), ministre plénipotentiaire, Mission permanente, Genève 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Ugur TEKERCI (Mr.), Copyright 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 
 
 
URUGUAY 
 
Silvia PÉREZ DÍAZ (Sra.), Presidenta Consejo, Misión Permanente, Ginebra 
 
Marcos URANGA (Sr), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
Hoang MINH DUNG CHI (Mr.), Official of Copyright Industries Management Division, Copyright 
Office of Vietnam, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Hanoi 
 
Nguyen HANG NGA (Ms.), Deputy Director General, Copyright Office of Vietnam, Ministry of 
Culture, Sports and Tourism, Hanoi 
 
Nguyen NGOC BICH (Mr.), Director of Public Service Management Division, Department of 
Planning and Finance, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Hanoi 
 
Tran THI THANH THAO (Ms.), Deputy Director General, Department of Organisation and 
Personnel, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Hanoi 
 
 
ZIMBABWE 
 
Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
PALESTINE  
 
Ibrahim MUSA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SOUDAN DU SUD (LE)/SOUTH SUDAN  
 
Edward YUGU LANG (Mr.), Director General, Directorate of Culture, Ministry of Culture, Youth 
and Sport, Juba 
 
 
 
III. DÉLÉGATIONS MEMBRES SPÉCIALES/SPECIAL MEMBER DELEGATIONS 
 
 
COMMISSION EUROPÉENNE (CE)/EUROPEAN COMMISSION (EC)* 
 
Krisztina STUMP (Ms.), Deputy Head of Unit, Brussels 
 
Anna KOLODZIEJSKA (Ms.), Legal and Policy Officer, Brussels 
 
Thomas EWERT (Mr.), Legal and Policy Officer, Digital Economy and Coordination, European 
Commission, Brussels 
 
Sabina TSAKOVA (Ms.), Policy Officer, DG CONNECT - European Commission, Brussels 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Lucie BERGER (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
IV. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC) 
 
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Thamara ROMERO (Ms.), Senior Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual 
Property Programme, Geneva 
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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 
 
Imadh Abdul AZEEZ (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Victor IDO (Mr.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme, Geneva 
 
 
EURASIAN ECONOMIC COMMISSION (EEC)  
 
Ekaterina MIASNIKOVA (Ms.), Adviser, Business Development Department, Economy and 
Financial Policy, Moscow 
 
Elena IZMAYLOVA (Ms.), Head, Intellectual Property Section, Business Development 
Department, Economy and Financial Policy, Moscow 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE  
ORGANIZATION (WTO) 
 
Wolf MEIER-EWERT (Mr.), Counsellor, Geneva 
 
Hannu WAGER (Mr.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
Aliakbar MODABBER (Mr.), Young Professional, Intellectual Property, 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 
 
 
UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST-AFRICAINE (UEMOA)/WEST AFRICAN 
ECONOMIC AND MONETARY UNION (WAEMU)  
 
Adama SEGDA (Mme), conseiller technique, Ministère de la culture, des arts et du tourisime, 
Ouagadougou 
 
 
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (UIT)/INTERNATIONAL 
TELECOMMUNICATION UNION (ITU)  
 
Anibal CABRERA-MONTOYA (Mr.), Engineer-Editor (Observer), Geneva 
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V. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/ 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
African Library and Information Associations and Institutions (AfLIA)  
Helena ASAMOAH (Ms.), Executive Director, Accra 
 
Alianza de Radiodifusores Iberoamericanos para la Propiedad Intelectual (ARIPI)  
Felipe SAONA, Delegado (Sr.), Zug 
 
Associación Argentina de Intérpretes (AADI)  
Jorge BERRETA (Sr.), Consultor de Asuntos 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 des télévisions commerciales européennes (ACT)/Association of Commercial 
Television in Europe (ACT)  
Johanna BAYSSE (Ms.), EU Policy Officer, Brussels 
Agnieszka HORAK (Ms.), Director of Legal and Public Affairs, Brussels 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 
Association (ELSA International)  
Ymane GLAOUA (Ms.), Head of Delegation, Brussles 
Irem Naz DOLU (Ms.), Delegate, Brussels 
Ecennaz KARLI (Ms.), Delegate, Brussels 
Alicja KWIATKOWSKA (Ms.), Delegate, Brussels 
Maria NEGRI (Ms.), Delegate, Brussels 
 
Asociación internacional de radiodifusión (AIR) /International Association of Broadcasting (IAB) 
Juan ANDRÉS LERENA (Sr.) Director General, Montevideo 
Nicolás NOVOA (Sr.), Miembro, 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 internationale pour le développement de la propriété intellectuelle 
(ADALPI)/International Society for the Development of Intellectual Property (ADALPI)  
Brigitte LINDNER (Ms.), Chair, Geneva 
 
Association mondiale des journaux (AMJ)/World Association of Newspapers (WAN)  
ELENA PEROTTI (Ms.), Executive Director Public Affairs and Media Policy, Paris 
 
Canadian Copyright Institute (CCI)  
William HARNUM (Mr.), Chair, Toronto 
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Glenn ROLLANS (Mr.), Representative of the Canadian Copyright Institute, Edmonton 
 
Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA)  
Mihály FICSOR (Mr.), Chairman, Budapest 
 
Centre de recherche et d'information sur le droit d'auteur (CRIC)/Copyright Research and 
Information Center (CRIC)  
Shinichi UEHARA (Mr.), Visiting Professor, Graduate School of Kokushikan University, Tokyo 
 
Center for Information Policy Research (CIPR)  
Tomas LIPINSKI (Mr.), Dean and Professor, Milwaukee 
 
Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (CALC)  
Alfredo TOURNÉ (Sr.), Legal Representative,  M exico city 
 
Communia  
Teresa NOBRE (Ms.), Copyright Expert, Lisbon 
 
Conector Foundation  
David RAMÍREZ-ORDÓÑEZ (Mr.), Researcher, The Hague 
 
Confédération des entreprises européennes (BusinessEurope)/The Confederation of European 
Business (BusinessEurope)  
Elizabeth CROSSICK (Ms.), Head of Government Affairs, London 
 
Confédération internationale des éditeurs de musique (CIEM)/International Confederation of 
Music Publishers (ICMP)  
Ger HATTON (Ms.), Adviser, Brussels 
 
Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)/International 
Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)  
Leonardo DE TERLIZZI (Mr.), Legal Advisor, Legal Department, Neuilly sur Seine 
Gadi ORON (Mr.), Director General, Neuilly sur Seine 
 
Conseil britannique du droit d'auteur (BCC)/British Copyright Council (BCC)  
Elisabeth RIBBANS (Ms.), Director, Public Affairs, London 
 
Conseil de coordination des associations d'archives audiovisuelles (CCAAA)/Co-ordinating 
Council of Audiovisual Archives Associations (CCAAA)  
Eric HARBESON (Mr.), Observer, Boulder 
 
Conseil des éditeurs européens (EPC)/European Publishers Council (EPC)  
Angela MILLS WADE (Ms.), Executive Director, Brussels 
Jens BAMMEL (Mr.), Observer, CHAMPEL 
 
Conseil international des archives (CIA)/International Council on Archives (ICA)  
Jean DRYDEN (Ms.), Copyright Policy Expert, Toronto 
Grant MITCHELL (Mr.), Panelist, Geneva 
 
Corporación Latinoamericana de Investigación de la Propiedad Intelectual para el Desarrollo 
(Corporación Innovarte)  
Carolina TORO BRAGG (Sra.), Asesora, Santiago 
Luis VILLARROEL VILLALÓN (Sr.), Director, Santiago 
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Electronic Information for Librairies (eIFL.net)  
Teresa HACKETT (Ms.), Head, Vilnius 
 
European University Association (EUA)  
Bregt SAENEN (Mr.), Policy and Project Officer, Brussels 
 
Fédération canadienne des associations de bibliothèques (FCAB)/Canadian Federation of 
Library Associations (CFLA)  
Tamaira BLACKWOOD (Ms.), Masters, Faculty of Information, University of Toronto, Toronto 
Jones DAVID (Mr.), Student, Toronto 
Joanna GRODECKI (Ms.), Master’s Student, Faculty of Information, University of Toronto, 
Toronto 
Amal HUSSIEN (Ms.), Master’s Student, Faculty of Information, University of Toronto, Toronto 
Sandra JANJICEK (Ms.), Master's Student, Faculty of Information, University of Toronto, 
Toronto 
Lubnaa JAUMDALLY (Ms.), Master’s Student, Faculty of Information, University of Toronto., 
Mississauga 
Ming LIU (Ms.), Master’s Student, Faculty of Information, University of Toronto, Toronto 
Jenna MLYNARYK (Ms.), Master's Student, Faculty of Information, University of Toronto, 
Toronto 
Joy RAMLOGAN (Ms.), Master of Information Student, Faculty of Information, University of 
Toronto., Toronto 
Weronika WASZEWSKI (Ms.), Master’s Student, Faculty of Information, University of Toronto., 
Toronto 
Fuchsia NORWICH (Ms.), Master’s (or PhD) Student, Faculty of Information, University of 
Toronto, Toronto 
Rebecca RITCHIE (Ms.), Master’s Student, Faculty of Information, University of Toronto., 
Toronto 
 
Fédération européenne des sociétés de gestion collective de producteurs pour la copie privée 
audiovisuelle (EUROCOPYA)/European Federation of Joint Management Societies of 
Producers for Private Audiovisual Copying (EUROCOPYA)  
Yvon THIEC (Mr.), Représentant, Bruxelles 
 
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/Ibero-Latin-
American Federation of Performers (FILAIE)  
Luis COBOS (Sr.), Presidente, Madrid 
Paloma LÓPEZ PELAEZ (Sra.), Miembro del Comité Jurídico, Madrid 
Álvaro HERNÁNDEZ-PINZÓN (Sr.), Director Stratégic, Colleción, Madrid 
José Luis SEVILLANO ROMERO (Sr.), Director General, Madrid 
 
Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)  
Scott MARTIN (Mr.), Member, Los Angeles 
 
Fédération internationale des acteurs (FIA)/International Federation of Actors (FIA)  
Dominick LUQUER (Mr.), General Secretary, Brussels 
Anna-Katrine OLSEN (Ms.), Legal Counsel, Copenhagen 
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Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques 
(FIAB)/International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
Winston TABB (Mr.), Sheridan Dean of University Libraries, Johns Hopkins University  
Stephen WYBER (Mr.), IIDA, Manager Policy and Advocacy, The Hague 
Ariadna MATAS CASADEVALL (Ms.), Member, The Hague 
Victoria OWEN (Ms.), Information Policy Scholar-Practitioner, University of Toronto, Toronto 
 
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/International 
Federation of Film Producers Associations (FIAPF)  
Bertrand MOULLIER (Mr.), Senior Advisor International Affairs, London 
 
Fédération internationale des journalistes (FIJ)/International Federation of Journalists (IFJ)  
Michael Christopher HOLDERNESS (Mr.), Representative, Brussels 
 
Fédération internationale des musiciens (FIM)/International Federation of Musicians (FIM)  
Benoit MACHUEL (Mr.), General Secretary, Paris 
Armando BAEZ (Mr.), Delegate, Mexico 
José Sergio CARREÑO (Mr.), Delegado, Culhuacan 
Sarah AVARELL (Ms.), Event Coordinator, Toronto 
Graham HENDERSON (Mr.), President Toronto 
Miranda MULHOLLAND (Ms.), Canadian musician,Toronto 
 
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)/ 
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)  
Rainer JUST (Mr.), President, Brussels 
Caroline Morgan (Ms.), Chief Executive, Brussels 
Pierre-Olivier LESBURGUÈRES (Mr.), Manager, Policy and Regional Development, Brussels 
 
Fédération internationale des traducteurs (FIT)/International Federation of Translators (FIT)  
Olga EGOROVA (Ms.), Professor, Member of the Council, Chair of the External Partnerships 
Committee of the International Federation of Translators, Astrakhan 
 
Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS)  
Simone DI CONZA (Mr.), Secretary General, Roma 
Katie WEBB (Ms.), International Co-Director, London 
 
Health and Environment Program (HEP)  
Madeleine SCHERB (Mme), Economiste, Présidente, Genève 
Pierre SCHERB (M.), Conseiller juridique, Genève 
 
Instituto de Derecho de Autor (Instituto Autor)  
Álvaro DÍEZ ALFONSO (Sr.), Coordinador, Madrid 
 
Intellectual Property Center (IPC)  
Norman MBABAZI (Mr.), Director Copyright and Creative Economy, Copyright, Intellectual 
Property Centre, Kampala 
 
International Authors Forum (IAF)  
Luke ALCOTT (Mr.), Secretariat, London 
Barbara HAYES (Ms.), Secretariat, London 
 



SCCR/38/11 
Annex 
24 
 
International Council of Museums (ICOM)  
Rina Elster PANTALONY (Ms.), Chair, Legal Affairs Committee, Director, Copyright Advisory 
Services, Columbia University, New York 
 
International Trademark Association (INTA)  
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle 
Axel NORDEMANN (Mr.), Chair, Copyright Committee, Berlin 
Slobodan PETOŠEVIĆ (Mr.), Vice-Chair, Copyright Policy Subcommittee, Strassen 
 
Internationale de l'éducation (IE)/Education International (EI)  
Nikola WACHTER (Ms.), Research Officer, Brussels 
 
Karisma Foundation  
Toledo AMALIA (Ms.), Project Coordinator, Bogota 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Geneva Representative, Geneva 
James LOVE (Mr.), Director, Washington D.C 
Manon RESS (Ms.), Director, Information Society Projects, Washington D.C 
 
Latín Artis  
José María MONTES (Sr.), Asesor, Madrid 
Abel MARTIN VILLAREJO (Sr.), Secretario General, Madrid 
 
Library Copyright Alliance (LCA)  
Jonathan BAND (Mr.), Counsel, Washington, D.C. 
 
Max Planck Institute for Innovation and Competition (MPI)  
Silke VON LEWINSKI (Ms.), Prof. Dr., Munich 
 
Medicines Patent Pool (MPP)  
Andrew GOLDMAN (Mr.), Associate Counsel, Legal, Geneva 
 
Motion Picture Association (MPA) 
Emilie ANTHONIS (Ms.), Vice President Government Affairs, Brussels 
Vera CASTANHEIRA (Ms.), International Legal Advisor, Geneva 
Renee VILJOEN (Ms.), Copyright Policy Counsel, Legal Office, Brussels 
 
National Library of Sweden (NLS)  
Jerker RYDÉN (Mr.), Senior Legal Advisor, Stockholm 
 
North American Broadcasters Association (NABA)  
Erica REDLER (Ms.), Legal Consultant, NABA, Ottawa 
David FARES (Mr.), Senior Vice President, Government Relations, 21st Century Fox, New York 
City 
Ian SLOTIN (Mr.), Senior Vice-President, Intellectual Property, NBCUniversal, Los Angeles 
 
Program on Information Justice and Intellectual Property (PIJIP)  
Sean FLYNN (Mr.), Professor, American University Washington College of Law,  
Susan ISIKO STRBA (Ms.), Affiliate Researcher, Geneva 
 
Scottish Council on Archives (SCA)  
Victoria STOBO (Ms.), Policy Advisor, Glasgow 
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Société portugaise d'auteurs (SPA)  
Paula CUNHA (Ms.), Director, International Relations, Lisbon 
 
Society of American Archivists (SAA)  
William MAHER (Mr.), Professor, Illinois 
 
The Japan Commercial Broadcasters Association (JBA)  
Akihiro HORI (Mr.), Member, Department of Legal & Business Affairs, General Affairs Division, 
Tokyo Broadcasting System Television, Inc., Tokyo 
Kana MAEDA (Ms.), Manager, Rights & Contracts, Programming, Nippon Television Network 
Corporation, Tokyo 
Yusuke YAMASHITA (Mr.), Assistant Director, Program Code and Copyright Division, Tokyo 
 
Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (URAP)/Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) 
Seemantani SHARMA (Ms.), Legal and Intellectual Property Services Officer, Legal 
Department, Kuala Lumpur 
Junko OCHIAI (Ms.), Part of ABU delegation, Tokyo 
Suranga JAYALATH (Mr.), Chairperson, Colombo 
Seyed Mohammad SADEGH EMAMIAN (Mr.), Vice president, Tehran 
Ae Young KIM (Ms.), Manager, Intellectual Property Office, Korean Broadcasting System, Seoul  
Maharaja Group Sri Lanka, Colombo 
Takuya TSUJI (Mr.), Delegation, Tokyo 
 
Union européenne de radio-télévision (UER)/European Broadcasting Union (EBU)  
Heijo RUIJSENAARS (Mr.), Head, Intellectual Property, Geneva 
Anne-Sarah SKREBERS (Mr.), Senior IP Counsel, Legal & Policy, Geneva 
 
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)  
Hugo SETZER (Mr.), President, Mexico 
Jessica SÄNGER (Ms.), Director, European and International Affairs, BOeV, Frankfurt 
James TAYLOR (Mr.), Director, Communications and Freedom to Publish, Geneva 
José BORGHINO (Mr.), Secretary General, Geneva 
William BOWES (Mr.), Policy Director, Publishers Association, London 
Dante CID (Mr.), Member, Copyright Committee, Sindicato Nacional dos Editores de Livros 
Brazil, Rio de Janeiro 
Gvantsa JOBAVA (Ms.), Member, Executive Committee, Georgian Publishers and Booksellers 
Association, Tbilisi 
 
Union Network International - Media and Entertainment (UNI-MEI)  
Hanna HARVIMA (Ms.), Policy Officer, Nyon 
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VI. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:    Daren TANG (M./Mr.) (Singapour/Singapore) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs:   Abdoul Aziz DIENG (M./Mr.) (Sénégal/Senegal) 
 
  Peter Csaba LABODY (M./Mr.) (Hongrie/Hongary) 
 
Secrétaire/Secretary:   Michele WOODS (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO) 
 
 
 
VI. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ 
INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General 
 
Sylvie FORBIN (Mme/Ms.), Vice-directrice générale, Secteur du droit d’auteur et des industries 
de la création / Deputy Director General, Copyright and Creative Industries Sector 
 
Michele WOODS (Mme/Ms.), directrice, Division du droit d’auteur, Secteur du droit d’auteur et 
des industries de la création /Director, Copyright Law Division, Copyright and Creative 
Industries Sector 
 
Carole CROELLA (Mme/Ms.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur du droit 
d’auteur et des industries de la création/Senior Counsellor, Copyright Law Division, Copyright 
and Creative Industries Sector  
 
Geidy LUNG (Mme/Ms.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur du droit 
d’auteur et des industries de la création /Senior Counsellor, Copyright Law Division, Copyright 
and Creative Industries Sector  
 
Valérie JOUVIN (Mme/Ms.), conseillère juridique principale, Division du droit d’auteur, Secteur 
du droit d’auteur et des industries de la création/Senior Legal Counsellor, Copyright Law 
Division, Copyright and Creative Industries Sector  
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Paolo LANTERI (M./Mr.), juriste, Division du droit d’auteur, Secteur du droit d’auteur et des 
industries de la création/Legal Officer, Copyright Law Division, Copyright and Creative 
Industries Sector 
 
Rafael FERRAZ VAZQUEZ (M./Mr.), juriste adjoint, Division du droit d’auteur Secteur du droit 
d’auteur et des industries de la création/Associate Legal Officer, Copyright Law Division, 
Copyright and Creative Industries Sector 

 ]هناية الوثيقة[


	ANNEXE/ANNEX

