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SCCR/39/8 

الإنلكزيية  الأصل: 

لتارخي:  2019ديسمرب  16 ا

 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 والثالثون التاسعةالدورة 
أكتوبر 25اإىل  21جنيف، من   2019 أ

  التقرير
 ته اللجنة ادلامئةدمتع اذلي ا
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و "جلنة حق"  ةاللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورعقدت  .1 )املُشار اإلهيا فامي ييل ابمس "اللجنة" أأ

 .2019أأكتوبر  25اإىل  21 املؤلف"( دورهتا التاسعة والثالثني يف جنيف يف الفرتة من

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

لبانيا، الفنية يف الاجامتع:الأدبية و  نتيغوا وبربودا،اجلزائرو  أأ نغول، وأأ وجزر  ، وأأذربيجان،والمنسا ،وأأسرتاليا ،والأرجنتني ، وأأ

املتعددة القوميات(، وبوتسواان، والربازيل، وبروين دار  –بيالروس، وبوليفيا )دوةل و  ،وبرابدوسالهباما، وبنغالديش، 

فريقيا الوسطى، وتشاد،وكندا ،نوالاكمريو ،وصوبوركينا فا السالم، ، والكونغو ،وكولومبيا ،والصني ،وش ييل ، ومجهورية أأ
 ية،هورية ادلومينيكامجلو  ،وجيبويت ،منركاوادل ية،هورية التش يكامجلو  ،وكرواتيا ،وكوت ديفوار وجزر كوك، وكوس تارياك،

كوادور ثيوبيا ،والسلفادور ،ومرص ،واإ ملانيا يا،، وغابون، وجورجوفرنسا ،وفنلندا ،واإ  ،وغواتاميل ،واليوانن ، وغاان،وأأ

ندونيس يا ،والهند ، وأ يسلندا،وهنغاراي ،وهندوراس ،والكريس الرسويل يران )مجهورية  ،واإ  ، والعراق،الإسالمية( -واإ

يرلندا رسائيل،وأأ يطاليا ، واإ مالوي، و انيا، ليتو و  ، ولبنان، وليسوتو، وليبرياي،ولتفيا ،والكويت ،وكينيا ، والأردن،والياابن ،واإ

الفلبني، و بريو، و ، وابكس تان نيجرياي،و  ونيبال، والنيجر، املغرب،و منغوليا، و موانكو، و املكس يك، و  ومالطة، مالزياي،و 
وسانت كيتس ونيفيس، الاحتاد الرويس، ورومانيا، و  ومجهورية مودلوفا، مجهورية كوراي،و  وقطر، الربتغال،و بولندا، و 

جنوب و ، وسلوفينيا، وجزر سلامين ورصبيا، وسرياليون، وس نغافورة، وسلوفاكيا، الس نغال،و ، اململكة العربية السعوديةو 

فريقيا  ،وغوترينيداد وتواب ،واتيلند ، وامجلهورية العربية السورية،وسويرسا ،والسويد، ورسيالناك، والسودان، س بانياواإ ، أأ

وغندا ،وتركيا ،وتونس وكرانيا ،وأأ  ،وفييت انم ،والولايت املتحدة الأمريكية ،ة واململكة املتحدةوالإمارات العربية املتحد ،وأأ

 .(112) والمين

 عضو. ة( يف الاجامتع بصفEUشارك الاحتاد الأورويب )و  .3

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

(ARIPO،)  قل ، (SCمركز اجلنوب )و (، AUالاحتاد الأفريقي )و (ARIPO)ميية الأفريقية للملكية الفكرية واملنظمة الإ

 .(WTO( )6ة )ومنظمة التجارة العاملي، (ITU)والاحتاد ادلويل لالتصالت 

احتاد هيئات البث الأيبريية الأمريكية من أأجل ملنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: وشاركت ا .5

ومجعية  ،(AAP)وامجلعية الأمريكية للنارشين  ،(ABUاحتاد البث يف أ س يا واحمليط الهادئ )و ، (ARIPIمللكية الفكرية )ا

ورواب ) ورواب )فناين الأداء يف ورابطة منظامت ، (ACTالتلفزة التجارية يف أأ ، وحتالف املؤلفني، (AEPO- ARTISأأ

واملعهد الكندي حلق املؤلف  (،BCC)حلق املؤلف لس الربيطاين اجملو ، (ABPI)وامجلعية الربازيلية للملكية الفكرية 
(CCI) والاحتاد الكندي لرابطات املكتبات ،(CFLA) ،ورواب الوسطى والرشقية حلق املؤلف  (،CEECA) ورابطة أأ

أأحصاب احلقوق ، واحتاد مجعيات (CALC)والئتالف من أأجل النفاذ القانوين اإىل الثقافة  ،(CSCائتالف اجملمتع املدين )و 

ورواب وأ س يا  مؤسسة أأمرياك الالتينية لأحباث و  (،CRICحق املؤلف )مركز البحث والإعالم يف جمال و ، (CRESA)يف أأ

بداعي، ،(Corporación Innovarte) ةالتمنيامللكية الفكرية يف سبيل  ومجعية  ،ومنتدى ديزي للهند ومنظمة املُشاع الإ

ش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ، و (IE)، واحتاد التعلمي ادلويل (DACS)حق املؤلف للتصاممي والفنانني 

(eIFL.net) ،و( الاحتاد الأورويب لالإذاعةEBU،)  والاحتاد الأورويب مجلعيات الإدارة امجلاعية للمنتجني للنَسخ السمعي
ليني الأوروبيني يلفنانني التشكاو (، EPCجملس النارشين الأوروبيني )و  ،(EUROCOPYA)البرصي الشخيص 

(EVA ،) وجملس الُكتّاب الأوروبيني(EWC) ، الصحة و برانمج و( البيئةHEP ،)الاحتاد الأمرييك الالتيين الأيبريي و
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ادلولية محلاية  عيةامجلو  ،(IIDA)ومعهد حق املؤلف، ومعهد حق املؤلف للبدلان الأمريكية  (،FILAIEلفناين الأداء )

واجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب (، IAB) بثادلولية لل عيةمجلاو (، AIPPIامللكية الفكرية )

(STM) ، و( املنتدى ادلويل للمؤلفنيIAF ،)و( الاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقىICMP ،)الاحتاد ادلويل مجلعيات و

والاحتاد  (،ICA)محفوظات س ادلويل للاجمللو (، ICOMاجمللس ادلويل للمتاحف )و (، CISACاملؤلفني وامللحنني )
الاحتاد ادلويل و(، IFLAالاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها )و، (IFCLA)ادلويل مجلعيات قانون احلاسوب 

الاحتاد ادلويل لصناعة و(، IFRROقوق الاس تنساخ )املعنية حبمنظامت ادلويل للحتاد والا، (FIMللموس يقيني )

وامجلعية ادلولية لتمنية  (،IPAالاحتاد ادلويل للنارشين )و(، ALAIامجلعية ادلولية الأدبية والفنية )و  (،IFPIالفونوغرامات )

واملؤسسة (، IVFالاحتاد ادلويل للفيديو )و ،(INTA)، والرابطة ادلولية للعالمات التجارية (ADALPI)امللكية الفكرية 

يكولوجيا  معهد و (، LCAحتالف املكتبات بشأأن حق املؤلف )و انني الالتينيني، مجعية الفن، و (KEI)املعرفية ادلولية لالإ
واملكتبة الوطنية السويدية (، MPAمجعية الصور املتحركة )و (، MPIماكس بالنك لقانون امللكية الفكرية واملنافسة )

(NLS) و ،( مجعية أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعةNABA ،) ومنظمة حق الإعارة للجمهور(PLRI)، رانمج عداةل وب

لكية احلقوق يف اجلامعية الأمريكية يف واش نطن، وامجلعية املهنية ملذيعي البث الإذاعي  –املعلومات وامللكية الفكرية 

(RATEM)ميلويك -، ولكية ادلراسات الإعالمية يف جامعة ويسكونسن(SOIS)،  مناء مجعية و احملفوظات الأمريكية أأ

(SAA،) علومات ومجعية صناعة الربجميات وامل(SIIA) واحتاد قطاع الأعامل الأورويب ،(BusinessEurope)،  امجلعية و
-UNIالإعالم والرتفيه  -، امجلعية ادلولية للش باكت (UPDالعام ) ملكلاحتاد او (، JBAالياابنية لهيئات البث التجارية )

MEI)،) عيةامجل ( العاملية للصحفWAN) (69). 

لبند   ادلورة من جدول الأعامل: افتتاح 1ا

 رحب الرئيس جبميع أأحصاب املصلحة ودعا انئبة املدير العام اإىل مشاركة مالحظاهتا الافتتاحية نيابة عن املدير العام. .6

رحبت انئبة املدير العام جبميع أأحصاب املصلحة يف ادلورة التاسعة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف و  .7

ثنت النائبة ع ىل هجود الرئيس يف توجيه املناقشات خالل املؤمتر ادلويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات واحلقوق اجملاورة. أأ

لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث، واذلي ُأقمي قبل عقد ادلورة التاسعة والثالثني. 
عامل جلنة حق املؤلف بشأأن مسأأةل ا لبث. كام أأشارت اإىل هنج اللجنة يف التعامل مع وأأكدت النائبة من جديد عىل جدول أأ

ن احامتلية عقد مؤمتر  قلميية. وأأضافت أأ املسائل العالقة، مسلطة الضوء عىل التقدم اذلي أأحرزته الوفود واجملموعات الإ

عضاء  2021 2020دبلومايس خالل الثنائية  خيضع لعوامل خمتلفة حسب ما أأوحضت امجلعية العامة. وقد أأقرت جبهود أأ

عربت اباللجنة بشأأن تعاوهنم واخنراطهم الفعال يف وضع خطة معل قوية تتناول الأمور املتعلقة  لتقييدات والاس تثناءات. وأأ

انئبة املدير العام عن تفاؤلها بأأن يعمتد الأعضاء خالل ادلورة التاسعة والثالثني هنجاً موحداً بشأأن التوصل اإىل طرق 
حة يف ضوء الأفاكر اليت عرُب عهنا والاقرتاحات املُقدمة يف املؤمتر ادلويل. وأأشارت اإىل مس تدامة لتنفيذ خطط الأعامل املقرت 

ن اللجنة س تواصل مناقشاهتا بشأأن جدول الأعامل املتعلق ابلأعامل الأخرى يف املوضوعات التالية: حتليل حق املؤلف  أأ

عضاء واقرتاح حامية حقوق مدير املتعلق ابلبيئة الرمقية، وحق اإعادة البيع،  ي املسارح. وتؤكد انئبة املدير العام عىل دمع أأ

هداف اللجنة. زاء حتقيق أأ  الأمانة املس متر اإ

نه يؤثر بشلك كبري عىل حقوق امللكية الفكرية يف العامل من  وأأكد .8 الرئيس من جديد عىل أأمهية معل اللجنة حيث اإ

اجعة مجيع بنود جدول الأعامل يف حماوةل لإحداث خالل وضع احملتوى وهجود التوزيع. وحيث الرئيس مجيع الأعضاء عىل مر 
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تأأثري هادف مع ضامن وجود نظام فعال حلق املؤلف مبساعدة أأحصاب املصلحة ذوي الصةل. وأأشار الرئيس اإىل الاهامتم 

جناح ادلو  قلمييني والأمانة لإ  رة.الشديد من جانب انئيب الرئيس من الس نغال واجملر يف العمل مع الأعضاء واملنسقني الإ

لبند   من جدول الأعامل: اعامتد جدول أأعامل ادلورة التاسعة والثالثني 2ا

أأشار الرئيس اإىل البند الثاين من جدول الأعامل، وهو النظر يف مرشوع جدول الأعامل لالجامتع. وأأشار اإىل تغيري  .9

جراءات ابل قلمييني طفيف يف ترتيب بنود جدول الأعامل. وأأوحض الرئيس اإحداث تغيري طفيف عىل الإ تشاور مع املنسقني الإ

ات جراءات، وذكل مراعاة للمؤمتر ادلويل اذلي ُعقد قبل ادلورة حة الفرصة لعدد متنوع من أأحصاب املصلإ لحة للمشاركة يف الإ

 التاسعة والثالثني. وقد دعا الأمانة اإىل توضيح جدول الأعامل املُقرتح للجنة حق املؤلف.

 قرتح اإىل جلنة حق املؤلف مبا يف ذكل التغيريات املُقرتحة.قدمت الأمانة جدول الأعامل املُ و  .10

ن مرشوع جدول الأعامل يستند اإىل الوثيق .11 . وطلب من اللجنة تعديل SCCR/39/1/Provة .وأأشار الرئيس اإىل أأ

 ض.مرشوع جدول الأعامل لالجامتع استناداً اإىل الاعتبارات املُقدمة. ومت اعامتد مرشوع جدول الأعامل دون أأي اعرتا

 من جدول الأعامل: اعامتد منظامت غري حكومية جديدة 3البند 

. SCCR/39/2أأشار الرئيس اإىل البند الثالث من جدول الأعامل، وهو اعامتد منظامت غري حكومية جديدة، الوثيقة  .12

سات اللجنة، وهام ودعا الرئيس اللجنة اإىل اعامتد متثيل ملنظمتني غري حكومتني، واملُشار اإلهيام يف مرفق الوثيقة، يف جل
( والاحتاد الإيطايل محلاية احملتوى السمعي البرصي وحمتوى الوسائط IFCLAالاحتاد ادلويل مجلعيات قانون احلاسوب )

 (. وقد اعمتد بند جدول الأعامل مع عدم وجود أأي اعرتاضات.FAPAVاملتعددة )

 ثالثنيمن جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثامنة وال 4البند 

أأشار الرئيس اإىل البند الرابع يف جدول الأعامل بشأأن النظر يف تقرير اجللسة السابقة الوارد يف الوثيقة  .13

SCCR/38/11 Prov نلكزيية عىل عنوان الربيد و تصحيحات يف نسخة اللغة الإ رسال أأي تعليقات أأ . وُدعيت الوفود اإىل اإ

رسال التعليقات والتصحيحات اإىل الأمانة بتارخي copyright.mail@wipo.intالإلكرتوين العادي  نومفرب  15. ومن املقرر اإ
اتحة الفرصة لإصدار التقرير الهنايئ يف الوقت املناسب قبل اجللسة التالية. انتقلت اللجنة بعد ذكل اإىل املوافقة عىل  2019 لإ

 والثالثني للجنة حق املؤلف. ومت اعامتد التقرير دون أأي اعرتاض.ر ادلورة التاسعة مرشوع تقري

 .دعا الرئيس الأمانة اإىل اإطالع الأعضاء ابلإعالانت املهمة والأحداث الأخرىو  .14

لبياانت الافتتاحية  ا

ن ت .15 ن يقدم منسقو اجملموعات بياانهتم المتهيدية بعد أأ جراءات. واكن من املفرتض أأ ناقش قدم الرئيس نبذة عامة عن الإ

ن يقدم املراقبون بياانهتم خالل دقيقتني والامتناع  عرب الرئيس عن رجائه يف أأ اللجنة البنود املوضوعية جلدول الأعامل. وأأ

رسال بياانهتم املكتوبة اكمةل اإىل الأمانة من خالل الربيد الإلكرتوين  عن اختاذ مواقف راخسة. ومتت دعوة الوفود واملراقبني اإىل اإ
. كام حث الرئيس الوفود واملراقبني عىل تقدمي البياانت اإىل املرتمجني الفوريني وذكل copyright.mail@wipo.intاإىل 

أكيد عىل فهم امجليع لتفاصيل لك البياانت.  للتأ

mailto:copyright.mail@wipo.int
mailto:copyright.mail@wipo.int
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ورواب الوسطى والبلطيق )و  .16 قر جبCEBSحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة دول أأ مانة (، وأأ هود الرئيس وانئيب الرئيس وأأ

الويبو يف تنظمي الاجامتع التاسع والثالثني للجنة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة. شدد الوفد عىل النتيجة الرئيس ية للوثيقة 

SCCR/38  ملعاهدة البث، وذكل حترك أأكدت عليه امجلعية العامة للويبو مؤخراً.  2021 2020بشأأن املؤمتر ادلبلومايس

ورواب الوسطى والبلطيق من تعقيد املسأأةل املتعلقة مبعاهدة البث وتطلعت اإىل عقد مناقشات بناءة واش  تكت مجموعة دول أأ
للوصول اإىل حلول مقبوةل فامي يتعلق ابلتعريفات اخلاصة مبوضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها واملسائل الأخرى. وأأشاد الوفد 

. أأقرت SCCR/39/4اَجع بشأأن معاهدة البث حبسب ما وردت مناقش ته يف الوثيقة جبهود الرئيس يف النص املوحد واملر 

ورواب الوسطى والبلطيق ابلتطورات التكنولوجية يف القرن احلادي والعرشين والتحدايت ذات الصةل اليت  مجموعة دول أأ

ن الرتكزي عىل املداولت هيدف اإىل  عرب الوفد عن تفاؤهل من أأ سد الفجوة والوصول اإىل التوافق واهجهتا هيئات البحث. وأأ

ن تتوصل جلنة حق  ورواب الوسطى والبلطيق أأ بشأأن كيفية الاس تجابة اإىل احتياجات هيئات البث. وتأأمل مجموعة دول أأ
من اختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعمل معاهدة بث ممثرة يف املس تقبل. وتطلع الوفد اإىل  يُمكّناملؤلف اإىل نص دقيق 

تقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ابلإضافة اإىل مؤسسات التعلمي والبحث مناقشة ال

قلميية اخملتلفة واملؤمتر ادلويل. وأأكدت  وللأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى، ويه تقدمي تقارير خمتلفة تتعلق ابلندوات الإ

ورواب الوسطى والبلطيق عىل موقفها يف الا عامتد عىل الإطار ادلويل احلايل فامي خيص التقييدات والاس تثناءات مجموعة دول أأ

جياد احللول اليت من املمكن اس تخداهما لتعزيز الترشيعات الوطنية بدلً من اإعداد صك دويل ملزم. وأأشارت مجموعة دول  واإ
ن خرباء خمتلفني يشاركوهنا رؤيهتا خالل املؤمتر ادلويل ورواب الوسطى والبلطيق اإىل أأ ورواب الوسطى أأ . كام أأقرت مجموعة دول أأ

 والبلطيق جبهود وفدي الس نغال والكونغو نظري معلهم املرتبط بقضية اإدراج اإعادة بيع حقوق الفنانني.

(، معرباً عن شكره الأمانة عىل GRULACحتدث وفد املكس يك نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب )و  .17

ن هدف الاجامتع هو سامع العمل التحضريي لالجامتع . وأأكدت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب من جديد عىل أأ

. وشددت 2021-2020القرار بشأأن اإذا ما اكن سيمت عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة حامية هيئات البث يف ثنائية 

ن القرار يعمتد عىل توصل ادلول الأعضاء لتوافق حول املسائل الرئيس ية  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب جمدداً عىل أأ

عربت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن  مبا يف ذكل النطاق احملدد وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها. كام أأ

وموضوع امحلاية  والنص املوحد املراجع بشأأن التعريفات SCCR/39/4حرصها عىل سامع التعليقات ذات الصةل ابلوثيقة 
ن التفسريات واملعلومات  واحلقوق املزمع منحها واملسائل الأخرى. واكنت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واثقة من أأ

نه من الرضوري  املدرجة يف الوثيقة س تكون مفيدة جداً يف فهم املسأأةل. وأأكدت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأ

فاوضات من خالل احلوار البناء من أأجل الوصول للتوافق. وشدد الوفد عىل أأمهية الأنشطة املدرجة يف خطة التوصل للم

العمل فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث اليت اعمتدهتا اللجنة 

قلميية واملؤمتر . وترى مجموعة بدلان أأمرياك الالتي2018يف عام  ن ادلراسات اليت ُأجريت اإعداداً للندوات الإ نية والاكرييب أأ
ادلويل س تكون مفيدة، حيث اإهنا توفر فهامً عن التحدايت اليت تواهجها ادلول الأعضاء. ويمتثل الهدف يف حتقيق مواءمة 

بداع والابتاكر وحامية الن فاذ اإىل املعلومات واملصلحة العامة. وأأضافت متوازنة واحلفاظ علهيا، واليت متثل أ لية لتشجيع الإ

ن املناقشات البناءة بشأأن املسائل املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات ُعقدت يف  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأ

ن عربت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن تطلعها اإىل أأ قلميية يف سانتو دومينغو. وأأ يكون التقرير املرحيل  الندوة الإ

عرب الوفد عن اهامتمه ابلتحديثات بشأأن  بشأأن الندوات واملؤمتر ادلويل جاهزاً للتعبري عن موقفها يف الوقت املناسب. كام أأ
نتجهتا الأمانة وكذكل التحديثات حول فريق العمل اخلاص بشأأن حقوق اإعادة البيع  دراسات خدمات املوس يقى العاملية اليت أأ
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ت املتعلقة مبديري املسارح. وأأكدت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل الزتاهما جتاه التقدم مع اختاذ خطوات واملعلوما

جيابية يف معل جلنة حق املؤلف.  اإ

ن قيادة واهامتم الرئيس APGحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ )و  .18 عرب عن أأ (، وأأ

ملرجوة وستساعد اللجنة عىل الوصول اإىل فهم متبادل بشأأن املسائل العالقة. وشدد الوفد عىل دمعه جلدول س تحقق النتاجئ ا

عامل وبرانمج دورة اللجنة، اليت وضعت تعامالً متوازانً مجليع املسائل املطروحة أأمام اللجنة. وأأشارت مجموعة بدلان أ س يا  أأ

ن امللكية الفكرية مسأأةل اإ  ن واحمليط الهادئ اإىل أأ منائية دقيقة تتطلب توزاانً حذراً. وذكرت مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ أأ
عضاهئا حريصون عىل وضع الصيغة الهنائية ملعاهدة متوازنة بشأأن حامية هيئات البث، استنادا اإىل ولية امجلعية العامة  معظم أأ

الهنج القامئ عىل الإشارة ابملعىن التقليدي لللكمة. ، هبدف توفري امحلاية لهيئات البث والبث الكبيل عىل أأساس 2007لعام 

عضاء اجملموعة موقفاً خمتلفاً استناداً اإىل الس ياسات  نه قد يكون لبعض أأ وأأشارت مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ اإىل أأ

ن عقد مؤمتر دبلومايس عرب الوطنية. وأأقرت اجملموعة ابلولية املمنوحة للجنة حق املؤلف من امجلعية العامة ملتابعة معلها بشأأ 

ن التقييدات  قيادة الرئيس لتحقيق التوافق حول املسائل الأساس ية. وأأكدت مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ أأ
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث وكذكل للأشخاص ذوي الإعاقات 

ثنت مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ عىل هجود الأمانة تعترب ذات أأمهية حامسة للأف راد وللتمنية امجلاعية للمجمتعات. أأ

واخلرباء املشاركني يف عقد املؤمتر ادلويل بشأأن حق املؤلف والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات 

. ورحبت مجموعة بدلان أ س يا واحمليط 2019أأكتوبر  19و 18واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث، واذلي ُأقمي بتارخي 

عربت عن تطلعها لالستناد اإىل  الهادئ ابس تكامل الأنشطة املتعلقة خبطط العمل بشأأن التقييدات والاس تثناءات وأأ

قر الوفد بظهور مسائل جديدة وهممة، كحق املؤل ف الاعتبارات والتوقعات اليت مت مجعها من مناقشات املؤمتر ادلويل. وأأ
 والبيئة الرمقية وحقوق مديري املسارح، وتطلع الوفد اإىل مناقشات مس تفيضة بشأأن مثل تكل املسائل.

نه عىل دراية اكمةل ابجلهود و  .19 عرض وفد الصني موقفه فامي خيص بنود جدول الأعامل بشأأن مسأألتني. وذكر الوفد أأ

. ورمغ عدم وجود توافق حول بعض 1998ذ عام املبذوةل محلاية هيئات البث وكذكل التحدايت اليت تواجه اللجنة من

نه جيب بذل هجود تريم اإىل  طار الويبو أأ املسائل املهمة حيث يتخذ أأحصاب املصلحة مواقف خمتلفة، اقرتح الوفد مبوجب اإ

ثناء تكل ادل جراء مناقشات تفصيلية بشأأن املعاهدة أأ عرب الوفد عن أأمهل يف اإ برام املعاهدة. وأأ ورة. عقد مؤمتر دبلومايس لإ

نه يدمع احلفاظ عىل توازن احلقوق وتعزيز املعارف يف قطاع التعلمي  وأأشار الوفد فامي يتعلق ببند التقييدات والاس تثناءات أأ

عطاء الأولوية للبنود ذات  ابلإضافة اإىل احلفاظ عىل املصاحل العامة الأخرى. وبناء عىل ما تقدم، دعا الوفد اإىل احلاجة اإىل اإ
عرب الوفد عن أأمهل يف وضع خطة معل جمدية ومعلية لتوجيه ادلول الأعضاء اإىل دراسة املسائل  الصةل يف املناقشات. وأأ

جراءات ممثرة. عرب الوفد عن تطلعه للوصول اإىل اإ  احلامسة ذات الصةل. كام أأ

ة وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وشدد عىل أأمهية التفاوض حول معاهدة حامية هيئات البث. وأأضافت اجملموع .20

نه يتعني وضع مجموعة كبرية من رؤى أأحصاب املصلحة وتطورات أأحصاب املصلحة يف اجملالت املعنية يف الاعتبار وذكل  ابء أأ

نه جيب عىل ادلول  ن امحلاية املناس بة أأمر رضوري. وترى اجملموعة ابء أأ لضامن أأمهية املعاهدة. وأأشارت اجملموعة ابء اإىل أأ

ن يبقى الأمر الأعضاء العمل للتوصل اإىل حل مع يل وممثر يتوافق مع بيئة البث العامة. وشددت اجملموعة ابء عىل أأمهية أأ

ممثراً، واذلي يشرتط عقد مؤمتر دبلومايس عند توصل جلنة حق املؤلف اإىل اتفاق بشأأن الأهداف والنطاق احملدد وموضوع 

شات اليت ُعقدت يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حامية معاهدة محلاية هيئات البث التقليدية. ورحبت اجملموعة ابء ابملناق
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بريل  ، ابلإضافة اإىل مقرتحات وفدي الأرجنتني والولايت املتحدة الأمريكية. SCCR/37/8استناداً اإىل الوثيقة  2019يف أأ

ضاء. وساعدت تكل املناقشات عىل توضيح عدد من املسائل الفنية وعززت التوصل اإىل فهم حمسن ملواقف ادلول الأع

ن يركز الأعضاء عىل توضيح املسائل الفنية املتنوعة واكتساب فهم أأمعق وتوافق أأكرب  عربت اجملموعة ابء عن رؤيهتا يف أأ وأأ

بشأأن املسائل املوضوعية املعقدة لزايدة فرص حتقيق النتاجئ بنجاح. رحبت اجملموعة ابء بشأأن التقييدات والاس تثناءات 
ة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف بشأأن خطة معل املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ابملناقشات اليت ُعقدت يف ادلور

والعمل املرتبط ابلتصنيفات المنوذجية ودراسات املتاحف. وأأقرت اجملموعة ابء بأأن خطط العمل والتنفيذ هيدفان اإىل تعزيز 

عربت عن تطلعها ملزيد من املشاركة يف مثل تكل املسائل. كام شددت اجملموعة ابء عىل  فهم اللجنة للمسائل الأساس ية وأأ

زاء معل اللجنة.  الزتاهما ابملسامهة يف املشاركة البناءة اإ

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية مشدداً عىل ادلور الرئييس لعمل جلنة حق املؤلف مع دفاعها عن تطوير  .21 حتدث وفد أأ

ن نظام حق املؤلف املتوازن اكن رضورايً لتعزيز النظام ادلويل املتوازن حلق املؤلف واحلقوق اجملاور ة. وأأشارت اجملموعة اإىل أأ

ن موضوع التقييدات والاس تثناءات اكن  الثقافة والعمل والتعلمي وحتقيق التمنية املس تدامة. وأأكدت اجملموعة من جديد عىل أأ
ن التطور الرسيع  للبنيات التحتية الرمقية والتكنولوجيا اكن هل موضع قلق رئيس ياً للمجموعة. وأأشارت اجملموعة الأفريقية اإىل أأ

تغيريات مؤثرة يف اإنشاء أأصول ملكية فكرية وختزيهنا ونرشها وس بل النفاذ اإلهيا واس هتالكها. وبناء عىل ذكل، تس متر التوقعات 

املناس بان عىل  الاجامتعية والاقتصادية للمس تخدمني وأأحصاب احلقوق يف التطور والتغري. وذلكل، اكنت املواءمة والتوازن

جياد شلك  املس توى ادلويل يف اعتبار مجيع ادلول الأعضاء للمشاركة يف فرص الاقتصاد الرمقي. وذلكل اكن من الرضوري اإ

زاء اإحراز  عربت اجملموعة عن سعادهتا اإ ما من املواءمة ادلولية يف بعض اجلوانب احلامسة اليت تؤثر عىل ادلول الأعضاء. وأأ

قلميية واملؤمتر ادلويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات، بعض التقدم خالل اجلو  انب الثالثة الرئيس ية لدلراسات والندوات الإ
جراءات الواجب اختاذها بشأأن  ن تكل املرشوعات هتدف اإىل مساعدة ادلول الأعضاء يف الويبو عىل حتديد الإ حيث اإ

عربت اجملموعة الأفريقية عن 2012العامة للويبو عام  التقييدات والاس تثناءات عىل املس توى ادلويل طبقاً لقرار امجلعية . وأأ

عربت  قلميية وتقرير املؤمتر ادلويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات. وأأ تطلعها اإىل طرح عروض ومناقشات لتقارير الندوات الإ

جراء دويل جت اهها بناءً عىل تقارير اجملموعة الأفريقية عن سعادهتا بظهور توافق حول املوضوعات اليت من املمكن اختاذ اإ

قلميية واملؤمتر ادلويل. شدد اجملموعة الأفريقية بشأأن مسأأةل حامية هيئات البث عىل الزتاهما ابلتفاوض بشأأن  تالندوات الإ
حقوق هيئات البث التقليدي والبث الكبيل والهنج القامئ عىل الإشارات. وأأكدت اجملموعة الأفريقية عىل دمعها ملعاهدة البث 

عادة اس تخدام مواد اليت  تضمن حقوق هيئات البث دون اإنشاء طبقة جديدة من احلقوق عن موضوع الثقافة والتعلمي واإ

عامل جلنة  عربت اجملموعة الأفريقية عن سعادهتا، بشأأن املسائل الأخرى يف جدول أأ البث املتوفرة ابلفعل مضن املكل العام. وأأ

حق اإعادة البيع وتطلعها اإىل مزيد من التحديثات عن املوضوع. وأأكدت حق املؤلف، ابلعمل املس متر لفريق العمل بشأأن 

قر الوفد بعمل  اجملموعة الأفريقية موقفها لإدراج املوضوع ليكون بنداً دامئاً عىل جدول الأعامل يف معل اللجنة املس تقبيل. وأأ
ق العاملي للموس يقى الرمقية. ورحبت اجملموعة الأمانة فامي يتعلق بتحليل حق املؤلف املرتبط ابلبيئة الرمقية بشأأن العرض للسو 

الأفريقية بتحديث ادلراسة بشأأن املسائل املتعلقة بتعزيز وحامية حقوق مديري املسارح عىل املس توى ادلويل. وأأكدت 

لهيا بني اجملموعة من جديد عىل الزتاهما الاكمل ابملناقشات البناءة بشأأن مجيع بنود جدول الأعامل لتحقيق النتاجئ املتفق ع

 الأعضاء.

ن املناقشات بشأأن معاهدة حامية هيئات البث تظل متثل أأمهية كربى لالحتاد و  .22 أأشار وفد الاحتاد الأورويب اإىل أأ

الأورويب. وأأكد الاحتاد الأورويب من جديد عىل الزتامه بدفع هذه املناقشات املعقدة بشلك بناء وذكل ملواءمة أأي تقدم أ خر 
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ثناء ادلورة. وأأعرب الا ثناء ادلورة قاعدة أأساس ية للتفامه بني الوفود حول أأ ن توفر املناقشات أأ حتاد الأورويب عن أأمهل أأ

قبل  SCCR/39/4التعريفات وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها واملسائل الأخرى اليت وحدها الرئيس يف الوثيقة 

املزمع منحه للمعاهدة لتقدمي امحلاية املناس بة لهيئات البث.  ادلورة. ودعا الاحتاد الأورويب اإىل توافق واسع بشأأن نطاق امحلاية

ن تضع املعاهدة يف الاعتبار احلقائق التكنولوجية ابلقرن احلادي والعرشين  نه من الرضوري أأ وأأشار الاحتاد الأورويب اإىل أأ
ورويب عىل الالزتام املس متر ابلتقدم والاحتياجات احلالية واملس تقبلية املامثةل لهيئات البث. وبناء عىل ذكل، شدد الاحتاد الأ 

عرب الاحتاد الأورويب عن سعادته بتأأييد امجلعية العامة للتوصية اليت ترجع بدايهتا اإىل  برام معاهدة جديرة ابلهامتم. وأأ حنو اإ

زاء عقد مؤمتر دبلومايس هيدف اإىل ثنائية   2021-2020ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف لتتابع اللجنة معلها اإ

ن يصل النص اإىل مس توى  عرب الاحتاد الأورويب عن تفاؤهل بتوصل اللجنة اإىل التوافق الالزم وأأ وخيضع لرشوط حمددة. وأأ

ن العمل املنجز مبوجب خطط معل  طار الزمين املتصور يف التوصية. ويرى الاحتاد الأورويب أأ نضج يتيح للجنة الوفاء ابلإ
 SCCR/36/7ءات من خالل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف يف الوثيقة اللجنة بشأأن التقييدات والاس تثنا

يوفر قاعدة جيدة لفهم متعمق للتحدايت اليت تواهجها املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ابلإضافة اإىل مؤسسات التعلمي 

والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة والبحث والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. ساعد املؤمتر ادلويل بشأأن التقييدات 

املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث، اذلي ُعقد قبل ادلورة، الأعضاء عىل تطوير معارفهم. 

قر  عضاء جلان التحكمي عىل الإسهامات العملية والكبرية. وأأ وشكر الاحتاد الأورويب الأمانة عىل تنظميها السلس، كام شكر أأ
قلميي. وأأشار الاحتاد الأورويب الا حتاد الأورويب ابدلمع اذلي ظهر للأعامل الأخرى ابلنس بة للأفاكر واملس تويني الوطين والإ

ن  طار حق املؤلف ادلويل القامئ اذلي خيول ادلول الأعضاء ابلفعل بتقدمي وحفظ حتديثات لالس تثناءات اليت ميكن أأ اإىل اإ

بداع. واقرتح تس تجيب للتقاليد والاحتياجات احمللي ة لضامن حتقيق هدف نظام حق املؤلف املمتثل يف تشجيع وماكفأأة الإ

ن هيدف معل اللجنة اإىل تقدمي مزيد من التوجيه بشأأن  نه جيب أأ الاحتاد الأورويب، عىل خلفية نتاجئ املؤمتر قبل ادلورة، أأ

طار املعاهدات ادل وجه املرونة واحللول اخملتلفة القامئة يف اإ ولية يف القوانني الوطنية. وأأشار الاحتاد الأورويب اإىل كيفية تنفيذ أأ
عرب الاحتاد الأورويب عن تطلعه اإىل التقارير املرحلية  ضايف ملزم قانوانً يف هذا الصدد. وأأ عدم احلاجة اإىل أأي صك جديد واإ

يد الاحتاد مقرتحات وفدي س نغافورة والكونغو.  بشأأن املسائل الأخرى. كام أأ

لبند   عامل: التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتمن جدول الأ  5ا

لبند  من جدول الأعامل: التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة الأشخاص ذوي  6ا

عاقات أأخرى  اإ

س تثناءات. فتح الرئيس ابب املناقشات بشأأن البندين اخلامس والسادس من جدول الأعامل حول التقييدات والا .23

ن البند  ن املناقشات مبوجب البند اخلامس من جدول الأعامل سرتكز عىل املكتبات ودور احملفوظات، وأأ وذكر الرئيس أأ

السادس من جدول الأعامل سريكز عىل التقييدات والاس تثناءات املرتبطة مبؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي 

اليت حتمل عنوان "الاس تثناءات عىل حق املؤلف  SCCR/39/5يف الواثئق الإعاقات الأخرى. وتضمنت املناقشات النظر 

بعنوان "تقرير مرحيل عن املامرسات والتحدايت  SCCR39/6لفائدة دور احملفوظات: حتليل التصنيف المنوذيج"، و

جراءات كام ييل: البياانت الافت تاحية بشأأن موضوع املرتبطة بأأنشطة التعلمي والبحث الإلكرتونية عند بعد". س تكون الإ
ن تغطي هذه البياانت، كام هو احلال  قلمييني مث ادلول الأعضاء واملراقبني. وميكن أأ التقييدات والاس تثناءات من املنسقني الإ

و بنداً واحداً فقط. واكن من املقرر النظر يف عنارص حمددة من اخلطط  يف اجامتعات اللجنة السابقة، بندي جدول الأعامل أأ
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الأس تاذة كزالاابردير والس يدة توريس ادلراسة اخلاصة ابلتعلمي والبحث. كام اكن من املقرر مراجعة التقارير  بعدها تُقدم

قلميية واملؤمتر ادلويل، مبا يف ذكل ملخص العمل املُنجز مبوجب خطط العمل. وُطلب من املراقبني تقدمي  اخلاصة ابلندوات الإ

ماكن الوفود و  الأعضاء تقدمي البياانت الاكمةل للأمانة وتقدمي البياانت مس بقاً اإىل الأمانة لتسهيل البياانت خالل دقيقتني. وابإ

 الرتمجة الفورية.

ورواب الوسطى والبلطيق )و  .24 (، وأأكدد جمدداً عىل موقفه بشأأن أأمهية CEBSحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة دول أأ

والتعلمي لتطور اجملمتعات الثقايف والاجامتعي. واقرتحت املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ابلإضافة اإىل مؤسسات البحث 
طارات التناظرية  ن تضمن البنية العاملية النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقات يف الإ ورواب الوسطى والبلطيق أأ مجموعة دول أأ

ورواب الوسطى والبلطيق عىل سامع عروض تقرير ادلراسة بشأأن أأنشطة البحث  والتعلمي والرمقية. وحرصت مجموعة دول أأ

قلميية اليت ُعقدت يف  الإلكرتونية عن بعد من الأس تاذة كزالاابردير والس يدة توريس، ابلإضافة اإىل تقرير الندوات الإ

طار القانوين ادلويل احلايل  ن الإ ورواب الوسطى والبلطيق أأ س نغافورة ونريويب وسانتو دومينغو. وأأوحضت مجموعة دول أأ

ن  املرتبط ابلتقييدات والاس تثناءات ورواب الوسطى والبلطيق أأ يتيح املرونة الاكفية للحامية املناس بة. واقرتحت مجموعة دول أأ
يكون تركزي معل اللجنة عىل اكتشاف احللول القامئة ابلفعل، مما يضمن تنفيذ الصكوك ادلولية القامئة يف الس ياقات الوطنية 

 لزم.املدعومة بتبادل املامرسات الفضىل دون احلاجة اإىل صك دويل م

ن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف تؤدي دوراً همامً يف التطور و  .25 حتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وأأشار اإىل أأ

نظمة وطنية للتقييدات والاس تثناءات فامي  ن العديد من ادلول الأعضاء وضعت ابلفعل أأ الثقايف والاجامتعي. وأأضاف الوفد أأ

ن تكل الأنظمة ستنجح وستس تجيب للمصاحل الوطنية طبقاً يتعلق ابملكتبات ودور احملفوظات. و  اكنت اجملموعة واثقة من أأ

طار الوطين احلايل. ورحبت اجملموعة ابلأنشطة املنجزة طبقاً خلطة العمل بشأأن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف،  لالإ

قلميية عن املؤمتر ادلويل اذل عربت عن تطلعها لسامع تقارير الاجامتعات الإ ي ُعقد الأس بوع املايض بشأأن حق املؤلف وأأ

قر الوفد جبهود اللجنة بشأأن  والتقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات البحث والتعلمي. وأأ
ات ذكل املوضوع. كام أأشار اإىل عدم الاتساق ابلنس بة للعمل العريف بشأأن التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظ

واملتاحف، وتعهد ابلزتامه ابلس مترار يف املناقشات املوضوعية. واتبعت اجملموعة ابء ترحيهبا بتبادل خربات اللجنة فامي يتعلق 

ابلتقييدات والاس تثناءات ملؤسسات التعلمي والبحث وذكل فامي خيص مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي الإعاقات 

ن ادلر  اسات اليت متت مناقش هتا يف جلسات اللجنة السابقة تفيد بتنفيذ العديد من ادلول الأعضاء الأخرى، كام أأشارت اإىل أأ

لأنظمة التقييدات والاس تثناءات احمللية ابلنس بة ملؤسسات البحث والتعلمي واليت جنحت وعكست الكً من الس ياق الوطين 
ن  طار القانوين ادلويل احلايل. وترى اجملموعة ابء أأ ن يعكس وجود الطرق اليت ابلإضافة اإىل الإ العمل عىل هذه املسأأةل جيب أأ

تعمل بشلك جيد، وليس الأنظمة. وأأشارت اجملموعة ابء اإىل انعدام التوافق يف اللجنة حول العمل العريف بشأأن التقييدات 

عربت اجملموعة ابء عن تطلعها اإىل سامع تق ارير الندوات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات واملتاحف. ومع ذكل، أأ

قلميية ابلإضافة اإىل التقرير حول املؤمتر ادلويل بشأأن حق املؤلف والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور  الإ

 احملفوظات واملتاحف ومؤسسات البحث والتعلمي وكذكل اكتشاف الأرضية املشرتكة املمكنة.

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، وشدد عىل أأ و  .26 مهية حق املؤلف والتقييدات والاس تثناءات ابعتبارها جزءاً حتدث وفد أأ

ل يتجزأأ من نظام حق املؤلف ادلويل ما دام قامئاً. وتؤدي التقييدات والاس تثناءات دوراً همامً يف حتقيق التوازن بني احلقوق. 

رساهئا كام يضمن نظام حق املؤلف ادلويل املتوازن التقدم والتمنية املس تدامة للمجمتعات من خال ل حتفزي الرفاهية العامة واإ
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ن التقييدات والاس تثناءات تفيد امجليع مبا يف  وتعزيزها من خالل نرش املعارف والثقافة والعمل. كام أأوحضت اجملموعة الأفريقية أأ

مناسب  ذكل أأحصاب احلقوق واملس تخدمني يف البالد النامية واملتقدمة. وحيتاج املؤلفون والباحثون والنارشون اإىل مس توى

ن نظام حق املؤلف  من النفاذ اإىل املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف لأنشطهتم املس مترة. وترى اجملموعة الأفريقية أأ

ن النفاذ عرب احلدود  اس توعب بشلك معقول املبتكرين واملصلحة العامة من أأجل تعزيز التقدم. وأأشارت اجملموعة الأفريقية أأ
حق املؤلف أأصبح أأمراً صعباً بشلك مزتايد مجليع الفاعلني مبا يف ذكل املكتبات ودور ومشاركة املواد احملمية مبوجب 

احملفوظات واملتاحف ابلإضافة اإىل مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى بسبب التباين والتعامل 

وجد فرصاً جديدة للنفاذ غري املتوقع مع التقييدات والاس تثناءات عىل املس توى الوطين. وعىل الرمغ من  ن التطور الرمقي أأ أأ

واس تخدام الأعامل احملمية مبوجب حق املؤلف، فقد فرض حتدايت اإضافية عىل النفاذ اإىل النقل واس تغالل الأعامل احملمية 

خرى. كام أأوحضت اجملموعة الأفريقية أأهنا صدقت عىل التوازن القامئ يف العرص التناظري. كام  مبوجب حق املؤلف بطريقة أأ
نه من الرضوري مناقشة ذكل التوازن والتصديق عليه بطريقة حاضنة مجليع اجملمتعات وادلول الأعضاء عىل  أأشار الوفد اإىل أأ

بداعي والتطوير بدلً من وضع العوائق. وتعتقد اجملموعة الأفريقية اعتقاداً  نطاق كبري لنظام حق املؤلف لتحفزي الابتاكر الإ

و الصك و معاهدة ومجيع الأشاكل راخساً بأأن الصك أأ و توصية مشرتكة أأ وك ادلولية املقرتحة، سواء أأاكنت قانوانً منوذجياً أأ

الأخرى للتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات البحث والتعلمي، تتيح زخامً جديداً للتوصل 

برام معاهدة مراكش اليت اإىل حلول عاملية ملعاجلة التحدايت اليت يفرضها العرص الرمقي . وأأقرت اجملموعة بنجاح اللجنة بشأأن اإ
رادة الس ياس ية ملعاجلة أأحد اجلوانب اليت حتظى ابهامتم عام كبري. وقد أأدت نتيجة  أأوحضت اجلهود التعاونية لدلول الأعضاء والإ

س توى ادلويل. وأأشارت خطط العمل اإىل ظهور فرصة للجنة حق املؤلف للتعرف عىل جوانب حمددة للنظر هبا عىل امل

جراء  ن يشلك قاعدة لإ قلميية اإىل ظهور توافق ميكن أأ التقارير الأولية من دراسات اخلرباء ابلإضافة اإىل تقارير الندوات الإ

دويل فامي يتعلق ابملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف. ودعت اجملموعة الأفريقية اإىل عقد مزيد من املناقشات بشأأن التقارير 

للندوات وغريها من القضااي اليت ميكن حتديدها. كام شددت ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة املشاركون يف املؤمتر  الاكمةل
جياد احللول وعىل عدد من القضااي املهمة الأخرى اليت ينبغي عىل  ادلويل املعين ابلتقييدات والاس تثناءات عىل رضورة اإ

نرتنت، ل س امي فامي يتعلق ابلس تخدامات عرب احلدود والتكنولوجيا الرمقية. وتطلع اللجنة تقدميها، مثل البحث والتعلمي عرب الإ 

الوفد اإىل الاس امتع اإىل التقرير الاكمل للمؤمتر واملناقشات اليت جرت بشأأن التقرير. ودعت اجملموعة الأفريقية اللجنة اإىل 

ولويهتم حس امب تتفق عليه النظر يف سعهيا اإىل امليض قدماً بعملها عىل حنو يأأخذ بعني الاعتب ار مدى نضج أأحصاب املصلحة وأأ

قراراً بأأن العمل السابق اذلي اضطلعت به هذه اللجنة، واذلي مشل ادلراسات والاقرتاحات القامئة  اللجنة بصورة مالمئة، اإ
بداء املرونة.للجمعية العامة ومن قبيل  2012عىل النصوص، قد سلط الضوء عىل مجموعة من القضااي وفقاً لولية عام   اإ

وحتدث وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأكد عىل أأمهية الأنشطة الواردة يف خطط العمل  .27

ن ادلراسات اليت ُأجريت والندوات 2018اليت اعمتدهتا اللجنة يف عام  . وأأشارت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإىل أأ
قلميية واملؤمت داة مفيدة يف املساعدة عىل فهم املوضوعات فهامً أأفضل وامتالك املزيد من الأدوات لتحقيق الإ ر ادلويل اكنت أأ

داة  ن يُوجد بني حق املؤلف ابعتباره أأ الأهداف اليت وضعهتا ادلول الأعضاء وكذكل لتحقيق التوازن والانسجام اذلي ينبغي أأ

بداع، والنفاذ اإىل املعل نواع املصلحة العامة. كام أأكدت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية لتعزيز الابتاكر والإ ومات، وغريها من أأ

 والاكرييب اهامتهما ابلرتكزي عىل اجلوانب املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات.

ن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات  .28 وأأكد وفد س نغافورة عىل أأ

البحث وكذكل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى تعترب ذات أأمهية ابلغة للأفراد وللتمنية امجلاعية للمجمتعات. التعلمي و 
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نه يرى وضع نظام متوازن حلق املؤلف ل يراعي حفسب الاهامتم التجاري حبق املؤلف وأأحصاب احلقوق بل  وأأشار الوفد اإىل أأ

بتعزيز النفاذ اإىل تكل الأعامل، وذكل من أأجل التقدم والهنوض ابلثقافة والعلوم يراعي كذكل املصلحة العامة الأوسع نطاقاً 

والابتاكر والتعلمي. وتطلع الوفد، يف اإشارة اإىل أأمهية التقييدات والاس تثناءات يف النفاذ اإىل املعارف والتعلمي، اإىل العروض 

قلميية اليت ُعقدت يف اليت قدهما الأس تاذ كينيث كروز عن التصنيفات المنوذجية دلور احملف وظات وتقارير الندوات الإ
ن يمتكن مجيع الأعضاء من املشاركة يف تكل ادلورة عىل حنو  عرب الوفد عن أأمهل أأ س نغافورة ونريويب وسانتو دومينغو. وأأ

 بنّاء لضامن اإحراز تقدم.

ن مصمي دور احملفوظات واملكتبات واملؤسسات التعلميية يمتثل يف .29  تقدمي املعلومات العامة وشدد وفد الصني عىل أأ

نه اكن مؤاتياً للمصاحل العامة  وعىل موضوع التقييدات والاس تثناءات ابعتباره ركزية حمورية ابلنس بة لأنشطهتم حيث اإ

والتوازن بني املصلحة العامة وأأحصاب احلقوق. ووجه الوفد الشكر اإىل الرئيس والأمانة عىل العمل بشأأن مثل هذه القضااي 

طار جلنة حق وأأكد جمدداً  جراء مناقشات مفتوحة وصادقة مضن اإ نه من الرضوري اإ تأأييده للرئيس والأمانة. وأأضاف الوفد أأ

جراء مناقشات موضوعية بشأأن هذه البنود لتبادل املزيد من التقارير  ن تعمل اللجنة عىل اإ عرب الوفد عن أأمهل أأ املؤلف. وأأ
 واملعلومات.

ن للتقييد .30 ات والاس تثناءات دوراً همامً يف نرش املعارف واملعلومات والثقافة. كام علق وأأشار الاحتاد الأورويب اإىل أأ

الاحتاد الأورويب أأمهية عىل دمع مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات يف العاملني التناظري والرمقي 
قر الاحتاد الأورويب بق  طار ادلويل القامئ حلق املؤلف. وأأ مية العمل اذلي اضطلعت به اللجنة عىل عىل حد سواء مضن الإ

النحو احملدد يف خطط العمل بشأأن التقييدات والاس تثناءات خالل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف الواردة يف 

ل . ودعا الاحتاد الأورويب اإىل اإدراج التحديثات والتقارير املرحلية املتوقعة مضن بنود جدول الأعامSCCR/36/7الوثيقة 

نه اس متع ابهامتم، خالل املؤمتر ادلويل، اإىل تقيص احلقائق املتوقع يف خطط معل التقييدات  واملناقشات الالحقة. وذكر الوفد أأ

قلميية الثالث بشأأن التقييدات  والاس تثناءات وعرب عن تطلعه للعرض اخلاص ابملسائل احملددة خالل الندوات الإ
ن اجللسات الإعالمية والاس تثناءات اليت ُعقدت يف س نغافورة  ونريويب وسانتو دومينغو. وكشف الاحتاد الأورويب أأ

قلميية وكذكل املؤمتر ذاته لرتكزي مزيد من العمل عىل تكوين الكفاءات  شهدت دعامً واسع النطاق خبصوص ابلندوة الإ

ن مثة قمية من اإمعان م قلميي. واعترب الوفد أأ زيد من النظر يف الطريقة اليت وحتسني الترشيعات عىل الصعيدين الوطين والإ

ميكن من خاللها للويبو تقدمي املساعدة يف هذا الصدد عىل أأفضل وجه. وبوجه عام، اكن الاحتاد الأورويب عىل اس تعداد 

للمشاركة بصورة بناءة يف املناقشات الواردة مضن تكل البنود من جدول الأعامل. وأأشار الاحتاد الأورويب اإىل دمعه لهنج 
طار املعاهدات اللجنة و  ن تؤدي التقييدات والاس تثناءات دورها بكفاءة يف اإ جياد س بل ميكن من خاللها أأ هجودها يف اإ

ادلولية القامئة مع مراعاة دور الرتخيص املهم يف ادلول الأعضاء. واقرتح بأأن اإحدى الطرق الهادفة للسري قدماً ستمتثل يف 

يت تواهجها املكتبات ودور احملفوظات والأشخاص ذوو الإعاقات الأخرى الرتكزي عىل الفهم املهنجي والشامل للمشالكت ال

يضاً عىل اإيالء اهامتم اكمل ابحللول املتاحة ابلفعل لدلول الأعضاء يف الويبو، مبا  خبصوص تكل الاحتياجات. وهذا ينطوي أأ

طار ادلويل احلايل. وبناء عىل ذكل، يف ذكل احللول اليت يقدهما الابتاكر والأسواق ذات الصةل واحللول املتاحة مبوجب الإ 

و أأي  نه ل ميكنه تأأييد العمل حنو وضع صكوك ملزمة قانونياً عىل الصعيد ادلويل أأ نه رمغ ذكل فاإ ن الوفد أأشار اإىل أأ فاإ
مضن اس تعدادات يف هذا الصدد. واستناداً اإىل املؤمتر اذلي اختمت مؤخراً، رأأى الاحتاد بأأن اإحدى النتاجئ احملمتةل للمناقشات 

رشادية فامي يتعلق  تنفيذ املعاهدات بطريقة بند جدول الأعامل هذا قد تمتثل يف تبادل املامرسات الفضىل والتوجهيات الإ

 ادلولية يف القانونني الوطنية.
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عرب الوفد عن .31 كوادور البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأ يد وفد الإ  وأأ

تأأييده لس مترار برانمج معل متوازن يتضمن مناقشات بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات 

والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية ولفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وسلط الوفد الضوء عىل 

والاس تثناءات وعىل اإيالء القدر نفسه من الأمهية للحقوق اليت يمت تطبيقها  أأمهية وجود نظام حق مؤلف يرتبط ابلتقييدات
ثىن الوفد عىل املساهامت  جياد توازن مناسب بني حقوق املس تخدمني وحقوق أأحصاب احلقوق. وأأ علهيا. واقرتح الوفد اإ

ن تكون م عرب عن أأمهل أأ قلميية واس تنتاجات املؤمتر ادلويل. وأأ فيدة للجنة يف حتقيق مزيد من املقدمة خالل الندوات الإ

التقدم يف اإنشاء وثيقة موحدة للمفاوضات اليت تستند اإىل النصوص بغرض حامية احلقوق اخلاصة ودمع اجملموعات اليت حتتاج 

ن  عرب الوفد عن أأمهل يف أأ ن ذكل، بدوره، س يعزز املعارف والبحث والتعلمي. وأأ اإىل النفاذ اإىل الأعامل واس تخداهما. ورأأى أأ

للتمنية املس تدامة، اذلي يدمع اجملموعات املس تضعفة ويضمن قدرة املؤسسات  4اللجنة من املسامهة يف حتقيق الهدف  تمتكن

 التعلميية ومؤسسات البحث عىل القيام بعملها بكفاءة، واملساعدة عىل التصدي للفجوة الرمقية بني البدلان وداخلها.

نه، من خالل ادلور القياد .32 ي للرئيس، سيمتكن أأحصاب املصلحة من اختاذ قرارات رئيس ية، وهو ورأأى وفد الربازيل أأ

ما س ميكن اللجنة من الاس تفادة من املفاهمي اليت وردت يف ادلورة السابقة للجمعية العامة. ورحب الوفد ابجلهود املبذوةل 

ن ال نتاجئ الناحجة اكنت رضورية والنتاجئ اليت حققهتا املناقشات اليت جرت بشأأن قضااي الاس تثناءات والتقييدات، حيث اإ

بداعاهتم والهنوض  ن من الأمور اليت تتسم ابلأمهية ماكفأأة املؤلفني واملبدعني عىل اإ لضامن حتقيق التوازن. وأأضاف الوفد أأ

قلميية شلكت  ن الندوات الإ مبصاحل الرشاكت وعامة امجلهور يف النفاذ اإىل العلوم والتكنولوجيا والثقافة. وأأشار الوفد اإىل أأ

ن املؤمتر ادلويل املعين ابلس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف لفائدة فر  صة ممتازة لتبادل ال راء والتجارب الوطنية، وأأ

ن الربازيل اكنت ممثةل املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية ومؤسسات البحث اكن اثقباً للغاية. و  ذكر أأ
قلميية الثالث.  عربت الربازيل عن حرصها عىل مناقشة الشلك اذلي سيتخذه الصك مع ادلول الأخرى، و يف الندوات الإ أأ

واضعة يف اعتبارها املداولت اليت جرت بشأأن تكل القضااي والبياانت اليت أأدلت هبا ادلول الأعضاء يف جلنة حق املؤلف. 

متام معلية تنفيذ معاهدة مراكش. كام أأشار الوفد أأ  ن الربازيل تدخل تعديالت عىل ترشيعات حق وكشف الوفد أأهنا بصدد اإ

ن تس متر املناقشات بشأأن املوضوعات اخملتلفة اليت ساعدت الربازيل عىل زايدة تعميق  عرب عن أأمهل يف أأ املؤلف دلهيا وأأ

ح نه من املمكن اإ نه سيمتكن من املشاركة يف مناقشة بناءة وأأ راز تقدم معرفهتا وخربهتا يف تكل القضااي اخملتلفة. ورأأى الوفد أأ
 كبري بشأأن القضااي اليت س ُيجرى النظر فهيا جبدول الأعامل.

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأشار الوفد اإىل قرار امجلعية العامة للويبو  .33 يد وفد زمبابوي البيان اذلي أأدىل به وفد أأ وأأ

قلميية خبصوص املكتبات ودور بشأأن موضوع التقييدات والاس تثناءات، وأأشاد بعقد الأمانة الندوات الإ  2012لعام 

احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية ومؤسسات البحث يف جمال حق املؤلف يف نريويب بكينيا وكذكل املؤمتر اذلي 

ن تكل الندوات ساعدت الوفد عىل اكتساب فهم شامل حول 2019أأكتوبر عام  19و 18ُعقد مؤخراً يف  ، مشرياً اإىل أأ

ودعت وثيقة تصديق عىل معاهدة مراكش، يوم القضااي اخملتلفة. وكش ن حكومة زمبابوي قد أأ سبمترب عام  12ف الوفد أأ

خرى يف قراءة 2019 و ذوي اإعاقات أأ و معايق البرص أأ ، لتسهيل النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأ

نه قد بدأأ معلية تعديل قانون حق امل عرب الوفد، يف املطبوعات. كام أأشار الوفد اإىل أأ ؤلف واحلقوق اجملاورة اخلاص به. وأأ
ن تعمل عىل برانمج يتضمن خطة معل مس تقبلية ملموسة توفر  نه ينبغي دلورة جلنة حق املؤلف أأ ختام لكمته، عن أأمهل يف أأ

نه تطلع اإىل الاس امتع اإىل التقا طار متوازن لالس تثناءات والتقييدات. وذكر الوفد أأ رير اليت تتعلق مزيداً من الوضوح بشأأن اإ

قلميية واملؤمتر ادلويل.  ابلندوات الإ
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ن جلنة حق املؤلف التابعة للويبو أأدت دوراً رائداً يف وضع القواعد ادلولية حلق املؤلف  .34 ورأأى وفد مجهورية كوراي أأ

مانة الويبو عىل معلهم ادلؤوب يف الاضطالع بدور جلنة ح عرب الوفد عن خالص تقديره للرئيس وأأ ق املؤلف وتعزيزها. وأأ

ثناء املؤمتر ادلويل املعين ابلتقييدات والاس تثناءات بشأأن حق  تيحت فرص لدلول الأعضاء، أأ نه قد أأ وتعزيزه. ورأأى الوفد أأ

عرب  املؤلف، لتبادل جتارهبا يف تعزيز اس تخدام املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف ويف وضع الس ياسات ذات الصةل. كام أأ
مانة الويبو عىل تنظميهم الناحج ومسامههتم الكبرية يف املؤمتر وادلراسات ذات الصةل. واقرتح الوفد الوفد عن امتنانه خلرباء و  أأ

جراء مجموعة متنوعة من ادلراسات للهنوض ابس تخدام املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف حبيث  ن تواصل الويبو اإ كذكل أأ

 تعود تكل ادلراسات ابلنفع عىل مجيع ادلول الأعضاء.

يران )مجهورية  وأأشاد .35 ن  -وفد اإ قلميية للأمانة وادلول الأعضاء. واقرتح الوفد أأ الإسالمية( ابلتنظمي الناحج للندوة الإ

جياد توازن مناسب بني حامية حق املؤلف وتعزيز نرش املصنفات العامة يف صورة صك قانوين دويل شلك أأساساً لولية  اإ

من اتفاق تريبس جمدداً  7ذين البندين من جدول الأعامل. وأأكدت املادة جلنة حق املؤلف من جانب امجلعية العامة بشأأن ه

عىل أأمهية توازن املصاحل يف نظام حق املؤلف حيث تنص عىل رضورة احلفاظ عىل توازن بني حقوق املؤلفني واملصلحة 
ن الاختالفات يف  الترشيع الوطين املعين العامة الكربى، ول س امي يف التعلمي والبحث والنفاذ اإىل املعلومات. وأأضاف أأ

ن  ن متثل عقبة يف سبيل تدفق املعارف، وللتغلب عىل ذكل، فاإ ابلس تثناءات والتقييدات يف نظام حق املؤلف من شأأهنا أأ

ن وضع القواعد هو الوس يةل الوحيدة لضامن تقدمي ادلول  طاراً دولياً ملواءمة الترشيع الوطين. وذكر الوفد أأ الأمر تطلب اإ

ويبو مس توى أأساس ياً من الترشيعات احملدثة املعنية ابلس تثناءات والتقييدات مجليع املؤسسات. واقرتح الوفد الأعضاء يف ال

جراء اس تعراض وتقيمي شاملني بناء عىل ولية امجلعية العامة لعام  . ودعا الوفد اإىل التوقف يف احللقة املغلقة من 2012اإ

جرهتا اللجنة يف الأعوام السابقة، ادلارسات واملناقشات بشأأن التقييدات والاس تثن اءات، بعد مجيع الأعامل التحضريية اليت أأ
جراء مناقشات  حبيث تمتكن اللجنة من املشاركة يف املناقشة عىل حنو بنّاء للهنوض ابلأعامل وفقا لولية اللجنة. وتوقع الوفد اإ

نصاف وامل هنية، استناداً اإىل مبدأأ املساواة يف املعامةل والأمهية بشأأن بند جدول الأعامل بطريقة تتسم ابلنفتاح والشفافية والإ

طار هذين البندين من بنود جدول الأعامل، ل س امي  جراء العرض واملناقشة يف اإ مجليع بنود جدول الأعامل. وتطلع الوفد اإىل اإ

قلميية واملؤمتر ادلويل، وكذكل املشاورات غري الرمسية بشأأن س بيل امليض قدماً يف هذين البندين فامي يتعلق بتقرير الندوات الإ

 من جدول الأعامل.

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية مؤكداً عىل أأمهية التقييدات والاس تثناءات يف ضامن وجود  .36 يد وفد مالوي بيان وفد أأ وأأ

الاس تثناءات نظام حق مؤلف متوازن. ومن هذا املنطلق، أأشاد وفد مالوي بتنفيذ الأمانة خلطة العمل املعنية ابلتقييدات و
قلميية ملالوي  قلميية انحجة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات. وأأاتحت الندوة الإ واليت مشلت تنظمي مؤمتر دويل وثالث ندوات اإ

الفرصة لفهم التقييدات والاس تثناءات فهامً اكمالً وحتليل املشهد القانوين ملالوي خبصوص التقييدات والاس تثناءات حتليالً 

خرى كشف عن وجود التقييدات والاس تثناءات ابلفعل يف قانوهنا الوطين. وساعدمه هذا  نقدايً واذلي من بني مجةل أأمور أأ

جراء اإصالحات وطنية عىل حق املؤلف. وجنمت بعض  وجه القصور وامليض قدماً يف اإ التحليل عىل حتديد العديد من أأ

والاس تثناءات من حتدايت وطنية من بيهنا الافتقار اإىل املشالكت اليت تقف حائالً كبرياً أأمام التنفيذ الفعال للتقييدات 

ىل القدرة عىل اس تخداهما، وهو أأمر يتطلب اختاذ قرارات استباقية يف  الوعي بوجود مثل هذه التقييدات والاس تثناءات واإ
ن املؤمتر ادلويل اكن حمفالً جيداً لتبادل التجارب مع ال وفود الأخرى ووفر التصدي لتكل التحدايت. كام أأشار الوفد اإىل أأ

نه ما زال ملزتماً ابملشاركة  أأساساً لإصالح حق املؤلف حملياً من أأجل التنفيذ الفعال للتقييدات والاس تثناءات. وأأشار الوفد أأ
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مع ادلول الأعضاء الأخرى يف العمل عىل القضااي املطروحة هبدف حتقيق نظام حق مؤلف دويل متوازن وفعال يعود ابلنفع 

 قوق وعامة امجلهور.عىل أأحصاب احل

قلميية الثالث وأأشاد  .37 عرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن رسوره للمشاركة بصفته مراقباً يف مجيع الندوات الإ وأأ

عرب الوفد عن يقينه بأأن الندوات حققت الهدف الرئييس املرجو مهنا وهو  ابملساهامت اليت قدمهتا الأمانة وادلول املضيفة. وأأ

ناءات وتقييدات حق املؤلف عن طريق الاس تفادة من اخلربات احمللية. وأأشار الوفد، استناداً اإىل املداولت، تعزيز فهم اس تث

نه يوجد دمع حمدود  قلميي بشأأن الاس تثناءات والتقييدات غري أأ اإىل وجود دمع قوي للعمل املس تقبيل عىل الصعيد الوطين والإ
ن املؤمتر قدم رؤى اإضافية للجنة حق  لوضع القواعد ادلولية. وأأشار الوفد، بناءً عىل قلميية، اإىل أأ املداولت يف الندوات الإ

ن الهنج  جراء تكل املناقشات. ورأأى الوفد أأ املؤلف للنظر فهيا خبصوص معلها بشأأن الاس تثناءات والتقييدات وتطلع اإىل اإ

يمتثل يف الرتكزي عىل الأهداف واملبادئ  الأفضل ابلنس بة اإىل موضوع التقييدات والاس تثناءات للكتا اجملموعتني من القضااي

ن هذا الهنج يأأخذ يف احلس بان SCCR/27/8و SCCR/26/8رفيعة املس توى كام ورد يف الوثيقتني  . ورأأى الوفد أأ

ت ادلول الأعضاء عىل راتطلعات مواءمة الأهداف الهامة للتقييدات والاس تثناءات مع احلفاظ يف الوقت ذاته عىل قد
ن وثيقيت تكييف التقييدات  والاس تثناءات احمللية مع ظروفها الثقافية والاجامتعية الاقتصادية اخلاصة هبا. ورأأى الوفد أأ

و املامرسات املثىل  هداف الولايت املتحدة الأمريكية س تكوانن نقطة انطالق مفيدة لتطوير الأهداف واملبادئ و/أأ مبادئ وأأ

و مجموعات الأدوات عىل الصعيد ادلويل. كام أأشار نه رحب ابلنظر يف مجموعة متنوعة من الهنج عىل الصيغة.  و/أأ الوفد اإىل أأ

عرب الوفد عن اقتناعه بأأن الهنج غري املعياري أأمضن طريقة للجنة لتقدمي مسامهة بناءة لواضعي الس ياسات الوطنية.  وأأ

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية وأأشاد ابعامت .38 يد وفد بوتسواان البيان اذلي أأدىل به وفد أأ مانة الويبو وأأ د وتنفيذ اللجنة وأأ

خطط معل التقييدات والاس تثناءات واملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث. وأأشار الوفد اإىل 

قلميية واملؤمتر ادلويل قد منح ادلول الأعضاء  ن مناقشة موضوع التقييدات والاس تثناءات خالل ادلراسات والندوات الإ أأ

هامً متعمقاً للموضوع يف بيئاهتم الوطنية، وكذكل تفهم الفوارق املوجودة يف الترشيع وتنفيذ التقييدات فرصة توفر ف
ن خطط العمل قد حظيت مبجموعة وفرية من املعلومات ميكن  والاس تثناءات بني ادلول الأعضاء يف الويبو. وأأضاف الوفد أأ

والاس تثناءات ومؤسسات التعلمي والبحث. وشدد الوفد عىل  اس تخداهما عىل الأصعدة الوطنية لتحسني طبيعة التقييدات

عطاء الأولوية لتكوين الكفاءات لمتكني ادلول الأعضاء من الاس تفادة املبارشة من املعلومات املتاحة ابلفعل. وأأشار  رضورة اإ

أكيد عىل أأمهية وجود نظام متوازن حلق املؤلف حيمي مصاحل أأحصاب احلقوق  مع وضع املصلحة العامة يف الوفد اإىل مواصلته التأ

عرب عن اس تعداده للمشاركة عىل حنو بناء يف  قلميية واملؤمتر ادلويل وأأ الاعتبار. وتطلع الوفد اإىل التقارير بشأأن الندوات الإ
 طريقة ميض جلنة حق املؤلف قدماً خبصوص هذا الأمر.

وغندا ابمس اجملموعة .39 فريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد أأ يد وفد جنوب أأ الأفريقية وأأكد من جديد الزتامه ابلعمل ابلغ  وأأ

ن بطء الوترية يف اإعداد الصيغة الهنائية لبنود جدول الأعامل  عرب الوفد عن قلقه من أأ الأمهية لهذه اللجنة. ومع ذكل، أأ
مئ حقاً بني الأساس ية ابلإضافة اإىل التقدم الرسيع لالقتصاد الرمقي س يفسد بشدة قدرة اللجنة عىل النجاح يف خلق توازن مال

طار دويل فعال لتقييدات واس تثناءات حق املؤلف. ورمغ  مصاحل أأحصاب احلقوق ومس تخديم املصنفات احملمية من خالل اإ

ثر ولية امجلعية العامة لعام  جعابه ابلتقدم احملرز عىل اإ عرب الوفد عن اإ قر 2012ذكل أأ ، مبا يف ذكل تنفيذ خطط العمل. وأأ

بداعية والتشجيع عليه. ورأأى  الوفد بأأن قوانني حق املؤلف ن تكون فعاةل يف تعزيز خلق استامثر يف املصنفات الإ ينبغي أأ

جياد معارف جديدة يف اقتصاد تنافيس مرهون اإىل حد كبري حبامية امللكية الفكرية وبصياغة صك قانوين دويل بأأي  ن اإ الوفد أأ
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املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية شلك من الأشاكل بشأأن التقييدات والاس تثناءات املتوازنة لفائدة 

نه يتعني وجود توازن ومواءمة مناس بني عىل صعيد دويل  والبحثية ولفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وذكر الوفد أأ

م البييئ من أأجل مشاركة مجيع ادلول الأعضاء يف الفرص الساحنة يف ظل وجود اقتصاد رمقي يف عرص يتغري فيه النظا

نه يف عام  ، نرشت الويبو ابلتعاون مع حكومة جنوب 2012للملكية الفكرية مع حتول املس تخدمني اإىل مبدعني. وأأشار الوفد أأ
فريقيا  نه "ل يتضمن نظام حق املؤلف يف جنوب أأ فريقيا دراسة عن ادلراسات القامئة عىل حق املؤلف. واقتبست ادلراسة أأ أأ

و لفائدة أأي أأشخاص أ خرين ذوي اإعاقة، عىل سبيل املثال، ذوو اخللل يف تقييدات واس تثناءات لفائدة  معايق البرص أأ

دارة احلقوق الإلكرتونية مثل أأدوات التعريف الرمقية".  القراءة، ول يتضمن كذكل تدابري حامية مثل تشفري املواد احملمية واإ

ن الاس تثناءات تنطوي عىل اإماكنية خلق ن "مبا أأ نه ينبغي عىل وزارة التجارة  وخلصت ادلراسة اإىل أأ ننا نقرتح أأ قمية، فاإ

فريقيا اس تعراض قانون حق املؤلف من أأجل فرض تقييدات تتوافق مع اتفاقية برن، وأأحاكم  والصناعة يف جنوب أأ
فريقيا عرضت  ن جنوب أأ الاس تخدام العادل واختبار اخلطوات الثالث، ولتوضيح البنود حسب الرضورة". وكشف الوفد أأ

جنازات رئيس ية يف اإدخال تعديالت عىل حق مرشوعي قا قرارهام، س يحرزان اإ نه، يف حاةل اإ نون عىل احلكومة وأأشار اإىل أأ

ن مرشوعي قانون تعديل حق املؤلف  طار الترشيعي للحقوق اجملاورة. وأأضاف الوفد أأ مؤلف عفا عليه الزمن نسبياً وعىل الإ

وجدت قمية كبري  نظمة حق املؤلف املتوازنة أأ ة يف معاجلة املسائل التالية: الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات يقران بأأن أأ

ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية والبحثية، اليت ل تقترص عىل معايق البرص، والإدارة امجلاعية اليت ينظمها 
اإىل تناول تكل القوانني يف تعديهل. وأأشار حق التتبع اخلاص ابلفنانني، وحقوق فناين الأداء السمعي البرصي. وأأشار الوفد 

عرب عن أأمهل يف وصول اللجنة اإىل نتاجئ مقبوةل  الوفد اإىل الزتامه ابملشاركة يف املناقشات املعنية جبميع بنود جدول الأعامل وأأ

 لف.دلى امجليع من خالل املشاركة البناءة مجليع الأعضاء والاس تفادة الاكمةل من ال ليات ودمع جلنة حق املؤ 

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية بشأأن مجيع بنود جدول الأعامل املوضوعية.  .40 يد وفد كينيا البيان اذلي أأدىل به وفد أأ وأأ

قلميية اليت ُعقدت يف يونيو عام  أكيده عىل قرارات الندوة الإ عادة تأ عرب الوفد عن تأأييده واإ بشأأن التقييدات  2019وأأ

ن كينيا  قلميية اليت والاس تثناءات. وأأشار الوفد أأ ستشارك عىل حنو بناء مع الوفود الأخرى. وذكر الوفد، استناداً اإىل الندوة الإ

فريقيا، تعاين يف ظل  ن البدلان النامية، وخاصة يف أأ عقدت يف نريويب واملؤمتر ادلويل خبصوص الاس تثناءات والتقييدات، أأ

و خاص تع زيز التطوير يف القطاعات الثقافية. وتُعترب تكل عبء الاس تثناءات غري ذات الصةل اليت تس هتدف بوجه عام أأ
القطاعات الأكرث فعالية من حيث التبعية عالية املس توى ول تس تطيع انتظار املفاوضات الطويةل اليت تمتحور حول 

. ادلبلوماس ية. حيث اكنت حباجة اإىل حلول رسيعة من أأجل تلبية الاحتياجات احملددة اليت جتمع بني العمليات والأنشطة

ولها، رضورة حتديث قوانني حق املؤلف احملددة لدلول الأعضاء. ول س امي  وقدم الوفد بعض التوصيات يف ضوء ذكل. أأ

ن تتصدى  القوانني اليت تتعلق ابلس تثناءات والتقييدات، عن طريق اإدراج اس تثناءات وتقييدات حمددة حديثة ميكن أأ

نه للتحدايت اليت شلكهتا التكنولوجيا احلديثة والطر  جناز الأمور. ومتثل الاقرتاح الثاين اذلي قدمه الوفد يف أأ يقة العرصية لإ
فريقيا، يف رمقنة املصنفات اليت مت العثور علهيا يف تكل املؤسسات الثقافية حبيث  ينبغي مشاركة البدلان النامية، ل س امي يف أأ

س تغاللها. كام اقرتح الوفد احلفظ باكفة أأشاكهل مبا يف ميكن حاميهتا من الرمقنة لأن ذكل يعزز التواصل بشأأن تكل املصنفات وا

ذكل احلفظ القامئ عىل الوسائل الثقافية للحفظ مجليع الأغراض الثقافية اليت مت العثور علهيا يف تكل املؤسسات الثقافية. اثلثاً، 

و تأأسيسها يف الأماكن اليت ل توجد هبا حبيث ميكهنا ا ملسامهة يف ترخيص تكل املصنفات. متويل منظامت الإدارة امجلاعية أأ

و  و غريها من الهيئات املتخصصة مجموعة أأدوات تساعد ادلول الأعضاء عىل حتديث أأ يضاً بتوفري الويبو أأ وأأوىص الوفد أأ
بداعية وتعمل كذكل عىل التوجيه واملساعدة بشأأن الاس تخدام عرب  حتسني العمليات عىل حد السواء يف تكل املؤسسات الإ
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عا فريقيا اكن ل ميكن احلدود واإ ن املشالكت اليت تواهجها هذه املؤسسات الثقافية يف أأ رة السلع الثقافية. وأأكد الوفد عىل أأ

الاعامتد يف حلها عىل تدخالت املؤسسات الكبرية صاحبة الباع الطويل واليت قادت اإىل صياغة صك دويل. وأأشار الوفد اإىل 

ن البدلان املتقدمة حققت ذكل من دون صك دويل يضاً.أأ ن حتقق ذكل أأ فريقيا أأ  ، وميكن للبدلان النامية يف أأ

وتعهد وفد ترينيداد وتوابغو بدمع اجلهود املس مترة للجنة حق املؤلف، وذكل يف ظل اس مترار القضااي املثارة من  .41

بالغ جدول الأعامل الترشيعي لرتينيداد وتوابغو فامي يتعلق بقوانني حق املؤلف والقوانني  املداولت يف هذه اللجنة املهمة يف اإ

بلغ الوفد اللجنة مبوافقته عىل معاهديت حق املؤلف واحلقوق اجملاورة من الويبو، وهام معاهدة مراكش ومعاهدة  اجملاورة. وأأ
نه ما يزال ملزتماً بتعددية الأطراف فامي يتعلق حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وكشف الوفد كذكل  بيجني. وأأشار الوفد اإىل أأ

ن مرش  اذلي مت اإعداده ابلتشاور مع الويبو قد خضع للفحص واكن يف مراحل  2019وع قانون تعديل حق املؤلف لعام أأ

ن يصل اإىل الربملان قبل هناية  ن مكتب امللكية الفكرية يف 2019الاعامتد الأخرية ومن املتوقع أأ . وأأشار الوفد كذكل اإىل أأ

يتعلق بتنظمي منظامت الإدارة امجلاعية. ومن هذا املنطلق اس تضاف مكتب  ترينيداد وتوابغو طلب ادلمع الفين من الويبو فامي

قلمييني بشأأن حق املؤلف يف يناير  ملناقشة  2019امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو، ابلتعاون مع الويبو، اجامتع الرؤساء الإ
عرب الوفد ع ن تطلعه اإىل مواصةل اللجنة للعمل، ل س امي هذه القضية وغريها من قضااي حق املؤلف الأخرى يف املنطقة. وأأ

طار سعهيا اإىل توجيه ادلول الأعضاء فامي خيص اجلوانب التمنوية.  يف جمالت التقييدات والاس تثناءات والبث، وذكل يف اإ

قر الوفد مبساعدة الويبو ن معل اللجنة، ل س امي فامي يتعلق مبعاهدة البث، اكن هل أأمهية كبرية. وأأ يف تطوير  وأأضاف الوفد أأ

عضاء أ خرين فامي  عرب الوفد عن تطلعه اإىل التعاون مع دول أأ عداد مرشوع قانون الترشيعات اخلاصة حبق املؤلف. وأأ واإ

يد البيان اذلي أأدلت به املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.  يتعلق ابلعمليات كام أأ

يد وفد بوليفيا البيان اذلي أأدىل به وفد امل .42 كس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وفامي يتعلق وأأ

ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات البحثية والأشخاص ذوي الإعاقات 

ن تتحىل هبا امللكي غفال الطبيعة الاجامتعية اليت ينبغي أأ ة الفكرية. وهناك حاجة اإىل الأخرى، أأشار الوفد اإىل رضورة عدم اإ
بداع، وكذكل اإماكنية النفاذ للجميع وضامن النفاذ اإىل املعلومات والتطوير  جياد توازن فعال بني حامية حق املؤلف وتعزيز الإ اإ

ن لعملية اإدراج التقييدات والاس تثناءات أأمهية كبرية للحفاظ عىل نظام دويل  اجملمتعي والثقايف. لهذا السبب، رأأى الوفد أأ

ن العديد من ادلول والأطراف املتعاقدة انضمت اإىل معاهدة مراكش هبدف  متوازن. ومن نفس املنطلق، جتدر الإشارة اإىل أأ

الوصول اإىل نفاذ أأكرث توازانً اإىل املعارف، ل س امي للفئات الأكرث ضعفاً. وأأظهر الوفد اهامتمه ابلس امتع اإىل نتاجئ الندوات 

قلميية واملؤمترات اليت عقد عرب الوفد عن اس تعداده للمسامهة يف مناقشة بناءة من أأجل اإحراز تقدم ملموس الإ ت. وأأ
 ينعكس يف نتاجئ حمددة تعمتد عىل العمل اذلي نفذته اللجنة ابلفعل.

عرب الوفد  .43 يد وفد الأرجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأ وأأ

نه يدمع عن الانت ظار ابهامتم للتقارير والعروض واملناقشات اليت س تجري بشأأن هذا البند جبدول الأعامل. وأأضاف الوفد أأ
طار اللجنة فامي خيص التقييدات والاس تثناءات حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة للمكتبات  جنازه مضن اإ العمل املتوازن اذلي يمت اإ

أكيده من ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية وامل ؤسسات البحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. ووفقاً ملا ميكن تأ

بني الأنشطة اليت نُفذت مضن اإطار خطط العمل بشأأن التقييدات والاس تثناءات، حىت يف ظل جاهزية عدد كبري من 

ن  هذا فرض حتدايت عىل احللول، من خالل التحديثات والترشيع الوطين وتطبيق املامرسات املثىل، أأشار الوفد اإىل أأ
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املس توى العابر للحدود، وهو ما أأدى اإىل تشكيل صعوابت ومواءمة احتياجات أأحصاب احلقوق واملس تخدمني، ل س امي يف 

 ظل بيئة عاملية رمقية.

يد وفد تش ييل البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأشار الوفد اإىل أأ  .44 ن وأأ

معل اللجنة أأدى اإىل جتميع معلومات هممة خبصوص الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف 

واملؤسسات البحثية واملؤسسات التعلميية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. ووجد الوفد حتدايت متنوعة تواهجها ادلول 

نه يعترب جلنة حق املؤلف مبثابة املنتدى الوحيد متعدد الأطراف اذلي عند تبادل الرؤى بشأأن ذكل املوضوع. وقال ا لوفد اإ
نه جيب عىل اللجنة النظر يف  يتعامل مع التحدايت ادلولية بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة. واقرتح الوفد يف هذا الصدد أأ

قر مجيع الأدوات املمكنة املتاحة ذلكل، مبا يف ذكل احامتلية التفاق عىل صك أأ  و صكوك دولية للتعامل مع تكل التحدايت. وأأ

نواع متعددة من التحدايت أأمام املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية  الوفد خالل املؤمتر ادلويل بوجود أأ

قر واملؤسسات البحثية، وبأأن التجارب الوطنية للأعضاء اكنت مصدر معرفة همامً وجيب اس مترار نرشها لأعضاء ال لجنة. كام أأ

جراء  عرب الوفد عن اعتقاده برضورة اإ الوفد بوجود حتدايت مشرتكة ميكن التعامل معها من خالل التنس يق ادلويل. وأأ
املامرسة يف هذه اللجنة ابعتبارها وس يةل ملنح قدر أأكرب من التيقن للمشاركني، ومن مثة تسهيل النفاذ اإىل املعارف، وذكل 

يضاً للتغلب عىل حتدايت ا  لتغريات التكنولوجية اجلديدة.أأ

ن  .45 يد وفد الهند البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ. وأأشار الوفد اإىل أأ وأأ

التقييدات والاس تثناءات تعترب عنارص ابلغة الأمهية لنظام حق املؤلف الفعال. وتتسم التقييدات والاس تثناءات بأأمهية 

صول عىل التعلمي والنفاذ اإىل املعارف، من أأجل الهنوض ابلثقافة، والعلوم، والتعلمي. وتعترب التقييدات حمورية يف احل

والاس تثناءات رضورية لتسهيل معل املكتبات ودور احملفوظات ولفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة الأشخاص ذوي 

قر الوفد ابلتقدم احملرز يف املناقش ات املعنية جبميع موضوعات التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات الإعاقات الأخرى. وأأ

قلميية الثالث املعنية  قر الوفد ابلتنظمي الناحج للندوات الإ واملتاحف ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث. وأأ
جراءات  عرب الوفد، بناءً عىل اإ قامة ابلتقييدات والاس تثناءات واليت شهدهتا الأشهر الأخرية. وأأ املؤمتر ادلويل، عن تطلعه لإ

املزيد من الأنشطة يف الأشهر القادمة ابعتبار ذكل جزءاً من تنفيذ خطط العمل املعنية ابلتقييدات والاس تثناءات. وأأشار 

نه سيس متر يف املسامهة عىل حنو بناء يف مداولت اللجنة وكذكل اإىل ثقته من قدرة اللجنة عىل حل مجيع املسائ ل الوفد اإىل أأ

 املعلقة بروح التعاون املتعدد الأطراف.

وجدد وفد نيجرياي الزتامه الراخس جتاه الهنوض بعمل اللجنة عىل حتقيق ولايهتا. وأأشار الوفد كذكل اإىل العمل  .46

قلميي ن الندوة الإ جنزته الأمانة، واذلي ساعد الأعضاء عىل تناول املسائل. كام أأشار الوفد اإىل أأ ة التحضريي املمتزي اذلي أأ

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية.  يد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد أأ ساعدت عىل تفهم التجارب فامي بني ادلول الأعضاء. وأأ

ة بفضل أأحد  ن املكفوفني ومعايق البرص يف املدارس النيجريية بدؤوا يف اس تالم الكتب يف أأنساق ميرسر بلغ الوفد اللجنة أأ وأأ
سهةل املنال اجلارية التابعة للويبو. واكن ذكل أأحد النتاجئ الفورية ملعاهدة مراكش اليت صدقت علهيا مرشوعات احتاد الكتب 

طار دويل ابعتباره حافزاً لتحقيق نتاجئ ملموسة 2017نيجرياي يف شهر أأكتوبر عام  نه أأوحض أأمهية وجود اإ . وأأشار الوفد اإىل أأ

ن نيجرياي تريد وجود نظام حق مؤلف وكذكل زايدة اس تخدام نظام حق املؤلف يف تطوير الا قتصاد العاملي. وأأضاف الوفد أأ

يضاً يعزز التمنية الشامةل واملس تدامة للقطاعات الأخرى يف  متوازن ل يفيد أأحصاب احلقوق حفسب بل والأمه من ذكل أأ

نه يف  حني معل اللجنة عىل ادلراسات اجملمتع، يف ضوء تعزيز الرتاث الوطين، والتعلمي والنفاذ اإىل املعارف. وأأشار الوفد اإىل أأ
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املمتزية اليت أأجريت بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث، فقد شلك ذكل جحر الزاوية للنظام 

طار دويل يتناول املسائل اجلديدة اليت يثريها الواقع  ادلويل حلق املؤلف يف الوقت احلايل. وأأكد الوفد عىل رضورة وجود اإ

ي ال خذ يف الظهور وتدفق املعارف واملعلومات بسبب املواقف اخملتلفة للأعضاء. وقد ل يكون حتقيق التوازن دامئاً أأمراً الرمق

ممكناً من خالل املعامةل املتساوية عىل الرمغ من تأأييد نيجرياي لفكرة التوازن. ويتصف ميدان العمل يف جممتع املعارف 
جراء تدخل جذري يف املشهد القانوين ادلويل واملعلومات احلايل ابلتحزي ضد ال بدلان النامية يف العامل ومن مث تأأيت رضورة اإ

 السائد. وتطلع الوفد للخروج بنتاجئ ملموسة من املناقشات.

وسلط وفد الأردن الضوء عىل أأمهية الرتاث الإنساين فامي يتعلق مبسأأةل التقييدات والاس تثناءات. وشدد الوفد عىل  .47

ن هناك مسؤو نه أأ ن تتسلمها الأجيال املقبةل واليت جيب نفاذها اإىل املعارف وثروة حضارة أأجدادمه. ورأأى الوفد أأ لية جيب أأ

نه  و حقوق أأحصاب احلقوق. ورأأى الوفد أأ من املهم سهوةل معلية النفاذ لتكل املعارف دون انهتاك حقوق امللكية الفكرية أأ

ن حق النفاذ اإىل املعلومات هو حق للجميع. واقرتح الوفد رضورة النظر اإىل يتعني عىل اللجنة تيسري النفاذ اإىل املعلومات لأ 

اجلوانب املشرتكة اليت ميكن للجنة الوصول لتفاق بشأأهنا حلفظ حقوق مجيع أأحصاب املصلحة وأأحصاب احلقوق. وس ميكن 
جراء معلها بطريقة تسهل علهيا ذكل هذه املؤسسات املهمة للغاية مثل املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية من  اإ

ن التفاعل بني املشاركني بشأأن هذا املوضوع همم للغاية. وخمت الوفد حديثه  مواكبة التطورات الرمقية احلالية. وأأضاف الوفد أأ

ثىن الوفد جرته وتيسري مشاركة مجيع أأحصاب املصلحة احلارضين. وأأ  ابلإشادة ابلأمانة عىل العمل التحضريي املمتزي اذلي أأ

كذكل عىل هجود الأمانة لتنظمي املؤمتر العاملي الأول املعين ابمللكية الفكرية واذلي س ُيعقد يف الأردن خالل النصف الأول من 

ن الأردن اكن اثلث ادلول انضامماً اإىل معاهدة مراكش.2020عام   . وأأشار الوفد كذكل اإىل أأ

يد وفد كولومبيا البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس .48 مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ورحب  وأأ

قلميية واملؤمتر ادلويل وفرا أأساساً للتدابري اليت  ن الندوات الإ ابلتحسينات اليت ُأجريت وخطة العمل. وأأشار وفد كولومبيا اإىل أأ

نه قبل ذكل، مل يوجد اس تكشاف تقين وأأاكدميي متع مق لتعريف املشالكت يتعني اختاذها يف املس تقبل. وأأشار الوفد اإىل أأ
املشار اإلهيا يف القطاعات املس تفيدة اخملتلفة ذات الصةل ابملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث. 

ن اللجنة أأصبحت قادرة عىل حتديد الصعوابت اليت جيب تسويهتا بوضوح، من خالل هذه املناقشات  وأأشار الوفد اإىل أأ

الً عن حتديد بعض احللول املقرتحة. وسلط مجيع املشاركني الضوء، خالل املناقشات، عىل أأمهية املعنية خبطة العمل، فض

نه ل غىن عن  رضاء اجلهات الرائدة يف اجملمتع. وأأضاف الوفد أأ التقييدات والاس تثناءات حلق املؤلف هبدف حتقيق التوازن واإ

وجه املرونة ونظام النفاذ اإىل الثقافة، والتعلمي، واملعلومات وهو أأمر رضوري ك ذكل للبدلان لتحقيق الاس تفادة القصوى من أأ
ن أأي مبادرة يف هذا الصدد  امللكية الفكرية، مبا يف ذكل التقييدات والاس تثناءات حلق املؤلف، مع الأخذ يف الاعتبار دامئاً أأ

ن تكون متوافقة مع النظام القانوين القامئ بناءً عىل املعاهدات القامئة. وأأشا نه يوجد العديد من الفرص ينبغي أأ ر الوفد اإىل أأ

ومن مث يتحمت عىل الويبو املسامهة من خالل تقدمي املساعدة الفنية للبدلان عن معلها، مثل تقدمي املبادئ التوجهيية للحلول 

تعزيز  القابةل للتطبيق يف لك من القطاعات املس تفيدة، ومعرفة املامرسات الفضىل ويف بعض ادلول الأعضاء كذكل من خالل

قرار ابلتقييدات والاس تثناءات وكذكل لفهم رضورة الرتخيص املناسب عندما يعترب ذكل  نفاذ العامة بوجه عام، بفضل اإ

ن كولومبيا  ن كولومبيا ملزتمة بتعزيز توازن أأحصاب احلقوق والعامة بشلك عام. وكشف الوفد أأ مناس باً. وأأشار الوفد اإىل أأ
جراء التصديق عىل معاهدة عرب عن أأمهل يف تقدمي وثيقة التصديق اخلاصة هبا يف الوقت املناسب.  بدأأت يف اإ مراكش وأأ

 وتطلع الوفد اإىل تقدمي ادلراسات املعلن عهنا كام تطلع اإىل التقرير عن املؤمتر الأخري.
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قلميية اليت ُعقدت يف نريويب، وس نغافورة، وسانتو دومينغو .49 . وشارك وعرب وفد غواتاميل عن رسوره بنتيجة الندوات الإ

طار معاهدة مراكش.  طاره القانوين لالمتثال حلق املؤلف ومسأأةل الاس تثناءات والتقييدات يف اإ الوفد جتربته عن حتديث اإ

قر الوفد بأأمهية العمل اذلي اضطلعت به اللجنة، من أأجل الوصول اإىل اتفاق بشأأن املزيد من العنارص، وهو ما قد يرخس  وأأ

اءات والتقييدات لفائدة املكتبات، واملتاحف، ودور احملفوظات، ومؤسسات التعلمي من التقدم احملرز بشأأن الاس تثن
 والبحث.

يد وفد ابكس تان البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن الهدف  .50 وأأ

ة املكتبات، ودور احملفوظات، واملتاحف، املشرتك املمتثل يف وضع صك دويل عن تقييدات واس تثناءات حق املؤلف لفائد

ن ذكل س يكون بال شك مساعدة ترشيعية كبرية ومبدًأ توجهيياً جامعاً لدلول  ومؤسسات التعلمي والبحث. ورأأى الوفد أأ

نه جيب دراسة الصك ادلويل عادة صياغهتا مبا يتوافق مع الصك ادلويل. واقرتح الوفد أأ نظمهتا الأساس ية واإ  الأعضاء ملراجعة أأ

 بعناية، مع اإيالء اعتبار خاص والإشارة مجليع اجملموعات من البدلان الأقل منواً، والبدلان النامية، والبدلان املتقدمة.

ثناء ادلورة، نفذت مجيع الأنشطة املدرجة يف خطة العمل اليت اعُتمدت يف ادلورة  .51 ن اللجنة، أأ ورأأى وفد مالزياي أأ

قلميية يف س نغافورة، واليت اكنت مجموعة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف. وع رب الوفد عن رسوره للمشاركة يف الندوة الإ

ول مجموعة أأجرت مناقشات حثيثة وتقيص حقائق مث تبعهتا اجملموعات الأخرى، اإىل  رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا )أ س يان( أأ

الفضىل وتبادلها وتباين هذه املسأأةل. ورأأى الوفد  جانب املؤمتر ادلويل اذلي اكن مبثابة منصة مفيدة للغاية ملناقشة املامرسات
نه، من خالل املشاركة املس مترة، سيمتكن املؤمتر ادلويل اذلي جرى فيه تسليط الضوء عىل التحدايت اليت يواهجها خمتلف  أأ

نرتنت من تيسري العمل لت نرتنت والتعمل عرب الإ عزيز توازن التقييدات ادلول الأعضاء فامي يتعلق ابلتبادل العابر للحدود، والإ

ن ذكل أأمراً همامً للغاية ابلنس بة ملالزياي، يف حني أأهنا يف مرحةل مراجعة قانون  والاس تثناءات والنفاذ للمعارف. وكشف الوفد أأ

ي حق املؤلف دلهيا، نظراً لوجود العديد من الثغرات يف الترشيع الوطين، مما جيعل النفاذ اإىل املواد أأمراً صعباً ولك ذكل يؤد

اإىل جتاهل اتم حلق املؤلف. وأأشار الوفد اإىل رضورة وجود مواءمة دولية بني الاس تثناءات والتقييدات. ورأأى الوفد، 
ن عىل اللجنة اإمعان النظر  طار خطة العمل وأأ ن جُتري تقياميً للأنشطة يف اإ ن جلنة حق املؤلف ميكن أأ ابلتطلع اإىل املس تقبل، أأ

طة العمل اليت نُفذت عىل مدار دورات جلنة حق املؤلف الثالثة عىل جتميع العديد يف رضورة املواءمة. وساعدت أأنشطة خ

ن تزيد الروح البناءة مجليع ادلول  عرب الوفد عن أأمهل أأ عامل ملموسة. وأأ ن حتولها اللجنة اإىل أأ من الأفاكر واليت يأأمل الوفد أأ

ائدة مؤسسات البحث، ودور احملفوظات، واملتاحف، الأعضاء من تعزيز التقدم واملواءمة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لف

قامة جممتع قامئ عىل املعرفة يعزز التعلمي احلرصي  ولفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. ل ميكن تلكيل النجاح يف اإ
ويضمن سهوةل نفاذ املواد للجميع من خالل طرف واحد حفسب، فالأمر يتطلب مساهامت مجيع أأحصاب املصلحة من 

 لفني والنارشين، وواضعي الس ياسات واملس تفيدين عىل حد سواء.املؤ 

ن مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات حلق املؤلف ذات أأمهية ابلنس بة مجليع ادلول  .52 وأأشار وفد امجلهورية ادلومينيكية اإىل أأ

لف متوازن. وأأشار وخاصة بسبب دخول العرص الرمقي. وتعترب التقييدات والاس تثناءات جزءاً طبيعياً من أأي نظام حق مؤ 

ن يعترب وس يةل لتيسري الأمور.  جناز الأمور ولكن ينبغي أأ نه ينبغي عدم اعتبار حق املؤلف مبثابة عقبة يف طريق اإ الوفد اإىل أأ

جر واملس تحقات بأأجر، وللأنظمة لإصدار الرتاخيص. وأأشار  ن ذكل أأفسح جمالً للمس تحقات بدون أأ وشدد الوفد عىل أأ

نه لبد من   حتقيق توازن بني حقوق املبدعني، والنفاذ اإىل الرتاث الثقايف للبدلان ل س امي عرب احلدود.الوفد اإىل أأ
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يد وفد س نغافورة البيان اذلي أأدىل به ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ، وعرب عن امتنانه لس تضافة اإحدى  .53 وأأ

قلميية الثالث املعنية ابلتقييدات والاس تثناءات. وكشف  ن س نغافورة وضعت جحر الأساس لعرص رمقي قوي الندوات الإ أأ

بريل   . وأأشار الوفد اإىل تطلعه اإىل العمل عىل اإنشاء نظام حق مؤلف يس تفيد منه امجليع.2019يف أأ

ن الاس تثناءات والتقييدات تعمل عىل زايدة النفاذ اإىل املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف  .54 ورأأى وفد اجلزائر أأ

خرى للنفاذ اإىل التعلمي وتؤسس نظام حق مؤلف متوا زانً، وهو ما س يعود ابلنفع عىل املبدعني من هجة، واملعلمني من هجة أأ

طار ميكن يف ظهل تنظمي الاس تثناءات والتقييدات وتنفيذها.  واملعارف. ويعترب التعاون ادلويل هو أأفضل وس يةل لوجود اإ
ن ينبغي اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات املوجودة  ابلفعل يف الترشيعات الوطنية مع مراعاة اإنشاء أ ليات ورأأى الوفد أأ

مناس بة لتس تخدهما البدلان، اليت ميكهنا التعمل عىل الصعيد ادلويل من البدلان الأخرى، ول س امي مع الانتشار الرسيع 

قلميية ا نه من الرضوري الاس تفادة من نتاجئ واس تنتاجات الندوات الإ لأخرية واملؤمتر ادلويل للتكنولوجيا الرمقية. ورأأى الوفد أأ

عىل النحو الأمثل. حيث سيساعد ذكل عىل حتديد الهنج اذلي يتعني اتباعه فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات. وحث 

و أأكرث من الصكوك الترشيعية املناس بة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات  الوفد اللجنة عىل الاس مترار يف معلها لوضع صك أأ
. ويعين ذكل التسوية ويف الوقت ذاته حفظ املصاحل املتعلقة ابملصادر 2012اختذته امجلعية العامة يف عام  وفقاً للقرار اذلي

 والصاحل العام الأوسع نطاقاً عندما يتعلق الأمر ابلنفاذ اإىل املعارف والثقافة.

اتح الرئيس الفرصة للمراقبني لتقدمي تقاريرمه. .55  وأأ

ابملكل العام الشكر اإىل الويبو عىل بلورة خطط العمل، كام شكرها عىل الفعاليات ووجه ممثل امجلعية ادلولية املعنية  .56

ن امجلعية ادلولية املعنية ابملكل العامل عربت عن رسورها لأهنا شهدت وجود اتفاق واسع  قلميية وادلولية. وأأشار املمثل اإىل أأ الإ

ن يكون احلمك متاحاً النطاق فامي خيص احلاجة اإىل وجود اس تثناءات دلمع الصاحل العام و  رادت أأ الأنشطة، عىل الرمغ من أأهنا أأ
ن بعض  عراب عن شواغلهم لضامن وجود متثيل أأفضل مجليع أأحصاب املصلحة. وأأشار املمثل اإىل أأ لعدد أأكرب من املامرسني لالإ

ن هذه الاس تثناءات س توضع هبدف الصعيد الوطين حفسب. وذكر املمثل، ابلإشارة اإىل الفعاليات اليت  ادلول الأعضاء رأأت أأ

ن يُساء 2019شهدها عام  نه مل تكن هناك دامئاً فرصة للمشاركني للمشاركة يف املناقشات املعنية ابحللول ادلولية، وميكن أأ ، أأ

ن العديد من ادلول مل ترغب يف اختاذ  فهم ذكل بأأنه غياب وجود سعي حقيقي للعمل عىل هذه احللول. وأأشار املمثل اإىل أأ

جراءات.  نرتنت وعرب الويبو اإ طاراً مالمئاً لالس تخدامات اليت تمت عرب الإ ن احللول الفردية قد ل تقدم اإ وحذر املمثل من أأ
احلدود. وسيس متر املعلمون، والباحثون، وغريمه من املامرسني، دون وجود حل دويل، يف مواهجة عقبات عند العمل معاً يف 

ن وجود نظام حق البدلان اخملتلفة. واتفق املمثل عىل وجوب تواجد حل ول الرتخيص والاس تثناءات معاً. ورأأى املمثل أأ

ن اإفساح اجملال لأحصاب احلقوق لرتخيص  مؤلف متوازن قادر عىل حامية احلاجات الأساس ية لالس تثناءات يف حني أأ

عضاء  ن أأحصاب احلقوق وأأ اجملمتع املس تخدمني س يحقق ما هو أأكرث من هذه احلاجات. ل حيل أأحدهام حمل ال خر. ويبدو أأ

نه  املدين موافقون عىل هذا املبدأأ الأسايس عىل الرمغ من اختالفاهتم. ودعا املمثل ادلول الأعضاء اإىل طمأأنة هذه اجملموعات وأأ
عفاء واليت س يكون لها تأأثري غري مربر عىل  لغاء اس تخدامات الرتاخيص والإ من املمكن حامية لك من هذه اجملموعات دون اإ

 جنة عىل الاس مترار يف املناقشات الرامية اإىل الوصول اإىل حل دويل ملزم.السوق. وحث املمثل الل

عامل ادلورة التاسعة والثالثني  .57 وأأشار ممثل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية اإىل البنود املوجودة عىل مرشوع جدول أأ

يضاً اإىل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ول س امي البنود اليت تتناو  ل املسائل التقنية. وأأشار املمثل أأ

الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات، ودور احملفوظات، ومؤسسات البحث والتعلمي وكذكل لفائدة الأشخاص ذوي 
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ىل اإدراج مسأأةل مرشوع املعاهدة بشأأن حامية هيئات البث. وهنأأ املمثل الويبو عىل املبادرة اليت اخت ذهتا الإعاقات الأخرى واإ

قلميية املنعقدة مؤخراً.  جراهئا ذكل من خالل ادلراسات اليت متت مناقش هتا يف الاجامتعات الإ لتناول هذه املسائل املهمة ولإ

نه ينبغي النظر يف  عرب املمثل عن رسوره ابملؤمتر ادلويل اذلي عقد مؤخراً واملناقشات اليت دارت فيه. وأأشار املمثل اإىل أأ وأأ

ن الأحاكم القانونية  املنطبقة يف ضوء القوانني اجلوهرية، ومن امجلع بني هذه النصوص يظهر جلياً من وهجة نظر فنية حمضة أأ
ن هناك حاجة اإىل  الأحاكم القانونية بشأأن الأس ئةل قيد املناقشة مكمتةل ابلفعل يف منطقة املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وأأ

ن القرارات بشأأن اختيار الشلك اذلي تود ادلول حشد املوارد ادلاخلية من أأجل تعزيز التنفيذ . ومع ذكل، أأرص املمثل عىل أأ

ن تتدخل به املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، يمت بناءً عىل تقديرها اخلاص. ورحب املمثل ابلتقدم احملرز بشأأن  الأعضاء أأ

جياب ن التوضيحات املقدمة اإ ية، ل س امي فامي يتعلق حبامية احلقوق، وموقف املرشوع، فامي خيص معاهدة البث. ورأأى املمثل أأ

ن تؤدي اإىل اعامتد معاهدة  املعاهدة املس تقبلية حيال اتفاقية روما فضالً عن أأهنا قدمت دمعها لس مترار العملية واليت تأأمل أأ
 بشأأن حامية هيئات البث.

ن العمل املنجز بشأأن الاس تثناءات  وأأشار ممثل مؤسسة أأمرياك الالتينية لأحباث امللكية الفكرية يف سبيل التمنية .58 اإىل أأ

ن معظم الاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور  والتقييدات واذلي يشمل دراسات، واقرتاحات، وندوات ومؤمترات يوحض أأ

احملفوظات واملتاحف، واملؤسسات التعلميية والبحثية تعترب جوهرية عىل مس توى العامل، ول س امي يف اجلانب الرمقي والعابر 

ن املساعدة الفنية املقدمة للبدلان النامية لإصالح ترشيعاهتا اكنت موجودة لكهنا مل تأأخذ يف الاعتبار ل ثبت أأ لحدود. لقد أأ

نه من  احتياجات هذه البدلان فامي خيص هذه اجلوانب، وخاصة املؤسسات التعلميية واملكتبات. ونتيجة لهذا، أأشار الوفد اإىل أأ

ن تس متر يف معلها لوضع صك ملزم قانونياً  الصعب عىل هذه البدلان التكيف نه ل بد للويبو أأ مع الوسط الرمقي. ورأأى املمثل أأ

واذلي س يوفر عىل الأقل حداً أأدىن من الاس تثناءات والتقييدات حلق املؤلف بغية تعزيز التعمل عن بُعد عىل مس توى العامل 
عرب املمثل، بناءً عىل ذكل اتحة املعلومات واملساعدة وضامن النفاذ اإىل معاهدة مراكش. وأأ ن تس متر ويبو يف اإ ، عن أأمهل أأ

ن تتضمن أأي أأحاكم س يجري اعامتدها خيارات، وهو الأمر اذلي يُمكن  الفنية للك البدلان اليت يه حباجة اإلهيا. وينبغي أأ

و البدلان اليت قد وضعت يف اعتبارها ابلفعل، مس توى التطوير دلهي ن تضع يف اعتبارها، أأ ا وتقاليدها الثقافية. البدلان من أأ

نه جيب عرض الترشيع املعين ابلس تثناءات عىل اللجنة لتنظر فيه يف اإحدى دوراهتا التالية ويف أأقرب وقت  واقرتح املمثل أأ

 ممكن.

ووجه ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها الشكر اإىل الأمانة عىل املساعدة عىل دفع خطط معل جلنة  .59

خالل تنظمي املؤمتر املنعقد مؤخراً املعين ابلتقييدات والاس تثناءات. وساعدت الهيئات ذات اخلرباء من مجيع حق املؤلف من 
الأرجاء وخمتلف وهجات النظر امجليع عىل حتسني فهم التحدايت والفرص اليت تواجه املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف 

ة وادلولية. وأأشار املمثل اإىل نقطتني هممتني مرادفتني لعمل اللجنة. النقطة واملؤسسات التعلميية عىل الأصعدة احمللية والوطني

الأوىل يه التذكري الواحض بأأن الاس تثناءات والتقييدات، اليت تعترب حمل تركزي املؤمتر، يه جزء ل يتجزأأ من حق املؤلف 

ياً وليس عرضياً. وهذا سبب أأمهية وعنرص أأسايس يف احلفاظ عىل التوازن بني أأحصاب احلقوق اذلي يعترب أأمراً أأساس 

ما النقطة الثانية املهمة يه العرض التقدميي للأس تاذ كروز  عامل اللجنة. أأ الاس تثناءات والتقييدات البالغة ابلنس بة جلدول أأ

من مث عن احلفاظ عىل الرتاث الثقايف يف املؤمتر. وورد ذكر احلفاظ يف مجيع الهيئات مع ذكر أأمثةل عىل الكوارث الطبيعية و 
تسليط الضوء عىل الطابع امللح والعاجل لتناول ذكل عىل الصعيد ادلويل. وأأشار املمثل اإىل اس تعداده للعمل مع ادلول 

 الأعضاء بشأأن وسائل تناول هذه املسأأةل املُلحة.
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ن الاحتاد حرض املؤمتر ادلويل IFRROوذكر ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ ) .60 املعين ( أأ

بتقييدات واس تثناءات حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات البحثية والتعلميية اذلي نظمته 

قلميية الثالث يف س نغافورة ونريويب وسانتو دومينغو. وأأشار املمثل اإىل جودة  نه شارك يف مجيع الندوات الإ الويبو كام أأ

تبادل والتفامه املشرتك اذلي انبثق عن املناقشات فامي بني مجيع ادلول الأعضاء. وجرت مناقشة املناقشات، ومك املعلومات امل
طار حق املؤلف. ورأأى  مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات مناقشة مس تفيضة واكن هناك تسلمي بأأمهيهتا ابعتبارها جزءاً من اإ

ن قانون حق املؤلف ل يعترب العائق الرئييس أأمام الأد اء اجليد للمدارس، واجلامعات، واملكتبات، وغريها من املمثل أأ

املؤسسات. بل هو الافتقار للقدرات والبنية التحتية وعدم تنفيذ الصكوك ادلولية حلق املؤلف املوجودة ابلفعل. وأأشار املمثل 

نه ميكن اإدخال الاس تثناء ن الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ لطاملا رأأى أأ ات والتقييدات املناس بة اإىل أأ

عىل الترشيع الوطين مبوجب الصكوك القانونية ادلولية احلالية، وميكن للمرشعني اس تخدام نظام حق املؤلف احلايل لتلبية 
ن الاحتاد ادلويل  قلميية الثالث واملؤمتر ادلويل، أأ احتياجاهتم. وذكر املمثل، بناءً عىل املناقشات اليت جرت يف الندوات الإ

ن تعمتد نتيجة مناقشات جلنة حق املؤلف املعنية ابلس تثناءات والتقييدات، للمنظ امت املعنية حبقوق الاس تنساخ حيبذ أأ

اتحة برانمج للمساعدة التقنية تقوده الويبو ويقوم عىل الطلبات حيث س يضمن  واليت تضمنت تبادل املعلومات واملامرسات، واإ

 وجود املسامهة وتعاون احلكومات.

(، اذلي يعترب املنظمة العاملية الوحيدة للمتاحف واملهنيني يف جمال ICOMاجمللس ادلويل للمتاحف ) ووجه ممثل .61

قلميية  144.000دوةل وتضم أأكرث من  136املتاحف املمثةل يف  عضو، الشكر اإىل الويبو والأمانة عىل تنظمي الاجامتعات الإ

ن الويبو واجمللس  بدى املمثل واملؤمتر ادلويل. وأأشار املمثل اإىل أأ ادلويل للمتاحف يعمالن معاً وتسود بيهنام روح التعاون. وأأ

% من مجموعة متحف 90اقتناعه بأأن هذا التعاون يعترب أأكرث أأمهية يف الوقت احلايل. ويف الواقع، دمر حريق مأأساوي 
وهنب أ لف الأغراض يف العراق،  الربازيل الوطين يف العام املايض نظراً لالفتقار اإىل الوسائل. ويف الوقت ذاته، يمت تدمري

خرى بسبب الزناعات املسلحة. وتعرضت مجموعات اكمةل خلطر الاختفاء نظراً لتغري  ماكن أأ وسوراي، وليبيا، والمين ويف أأ

منا حياة الإنسانية  نه ليست حياة جممتع واحد واترخيه وهويته يه من اكنت همددة ابلختفاء واإ املناخ. وأأشار املمثل اإىل أأ

نه س يقدم كذكل أأدوات رمقية من شأأهنا واترخي ن القرن احلادي والعرشين س ُيفامق هذا الهتديد، فاإ ها وهويهتا كذكل. ورمغ أأ

ن هاتني هام املهمتان  ضامن حفظ الرتاث الثقايف وتيسري النفاذ اإىل املعارف والبحث. وذكّر املمثل جلنة حق املؤلف أأ
و التارخي الطبيعي. وسلطت الندوات  الرئيسيتان ل لف املتاحف، سواء أأاكنت متاحف و حقوق الإنسان أأ للفنون املرئية أأ

قلميية الضوء عىل املتاحف الأقل جتهزياً من انحية ترشيع حق املؤلف الفعّال واملالمئ. وجعل الفراغ القانوين، والافتقار اإىل  الإ

و الاهامتم الأمر مس تحيالً أأمام املتاحف للوفاء مبهمهتا للصاحل  العام حلفظ تراثنا املشرتك. ومن هذا املنطلق، لفت الوضوح أأ

هداف التمنية املس تدامة واذلي يدعو اإىل تعزيز اجلهود محلاية مصنفات  4-11املمثل نظر ادلول الأعضاء اإىل الهدف رمق  من أأ

ل من خالل  نه ل سبيل لفعل ذكل عىل الصعيد ادلويل اإ وضع صك دويل الرتاث الثقايف والطبيعي وحفظها. ورأأى املمثل أأ
 يكفل وجود نظام متوازن حلق املؤلف وحد أأدىن من املعايري للجميع.

ن هدف مؤسسات التدريس، والتعلمي، والبحث، واملكتبات الوطنية والعامة  .62 وذكرت امجلعية ادلولية للنارشين أأ

ن يستند اإىل قواعد دولية قامئة تسمح بتكييف الا س تثناءات ذات الس ياق ومؤسسات الرتاث الطبيعي والثقايف ينبغي أأ
قلميي واليت تتفق مع الالزتامات ادلولية. وبغض النظر عن النارشين وغريمه من أأحصاب احلقوق اذلين يعملون  الوطين والإ

نه تتوفر كذكل مجموعة متنوعة كبرية من  عىل اإنشاء احملتوى ونرشه حملياً، فضالً عن توفري حلول الرتخيص املبارشة والفردية، فاإ

متت عروض طرق الرت  خيص من خالل ش بكة من منظامت الإدارة امجلاعية مثل منظامت الاس تنساخ التصويري اليت أأ



SCCR/39/8 
23 

 

النارشين. يتطلب التعلمي الابتدايئ والثانوي، بصفة خاصة، حمتوى حملياً وخمصصاً لتلبية احتياجات املناجه الوطنية والثقافات 

فريقيا، عىل سبيل املثال، يشلك النرش التعلميي واللغات احمللية. ويعترب النرش التعلميي جزءاً جوهر ايً من صناعته. ففي أأ

رجاء العامل، ابلنس بة للتعلمي العايل 80متوسطاً يبلغ  % من الصناعة احمللية. يتحمت كذكل عىل املؤلفني والباحثني من مجيع أأ

بقاء عىل قطاع للنرش احمليل يوفر فرص نرش للمحتوى اذلي حيظى ابهامت م وطين وعاملي. وتعمتد صناعة النرش واملس متر، الإ
احمليل املزدهرة عىل اإطار حق مؤلف قوي. وكام ذكر خالل املؤمتر ادلويل املعين ابلس تثناءات والتقييدات للويبو، واذلي 

نه عندما يتعلق الأمر جبميع قطاعات التعلمي، ل ميكن لهنج وايحظ ن ت امجلعية ادلولية للنارشين برشف املشاركة فيه، أأ حد أأ

 يصلح يف مجيع احلالت.

ن اكن يف السابعة والعرشين من معره. وذكر  .63 نه اكتب وروايئ حمرتف منذ أأ وأأشار ممثل مؤمتر الكتاب الأوروبيني اإىل أأ

ن معل اللجنة هيدف اإىل مناقشة نطاق حرية القرار، ويف الوقت ذاته يسعى للعثور عىل حل منصف ومس تدام  املمثل أأ

جياد لحتياجات املكتبات و  احتياجات اجملمتع فضالً عن الاضطالع بولية التعلمي والثقافة، ولكن الأمر الأكرث أأمهية يمكن يف اإ

ن املؤلفني والنارشين، وابئعي الكتب،  احللول للمصادر، واملؤلفني اذلين تعمتد علهيم مجيع هذه القمي. وأأشار املمثل اإىل أأ
يكولويج دقيق، وعىل الرمغ من اختالف الأطر واملكتبات، ودور احملفوظات، واملتاحف يعتربوا  مجيعاً جزءاً من نظام اإ

يكولويج. ويمكن أأساس دمع هذه  الوطنية، يظل املؤلفون عىل مس توى العامل مه املصدر والقلب النابض لهذا النظام الإ

جراءات التقييدية عىل حقوق امل ؤلف بيامن يمكن الأساس الثاين املصادر، أأي املؤلفني، يف احلذر البالغ حيال فرض مزيد من الإ

نظمة التعويض املس تدامة وحاميهتا من مجيع اس تغاللت املصنفات. عىل سبيل املثال، فبدون وجود أأي  لدلمع يف تعزيز أأ

نظمة حلقوق العالمة اخلاصة للكتب املطبوعة، يدفع املؤلفون والنارشون، يف الواقع، ابلفعل مقابل ولية التعلمي والثقافة  أأ

ن مؤمتر الكتاب الأوروبيني أأوىص بدراسة حلول للمكت ن يكون ذكل هو الوضع الأمثل. وأأشار املمثل اإىل أأ بات ول ينبغي أأ
الرتخيص احلالية وتبديلها ابملامرسات الفضىل املوجودة يف ضوء الأطر الوطنية، وهو الأمر اذلي يفي ابلفعل كذكل حباجات 

عرب جملس الكتاب الأوروبيني عن دمعه املكتبات وامجلاهري واذلي س يكون هل نفس ادل يضاً يف الوسط الرمقي. وأأ ور أأ

و  معاهدة مراكش ومل يوص ابملزيد من الاس تثناءات والتقييدات اليت تأأيت يف صورة هنج قانوين دويل ملزم أأي معاهدة أأ

و قانون غري ملزم.  قانون منوذيج أأ

ن املؤسسة هممتة جبميع او  .64 لأنشطة اليت جيري تنفيذها ابعتبارها جزءاً من خطط أأشار ممثل مؤسسة اكريزما اإىل أأ

ن املؤسسة أأحيطت علامً بأأوجه التفاوت الضخمة  جراءات املتخذة لتنفيذ هذه اخلطط. وأأشار املمثل اإىل أأ العمل، ورحب ابلإ

ثناء املؤمتر ادلويل، افتقرت اإىل  ن املناقشات اليت جرت بشأأن التعلمي، أأ عربت عن قلقها من أأ التوازن الالزم مجليع بني ادلول وأأ
ن املناقشات املس تقبلية س تضع يف الاعتبار احلاجة اإىل  احللول املمكنة اليت تواجه املنشأ ت التعلميية والبحثية. وذكر املمثل أأ

تعزيز وضع قانون حق مؤلف متوازن وتدعميه، كام س تضع يف الاعتبار املصلحة العامة للنفاذ اإىل التعلمي، مثل املسائل املتعلقة 

ن  قلميية واملؤمتر ادلويل بعض املشالكت بوضوح، ورأأى أأ بأأحصاب احلقوق. وأأشار املمثل كذكل اإىل حتديد الندوات الإ

جامع بشأأن  اللجنة يف وضع يسمح لها ابلتعمق أأكرث يف تناول مسائل مثل احلفاظ والصون واليت حازت عىل قدر كبري من الإ

ن بعض ا جامع، ويه القضااي اليت انطوت عىل قضااي كيفية الاس مترار. ورأأى املمثل كذكل أأ لقضااي الرئيس ية حظيت ابإ

نرتنت والتحويالت العابرة للحدود. وأأوحض املمثل وجود العديد من العوامل والأبعاد الضالعة يف  رئيس ية مثل الوصول عرب الإ
ع ربعة من جدول أأ ن ويبو ستسعى لتأأدية دورها للمسامهة يف الهدف رمق أأ ل أأ . ودعا املمثل بوجود 2030امل عام هذا الأمر، اإ

هداف التمنية املس تدامة.  الهيئات املعنية بوضع املعايري والعمل يف هذه اللجنة لتحقيق أأ
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مناء احملفوظات الأمريكية عىل الأمانة مجليع العمل اذلي اضطلعوا به بشأأن ادلراسات، والندوات،  .65 ثىن ممثل مجعية أأ وأأ

جراء مناقشات هممة بشأأن أأمور دور واملؤمترات لإحراز التقدم يف خطة ا ن ذكل فتح الباب أأمام اإ لعمل. وأأشار املمثل اإىل أأ

احملفوظات عىل مدار العام املايض. وتقوم املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف مقام الراعي للمعارف يف العامل. ويعترب حفظ 

ي. وتتطلب البيئة الش بكية احلالية اس تثناءات حق مؤلف هذه املعرفة والنفاذ اإلهيا من الأمهية مباكن للتعمل والرتاث العامل
مالمئة، نظراً لالختالفات الوطنية بشأأن أأعىل مس توايت احلفظ، والنفاذ اإىل الرتاث والتمنية الاقتصادية. وأأشار املمثل اإىل 

زمة املناخ املتنامية، والتقادم ن العامل يواجه هتديدين بشأأن املعرفة والرتاث الثقايف وهام: أأ التكنولويج. فكيف ميكن للمكتبات  أأ

ودور احملفوظات واملتاحف حفظ املعارف وحاميهتا من ويالت الفيضاانت، وحرائق الغاابت والتقادم يف الوقت اذلي تظل 

يدينا مكبةل بأأغالل احلقوق الاس تئثارية. اكن المتويل دلى بعض البدلان حمدوداً للغاية اإىل احلد اذلي مل ميكهنم من حتم ل فيه أأ

تلكفة أ ةل نسخ فوتوغرايف للسجالت احملفوظة. بدت الرتاخيص القامئة عىل الرسوم، ابلنس بة اإلهيم، منافية للمنطق، وخاصة 
ن املبدعني اكنوا يف الغالب من غري  بداً يف السوق. وذكر املمثل أأ لأن الأغلبية العظمى من مقتنيات احملفوظات مل توجد أأ

رح نفسه، من اذلي س يحصل عىل عائد الرتخيص؟ وتضاءل صرب اجملمتعات اليت تقدم اجلنائيني. ويبقى السؤال اذلي يط

بدى املمثل اس تعداد امجلعية لفعل الصواب ابلنس بة حلق  مناء احملفوظات الأمريكية خدمات لها نظراً لتأأخر الويبو. وأأ مجعية أأ

ن احلقوق الاس تئثارية دائبة الزتايد هتدد هممة أأمني دار احمل ل أأ فوظات. واقرتح املمثل رضورة توفري الويبو س ياسة املؤلف، اإ

مناء دور احملفوظات من الوفاء مبهمهتم اجملمتعية. وقال املعارضون  عاملية تلغي احلدود احلالية حلق املؤلف بشأأن املعارف ومتكن أأ
جراءات لأن النظام ادلويل يوفر ا نه مل تكن هناك حاجة تدعو الويبو لختاذ أأي اإ ملرونة الاكفية. ورأأى املمثل لالس تثناءات اإ

رشادات للس ياس يات العاملية. وحذر املمثل من الفوىض اإذا مل توفر  ن الويبو يتعني علهيا توفري اإ ن هذا أأمر عبيث، حيث اإ أأ

طاراً عاملياً للتواصل وحفظ املعارف.  الويبو اإ

ا املكتبات ودور احملفوظات اجمللس ادلويل للمحفوظات بوجود اس تثناء حلفظ املواد اليت حتتفظ هب ممثل وطالب .66

ن اجملموعات متثل املواد اخلام مجليع أأشاكل العمل اجلديد، ولكن يف حاةل عدم حفظ مواد  واملتاحف. وأأشار املمثل اإىل أأ

نه عىل الرمغ من حاجة  لهام. وأأشار املمثل اإىل أأ احملفوظات هذه، لن تكون متوفرة للبحث والتعلمي ولن تكون مصدراً لالإ

يض قدماً بشأأن وجود اس تثناء للحفظ، مل يكن العمل عىل الصعيد الوطين اكفياً. ودعا املمثل اإىل وضع صك دويل اللجنة للم

جراؤه بقيادة الويبو.  يوفر اس تثناءً قياس ياً ومالمئاً وحلولً عابرة للحدود وهو التدخل اذلي يتعني اإ

يكولوجيا املعرفية ) .67 ن املناقشات اليت جرت بشأأن التقييدات ( اإىل أأ KEIوأأشار ممثل املؤسسة ادلولية لالإ

ن العديد من البدلان مل تسن بعد اس تثناءات يف جمالت هممة، عىل سبيل  والاس تثناءات اليت نظمهتا الويبو، أأوحضت أأ
ذا أأشار أأحد، عىل سبي ل املثال ل احلرص يف املكتبات والتعلمي واحلفظ والأرشفة نظراً لوجود تقاليد قانونية خمتلفة كذكل. اإ

ن  جراءات امللموسة. وأأشار املمثل أأ املثال، اإىل عدم توفر امحلاية الاكفية للمؤلفني، س تضغط الويبو من أأجل حتقيق بعض الإ

نه يؤدي اإىل اختاذ موقف قامئ عىل عدم التدخل ول س امي من الاحتاد الأورويب. وتدعو  عدم توفر الاس تثناءات الاكفية يبدو أأ

للبدلان  1996ان ذات التقاليد القانونية اخملتلفة عىل النحو املبني يف قانون حق املؤلف لعام احلاجة اإىل توفر خيارات للبدل

ماكهنا امليض قدماً يف اإنشاء صك ضيق النطاق بشأأن احلفظ  ن الويبو ابإ النامية، حس امب اكن ذكل مناس باً. ومن الواحض أأ

ثناءات وتفتقر فيه العديد من البدلان لوجود أأي والأرشفة، وهو اجلانب اذلي يوجد به قدر أأكرب من مواءمة الاس ت
يكولوجيا  ن املؤسسة ادلولية لالإ اس تثناءات عىل الإطالق فضالً عن زايدة التعدايت العابرة للحدود. وشدد املمثل عىل أأ

ذا أأاتحت هذه املعاهدة حقوق التثبيت الالحق لهيئات  البث املعرفية ستس متر يف معارضة املعاهدة بشأأن هيئات البث، اإ

و تسدد مثهنا. و ترخصها أأ و متتلكها أأ  اليت مل تنش هئا أأ
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نه حيق للك  27وأأشار ممثل املنتدى ادلويل للمؤلفني اإىل املادة  .68 من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان اليت تؤكد عىل أأ

ن للك خشص خشص املشاركة حبرية يف حياة اجملمتع الثقافية، والاس متتاع ابلفنون، والإسهام يف التقدم العلمي و  فوائده، وأأ

و فيّنّ قام بتأأليفه. ويف هناية املطاف، اكنت  و أأديب أأ نتاج علمي أأ احلق يف حامية املصاحل املعنوية واملادية الناجتة عن أأي اإ

مصنفات املؤلفني يه اليت انقش هتا اللجنة ونظرت فهيا. يوجد بعض املؤلفني الفرديني اذلين تأأثرت حقوقهم يف مجيع البدلان. 
بداع املس متر للثقافة. وينبغي ماكفأأة املؤلفني عىل مساهامهتم يف اجملمتع  وجيب اإيالء اعتبار أأسايس لتكل احلقوق لضامن الإ

والاحتفاظ ابحلقوق للس يطرة عىل كيفية اس تخدام مصنفاهتم. يريد املؤلفون أأكرب قدر ممكن من النفاذ املرشوع اإىل مصنفاهتم، 

ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية ابعتبارها حمطات جوهرية للنفاذ اإىل مصنفات وعليه يرحب املؤلفون ابملكتبات، 

ن يوجد توازن بني النفاذ واملاكفأأة لضامن اإماكنية اس مترار املؤلفني يف ابتاكر مصنفات يراد الاس متتاع  نه جيب أأ ل أأ املؤلف، اإ

نه من املهم احلفاظ عىل التنوع الثقايف يف اتحة الفرصة للمؤلفني للمسامهة بأ راهئم. هبا. وأأشار املمثل اإىل أأ حناء العامل، واإ  مجيع أأ
( يؤيد بشدة تدابري التعويض مثل حقوق الإعارة العامة IAFواكن ذكل أأحد الأس باب اليت جعلت الاحتاد ادلويل للمؤلفني )

 ة.وحق الفنانني يف اإعادة البيع، حيث سيساعد عىل احلفاظ عىل الفنون والأدب والثقافة الأصلي

نه مت رصد عدة جوانب رئيس ية لتوافق ال راء، ومن PIJIPوذكر ممثل برانمج العداةل الإعالمية وامللكية الفكرية ) .69 ( أأ

نواع الأعامل اليت اكنت  حناء العامل فامي خيص تطبيق اس تثناءات التعلمي والبحث عىل مجيع أأ بيهنا القصور احلاد يف مجيع أأ

لرمقية. كام أأشار املمثل اإىل القصور يف معاجلة مسأأةل مشاركة املواد البحثية والتعلميية عرب رضورية بسبب البيئة الإلكرتونية وا

خرى. واكن  ن اس تخداهما واجه حاةل من عدم اليقني يف دول أأ ل اإ احلدود. رمغ وضع املواد بصورة قانونية يف اإحدى ادلول، اإ

خرى م ثل املسؤولية عن املس تخدمني غري الرحبيني والعوائق الفنية مثة توافق واسع النطاق بشأأن احلاجة اإىل معاجلة قضااي أأ

ولوية يف قطاعات املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف،  والتعاقدية. وأأشار املمثل اإىل مسأأةل احلفظ اليت ظهرت ابعتبارها أأ
جراء مداو عرب عن دمعه لها. واكنت هناك مشألك دولية تتطلب حلولً دولية. ودعا املمثل اإىل اإ لت خالل ادلورة بشأأن وأأ

ن املعاهدة قد تكون مناس بة لس تخدامات احلفظ. وحث  نواع احللول املناس بة ابلنظر اإىل مس توى توافق ال راء، وذكر أأ أأ

املمثل اللجنة عىل بدء املناقشات بشأأن رشوط وضع صك دويل، مبا يف ذكل الإعالن والقرار دون املساس بشلك الوثيقة 

 الهنائية.

بداعي عن شاغلني مرتفعي املس توى بشأأن التقييدات والاس تثناءات. وحث املمثل اللجنة وحتدث ممثل ا .70 ملشاع الإ

ن يكون بديالً مناس باً للتقييدات  و ميكن أأ و حل حرصي، أأ ن الرتخيص هو أأفضل حل أأ عىل عدم قبول أأي فرضية مفادها أأ

ر  ن الاعامتد عىل منظامت والاس تثناءات. وتعترب التقييدات والاس تثناءات حلق املؤلف أأساس ية لإ ساء عامل حر ودميقراطي. اإ
بداعية واس تخداهما، أأدى اإىل حرمان امجلهور  و الوس يةل املهمينة للنفاذ اإىل الأعامل الإ اإدارة احلقوق امجلاعية، بوصفها الأساس أأ

املفتوحة من شغل هذه من القدرة عىل تقدمي حتليل نقدي والاستناد اإىل تكل الأعامل والأفاكر. ولن تمتكن الرتاخيص حىت 

بداعي ) ن الاعامتد فقط عىل املشاع الإ و منظامت الإدارة امجلاعية CCالوظيفة احليوية عىل الإطالق. وأأشار املمثل اإىل أأ ( أأ

(CMOs ن اإنشاء حقوق جديدة و الرتاخيص القانونية أأمر يتسم بقرص النظر. اثنياً، أأكد املمثل فامي يتعلق مبعاهدة البث أأ ( أأ

ضافية،  ن هذه احلقوق تعقد واإ ن نتجنبه معاً. وأأشار املمثل اإىل أأ تعتيل حق املؤلف مثل حقوق البث، أأمر خطري وينبغي أأ

نه ل  بداعية الأساس ية، وذكر أأ و عن طريق الرتاخيص العامة بشأأن الأعامل الإ من حرية ممارسة احلقوق اليت مينحها القانون أأ
نه اإذا ما جرى انهتاج معاهدة يزال يعرتض من حيث املبدأأ عىل اإنشاء حقوق جدي دة تعتيل حق املؤلف. واقرتح املمثل أأ

ن تُدرج عىل الأقل الاس تثناءات والتقييدات اليت تتوافق مع حق املؤلف حبيث ل تتداخل الأعامل  البث، مفن الرضوري أأ

جراء مناقشة مفيدة واكمةل فامي بني مجيع أأحصاب املصلحة بغية فهم  الأساس ية مع هذه احلقوق. وحث املمثل اللجنة عىل اإ
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أأفضل للتعقيدات اليت قد تنجم عن هذه احلقوق اجلديدة، ومن أأجل حتديد التقييدات والاس تثناءات املناس بة والعادةل 

 واملتوازنة.

ودعا وفد امجلهورية العربية السورية اإىل احلفاظ عىل الرتاث الثقايف اذلي ل يزال يواجه تدمرياً مهنجياً. وذكر املمثل  .71

ن هذا الرتاث مكل أأ  مهية التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي، مع الأخذ يف الاعتبار أأ

للبرشية مجعاء وليس ملكية فرد واحد، كام لفت الأنظار اإىل هنب الرتاث الثقايف يف دمشق بسوراي اليت تعترب واحدة من 

قدم املدن املأأهوةل ابلساكن يف العامل،  يد الوفد دعوة وفد أأ وذكل يف غضون حرب مس مترة دمرت الكثري من القطع الأثرية. وأأ
 الأردن اذلي دعا لأول مرة اإىل عقد مؤمتر دويل يف جمال امللكية الفكرية.

ن اس تثناء احلفظ املقدم قد يكون أأوحض مثال لكيفية اس تفادة LCAوأأشار ممثل رابطة املكتبات حلق املؤلف ) .72 ( اإىل أأ

ن حتافظ املؤلفني  ن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ميكن أأ ولً، يضمن اس تثناء احلفظ أأ من اس تثناءات حق املؤلف. أأ
بداعات املؤلفة. وسوف  ذا مل يمت احلفاظ عىل العمل، فلن يعمل أأحد يف املس تقبل عن اإ عىل معل املؤلفة للأجيال املقبةل. واإ

جنازاهتا. حيث يعترب النس يان ن اس تخدام املكتبات ودور  تُنىس املؤلفة واإ والتجاهل هو أأسوأأ خماوف أأي مؤلف. اثنياً، اإ

احملفوظات واملتاحف لس تثناءات يف املايض للحفاظ عىل الأعامل مكّن املؤلفني حالياً من الاس تلهام من تكل الأعامل السابقة 

ابقة. ونتيجة ذلكل، اكن املؤلفون كام يعمل لك مؤلف، حيث ل يوجد يشء غري مأألوف. ويستند لك معل اإىل الأعامل الس

املس تفيدين الرئيس يني من اس تثناءات احلفظ من ّقبل املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف. وجيب لهذا السبب عىل أأي 
ن يدمع جلنة حق املؤلف لأداء لك ما يف وسعها لتعزيز احلفظ  ن يدمع املؤلفني من أأجل احلفظ، وجيب أأ وفد يؤيد اخليارات أأ

حناء العامل.يف مجيع   أأ

ن الاس تثناءات لفائدة التعلمي والبحث يه الأساس لتوفري التعلمي بوصفه EIوأأكد ممثل مؤسسة التعلمي ادلويل ) .73 ( أأ

ثىن املمثل عىل مجيع أأحصاب املصلحة  ن حُتدث فارقاً. وأأ عرب املمثل عن اعتقاده بأأن الويبو ميكن أأ حقاً من حقوق الإنسان. وأأ

ن احلكومات حباجة ماسة اإىل اإصالح قوانيهنا لتشمل اس تخدام املصنفات  لأداء الأعامل مبوجب خطط العمل وكشف عن أأ

عرب املمثل عن تقديره لدلمع اذلي قدمته حكومات كثرية خالل  جياد حلول دولية للتحدايت واحلفظ عرب احلدود. وأأ الرمقية واإ

جراء منا زاء جتنب اإ عرب عن قلقه املتواصل اإ قلميية، كام أأ بالغها الندوات الإ و عدم اإ قشات موضوعية بشأأن احللول الفعلية أأ

نه عىل الرمغ من املهمة املس ندة يف املؤمتر ادلويل مبناقشة خمتلف احللول الوطنية، اكنت تدور  ببساطة. وأأشار املمثل أأ
ن املؤمتر اكن يضم هجات جتارية لها مصلحة يف منا قشة الرتاخيص، املناقشات حول املتوسطات الوطنية. وأأشار املمثل اإىل أأ

و اهامتم ملناقشة اس تثناءات التعلمي والبحث لتكون جزءاً من  ومل تمت دعوة سوى عدد قليل من الأصوات اليت دلهيا خربة أأ

نه يشلك ضياعاً للفرص. وجرت مناقشات ممثرة ابلإضافة اإىل التوصيات املشددة  تكل اجللسة. وهو أأمر غري مقبول، كام أأ

خالل ندوة منطقة أ س يا واحمليط الهادئ. وتغري املسار يف الندوات التالية، واكن من الصعب عىل بشأأن العمل العريف القوي 

عربت  ممثيل املنظامت غري احلكومية املسامهة. ومع ذكل، فقد أأيدت دول خمتلفة الإصالح عىل الصعيدين ادلويل والوطين. وأأ
ن ينعكس ذكل يف تقاريرها ملها يف أأ . وكام نوقش يف جلنة حق املؤلف من ّقبل الأوساط مؤسسة التعلمي ادلويل عن أأ

ن تتخذ  ن الويبو ميكن أأ الأاكدميية ذات اخلربة واملس تفيدين وكذكل عدد مزتايد من احلكومات، فقد اتفقوا مجيعاً عىل أأ

جياد حلول تستند اإىل النصوص لتعزيز الإص جراءات الالزمة. وحث املمثل ادلول الأعضاء عىل بدء العمل عىل اإ الح عىل الإ

 الصعيد الوطين ومعاجلة القضااي واحلفظ عرب احلدود.
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نه مع تصديق زمبابوي عىل معاهدة مراكش، EIFL.netوأأشار ممثل ش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ) .74 ( اإىل أأ

جناز لأنه عرب املمثل عن سعادته هبذا الإ بدون معاهدة  س يجرى تعديل القانون لصاحل املكفوفني وذوي الإعاقة البرصية. وأأ

ولوية من بني  مراكش ملا اكنت هناك فرصة للتحدث عن الأشخاص املكفوفني يف زمبابوي. وقد جعلت املعاهدة هذه املسأأةل أأ

مجيع املسائل املطروحة اليت تواهجها احلكومة، مثل معاجلة قضااي الاقتصاد والغذاء. وشهدت دول كثرية تتواجد فهيا الش بكة 
قل بكثري فامي خيص اس تثناءات املكتبات تقدماً بشأأن الاس تثنا ءات للأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات، وتقدما أأ

نه  فريقيا ختلفت كثرياً عن بقية العامل، وأأ ن الاس تثناءات يف أأ وذكل منذ تنفيذ معاهدة مراكش. واتفقت ادلول الأعضاء عىل أأ

قلميية للمجموعة الأفريقية يف جيب تذليل عقبات حق املؤلف اليت تعرتض احلفاظ عىل الرتاث ا لثقايف وذكل يف ندوة الويبو الإ

نه اكن يتعني حل املشلكة عىل الصعيد ادلويل بطريقة فعاةل ويف الوقت املناسب فامي خيص املكتبات يف  نريويب. وذكر املمثل أأ

فريقيا.  أأ

قل EVAوأأشار ممثل فناين املصنفات البرصية الأوروبية ) .75 ن الاجامتعات الإ ن ( اإىل أأ ميية واملؤمتر ادلويل أأوحضا أأ

الاس تثناءات والتقييدات الإضافية للمتاحف واملكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث ليست رضورية حيث 
و الاس تثناء  تتضمن الصكوك ادلولية القامئة حالياً الاحتياجات ابلفعل. واكنت احللول اليت تستند اإىل الرتخيص امجلاعي أأ

و من خالل امجلع بني الثنني يه الأفضل، حيث يوجد توازن عادل وذكل لأغراض اإضافية. اكن التوجيه مدفوع الأج ر أأ

نرتنت، فضالً عن التعلمي  ورواب بشأأن حق املؤلف يش متل عىل احلفاظ عىل اجملموعات العامة والنفاذ اإلهيا عرب الإ الأخري يف أأ

عطى الأولوية ل ليات الرتخيص وم نه أأ حيتاج اإليه مجيع  ين مث حامية احلقوق مع توفري اليقني القانوين اذلوالبحث. كام أأ

و الاس تخدامات غري التجارية واخلاصة بدور  املس تخدمني. ومل يقدم توجيه حق املؤلف هذا اس تخداماً حمدداً للمتاحف أأ

 مع توس يع نطاقها لتشمل غري احملفوظات. وقد وضعت منظامت الإدارة امجلاعية للفنون البرصية تراخيص توفر اليقني القانوين
ن رابطة الفنانني الأوروبيني  عامهلم. وأأضاف املمثل أأ جر مقابل اس تخدام أأ الأعضاء. ومن الأمثةل اليت قدمهتا هولندا يه دفع أأ

للفنون املرئية أأصدرت أ لف الرتاخيص بشلك يويم حيث تشمل رشاكهئا ادلوليني، مما يتيح تبادل الأعامل عرب احلدود من 

 ل مجموعة واسعة من املؤلفات.خال

ن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف تعزز مصاحل  .76 وأأشار ممثل احتاد املؤلفني اإىل أأ

بداعي والفكري من خالل احلفاظ عىل أأصول هؤلء الرعاة الثقافيني.  املؤلفني عىل الأمد الطويل، وتضمن اس مترار تراهثم الإ

ن  كام عززت هذه اجلهود قابلية اكتشاف معل املؤلفني، وزايدة فرص وصول هذه الأعامل اإىل امجلاهري املس هتدفة. وابملثل، فاإ

ن تساعدمه الاس تثناءات والتقييدات عىل الوصول  التقييدات والاس تثناءات التعلميية حلق املؤلف تفيد املؤلفني، كام ميكن أأ
وسع نطاقاً، فضالً عن  املشاركة يف الأعامل اليت اكن يس تغين املس تخدمون عهنا بسبب التلكفة والصعوبة، اإىل فئات جامهري أأ

عامهلم.  و حىت اس تحاةل احلصول عىل الرتخيص، ومن مث السامح للمؤلفني ابلوصول اإىل قراء جدد دون التعرض لأحدث أأ أأ

معة لأن الاس تخدامات اليت مكنوها، مثل اثنياً، ساعدت التقييدات والاس تثناءات التعلميية املؤلفني عىل بناء رصيد من الس

ن املؤلف قد قدم مساهامت كبرية يف هذا اجملال. واكنت هذه  اس تخدام اس تثناءات العمل يف الفصل ادلرايس، أأشارت اإىل أأ

عامهلم للقراءة يف الفصول  الفوائد كبرية بشلك خاص للمؤلفني الأاكدمييني اذلين تعززت متثيالهتم العلمية عند ختصيص أأ

بداع. وضاعفوا القدرة عىل املسامهة يف ا ن تعزز التقييدات والاس تثناءات التعلميية حوافز الإ دلراس ية. وأأخرياً، من املمكن أأ
عامهلم والاس تفادة مهنا والاستناد اإلهيا بشلك أأكرث سهوةل. وتعترب هذه  تقدم املعارف من خالل السامح للقراء ابكتشاف أأ

عامل من أأجل مشاركة معارفهم ورؤامه وأأفاكرمه حمفزات بشلك خاص للمؤلفني الأاك دمييني اذلين غالباً ما اضطلعوا بصياغة أأ
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بداعي وانبض  يكولويج اإ مع جيل جديد من املتعلمني. اكنت التقييدات والاس تثناءات من العوامل الرئيس ية لوجود نظام اإ

ثىن املمثل عىل جلنة حق املؤلف لس مترارها يف العمل بشأأن ه  ذا املوضوع.ابحلياة، وأأ

ثىن ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ) .77 مانة الويبو لتنفيذ خطط العمل الطموحة CISACوأأ ( عىل أأ

للمكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات البحث والتعلمي. مل يس تطع املمثل احلديث عن التقييدات والاس تثناءات 

جياد توازن بني الاس تثناءات دون ذكر املبدعني اذلين اكنوا حيافظو ن عىل الثقافة وينرشوهنا. وأأشار املمثل اإىل احلاجة اإىل اإ

ن النظام احلايل لإدارة حق املؤلف، حىت  والتقييدات وحق املؤلف، مما يتيح للمؤلفني العيش من همنهتم. عالوة عىل ذكل، فاإ
احف ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث لو مل يكن من املمكن حتسينه، وفر احللول املناس بة لحتياجات املت

ن تأأخذ احتياجات املس تخدمني يف الاعتبار. يرست غالبية حالت  م ل، اكن علهيا أأ واملكتبات، وسواء أأاكنت حلولً تعاقدية أأ

ن الويبو الإدارة امجلاعية ذكل. وذلكل، يلزم تعزيز النظم يف جوانب حمددة، ول س امي لالس تخدام عرب احلدود. وذكر امل مثل أأ

ن  طار دويل للتقييدات والاس تثناءات، وذلكل اكن يتعني عىل جلنة حق املؤلف أأ تؤدي دوراً حمورايً دامئاً. ويوجد ابلفعل اإ

يد املمثل الاقرتاح اذلي  تعمتد أأفضل حل ممكن فامي يتعلق ابلطريقة املثىل لإحراز تقدم بشأأن هذا البند من جدول الأعامل. وأأ

صةل تبادل املعلومات عن طريق وضع دليل للمامرسات اجليدة يسمح للأعضاء ابلتوصل اإىل حلول مناس بة ينطوي عىل موا

 لظروفهم اخلاصة.

ومنح الرئيس اللكمة للأس تاذ كينيث كروز لتقدمي عرض عن حتليل التصنيف المنوذيج دلور احملفوظات املتاح يف  .78

 جوبة.. وتبع العرض دورة من الأس ئةل والأ SCCR/39/5الوثيقة 

واذلي ميكن  SCCR/39/5قدم الأس تاذ كروز عرضاً عن حتليل التصنيف المنوذيج دلور احملفوظات الوارد يف الوثيقة 

أكتوبر  21دورة بعد الظهر، يوم الثنني، الاطالع عليه يف )  http://webcast.wipo.int/ (:2019أ

بداء أ راهئم بشأأن العرض ابلنظر اإىل ما ورد يف دورة الأس ئةل والأجوبة. ورحب الرئيس وحث الرئيس الأعضا .79 ء عىل اإ

 بتقدمي الأعضاء واملراقبني لتعليقاهتم.

ن التصنيف المنوذيج تناول مجموعة واسعة من القضااي اليت واهجهتا ICAوأأشار ممثل اجمللس ادلويل للمحفوظات ) .80 ( أأ

ملؤلف مع مجموعة الأعامل يف مجموعات الأعامل احملفوظة. وتساءل املمثل عن مدى فائدة هذا دور احملفوظات عند تداخل حق ا

 التصنيف المنوذيج يف معل جلنة حق املؤلف، يف دفع جلنة حق املؤلف قدماً بشأأن الاس تثناءات املتعلقة ابحملفوظات.

ن الاس تخدام الرئييس والأكرث أأمهية لهذا الت .81 أكد وأأشار الأس تاذ كروز اإىل أأ صنيف المنوذيج هو اس تخدامه مورداً للتأ

ن تكون يف هناية املطاف جزءاً من  ن ادلول الأعضاء قد حددت ونظرت يف الكثري من التفاصيل اخملتلفة اليت ميكن أأ من أأ
خرى. واكن من املهم، عند وضع تكل املتغريات الالزمة يف الاعتبار، النظر يف نطا ق العمل القانون احمليل لبدلها وأأي بدلان أأ

داة لضامن حتديد القضااي ذات  ونطاق املس تخدمني يف حاةل احلفظ. ما حاةل العمل قبل نسخة احلفظ؟ واكن ذكل يشلك أأ

نه اإذا متكنا من ضامن  الأولوية اإما ابعتبارها صاكً  و من أأجل الترشيعات احمللية لدلوةل. وأأشار الأس تاذ كروز اإىل أأ من الويبو أأ

 كون هناك اس تثناءات وتقييدات أأكرث فعالية.اس تعراض هذه القضااي، فس ت

ن تس تخدهما لك ادلول الأعضاء، وذكل  .82 وأأكد وفد الأردن عىل أأمهية ادلراسة، مشرياً اإىل أأهنا خارطة طريق ميكن أأ

ن املكتبة الوطنية اضطلعت ابملهمتني يف بعض احلالت، وذكل يف غياب  تبعاً لس ياقها وترشيعاهتا الوطنية. وأأكد الوفد عىل أأ

http://webcast.wipo.int/
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ن املكتبة الوطنية اكنت تتعامل يف بعض الأحيان مع احملفوظات وتصنيف الواثئق والكتب  دور احملفوظات. وأأشار الوفد اإىل أأ

املهمة اليت ختص الأمة. واكنت هناك بعض احملفوظات العامة واخلاصة كام هو موحض يف ادلراسة. وأأكد الأس تاذ كروز، وفقاً 

نه ل يوج د تعريف دقيق للمكتبات يف الأمم املتحدة. وعالوة عىل ذكل، حددت منظمة اليونسكو للعرض اذلي قدمه، عىل أأ

مناط املعلومات من أأجل تصنيفها  تعريف املكتبة بوصفها مؤسسة ثقافية وتعلميية واجامتعية، تمتثل هممهتا يف مجع مجيع مصادر وأأ
و خمفض. ودعا الوف د اإىل توافق يف ال راء من أأجل احلفاظ عىل الرتاث. وأأشار وتوفري اإماكنية النفاذ اإىل امجلهور بسعر معقول أأ

ن عوامل مثل تغري املناخ  يضاً اإىل أأ الوفد اإىل ضياع تراث بعض احلضارات القدمية، مستشهداً ابليوانن مكثال. وأأشار الوفد أأ

ن العديد من املكتبات، ابعت بارها مؤسسات، قد ُدمرت سامهت يف تدهور الرتاث الثقايف للحضارة اليواننية ابلإضافة اإىل أأ

ن املكتبات  ثناء غزو العراق. ودعا الوفد اإىل توافق يف ال راء بشأأن اس تثناءات لفائدة املكتبات الوطنية. وأأضاف الوفد أأ أأ

ن تُمنح بعض الاس تثناءات لأهنا تشلك ذاكرة الأمة. ن تكون حمط اهامتم وأأ  الوطنية جيب أأ

ن ا .83 نه عىل الرمغ من أأ ملكتبة الوطنية أأدت دوراً رائداً يف احلفاظ عىل الرتاث يف الكثري من أأجاب الأس تاذ كروز أأ

خرى تشلك  ن املكتبات ودور احملفوظات يف العديد من ادلول لها مجموعات أأ ل أأهنا مل تكن كذكل متاماً. وأأشار اإىل أأ ادلول، اإ
ن دور احملفوظات واملكتبات هذه اكن يتعني علهيا أأيض ن متيض قدماً يف معلها، لأن هدفها الرتاث. وذكر الأس تاذ كروز أأ اً أأ

ن  نه اكن يتعني عىل اللجنة أأ احلقيقي هو الهنوض ابملعارف وحامية الثقافة ونرشها وتعمل الثقافات الأخرى. وأأكد الأس تاذ كروز أأ

رساء تكل القاعدة الفكرية ونرشها، اليت اكنت متثل الغرض الأسايس. و  نه تنظر يف حق املؤلف عىل كونه يشجع عىل اإ رمغ أأ

ن الغرض احلقيقي هو تعزيز املعارف وحاميهتا والنفاذ اإلهيا. ن الأشخاص جينون املال من خالل ذكل، فاإ  أأشار اإىل أأ

عرب ممثل الاحتاد الكندي لرابطات املكتبات ) .84 قلميية CFLAوأأ ( عن سعادته لأن الويبو عقدت الاجامتعات الإ

ثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي واس تضافت املؤمتر اخلاص املعين ابلتقييدات والاس ت

ن التصنيف المنوذيج  ن التقييدات والاس تثناءات جزء ل يتجزأأ من توازن حق املؤلف. وذكر املمثل أأ والبحث. وأأكد املمثل أأ

ن احلفظ، كام ذكره  زاء تكل املوضوعات وأأ اكن أأحد الاس تثناءات الأكرث  ،زكروالأس تاذ للأس تاذ كروز اكن هنجاً فعالً اإ
ن السبيل للتقدم هو النظر يف موضوع احلفظ لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف. واكن  ش يوعاً. واقرتح املمثل أأ

ن احلفظ مسأأةل هممة عىل الصعيدين الوطين وادلويل. تضع العديد من  هناك توافق كبري يف ال راء بني ادلول الأعضاء عىل أأ

ن تكل القوانني الوطنية تفتقر اإىل مكون ادلول ترش  يعات تكفل احلفاظ عىل جسلها الثقايف والتارخيي. وأأشار املمثل اإىل أأ

وىل حامسة.  ن الترشيع الوطين يشلك خطوة أأ أأسايس عرب احلدود يقر ابلطبيعة العاملية للمعلومات الرمقية. وحيامث وجد، فاإ

ن يك ن وضع صك دويل ميكن أأ ون حافزاً للقوانني الوطنية اجلديدة مع املكون ادلويل، مستشهداً يف ذكل وأأشار املمثل اإىل أأ
ن  بنجاح معاهدة مراكش. ومن شأأن وضع صك دويل حمدد ومقترص عىل احلفظ لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف أأ

عرب املمث ل عن اس تعداده لتحقيق تقدم يف يسمح ملؤسسات الرتاث الثقايف يف لك دوةل ابلضطالع ابلولية املنوطة هبا. وأأ

طاراً جيداً ميكن اس تخدامه يف هنج احلفظ ومعل دور احملفوظات،  ن التصنيفات المنوذجية تشلك اإ ذكل. وعىل الرمغ من أأ

ن الصكوك الأخرى س تكون  طاراً مناس باً للنظر يف الرتاخيص عند الاقتضاء، مع مراعاة أأ نه ميكن النظر اإلهيا ابعتبارها اإ فاإ

 لية.أأكرث فعا

ماكهنا الاس تفادة من تكل التفاصيل للتأأكد من وجود  .85 ن معلية وضع مرشوع الرتخيص ابإ وأأشار الأس تاذ كروز اإىل أأ

ن املناقشات اكنت مس مترة بشأأن دور الرتخيص والصةل  ضامن بأأن الرتخيص فعال ومرغوب به يف الواقع. وأأشار اإىل أأ

ن ن الرتخيص ميكن أأ يؤدي دوراً حيث يضطلع يف الهناية ابلوظيفة اليت تسعى املكتبات  ابلس تثناءات والتقييدات. وأأضاف أأ
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خرى تشري اإىل الرتخيص،  و أأي أ لية أأ ودور احملفوظات اإىل حتقيقها يف هممهتا الاجامتعية. ذلا اإذا اكنت الأنظمة الأساس ية أأ

ن يص ن ذكل س يفسح اجملال لظهور بعض التعقيدات الشديدة للغاية لأن هذا الرتخيص ميكن أأ بح عندئذ جزءاً قابالً فاإ

للتطبيق من املعادةل، وذكل يف حاةل اإذا ما اكن الرتخيص يوفر وس يةل قابةل للتطبيق وفعاةل وميسورة التلكفة بشلك فعيل. 

ن توفره الرتاخيص، وذكل ابلإشارة اإىل املناقشات  ن املناقشة بشأأن الرتاخيص جعلته يتساءل عام ميكن أأ ذكر الأس تاذ كروز أأ
ن يسمح الرتخيص للمكتبات ودور احملفوظات بأأن يؤدوا اليت جرت أأ  ثناء املؤمتر. اإذا اكن الرتخيص سينجح، فهل ينبغي أأ

ن يكون هيالكً أأكرث اإحاكماً ورصامة؟ هل س يكون الرتخيص أأكرث فعالية وكفاءة؟ وقد  م أأ ابلفعل ما جيب القيام به، أأ

م ل، مع الأخذ يف شاطرت الوفود اخملاوف بشأأن معلية املفاوضات، وما اإذا اكن ت الرتاخيص س تكون بأأسعار معقوةل أأ

ثناء املؤمتر  ن تكل الأسعار املعقوةل عىل الأرحج متفاوتة يف مجيع ادلول الأعضاء. وس ُتمنح الرتاخيص املذكورة أأ الاعتبار أأ

واملكتبات  اإعاانت من خمصصات خمتلفة من احلكومات الوطنية، حيث اإهنا ستُس تخدم يف حساب واقتصاد هيلك التعلمي
خرى، وابلعودة اإىل بعض هذه املعايري، فال يزال مثة أأمل يف احلصول عىل  والنرش. ولن تتكرر هذه الرتاخيص يف بيئة أأ

 ترخيص فعال.

مناء احملفوظات الأمريكية ) .86 ( اإىل العمود الثاين من جدول احلفظ حيث توجد اإشارة اإىل SAAوأأشار ممثل مجعية أأ

وأأشار املمثل اإىل وجود الكثري من اعتبارات الرتخيص اليت ظهرت يف بيئات متنوعة. اكنت الرتخيص وال اثر املرتتبة. 

جراؤها بصورة منفردة مع صاحب حق املؤلف. واكن التحدي يف دور  الرتاخيص املبارشة يه الأداة الأكرث فاعلية لأهنا مت اإ

ن الشخص غري قابل للتعقب يف الأساس طوال مدة احملفوظات يمتثل يف وجود مك كبري من الأعامل اجملهوةل فعلياً، حيث اك

ن الإدارة امجلاعية ل تبدو وس يةل ملعاجلة ذكل، وعىل هذا النحو، عند التفكري يف التطبيقات  حق املؤلف. وأأشار املمثل اإىل أأ

نواع  و أأ نواع مجموعات احملفوظات أأ احملفوظات اليت قد يس تخدهما هذا التصنيف المنوذيج، ومدى انطباقها عىل خمتلف أأ
ن تنظر يف مجموعات  نه جيب عىل جلنة حق املؤلف أأ اخملتلفة. وأأشار املمثل اإىل دراسة ادلكتور ساتون اليت أأكدت أأ

 احملفوظات، بدلً من مؤسسات احملفوظات.

نواع املصنفات وأأصل  .87 ن مجموعات احملفوظات، تضمنت تنوعاً هائالً من املصنفات وأأ وأأشار الأس تاذ كروز اإىل أأ

ن الرتخيص واسع املصنفا ت وحالت املصنفات ومدة حق املؤلف لهذه اللكامت، وهو ما مل يكن من السهل مناقش ته. واإ

النطاق، فامي خيص تعامهل مع املعامالت الفردية، مل يعاجل بصورة واقعية التنوع الهائل من حتدايت حق املؤلف اليت يواهجها 

طار أأي دور حمفوظات، واكن ذكل يرجع اإ   ىل طبيعة تعقيد مجموعات احملفوظات اإىل حد كبري.املرء يف اإ

يران )مجهورية  .88 جبارية. وأأشار  -وطرح وفد اإ الإسالمية( سؤالً فامي يتعلق ابلرتخيص وما يتعلق ابتفاقات الرتاخيص الإ

ن التصنيف المنوذيج اكن مفيداً للغاية وزاخراً ابملعلومات لأنه مجع لك املعلومات ذات الصةل. و  أأشار الوفد فامي الوفد اإىل أأ

وجه املشاركة والتقارب بني مجيع أأحصاب املصلحة لأن هذه  يتعلق ابلتنوع بني أأحصاب املصلحة اإىل رضورة النظر يف أأ

ن تشلك العنارص املشرتكة الأساس للربانمج املقبل  ن تشلك أأساساً للعمل يف املس تقبل، وكذكل ميكن أأ الاختالفات ميكن أأ
 عامل.بشأأن هذا البند من جدول الأ 

وجه املشاركة. .89  وأأكد الأس تاذ كروز جمدداً عىل رضورة النظر يف أأ

يكولوجيا املعرفة ) .90 ن تنظر جلنة حق املؤلف يف الهنج املتبع يف منوذج تونس KEIواقرتح ممثل املؤسسة ادلولية لإ ( أأ

ولً، اإىل أأي مدى ستس تفيد الأ  1976لعام  حاكم المنوذجية اليت نرشهتا بشأأن حق املؤلف للبدلان النامية يف عدة جمالت. أأ
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زاء  1976اليونسكو والويبو يف عام  منظمتا من بعض التحديثات نظراً لتطور الأحداث منذ ذكل احلني. واثنياً، الهنج املتبع اإ

قسام القانون المنوذيج، وما اإذا اكن وجود قانون منوذيج  مساةل الأحاكم البديةل الواردة يف بعض الأقسام وليس يف مجيع أأ

خرى هو سبيل جيد للميض قدماً اإذا ما جرى يق و رمبا أأكرث من اقرتاح بشأأن مسائل أأ دم اقرتاحاً واحداً بشأأن بعض املسائل أأ

نفقوا مبلغاً معقولً عىل الرتاخيص.  مزيد من العمل بشأأن القوانني المنوذجية. وأأخرياً، أأشار املمثل فامي يتعلق ابلرتاخيص أأهنم أأ
ية املتعلقة بقضااي الرتخيص هذه اإىل قلق الكثري لأن ما حيدث للبياانت عند العمل مبوجب وقد أأدى التخيل عن اخلصوص

ن مسأأةل  نه يلزم مناقشة جانب كيفية اس تخدام البياانت بشلك أأكرب. اإ ترخيص غري واحض. واعتقد الكثري من الناس أأ

حيتاج اإىل مزيد من املناقشة. واكن أأحد الأمور التسعري، ول س امي فامي خيص املعلومات القانونية املس تخدمة، يه جمال أ خر 

ن يتخذ النص التعاقدي  اليت أأزجعت الكثريين هو التقييدات والرتاخيص املفروضة عىل اإعادة اس تخدام املكل العام. وميكن أأ

عامل املكل العام ويضعها عىل صفحة ويب، ومل يكن من السهل التعامل مع هذا اجلانب.  أأ

ثناء التفاوض عىل الرتاخيص، جُيرى اإنشاء البياانت فامي يتعلق ابس تخدامات املصنفات  وأأشار الأس تاذ كروز اإىل .91 نه أأ أأ

ن حساب املكل العام وحتديده غالباً ما يكون  وخصوصية تكل البياانت. كام أأشار اإىل املواد املوجودة يف املكل العام وذكر أأ
نواع معينة من الأعامل هممة صعبة للغاية، ولكن بعد ذكل اكنت هناك أأمور حمددة، اإما  و اكنت هناك أأ قدمية مبا يكفي أأ

نه  ن الكثري من الرتاخيص مل متزي ذكل. وأأشار اإىل أأ احلكومية اليت اكنت واحضة للغاية مضن املكل العام. ومع ذكل، كشف أأ

وأأشار  بوجود ترخيص لس تنساخ الصفحات، ل يوجد أأي اعتبار ملا هو موجود يف تكل الصفحة مبوجب تراخيص كثرية.

نه ل حاجة اإىل اإعادة النظر يف قانون تونس، ولكن رمبا اكن هناك سبيل لتحقيق تقدم فامي خيص  الأس تاذ كروز اإىل أأ

الاس تثناءات والتقييدات وهو الانتقال اإىل التصنيف المنوذيج وحتديد املواضيع الرئيس ية، وطرح بعض الأس ئةل اخلاصة 

ن يوفر ذكل ابلأشخاص واملاكن والزمان والكيفية وحت ديد عدد صغري من البدائل لكيفية معاجلة ادلوةل لتكل املسائل. وميكن أأ
ن يضع  ن خيتار ما هو مناسب لتكل ادلوةل وأأ ن ميكّن ادلوةل من النظر يف القضااي الرئيس ية، وأأ طاراً فعالً من شأأنه أأ اإ

املعارف ويف حاةل احلفاظ عىل الرتاث الترشيعات اليت تكون مدروسة ومفيدة ومنتجة، حيث هيدف الترشيع اإىل تطوير 

 الثقايف وحاميته.

ن هذه التصنيفات المنوذجية الثالثة احتوت العنارص الرئيس ية LCAوأأشار ممثل رابطة املكتبات حلق املؤلف ) .92 ( أأ

نه اإذا جرى النظر يف اثنني من خيارات القانون ا يضاً أأ لمنوذيج، جملموعة الأدوات اليت يبحث عهنا الناس. وأأضاف املمثل أأ

ن ذكل اكن سيساعد كثرياً عىل تقدمي التوجهيات امللموسة الفورية والإصالحات الرسيعة اليت يتطلع اإلهيا وفد كينيا. وأأشار  فاإ

ن جلنة حق املؤلف اكنت قريبة للغاية من تقدمي هذه احللول الرسيعة، اليت ميكن اس تكاملها بعمل يستند اإىل نص  املمثل اإىل أأ
 فظ.عىل صك يتعلق ابحل

ن تنظر فيه جلنة حق املؤلف لأنه س يوفر وس يةل للميض قدماً. .93 نه اقرتاح ممتاز يلزم أأ  وأأشار الأس تاذ كروز اإىل أأ

ن العنارص املتعلقة Corporación Innovarteوذكر ممثل املؤسسة الالتينية لأحباث وتمنية امللكية الفكرية ) .94 ( أأ

ن تامتىش مع احلقائق احملددة يف لك دوةل،  ابلس تثناءات هممة لتحقيق املواءمة. اكنت هناك بعض الاس تثناءات اليت جيب أأ

ن تركز اهامتهما  اليت تنطوي يف بعض احلالت عىل أأمهية عرب وطنية كبرية. واس تفرس املمثل عن العنارص اليت ينبغي للجنة أأ

 علهيا، لأغراض املواءمة.
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ن أأحد الأهداف الرئيس ية لتفاقيات .95 حق املؤلف ادلولية هو التأأثري عىل مواءمة القوانني  وأأشار الأس تاذ كروز اإىل أأ

ن معاهدات واتفاقات حق املؤلف اخملتلفة، اليت يعزوها املواءمة التامة. وجرى مواءمة  بني ادلول. وأأشار الأس تاذ كروز اإىل أأ

ن ختتار فهيا  ن تكون خمتلفة بعض هذه التفاقات تقريباً فامي خيص النقاط الرئيس ية، ولكن اكنت هناك نقاط ميكن أأ ادلول أأ

نه بشلك عام أأدى ذكل اإىل ابتاكر اإماكنية للتنبؤ ووسائل أأسهل ملامرسة الأعامل التجارية ملامرسة الأعامل  قليالً. وأأشار اإىل أأ
ن جلنة حق املؤلف حباجة اإىل الاعرتاف بوجود بع ض التجارية فامي بيهنا، ول س امي فامي يتعلق ابملسائل عرب احلدود. وأأشار اإىل أأ

الأحاكم املالمئة بشلك أأفضل يف هذه العملية للتوصل اإىل اتفاق دويل يكون متسقاً. واكن أأحد هذه الأحاكم هو متهيد 

ذا أأمكن ذكل ابلقرتان مع دمع من أأي نوع أأدى اإىل وضع الاس تثناءات والتقييدات،  الطريق لعمليات النقل عرب احلدود. واإ

ن اإماكنية التنبؤ ابلأعامل ومدى قابل  يهتا لالس تخدام سوف تتحقق لأهنا تنتقل عرب احلدود الوطنية.فاإ

شكر الرئيس الأس تاذ كروز عىل وقته ودعا الأس تاذة كزالاابردير ومونياك توريس اإىل تقدمي تقرير عن املامرسات و  .96

نرتنت.  والتحدايت فامي يتعلق بأأنشطة التعلمي والبحث عن بعد عرب الإ

ومونياك توريس عرضاً حول تقرير عن املامرسات والتحدايت فامي يتعلق بأأنشطة  قدمت الأس تاذة راكيل كزالاابرديرو  .97

نرتنت، الوثيقة  الثالاثء، دورة بعد الظهر، يوم )، اليت ميكن الاطالع علهيا يف SCCR/39/6التعلمي والبحث عن بعد عرب الإ

أكتوبر،  22  t.wipo.inthttp://webcas/(: 2019أ

ن Communiaواستشهد ممثل امجلعية ادلولية املعنية ابملكل العام ) .98 ( بتقرير الأس تاذة كزالاابردير اذلي ذكر فيه أأ

الاس تثناءات اكنت الأداة الأفضل لتأأمني احتياجات التعلمي والبحث الأساس ية لأهنا حتمي املصاحل العامة. ومع ذكل، مل تكن 

فعل حزي الس ياسة املتاح مبوجب اتفاقية برن، وذلكل مل يكن دلى الكثري من ادلول الأعضاء ادلول الأعضاء تس تخدم ابل

ن هناك تدخالً  نه وفقاً للتقرير، فاإ يضاً أأ نرتنت. وذكر املمثل أأ اس تثناءات للتعلمي والبحث ول س امي يف البيئة الرمقية وعرب الإ
يضاً حرية حتديد نطاق دولياً موهجاً اإىل تفويض ادلول الأعضاء للحصول عىل تكل  عطاء ادلول الأعضاء أأ الاس تثناءات، مع اإ

ن يُقدم توضيح ذلكل. سأأل املمثل الأساتذة كيف اقرتحوا حل قضية  تكل الاس تثناءات الوطنية. وطلب املمثل أأ

قلمي ادلويل يف البيئة الإلكرتونية بسبب ال قضااي عرب الاس تخدامات عرب احلدود. مل تس تطع الأطر وحدها التعامل مع الإ

نه ل  نه يلزم وضع اتفاقية دولية ملعاجلة هذه املسأأةل، فقد ذكر املمثل اإىل أأ ن الأس تاذة كزالاابردير أأشارت اإىل أأ احلدود. ورمغ أأ

ه الأس تاذة تتوجد اإشارة اإلهيا يف ادلراسة وطلب بعض التوضيح بشأأن ذكل. وأأجرى املمثل تصحيحاً يف العرض اذلي قدم
دول اذلي يتضمن دولً ذات نوع معني من الاس تثناءات مرتفعاً للغاية. ويف اإشارة اإىل دراسة الأس تاذ كزالاابردير. اكن اجل

دوةل دلهيا اس تثناءات فامي يتصل  132سينغ اليت أأجريت عىل عدد من الأحاكم مقارنة بعدد ادلول، مل يكن هناك سوى 

 دوةل كام هو موحض يف اجلدول. 183ابلأسعار، وليس 

ن هناك أأشارت الأس ت .99 اذة كزالاابردير اإىل النقطة اليت تشري اإىل معل الأس تاذ سينغ. وذكرت الأس تاذة كزالاابردير أأ

نه اكن من املمكن أأداء مزيد من العمل عىل الصعيد الوطين. ومل يكن الغرض من  خرى فامي خيص الأسعار، وأأ اس تثناءات أأ

و الاس تنت ن تنظر ذكل التقرير هو الاعتبارات املعيارية واخلطوات أأ اجات التالية. وما يلزم تأأديته عىل الصعيد الوطين هو أأ

جراءات اليت ميكن اختاذها  الهيئة الترشيعية الوطنية يف الاحتياجات والظروف اخلاصة بلك دوةل. واكن هناك الكثري من الإ

نرتنت أأمراً ميكن تعزيزه عىل الصعيد ادلويل، واكنت الاس تثناءات والتقييدات لتلبية احتياجات التدريس والبحث عىل الإ 
ن يكون هذا الأمر اإلزامياً من الناحية الأخالقية. وتقع عىل عاتق لك دوةل عضو  ورعايته ودفعه عىل الصعيد ادلويل. ويتعني أأ

جراءات عىل هذا املس توى، وذكل عرب مساعدة الويبو وتقدمي احللول الالزمة لتطوير هذه احللول الوطنية.  مسؤولية اختاذ اإ

http://webcast.wipo.int/
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خرى عىل الصعيد ادلويل حلل قضية  وهناك داء أأمور أأ بعض الأمور اليت ينبغي الاضطالع هبا عىل الصعيد الوطين، وميكن أأ

 عرب احلدود اليت يلزم معاجلهتا عىل الصعيد ادلويل.

يكولوجيا املعرفة ) .100 نه عند مراجعة KEIوذكر ممثل املؤسسة ادلولية لإ (، مشرياً اإىل معيار اخلطوات الثالث، اإىل أأ

، حيث جرى تقدمي معيار اخلطوات الثالث لأول مرة، واكن حمدوداً يف تطبيقه يف 1967جسالت اتفاقية س توكهومل عام 

ذكل، بيامن الاس تثناءات الأخرى اليت اكن يطلق علهيا اس تثناءات ل ختضع ملعيار اخلطوات الثالث، عىل الأقل يف اتفاقية 

نه عندما انقش الأ  س تاذ ريكيتسون تكل املسأأةل، توصل اإىل الاس تنتاجات ذاهتا. والتقييدات برن. وأأشار املمثل اإىل أأ
املفروضة عىل س بل الانتصاف من الانهتاك ل يقيدها معيار اخلطوات الثالث بنفس الطريقة اليت يقيد هبا احلق، فضالً عن 

ن القضية املهمينة ملعظم الأشخاص يه املادة  لكية الفكرية املتصةل ابلتجارة بشأأن من اتفاق جوانب حقوق امل 45واملادة  44أأ

ن مكتب حق املؤلف ابلولايت املتحدة الأمريكية قدم حبثاً قبل عدة س نوات بشأأن برانمج املصنفات  الأوامر والأرضار. ومبا أأ

رادوا جتنب معيار اخلطوات الثالث معاً يف هذا اجملال، فتجدد الاهامتم هبذا اجملال. وأأ  شار املمثل اإىل العادةل، ذكر فهيا أأهنم أأ

نه يف بعض الأحيان، اكن هناك ميل يسء لالإشارة اإىل معيار اخلطوات الثالث، اذلي نشأأ عن النص القدمي، وأأصبح  أأ
 مرجعاً من املراجع املعادة. ومع ذكل، يشري أأصل معيار اخلطوات الثالث اإىل وجود بعض التقييدات عىل موضع تطبيقه.

اترخي اتفاقية برن، حيث نشأأ معيار اخلطوات الثالث يف وقت لحق. ومع  وأأكدت الأس تاذة كزالاابردير ذكل يف .101

عند مناقشة الاس تثناءات اإىل معيار اخلطوات الثالث لكهنا أأشارت اإىل املامرسة العادةل.  12و 11و 10ذكل، مل ترش املواد 
ن الهدف من التفاق يمكن يف حتديد هذه املامرسة العادةل يف املادة  ن م 10ورأأت أأ عيار اخلطوات الثالث أأدى بشلك كبري وأأ

ن ذكل الأمر قد ميثل طريقة مثرية لالهامتم  اإىل النتيجة ذاهتا. وفامي يتعلق ابلتقييدات املفروضة عىل املسؤولية، أأشارت اإىل أأ

ذكل للتطلع اإىل املس تقبل فامي يتعلق بتعدايت حسن النية. وكيف ميكن معاجلة ذكل فامي يتعلق ابملسؤولية، سواء أأاكن 

نرتنت. يضاً املساعدة فامي يتعلق ابملسائل العابرة للحدود عرب الإ ن يقدم أأ و هل ميكن أأ و تقليالً مهنا، أأ  اس تثناءً للأرضار أأ

نه اكن عىل اجلامعات ومؤسسات البحث التعلميية اليت تس تخدم و  .102 أأشار وفد الأرجنتني يف النبذة العامة اإىل أأ

ن تكشف عن املصنفات اليت اس ت خدمهتا. وتساءل الوفد عن املتطلبات املطبقة لنظام الرتخيص املوسع. ورأأى الرتاخيص أأ

يضاً ملعرفة  ن ذكل س ييرس العمل فامي يتعلق جبميع احليازات. وتساءل الوفد عام اإذا اكنت فكرة املعامةل ابملثل مندرجة أأ الوفد أأ

ن اكن ذكل سيسهل من اس تخدام املصنفات بأأجر.  اإ

ن هذه مسأأةل معقدة وأأشارت الس يدة توريس اإىل أأ  .103 بالغ عن اس تخدام املصنفات. وكشفت أأ ن اجلامعات ملزمة ابلإ

ن منظامت الإدارة امجلاعية تنفذ حالياً خدمات لتسهيل  للغاية تواجه اجلامعات بوجه عام. ومع ذكل، يشري الوضع الراهن اإىل أأ
نرتنت اليت  سهلت ذكل كثرياً بطريقة اإلكرتونية. وأأشارت ذكل عىل املس تخدمني من خالل عدد من الأنظمة واملنصات عرب الإ

ن تنشئ املنصة تقريراً تلقائياً لس تخدام هذا املصنف عند منح هذا الرتخيص.  أكيد توفري الرتخيص وأأ ن ذكل سهّل ابلتأ اإىل أأ

ن أأحد متطلبات الرتخيص امجلا عي واكنت الفكرة تمكن يف تيسري العمل الشاق اإىل حد ما عىل اجلامعات. وأأشارت اإىل أأ

ن متثل منظمة الإدارة امجلاعية قطاعها متثيالً اكفياً. ويعين هذا عىل سبيل املثال، رضورة متثيل املكتبات  املوسع يمكن يف أأ

ن منظامت الإدارة امجلاعية عادة ما تكون  متثيالً اكفياً، وهذا حيدث عادة يف ادلول املنفّذ فهيا النظام ابلفعل. ويعزى ذكل اإىل أأ

عضاء منظامت الإدارة هميلكة يف منظام فراد مبارشين. وعادة ما يتأألف أأ ت متثل قطاعاً اكمالً، حيث ل تتأألف يف العادة من أأ
امجلاعية تكل من منظامت متثل املؤلفني واحملررين يف القطاعات اخملتلفة، ويف حاةل صورة القطاع العام. وقد مسح هلم هذا 

نه عند متثيل القانون ابلقدر الاكيف قد مينح ترخيصاً ليس فقط التنظمي الهيلكي بأأن حيصلوا عىل المتثيل الصح يح، وهذا يعين أأ
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عضاءً يف املنظمة. وميثل هذا مجيع احليازات. حيدد القانون  يضاً لغريمه ممن ليسوا أأ للمؤلفني اذلين قدموا اإذانً مبارشاً، ولكن أأ

صوص. ويف بعض ادلول، توجد نسخ دقيقة ذلكل بشأأن منظامت الإدارة امجلاعية املنوط هبا اإدارة هذا الأمر عىل وجه اخل

و اذلين مل مينحوا تفويضاً مبارشاً ملنظمة الإدارة امجلاعية خبيار  منح هذه الرتاخيص. وحظي بعض أأحصاب احلقوق غري املمثلني أأ

خرى. وقد أأدى امتالك احليازات  الراخسة اليت متثل الانسحاب من هذا النظام. ومل يكن ذكل مسموحاً به يف حالت وطنية أأ
غالبية قطاع معني، اإىل منح املس تخدمني حاةل من اليقني بأأن ما يفعلونه هو الصواب فامي يتعلق ابس تخدام املصنفات، وأأدى 

 بطبيعة احلال اإىل احلد من خطر التعدي عىل حق املؤلف يف هذه احلاةل.

نه Corporación Innovarteبيل التمنية )أأوحض ممثل مؤسسة أأمرياك الالتينية لأحباث امللكية الفكرية يف سو  .104 ( أأ

ن يوفر أأي صك دويل احلل لبعض النقاط املرتبطة ابملسائل العابرة للحدود. والتفت املمثل اإىل  من الرضوري جداً أأ

قلميية احلالية، ولنأأخذ عىل سبيل املثال الرتخيص يف دوةل ش ييل  الرتاخيص وسأأل اإذا اكن من املمكن النظر يف القضية الإ

ذا ما اكن ملنظمة الإدارة امجلاعية الش يلية ترخيص عىل هذا ا نرتنت عىل املس توى العاملي واإ ملمنوح للتعلمي عن بُعد عرب الإ

ن ذكل غري ممكن لرضورة وجود ترخيص دويل مثل تكل الرتاخيص املس تخدمة يف الاحتاد  املس توى. وأأشار املمثل اإىل أأ
حدود. وسأأل املمثل عن اإماكنية وجود نظام ترخيص عاملي ملنظامت الإدارة امجلاعية الأورويب حيث ينظر اإلهيا بطريقة عابرة لل

الوطنية دون احلاجة اإىل صك دويل، وهو نفس اليشء املتعلق ابلس تثناءات. وأأشار املمثل اإىل الصعوبة البالغة يف 

ن مل يكن مس تحيالً، ورمبا يس تثىن من ذكل الاس تخدام ا ن نطاق الاس تثناء الاس تخدام العابر للحدود واإ لتعلميي نظراً اإىل أأ

و املسائل العابرة للحد د كام و خمتلف يف لك س ياق وطين عىل حنو خاص. وس تجدر احلاجة اإىل وجود نوع ما من احللول أأ

 شهدان يف الاحتاد الأورويب. وسأأل املمثل عن اإماكنية حتقيق تكل احللول لهذا الأمر دون صك دويل.

ن او .105 حللول اليت قدمهتا منظامت الإدارة امجلاعية اكنت أأكرث فاعلية. واقرتحت قواعد أأكرث لحظت الس يدة توريس أأ

رسوخاً، ل س امي يف املناطق اليت تتحدث اللغة ذاهتا، ونظمت ذاهتا بطريقة ميكن من خاللها متثيل خمتلف التصنيفات من قبل 

خرى منظمة واحدة ميكهنا تقدمي تراخيص مجليع احليازات اليت متثلها تكل  ن هذا مت حتقيقه يف قطاعات أأ املنظمة. وذكرت أأ
برام اتفاقات متبادةل يف هذه القطاعات لإنشاء منظمة ممثةل،  شهدت حدوث املشلكة ذاهتا، مثل املوس يقى. وأأشارت اإىل اإ

ن احللول من هذا النوع اكنت أأكرث فاعلية وأأرس   ع.واليت س متنح بدورها الرتاخيص للقطاع اذلي متثهل. وأأشارت اإىل أأ

ن احلل الأورويب اكن ممكناً؛ ومع ذكل مت النظر يف قانون واحد فقط، وهو قانون الأس تاذة كأأشارت  .106 زالاابردير اإىل أأ

البدل اذلي توجد فيه املؤسسة التعلميية. واكن ذكل مبين عىل تقييد اإلزايم مفتوح، وهو ما اكن حالً موحداً جداً. وبغض 

ن احللول س تكون موحدة متاماً. قد  النظر عن القانون الوحيد اذلي س ُيطبق داخل السوق املوحدة لالحتاد الأورويب، فاإ

ن  يكون لنقل ذكل اإىل املس توى ادلويل تأأثريات خمتلفة جداً يف مناطق خمتلفة، ل س امي مع مراعاة املامرسات الأخرى. كام أأ

س ياقها الوطين. ومن مث، قد يكون من احملمتل  مجيع القوانني الوطنية ليس لها ادلرجة ذاهتا من التقييدات والاس تثناءات يف

نرتنت مفيداً  ل تكون النتيجة انعاكساً حقيقياً. ومع ذكل، قد يكون النظر اإىل التقييدات فقط يف اس تخدام التعلمي عرب الإ أأ
سلطة تكل  وميكن ترخيصه. تعمتد اإضافة الرتاخيص عىل املس توى العاملي ابلنس بة ملنظمة الإدارة امجلاعية الش يلية عىل

و السلطات اليت منحها هؤلء املؤلفون للمنظمة. وملنظمة الإدارة امجلاعية يف الأحوال العادية سلطة معينة  املنظمة، واحلقوق أأ

لإدارة احليازات داخل دوةل معينة. ومع ذكل، اكنت منظامت الإدارة امجلاعية تتوسع من أأجل نيل سلطات خارج ادلوةل اليت 

و ابلطبع الأرجنتينية قد تكون قادرة عىل الترصف خارج حدود جُسلت فهيا. ومن مث ن منظمة الإدارة امجلاعية الش يلية أأ ، فاإ
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ن تنشأأ  نه ميكن أأ ل أأ ن ذكل ليس املعيار يف هذا الوقت، اإ قلميها القانوين، حال منح مؤلفهيا السلطات لها. وعىل الرمغ من أأ اإ

 تترصف منظامت الإدارة امجلاعية وفق أأساس وطين.ممارسات معينة من هذا النوع. ويف الوقت احلايل، 

ن و  .107 دوةل فقط من ادلول الأعضاء يف الويبو دلهيا بند مفتوح بشأأن  25أأشار وفد كولومبيا اإىل ادلراسة اليت ذكرت أأ

و الوضوح يف نطاق  خرى مطروحة بشأأن نقص اليقني أأ و التعامل العادل. كام أأشار الوفد اإىل صعوبة أأ الاس تخدام العادل أأ

و  نواع املس تفيدين أأ بعض التقييدات والاس تثناءات اليت مت النظر فهيا. فقد اكنت هناك قيود واس تثناءات قليةل لبعض أأ

نواع خمتلفة من  و دلى أأ خرى أأ املس تخدمني، خاصة يف ادلول اليت توجد فهيا هذه البنود املفتوحة، وذكل يف تصنيفات أأ
ل ابعتبارها حاةل سينالأس تاذ املس تخدمني. فضالً عن ذكل، أأشار  نه ل ميكن اس تخدام حاةل الاس تخدام العادل اإ غ اإىل أأ

قراراً بعدم  و املس تفيدين مهنا. ومتاش ياً مع ذكل، واإ دفاع، مما زاد من نقص اليقني القانوين للمس تخدمني لهذه الاس تثناءات أأ

و ا  نعدام الأمن القانوين يف الأنظمة اخملتلفة.وجود نظام مثايل، سأأل الوفد عن اخليارات املتاحة للحد من انعدام اليقني أأ

رقام الأس تاذة كأأشارت  .108 سينغ واملعلومات اليت مت احلصول علهيا يف الاجامتعات الأس تاذ زالاابردير أأهنم قد حللوا أأ

نه مي ن الأرقام قد ل تكون حصيحة متاماً. وأأضافت أأ قلميية ودراسة الترشيعات الوطنية. ومع ذكل، فقد أأشارت اإىل أأ كن يف الإ

ن الاس تخدام العادل اكن واحداً مهنا،  كثري من الأحيان تفسري نفس النص القانوين بطرق مناقضة متاماً يف دول خمتلفة وأأ

عىل سبيل املثال، كيف فُرس الاس تخدام العادل يف الهند، وذكل فامي يتعلق بنصوص التجميع التعلميي. ومن جانب أ خر، 

مبوقفها ادلفاعي عن س ياسة الاس تخدام العادل، متثل حاةل خمتلفة متاماً. سيُسمح بفكرة  اكنت الولايت املتحدة الأمريكية،
نصوص التجميع التعلميي يف الهند ول يُسمح هبا يف الولايت املتحدة الأمريكية. وما جتىل يف الكثري من ادلول هو املبادئ 

اخملتلفني وأأحصاب احلقوق واجلامعات وغريمه، واليت سعت  التوجهيية لالس تخدام العادل اليت ُكتبت مبوافقة أأحصاب املصلحة

ن الاس تخدام العادل قد ُأس تخدم يف الأنظمة اليت  يضاً أأ اإىل وضع قدر أأكرب من الأمان القانوين. ومع ذكل، لقد اكن حقيقياً أأ

ري النظر يف س ياق حمدد، يوجد هبا سابقة قانونية معينة، واليت حتدد القوانني اليت مل تكن موجودة يف ادلول الأخرى. وجُي 

ن تكل الس ياسة قد ل تكون انجعة يف بدلان مثل  عىل سبيل املثال، يف ادلول اليت تطبق القانون العام. وأأشارت اإىل أأ
 اإس بانيا.

عادة ترخيصها لالس تخدامات و  .109 نه يوجد الكثري من املعلومات اجملمعة من أأجل اإعادة جتميعها واإ ذكر وفد الأردن أأ

يف عرص تُنتج فيه الكثري من املعلومات والبياانت دولياً ويمت نرشها اإلكرتونياً وميكن العثور علهيا يف قواعد  اخملتلفة، وذكل
البياانت يف بعض املؤسسات غري املنتجة لتكل املعلومات. ومتثل قواعد البياانت ادلولية أأحد الأمثةل عىل حدوث مثل هذا 

الرتاخيص، اليت يمت رشاؤها دولياً يف بعض الأحيان. وابلنظر اإىل ذكل، مل تكن  الأمر. لقد اضطر البعض يف الأردن اإىل رشاء

و دولياً، لالشرتأاكت بأأجر. وما اكن يتعني عىل اللجنة القيام به، بدلً من ذكل، هو النظر  هناك حاجة للترشيع، سواء حملياً أأ

دة. وفامي يتعلق بأأخالقيات املعلومات، مل توجد يف ترخيص املعلومات ملعرفة ما هو متاح يف نطاق حمدود وجتميعات حمدو 

و صكوك دولية حتد من التعدايت. واكنت هناك حاجة اإىل القدرة عىل مشاركة املعارف دون التعدي عىل حقوق  ترشيعات أأ
ن القراء والباحثني هل نه بقدر ما للمؤلف من حقوق، فاإ و النارشين. وأأكد الوفد عىل أأ م حقوق ال خرين فامي خيتص ابملؤلفني أأ

يضاً. وذلكل، اإذا سويت تكل املسأأةل، فس يؤدي ذكل اإىل حل لعدد هائل من املسائل. كام يتعلق الوصول اإىل املعلومات  أأ

حبقوق املس تخدمني. وأأشار الوفد اإىل مسأأةل الاشرتاك يف قواعد البياانت، اليت ل تنتج البياانت بدورها، لكهنا اكنت جتمع 

 . وقد تؤدي اتفاقات التعاون املربمة بني املؤسسات اليت تنتج املعلومات اإىل مثل هذه احللول.املعلومات وتعيد ترخيصها فقط
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زالاابردير اإىل وجود حاجة لتحقيق توازن دقيق بني املصاحل الأساس ية. والنفاذ اإىل املعلومات الأس تاذة كأأشارت و  .110

نفاذ حق املؤلف. ووافقت عىل رضورة حتقيق توازن  دقيق وصعب. واملعارف وامحلاية واإ

زالاابدير والس يدة توريس خشصياً لطرح والأس تاذة ككروز الأس تاذ دعا الرئيس املمثلني وادلول الأعضاء اإىل اإرشاك و  .111

قلميية واملؤمتر ادلويل.  مزيد من الأس ئةل. وأأعلن الرئيس عن تقدمي تقارير عن الاجامتعات الإ

مع املشاركني يف املؤمتر ادلويل. وقد ُعقدت الندوات  قدمت الأمانة اإىل اللجنة نسخة موجزة عام متت مناقش تهو  .112

قلميية الثالث، املدرجة يف خطط العمل واملوافق علهيا يف  بريل ويونيو 2018الإ ، يف س نغافورة ونريويب وسانتو دومينغو يف أأ

ل أأهنا اتبعت نفس املهنجية2019ويوليو  ن الاجامتعات ُعقدت يف مناطق خمتلفة من العامل، اإ . فقد قُسم العمل بني . ومع أأ

مجموعات العمل واملناطق الفرعية وحسب اللغة. وقد ُأوردت مجيع الأعامل اليت أأدهتا مجموعات العمل يف اجللسات العامة اليت 

عضاء يف اللجنة وسيشاركون يف املؤمتر، ومعلت  ربعة أأ مت توثيقها مبساعدة الرؤساء واملرؤوسني. حرض س تة خرباء من بيهنم أأ
العامةل عىل املوضوعات اخملتلفة اليت يتناولها املؤمتر واملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية الأفرقة 

والبحثية مبثابة أأدوات رئيس ية. وقد ُأجنز هذا العمل مبساعدة مصفوفة بس يطة، ويه اليت متثل دورها يف البحث عن أأنشطة 

قلميي يف س نغافورة، حرضت مثل احلفظ والاس تنساخ والنفاذ واملسائل ا دوةل  32لعابرة للحدود. وفامي يتعلق ابلجامتع الإ

خرى مثل أأسرتاليا  15عضواً ذكل الاجامتع وشاركت  منظمة يف تكل الندوة. كام حرض تكل املناقشات ممثلون عن مناطق أأ

خشص من بيهنم خرباء وموظفو الويبو  100والربازيل وفرنسا والولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد الأورويب. حرض أأكرث من 
منظمة همنية من بني املشاركني. وشاركت  37دوةل عضواً واكنت  47ومندوبو مكتب امللكية الفكرية. ويف نريويب، شاركت 

خرى مثل الربازيل والولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد الأورويب. وقد حرض أأكرث  يضاً يف تكل الندوة دول من مناطق أأ أأ

منظمة همنية والولايت املتحدة الأمريكية يف الندوة املنعقدة يف  29خشصاً من بيهنم خرباء وموظفو الويبو. وشاركت  150 من

خشصاً يشملون مندوبني من مكتب حق املؤلف جبمهورية ادلومينياكن ابلإضافة  180سانتو دومينغو. فقد حرض أأكرث من 

قلميية اإىل موظفي الويبو وخرباهئا. وأأشارت الأما بالغ عن نتاجئ تكل الندوات الإ رادوا الإ ن رؤساء الأفرقة العامةل أأ نة اإىل أأ
 ومالحظاهتا.

قلميية اإىل تقدمي عروضهم.و  .113  دعا الرئيس رؤساء الأفرقة العامةل للندوات الإ

نه حظي بعروض ممتازة قدهما اخلرباء بشأأن الأحاكم والاس تثناءات والتقييدات يف القواو  .114 نني الوطنية ذكر وفد مالوي أأ

لدلول الأعضاء من حيث صلهتا ابملسائل قيد املناقشة. كام قدم املراقبون معلومات مفيدة جداً وشاركوا جتارب علمية جبانب 

العرض اذلي قدمه اخلرباء. وقد أأجرت ادلول الأعضاء املناقشات حول املسائل، مركزة عىل املناقشات الرمقية، يف ثالث 
نلكزيية واللغة الربتغالية ومجموعة ابللغة الفرنس ية. وأأاتحت املناقشات امجلاعية للمشاركني مشاركة مجموعات، مجموعتني ابللغ ة الإ

جتارب ادلوةل والاخنراط يف حتليل متعمق عن املسائل املثارة يف اجللسة العامة. ومتحورت املناقشات امجلاعية يف املقام الأول 

ابلتحدايت والفرص ملؤسسات التعلمي والبحث واملكتبات واملتاحف ودور حول حتليل الترشيعات الوطنية فامي يتعلق 

احملفوظات. وتناولت املناقشات جمالت احلد الأدىن من اخلالف وبعض اجملالت الأخرى اليت تتطلب مزيداً من التوضيح، 

ت احلاجة اإىل حتديث القوانني ويشمل ذكل احلفاظ عىل مصنفات حق املؤلف وتبادلها العابر للحدود يف العرص الرمقي. ونوقش

الوطنية احلالية اس تجابة للتحدايت الرمقية وتيسري التنفيذ الفعال للتقييدات والاس تثناءات عىل املس تويني الوطين وادلويل. 
قلميية، واليت مل تتح للأعضاء فرصة تقيمي املشهد احمل يل فامي خيص وتقدم الوفد ابلشكر لأمانة الويبو عىل التنظمي الرائع للندوة الإ

يضاً تقدير التحدايت اليت تواجه املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية  حق املؤلف حفسب، بل أأ
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والبحثية. وحظيت مسائل النفاذ اإىل مصنفات حق املؤلف، وخاصة يف البيئة الرمقية، فضالً عن ادلور املهم لأحصاب حقوق 

ف بداعي بفهم أأ ضل. كام تقدم الوفد ابلشكر للخرباء عىل عروضهم املمتعة. ورحب الوفد مبسامهة املنظامت مزودي احملتوى الإ

غري احلكومية واملراقبني وتقدمي وهجات نظر بديةل بشأأن املسائل قيد ادلراسة. كام تقدم الوفد ابلشكر للحكومة الكينية 

قلميية.  لالس تضافة الرائعة ولتيسري الندوة الإ

ولً، سلط وفد س نغافورة او  .115 ربع نقاط تلخص املالحظات العامة املأأخوذة من املناقشات يف اجملموعة. أأ لضوء عىل أأ

ن الأحاكم واملامرسات الترشيعية بشأأن التقييدات والاس تثناءات املتعلقة حبق املؤلف ختتلف اختالفاً كبرياً  لحظت اجملموعة أأ
عىل الرمغ من أأهنا مل تكن نصوصاً ترشيعية رصحية بصفة عامة  من بدل اإىل أ خر. وفامي يتعلق حبفظ النسخ الرمقية للمكتبات،

لعمل النسخ الرمقية، فقد مسحت بعض ادلول بذكل بطرق خمتلفة. فعىل سبيل املثال، مسحت مالزياي ابحلفظ الرمقي وفقاً 

رشادات حمددة، فقد زاد اعامتد املكتب رشادات رمقنة املكتبات. وعىل الرمغ من عدم وجود اإ ات للحفظ الرمقي مبا لس ياسة واإ

يامتىش مع املبادئ العامة لالس تخدام العادل يف ادلليل احلكويم بشأأن الاس تخدام العادل للمكتبات ودور احملفوظات الصادر 

عن اإدارة امللكية الفكرية. كام حدث اختالف يف ال راء حول تأأثريات أأحاكم الاس تخدام العادل العامة. ورأأى بعض الأعضاء 
ن  ن ذكل سيسبب صعوابت عند الرتخيص. اثنياً، من ادلول أأ الاس تخدام العادل العام مينحها مرونة أأكرب، بيامن رأأى أ خرون أأ

لحظت اجملموعة نقصاً يف فهم تقييدات واس تثناءات حق املؤلف، مما اكن هل تأأثري عىل املس تخدمني اذلين يرتددون يف 

عضا ن يكون مبثابة دليل الاس تفادة من هذه الاس تثناءات. اثلثاً، دعا بعض أأ يضاً اإىل وجود صك دويل ميكن أأ ء اجملموعة أأ

ن احلفظ والنفاذ واملسائل العابرة للحدود اكنت  مفيد لعملياهتم الترشيعية احمللية. وأأخريا وليس أ خراً، وافقت اجملموعة عىل أأ

. فعىل سبيل املثال، ميكن تطبيق شائعة عرب املؤسسات ابلنس بة للمكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية واملتاحف

عرب الوفد عن شكره للأمانة  و نشاط أ خر. وأأ خرى أأ الاس تثناءات اليت تطبق عىل مؤسسة ما بنفس ادلرجة عىل مؤسسة أأ
ن  عرب عن أأمهل يف أأ عىل تنظمي الندوة ملنطقته، منطقة أ س يا واحمليط الهادئ، وكذكل عىل مشاركة مجيع اخلرباء واملراقبني، وأأ

ذه املالحظات يف املناقشة الأوسع نطاقاً للميض قدماً يف تناول هذا املوضوع املهم بشأأن تقييدات واس تثناءات حق تسامه ه

 املؤلف.

عرب وفد جزر كوك عن شكره للرئيس ملنحه مجموعة احمليط الهادئ فرصة للمشاركة يف الاجامتع، والأمه من ذكل و  .116 أأ

نه ق بل تقييدات حق املؤلف واحلقوق الأخرى حس امب ورد يف اتفاقية برن والعديد من املشاركة يف املنتدى. وأأشار الوفد اإىل أأ

ن الأمر الأكرث أأمهية يف هذه املرحةل يمكن يف املتابعة وبناء القدرات  معاهدات حق املؤلف الأخرى. وأأشار الوفد اإىل أأ

العمل يف هذا اجملال املعقد وغري  للمس تخدمني واملبدعني واملسؤولني بشأأن حق املؤلف حىت يكونوا عىل دراية بكيفية
ن احلقوق الفردية وترخيص املصنفات والأعامل املس تحقة لشخص واحد متثل  ن الثقافة متيل أأ املأألوف. وأأشار الوفد اإىل أأ

رادوا فهمه بأأكرب ن هذا يشء اكن حياول فهمه وتطبيقه يف دوهل اجلزرية. اكن هذا هو املفهوم اذلي قبلوه وأأ  مفهوماً غريباً وأأ

ن يعرفوا حقوقهم، وكيف ميكن حاميهتم  رادوا من مجيع اجلهات الفاعةل يف تكل املنطقة أأ قدر ممكن. واس تطرد الوفد شارحاً أأهنم أأ

والفوائد اليت تعود علهيم وكيف ميكهنم اس تغالل حق املؤلف لصاحلهم. ومثلت املراجعة الترشيعية املسأأةل الثانية اليت طرحت 

، واكن هذا أأمراً همامً جداً هلم. وتعترب اس تعارة لقوانني ادلول اليت اكنت تس تعمرها يف السابق، حيث يف مجموعة احمليط الهادئ

ن دول احمليط الهادئ تعترب دولً مس تقةل وذاتية احلمك ول تويل مزيداً من الرتكزي عىل حق املؤلف. لقد جتاوزت املامرسات  اإ
ن قوانني ال كثري من ادلول قد عفا علهيا الزمن. واكنت هناك حاجة ماسة ملراجعة تكل املأألوف يف الترشيعات، ويعين ذكل أأ

الترشيعات بوهجة نظر تريم اإىل جعلها أأكرث صةل ابلبيئة اليوم وأأفضل املامرسات ادلولية. واكنت مسأأةل التغري املنايخ أ خر 
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ن هذه املسأأةل ازدادت أأمهيهتا ملنطق ة احمليط الهادئ يف سعهيا للعثور عىل س بل املسائل اليت خضعت للمناقشة. وذكر املمثل أأ

 النجاة. ولكن احلاجة اإىل املعلومات واملامرسات الفضىل اليت قد تيرس النجاة يف تكل املنطقة تأأيت يف حمور هذه املسأأةل.

ن العديد من وأأ و  .117 نه عىل الرمغ من كون سانتو دومينغو منطقة فرعية صغرية نسبياً، فاإ نتيغوا وابربودا أأ لايهتا وحض وفد أأ

ن القضااي املتعلقة ابلتقييدات  يضاً تشرتك يف احملامك والعمةل. وعىل الرمغ مما قيل، فاإ القضائية ل تشرتك يف اللغة حفسب ولكن أأ

ن بدلان رابطة ادلول الاكريبية ) و الترشيعات خمتلفة وهبا تناقضات واختالفات. عىل الرمغ من أأ (، ACSوالاس تثناءات أأ

رينيداد متشاهبة يف ترشيعاهتا، فهيي متنوعة يف جوانب حداثهتا واكن التحدث عن مسائل الرمقنة العابرة برابدوس وجاماياك وت
للحدود واملصنفات اليتمية قليالً للغاية. ومن مث اكن الإصالح الترشيعي رضورايً ملنح مؤسسات احلفظ القدرة عىل القيام 

و ا و التلف، وهو ما ميثل هتديداً س نوايً يف تكل املنطقة ابلزتامن مع ابحلفظ الرمقي الشامل قبل تعرض املواد للهتديد أأ لفقد أأ

كروز، الأس تاذ تغري املناخ، نظراً لأن الكوارث الطبيعية مل تعد تقترص عىل أأهنا أأكرث حدة ولكهنا أأكرث تكراراً. وعىل حد تعبري 

ن ميثل التحول الرمقي والتبادل العابر احلدود الوضع الطبيعي اجلد يد. واكن الأمر كذكل ل س امي يف حاةل مجيع املناطق جيب أأ

اليت اكنت معظم املصنفات املنشورة فهيا هممة. كام ُأقر برضورة معاجلة املصنفات اليتمية عىل وجه التحديد. ويف لكتا احلالتني، 
ن ترشيعاته اكنت ذات عوار كبري. كام مل تعاجل أأي من مقاطعات ترينيداد وتواب غو مسائل حق املؤلف أأشار الوفد اإىل أأ

للمتاحف واكن ل بد من معاجلة هذا الأمر. وتمكن النتيجة املس تخلصة من مشاركة الوفود يف اإدراك وجود حاجة اإىل العمل 

ن مل يكن عىل  قلميي، اإ املشرتك والتنس يق وقليل من املعايري اليت يتعني وضعها والاعرتاف هبا سواء عىل املس توى الإ

نه من املس توى ادلويل. ولك قلميية قد تتطلب موازنة دقيقة بني املصاحل املتنافسة. وعىل الرمغ من أأ ن مثل هذه الإصالحات الإ

ن حتصل  ن يكون دلى مؤسسات احلفظ اس تثناءات حلقوق املؤلف اكفية لمتكني احلفظ الرمقي للرتاث الثقايف، وأأ املهم أأ

ن املهم الاحتفاظ ابلأحاكم الالزمة محلاية أأحصاب احلقوق. وقد املؤسسات التعلميية عىل النفاذ اإىل مواد التعمل والبحث، مف
نرتنت اخلاصة ابلويبو بذكل، مع ضامن عدم  مسح اختبار اخلطوات الثالث املنصوص عليه يف اتفاقية برن ويف معاهدات الإ

ط ترخيص قامئ ولكنه تعارض هذه الأمور مع الاس تغالل العادي للمصنفات. وقد جنح ذكل يف احلالت اليت يوجد فهيا خمط

مل ينجح يف الأماكن اليت ل توجد فهيا منظامت الإدارة امجلاعية الرضورية. وساعد اكروسا يف هذا الصدد قدر املس تطاع 

ل عىل الأقالمي حىت ال ن، ويه املؤسسة اجلامعية الرئيس ية جلامعة  قلميي؛ ومع ذكل، ل ينطبق ذكل اإ نشاء خمطط ترخيص اإ ابإ

نديز وترين مناء احملفوظات ال خرون ومعلمو املدارس الريفية وست اإ نتيغوا. ُأمهلت املؤسسات وأأ يداد وتوابغو ومؤخراً يف أأ
ن اخلطوة املقبةل تمكن يف احلاجة اإىل صك دويل يف  البس يطة عىل الرمغ من توافر الإماكنيات. وذلكل، رأأت منطقهتا الفرعية أأ

زتامات واملسؤوليات. وطلب الوفد توجهيات ومعلومات من الويبو بشأأن أأي شلك اكن حيدد احلد الأدىن من املعايري والال

 املامرسات الفضىل وبناء القدرات.

قّدم وفد بوركينا فاسو تقرير اجملموعة الناطقة ابللغة الفرنس ية يف الندوة. وسلط الوفد الضوء عىل بعض نتاجئ التبادل و  .118

عرب ال وفد عن رسوره لأن هذا الاجامتع سامه يف اإحراز تقدم يف طلب حتقيق يف معل اجملموعة الناطقة ابللغة الفرنس ية. وأأ

التوازن بني التقييدات والاس تثناءات وحقوق املؤلف. وبعد ما سقناه من قول وكام لحظ اخلرباء فامي يتعلق ابملتاحف ودور 

يف اجملمتع وأأشاروا اإىل رضورة وضع احملفوظات واملكتبات، أأقرت ادلول الناطقة ابللغة الفرنس ية ابدلور املهم لتكل الصكوك 

يضاً.  أ ليات اس تثنائية لالس تفادة مهنا. ومع ذكل، نصت بعض القوانني عىل تكل الاس تثناءات والتقييدات من التبادلت أأ
وعالوة عىل ذكل، أأكدت مجيع ادلول املمثةل وجود اس تثناءات وتقييدات يف قوانيهنا الوطنية فامي يتعلق بقطاع التدريس 

ن البعض ال خر ل والبح ن بعض القوانني تنص عىل التقييدات والاس تثناءات يف حني أأ ث، ولكن بدرجات متفاوتة. والواقع أأ

ينص. ودعا الوفد، عىل سبيل التوصية، ادلول اليت مل تنص عىل اس تثناءات وتقييدات لفائدة املكتبات واملتاحف ودور 
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قلميية عىل اس تثناءات احملفوظات، اإىل مراجعة أأطرها القانونية من أأجل ت قلميية. وتنص التفاقات الإ فسريها يف النصوص الإ

وتقييدات للمؤسسات املذكورة أأعاله فامي يتعلق ابحلفظ. وُدعيت ادلول اليت مل تصدق بعد عىل معاهدة مراكش اإىل التصديق 

و نه ابلإضافة اإىل احلاجة اإىل احلفظ أأ يضاً أأ الاس تخدامات الاس تثنائية املرصح هبا،  دون مزيد من التأأخري. وأأوصت اجملموعة أأ

ن تُمنح اإدارة هذه الأجور ملنظامت الإدارة امجلاعية  يضا أأ نه جيب دمع ذكل ابلتعويض لصاحل أأحصاب احلقوق. ومن املهم أأ فاإ
ص عىل للحقوق احملمية. وفامي يتعلق ابلتبادلت العابرة للحدود، فقد دعا الوفد ادلول الأعضاء اإىل النظر يف تكل الرتاخي

نلكزيية. وأأخرياً، اقرتح  الصعيد الوطين واقرتح الرتخيص امجلاعي، كام هو احلال يف الاحتاد الأورويب والبدلان الناطقة ابللغة الإ

عرب الوفد  طار دراسات الاس تثناءات والتقييدات ابلقوانني املوجودة عىل املس توى الوطين. وأأ ن هتمت ادلراسات يف اإ الوفد أأ

ن التصالت احملددة بشأأن حق املؤلف عن امتنانه لأمان ة الويبو لهامتهما بتكل التوصيات يف س ياق املؤمتر ادلويل، حيث اإ

ثرته بقدر كبري خالل املؤمتر. وُذكرت املسائل املثارة يف معظم الأس تاذ والأنظمة ذات الصةل اليت وضعها  سامهت يف التبادل وأأ
 ساً ابلتبادلت العابرة للحدود.احلالت خالل املؤمتر ادلويل، ويه تتعلق أأسا

ن كولومبيا اكنت مسؤوةل عن رئاسة اإحدى اجملموعات الناطقة ابلإس بانية يف سانتو دومينغو. و أأ  .119 شار وفد كولومبيا اإىل أأ

نظمة  برز جوانب الندوة يف سانتو دومينغو هو وجود مجموعة من دول منطقة البحر الاكرييب تطبق أأ حد أأ ن أأ وأأشار الوفد اإىل أأ

ية خمتلفة. واكنت هناك دول من نظام القانون الأجنلو ساكسوين العام ودول أأمرياك الالتينية اليت تس تخدم القانون قانون

نه جيب النظر يف ذكل عند مراجعة دراسات اخلرباء املقدمة. ووفقاً للتحليل، يوجد الكثري من  الروماين. وأأشار الوفد اإىل أأ

و نظام القانون الأورويب القاري. ومثة  الاس تثناءات والتقييدات يف القانون، ل س امي يف البدلان اليت اتبعت القانون الروماين أأ

يضاً اتفاق جامعة  قلميية، فقد اكن هناك أأ رضورة تدعو اإىل القيام بعمل وطين لأنه برصف النظر عن وجود بعض التفاقات الإ

يضاً. وشدد ن ادلول حباجة اإىل أأداء دورها الوطين املنوط  دول الأنديز والسوق املشرتكة ملنطقة البحر الاكرييب أأ الوفد عىل أأ
ن بعض ادلول تفكر يف  هبا للمساعدة عىل وضع التقييدات والاس تثناءات. وفامي يتعلق مبسأأةل املتاحف، لحظ الوفد أأ

ن مل يكن ذكل رضورايً. وعىل هذا  النحو، دعا اس تثناءات وتقييدات عىل احلفظ مما س يفيد املكتبات ودور احملفوظات واإ

يضاً من اإماكنية املشاركة يف الأنشطة املتعلقة ابحلفظ. وحبث الوفد  الوفد اإىل بذل مزيد من اجلهد لضامن اس تفادة املتاحف أأ

نه س يك يضاً وضع الأدةل والأشاكل والعقود المنوذجية ويف مسأأةل املامرسات اجليدة خالل الندوة، ولحظ أأ ن من املفيد أأ

ىل املتاحف. وابلنتقال اإىل املصنفات اليتمية، ميكن القول بوجه عام بوجود شعور بأأن القوانني اليت للرتخيص، مع الرتكزي ع
تتناول تكل املصنفات قليةل جداً. ويف أأمرياك الالتينية يف هذا الوقت، توجد دولتان فقط حتتوي قوانيهنام ابلفعل عىل أأحاكم 

س تخدام تكل املصنفات. وابلنتقال اإىل الاس تخدام العابر للحدود، تنص عىل الرشوط والظروف اخلاصة اليت ميكن فهيا ا

عىل الرمغ من وجود بعض التجارب يف بعض ادلول الأعضاء تفيد بضامن النفاذ العابر للحدود لبعض املكتبات، اليت دلهيا 

ول الأعضاء حول اإذا ما اكن ابلفعل قدر كبري من موادها يف الشلك الرمقي، مل يوجد أأي توافق يف ال راء حىت ال ن بني ادل

يضاً مسأأةل تنفيذ  م ل من أأجل معاجلة املشألك املتعلقة هبذه املسأأةل بشلك أأكرث حتديداً. وُطرحت أأ الاقرتاح ادلويل رضورايً أأ
معاهدة مراكش لأن العديد من دول أأمرياك الالتينية قد صدقت ابلفعل عىل املعاهدة ومن مث اكنت تعمل عىل تنفيذها، 

ذكل ما يتعلق ابلس تخدام العابر احلدود. كام حتظى مسأأةل النسخ اخلاص مبعامةل خمتلفة يف دول أأمرياك الالتينية. ويشمل 

ن تكون  جر، ويس تثىن من ذكل أأ جراء نسخ خاص دون أأي أأ وأأشار الوفد اإىل وجود بعض الاس تثناءات اليت تتيح اإ

جر ابلفعل نظري نه ل توجد منظمة اإدارة جامعية ادلولتان يف أأمرياك الالتينية، حيث يُفرض أأ  النسخ اخلاص. والغريب أأ

مسؤوةل عن هذا احلق يف اإحدى هاتني ادلولتني، ولكن يقدم طلب بتفعيل هذا احلق، ويكتنف هذا الأمر بعض الصعوبة 
 نظراً لعدم وجود أأي منظمة اإدارة جامعية متوفرة.
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ن كينيا هنأأ وفد كينيا الأمانة ابختيار كينيا لس تضافة ورشة الو  .120 عاملها للتو. ورأأى الوفد أأ قلميية اليت اختمتت أأ عمل الإ

خرى خبالف اس تضافة احلدث. اكنت  ن تقدمه كينيا يف جوانب أأ يضاً ما ميكن أأ اس تضافت هذا احلدث اخلاص وعرض أأ

نلكزيية اليت اكنت حارضة من بني خرى تشمل كينيا، بصفهتا ادلوةل املضيفة، اإحدى مقرري اجملموعات الناطقة ابللغة الإ  دول أأ

ن مندوب مالوي عّظم القرارات  وغندا وزامبيا وزميبابوي. وأأشار الوفد اإىل أأ نيجرياي وغامبيا وغاان وبوركينا فاسو وأأ
قلميي اخلاص بشلك مثايل. وأأدىل الوفد بتعليقات اإضافية تتعلق ببيان  والتوصيات العامة الصادرة عن الاجامتع التشاوري الإ

مناط العمل املتغرية. وفد مالوي. وأأشار اإىل ن معظم قوانني حق املؤلف مل ختضع للتحديث الاكيف مبا يامتىش مع التكنولوجيا وأأ  أأ

جياد املرونة حسب  وذلا، جتدر احلاجة ملراجعة اس تثناءات وتقييدات حق املؤلف احلالية اس تجابة لتكل التغيريات، ومن مث اإ

وجه املرونة هذه اس تثناءات فعراةل الرضورة للمكتبات ومؤسسات التعلمي والبحث واملت احف ودور احملفوظات. وستشمل أأ

بشأأن احلفاظ عىل مجيع اجملموعات يف تكل الثقافة ومعل نسخ خاصة للأغراض التعلميية والبحثية. ويف حاةل املصنفات اليتمية، 
خرى. قد قد خيضع النسخ للعثور عىل مؤلف، وابلتايل ختضع اإعادة النرش اإما ملنظامت الإدارة امجل و أأي سلطة خمتصة أأ اعية أأ

قراضها يف هذه التعديالت املقصودة عىل  و اإ و حفظها أأ يضاً اإدراج الاس تثناءات بشأأن اس تخدام املواد العابر للحدود أأ يمت أأ

نرتنت وتغيري شلك املصنفات والتكيف مع  ترشيعات حق املؤلف. جيب النص عىل الاس تثناءات الفعراةل لالس تخدام عرب الإ

قرار تكل اللواحئ يف ادلول اليت ل توجد هبا أأي  و الاس تخدام لقرتاحات التعلمي والبحث. وأأوىص الوفد ابإ اس تخدام واحلفظ أأ

لواحئ، وتعزيز اللواحئ املوجودة لتمتكن من ترخيص اس تخدام املصنفات يف املنصات القدمية واجلديدة. ميكن حتديد رشوط 
رشوط النفاذ اإىل املواد الأصلية. وأأوىص الوفد بتنظمي محةل اإحصائية داخل املنطقة من النفاذ اإىل املواد احملفوظة عىل أأساس 

ن معظم هذه الثقافات ل تس تخدم مجيع الاس تثناءات  أأجل نرش الوعي ابلس تثناءات والتقييدات. ولحظ الوفد أأ

قلمي ن نتاجئ الاجامتع التشاوري الإ  ي لنريويب س تفيد املوقف الأفريقي يف جنيف.والتقييدات لعدم اإدراكها لها. ولقد اكن جلياً أأ

عرب وفد و  .121 عن شكره للويبو لختيارها مجهورية ادلومينياكن لس تضافة اجامتعات  امجلهورية ادلومينيكيةأأ

الاس تثناءات والتقييدات. وأأشار الوفد اإىل أأهنم متكنوا خالل فرتة الندوة من اإرشاك لك من الإدارات احلكومية ومنظامت 

مجلاعية، واليت اكن بعضها يعمل ابلفعل بكفاءة عالية، بيامن اكن البعض ال خر ينتظر الاعامتد. وقد أأظهرت املساهامت الإدارة ا

خرى يف  ماكنية تقدمي مثاهلم اإىل بدلان أأ عرب الوفد عن اعتقاده ابإ جيابية. وأأ من احلكومة ومن منظامت الإدارة امجلاعية نتاجئ اإ

نه ميكن حتقيق الكثري يف فرتة زمنية قصرية وبطريقة متجانسة املنطقة لأن تعاون منظامت الإدا رة امجلاعية واحلكومة معاً يعين أأ
ثناء فرتة الندوة عىل هيئة مجموعات للتحدث عن مجيع املسائل اليت اكنوا يعملون  متاماً خالية من املشالكت. واجمتعوا معاً أأ

اإىل اس تنتاجات يف مجموعات العمل واجامتعات املوائد املس تديرة علهيا. واس تطاع الطرفان الوصول، من خالل ذكل، التوصل 

خرى اس تنتاجاهتا. وتقدم الوفد ابلشكر للويبو عىل ادلمع الكبري واملشاركة.  واجللسة العامة حيث قدمت مجموعات أأ

ن تقدم الأمانة تقريراً يف املؤمتر ادلويل.و  .122  طلب الرئيس أأ

وردت الأمانة حضور أأكرث من و  .123 . كام حرض أأكرث 2019أأكتوبر  19و 18يف املؤمتر، اذلي عقد يويم مشارك  200أأ

ربع موائد نقاش مواضيعية، واليت مت تضميهنا يف الربانمج، وحتديداً يف دور احملفوظات  40من  وس يطاً وحمكامً شاركوا يف أأ

قلميية املشاركة يف املؤمتر. واملتاحف واملكتبات واملؤسسات التعلميية والبحثية. واحد وعرشون رئيساً ومقرراً من الندو  ات الإ

ربعة خرباء أأسهموا يف تقدمي وتيسري املناقشات. هناك أأكرث من  دوةل ممثةل، وبغض النظر عن املناقشات غري  45واكن هناك أأ

ربع موائد نقاش مواضيعية، تقدم  12الرمسية، فهناك أأكرث من  ن هناك أأ ساعة من النقاشات الرمسية. وأأشارت الأمانة اإىل أأ

قلميية، ومن مل يمتكنوا  الأخرية مهنا نبذة عامة مجليع املناقشات. وتضمنت تكل املناقشة مشاركة ادلول الأعضاء يف الندوات الإ
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من املشاركة فهيا نظراً لعدم وجود عضوية دلهيم يف أأي من املناطق املذكورة وكذكل اخلرباء اذلين حرضوا املؤمتر. ويزخر 

ن نتاجئ املؤمتر املؤمتر بنقاشات كثرية اإضاف ة اإىل عرض مك كبري من املعلومات ومناقش هتا. وأأشارت الأمانة بسبب ذكل اإىل أأ

التفصيلية س تكون جاهزة يف غضون أأسابيع قليةل. وقد أأشارت الأمانة اإىل بعض النقاط البارزة يف املؤمتر. اكن من املهم 

بداع. فللمبدعني دور ل غىن عنه فامي س يصبح كسبيل للميض قدماً اس تعادة ادلور الأسايس حلق املؤلف يف دمع و  ماكفأأة الإ
ترااثً ثقافياً اإضافة اإىل أأساس التعلمي والبحث. يشلك الرتاث الثقايف الصاحل العام ذا القمية الكبرية، لكنه يف الوقت ذاته رسيع 

حلفظ. كام للمكتبات ودور احملفوظات التأأثر. واكن ل بد من اتباع مهنج متعدد املس توايت يضم حالً فنياً وقانونياً لعملية ا

واملتاحف دور كبري يف وضع وتنفيذ احللول لتحقيق هذا الهدف. ومتثل معلية تسهيل النفاذ اإىل املعارف عنرصاً رئيس ياً 

هداف جودة التعلمي والبحث. وللمؤسسات التعلميية والبحثية دور كبري يف وضع وتنفيذ احللول لتحقيق هذه  لتحقيق أأ

ن التقييدات والاس تثناءات الأهداف.  اكن موضوع تقييدات واس تثناءات حق املؤلف قضية تتشاركها مجيع ادلول، حيث اإ
ن يشلك حق املؤلف عائقاً، بل عنرصاً ميرساً. كام جيب عدم  جزء طبيعي من أأي نظام متوازن حلق املؤلف. ول جيب أأ

احملتوايت املدفوعة وكذكل موضوع الاس تخدامات اليت تفرض اخللط بني حرية النفاذ والنفاذ اجملاين. وهناك جمال ملوضوع 

خرى، اإضافة اإىل العمل املتواصل عىل  نظمة ترخيص. هناك حلول أأ تلكفة ابلإضافة اإىل الاس تخدامات اليت تتطلب أأ

 أأهنا جزء التقييدات والاس تثناءات تشمل حلولً تعمتد عىل التفاقات التعاقدية ومعليات الرتخيص واليت ميكن مراعاهتا عىل

من الهنج الشامل. وملنظامت الإدارة امجلاعية دور كبري يف نظام حق املؤلف وخاصة يف تسهيل الأنشطة عرب احلدود. واكن 
يتعني تكوين الكفاءات دلمع ادلول اليت ل متكل تقييدات واس تثناءات مناس بة لطلب الأطر القانونية الوطنية. ميكن تصممي 

ةل اليت تشمل اخلربة واملامرسات املهنية لتحقيق هذا الغرض. قد تتوفر مجموعة من اخليارات لدلول مجموعة من الأدوات والأد

الأعضاء. قدمت اتفاقية برن لدلول الأعضاء تنفيذاً للأحاكم والتقييدات والاس تثناءات عن طريق اختبار من خطوات 

لحة بني املؤسسات الثقافية والتعلميية، اإضافة اإىل ثالث. ويتعني الأخذ يف الاعتبار اخملاوف حول مسؤولية أأحصاب املص

جياد مالذات أ منة. وميكن من هذا املنطلق اس تكشاف أ لية بديةل لتسوية املنازعات. قد تمتثل معلية البحث عن حلول عىل  اإ
قلميي وادلويل، كام قد تؤخذ يف الاعتبار معلية وضع الصكوك املناس بة  قلميي والإ لهذه املس توايت. املس توى الوطين ودون الإ

ن تس تعد مجموعة اخلرباء، اليت تعكس الندوات الأصلية الثالث، هبدف تناول القضااي مع الأخذ يف الاعتبار  من املمكن أأ

قلميية وخاصة الأبعاد اللغوية للتعامل مع املسائل والتحدايت اخلاصة. ميكن تنفيذ س ياسة تدرجيية  ديناميكية الاجامتعات الإ

ن لدلول الأعضاء دوراً كبرياً يف وضع نظام وطين متوازن حلق جبدول زمين حمدد  وهنج قامئ عىل النتاجئ أأشارت الأمانة اإىل أأ

ع ادلول الأعضاء عىل حتقيق الاس تفادة الاكمةل من نطاق التقييدات والاس تثناءات واتفاقية برن لتحقيق  املؤلف. تُشجر
هداف الس ياسة. ويتعني عىل ادلول الأعضاء تلبية احل ن يس متر أأ اجة اإىل تعزيز البنية الفنية واملؤسس ية عند الرضورة. ينبغي أأ

ن تضمن الويبو تقدمي املساعدة الترشيعية والفنية وتعزيز  معل الويبو يف هذا املوضوع عىل حنو شامل واستبايق. كام جيب أأ

نة حلق املؤلف. ويتعني عىل الويبو القدرة الترشيعية لدلول الأعضاء، وخاصة لالس تخدامات عرب احلدود ووضع قوانني متواز 

تصممي مجموعة أأدوات مثل الامنذج والتوصيات والتوجهيات والكتيبات ومجموعة الأدوات وغريها حتوي معلومات عن خيارات 

 الرتخيص ابلإضافة اإىل التقييدات والاس تثناءات.

يف تقاريرها ومن الرؤساء املشاركني يف حث الرئيس ادلول الأعضاء عىل مشاركة أ راهئم وتعليقاهتم مع الأمانة خاصة و  .124

قلميية. وأأشار الرئيس اإىل العمل املزمع وسبب موافقة اللجنة عىل خطة التقييدات والاس تثناءات. وبذلت  الندوات الإ

الأمانة، استناداً اإىل خطط العمل هذه، قصارى هجدها وخصصت املوارد لتنظمي أأحداث خمتلفة من أأجل توصيل رؤية 
عضاء اللجنة . شكر الرئيس مجيع من شارك يف هذه العملية. كام أأشار الرئيس اإىل وجود مك هائل من العمل مضن معايري أأ
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. وتسائل الرئيس عن 2019خطط العمل. ودعا الرئيس اإىل اختاذ اخلطوة التالية حيث س تنهتيي فرتة خطط العمل عام 

عرب الرئيس عن اعتقاده اخلطوات التالية، والس ياسات الالزمة لتكون توجهياً للتقييدات و الاس تثناءات للثنائية القادمة. وأأ

قلمييني  ن تكون مضن الس ياق غري الرمسي، اذلي يكون يف نسق اعتيادي للمنسقني الإ نه ميكن للنقاشات ذات الصةل أأ أأ

 اإضافة اإىل ست دول وذكل من خالل التحليالت املشرتكة والنقاشات حول الأفاكر املبدئية.

لبند   لأعامل: حامية هيئات البثمن جدول ا 7ا

ن ادلورات غري الرمسية ستس متر  .125 أأشار الرئيس اإىل النقاشات املس مترة حول التقييدات والاس تثناءات كام ذكر أأ

ن النقاشات ستس متر حول بنود جدول الأعامل، وخاصة بند جدول الأعامل  للوصول اإىل توافق ال راء. وقد أأشار كذكل اإىل أأ

اليت  SCCR/39/4هيئات البث. ومن بني التطورات اليت متت منذ اجلوةل السابقة اكنت الوثيقة السابع اذلي يشلك حامية ل
نه  متثل نصاً موحداً راجعه الرؤساء حول التعريفات وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها واملسائل الأخرى. وأأوحض الرئيس أأ

طورات الأخرى ذات الأمهية تكل اليت اكنت يف امجلعية العامة س تكون هناك مقدمة للوثيقة بعد تقدمي البياانت. ومن بني الت

السابقة اليت اختُمتت للتو، حيث تلقت اللجنة ولية من امجلعية العامة ملواصةل التقدم جتاه عقد مؤمتر دبلومايس حول تكل 

عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد  . ودعت امجلعية العامة اللجنة اإىل مواصةل معلها جتاه2021اإىل  2020املسأأةل خالل الثنائية 

معاهدة بشأأن حامية هيئات البث حبسب توصل ادلول الأعضاء اإىل توافق يف ال راء يف جلنة حق املؤلف خبصوص القضااي 
 الأساس ية مبا يف ذكل النطاق احملّدد وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها.

ورواب الوسطى و  .126 ( حيث رأأي أأمهية موضوع معاهدة البث CEBSالبلطيق )وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأ

ورواب الوسطى SCCR/39/4للجنة. وشكر الوفد الرئيس عىل النص املراجع يف الوثيقة  ن مجموعة دول أأ . وأأشار الوفد اإىل أأ
رسال هيئات البث التقليدية  ن اإ عرب ش باكت والبلطيق عىل دراية اكمةل مبدى تعقد القضية اخلاصة مبعاهدة البث، كام رأأى أأ

جياد حلول مقبوةل فامي يتعلق ابلتعريفات  عامل القرصنة لإ ن يمتتع حبامية دولية من أأ رسالت املزتامنة يتعني أأ حاسوبية مثل الإ

جراء مزيد من املناقشات هبدف الوصول اإىل  وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وغريها من القضااي. ويتطلع الوفد اإىل اإ

ممكنة يف ظل التطورات التكنولوجية الأخرية والتحدايت اليت تواهجها هيئات البث واحلاجة اإىل حاميهتا معاهدة بث هادفة 

عامل القرصنة احملمتةل.  من أأ

وحتدث وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، حيث رحب ابلقرار اذلي تبنته امجلعية العامة  .127

، تبعاً 2021 2020ن هيئات البث خالل الثنائية أأ عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشللويبو للجنة ملواصةل العمل ل

ليه ادلول الأعضاء حول القضااي الرئيس ية يف هذه اللجنة، مبا يف ذكل النطاق احملّدد وموضوع  لتوافق ال راء اذلي توصلت اإ
التينية والاكرييب اإىل حرصها عىل الاس امتع اإىل تعليقات امحلاية واحلقوق املزمع منحها. وقد أأشارت مجموعة بدلان أأمرياك ال

. ورأأى الوفد مدى الفائدة الكبرية لتوضيحات الرئيس من أأجل التعامل املناسب SCCR/39/4الرئيس فامي يتعلق ابلوثيقة 

فاوضات يف هذه القضية من مع النص. وكام ذكران سابقاً، من املهم جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإحراز تقدم حول امل

ن ذكل يتيح للجنة الوصول اإىل توافق ال راء الالزم.  خالل احلوار البنّاء، حيث ترى اجملموعة أأ

وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ مؤكداً عىل رضورة تطبيق املهنجية يف حقوق امللكية الفكرية  .128

عضاء اجملموعة أأهنم يرغبون يف وضع الصيغة الهنائية ملعاهدة حيث تشلك قضية حساسة تتطلب موازنة دقي قة. وذكر معظم أأ

، هبدف توفري امحلاية لهيئات البث والبث 2007متوازنة بشأأن حامية هيئات البث، استنادا اإىل ولية امجلعية العامة لعام 
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ن عضاء اجملموعة اكنت هلم مواقف متباينة  الكبيل عىل أأساس الهنج القامئ عىل الإشارة ابملعىن التقليدي لللكمة. غري أأ بعض أأ

استناداً اإىل الس ياسات الوطنية. وأأقرت اجملموعة ابلولية اليت قدمهتا امجلعية العامة اليت اختمتت للتو للجنة حق املؤلف 

 ملواصةل معلها بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس. وشكر الوفد الرئيس عىل النص املراجع يف معاهدة البث.

طار القانوين ادلويل من أأجل حتقيق حامية فعاةل وحتدث وف .129 د كندا ابمس اجملموعة ابء، حيث أأكد عىل أأمهية حتديث الإ

لهيئات البث اإضافة اإىل احلاجة اإىل جتس يد أأفضل للواقع احلايل اذلي تواهجه هيئات البث. وشدد الوفد عىل أأمهية التوصل 

وع امحلاية ابملعاهدة اذلي تتوقف عليه ولية امجلعية العامة لس نة اإىل اتفاق متبادل حول الأهداف والنطاق احملدد وموض
لعقد مؤمتر دبلومايس حول معاهدة حامية هيئات البث التقليدية. ورحب الوفد ابملناقشات املنعقدة يف ادلورة السابقة  2007

عرب الوفد عن الزتامه وتطلعه اإىل املشاركة يف ا ملزيد من املناقشات لتعزيز وتوحيد للجنة حق املؤلف حول هذه القضااي. وأأ

. كام أأكد عىل الفهم الفين املتبادل للواقع اذلي تواهجه SCCR/39/4الفهم املتبادل خملتلف املعايري الفنية للنص يف الوثيقة 

هيئات البث وأأمهية القضااي ذات الصةل للوصول اإىل اتفاق عن أأفضل طريقة ملعاجلة القضااي من خالل نص معاهدة هادف 

بقى الوفد عىل الزتامه ابملشاركة يف املناقشات ذات الصةل هبيئات البث للوصول اإىل نتيجة هادفة.  وذي صةل. وأأ

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، حيث شكر الرئيس عىل النص املراجع اذلي سيُس تخدم أأساساً ملعاهدة  .130 وحتدث وفد أأ

ن هذا قد يشلك أأساساً  متيناً ملزيد من املناقشات. وظل الوفد عىل الزتامه ابملفاوضات حامية هيئات البث. ورأأى الوفد أأ

 2007حول حامية هيئات البث التقليدية عىل أأساس هنج فردي. وأأكد الوفد عىل أأمهية الالزتام بولية امجلعية العامة لس نة 
بشأأن توصل جلنة حق املؤلف  واليت تشرتط عقد مؤمتر دبلومايس لتبين معاهدة 2019اليت أأكدت علهيا امجلعية العامة لس نة 

ن النص اكن أأكرث وضوحاً كام عكس فهامً  اإىل اتفاقية حول الأهداف ونطاق امحلاية واحلقوق املزمع منحها. وأأشار الوفد اإىل أأ

و ال راء املوضوعي ة واحضاً لوهجات النظر املتباينة لدلول الأعضاء وذكل فامي يتعلق ابلنص اذلي يُفرتض فيه تقدمي التعليقات أأ

نه ل تزال هناك اختالفات كبرية يف املواقف اليت تتطلب هجوداً أأكرث تضافراً من مجيع  خالل املفاوضات املتعمقة. غري أأ

الفاعلني. وكام ذكران يف ادلورات السابقة، أأشار الوفد اإىل دمعه للمعاهدة اليت حققت موازنة دقيقة لهامتمات مجيع الأطراف، 
ن تنعكس املوازنة ادلقيقة يف مواضع الأحاكم التفصيلية وحيث تُمنح التقييدات  هيئات البث وامجلهور. ل بد من أأ

ل تشلك مس توى جديداً من احلقوق  ن عىل املعاهدة أأ والاس تثناءات عىل احلقوق. تؤمن اجملموعة الأفريقية عن قناعة راخسة أأ

ن يضع حواجز ل داعي لها للنفاذ اإىل املعلومات، والثق عادة اس تخدام املواد املعدة للبث اليت واذلي من شأأنه أأ افة والتعلمي واإ

ل تشلك تاكليف اإضافية للجمهور، ول س امي من يسكنون املناطق النائية  اكنت موجودة ابلفعل يف املكل العام. كام ينبغي أأ

 وصول اإىل نتاجئ مفيدة.من العامل. وأأشار الوفد اإىل الزتامه ابملشاركة يف املناقشات مع الالزتام الاكمل والرباغامتية لل

نه من الرضوري حامية حقوق هيئات البث يف ظل التطور التكنولويج يف الأداء السمعي  .131 ورأأى وفد الصني أأ

 2021و 2020البرصي، ومراعاة حقوق أأحصاب احلقوق. ورحب الوفد بقرار امجلعية العامة لعقد مؤمتر دبلومايس بني عايم 

ن تعقد اللجنة مناقشات حول كام أأظهر دمعه للجهود املبذوةل سعياً  عرب الوفد عن أأمهل يف أأ  وراء حتقيق معاهدة هنائية. وأأ
نه ما دامت اللجنة قادرة يف الهناية عىل الوصول اإىل معاهدة، فسوف يتبىن موقفاً مرانً  النص بعد الاجامتع. وأأكد الوفد عىل أأ

 وفعالً جتاه املناقشة.

ن معاه .132 عرب الوفد وأأشار وفد الاحتاد الأورويب اإىل أأ ولوية قصوى لالحتاد الأورويب. وأأ دة حامية هيئات البث ظلت أأ

ن هناك تقدماً أأحرزته جلنة حقوق  عن الزتامه الشديد بتحقيق التقدم يف العمل بشأأن بند جدول الأعامل. ورأأى الوفد أأ

اتح للأعضاء فهامً أأفضل ملواقف خمتلف الوفود اليت تتجسد حالياً يف الوثيقة  املؤلف يف ادلورة الثامنة والثالثني أأ
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SCCR/39/4 عرب الاحتاد الأورويب عن أأمهل يف حتقيق مزيد من التقدم خالل ادلورة، ما ميكّن اللجنة من التوصل . وأأ

ن تؤدي اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف  اإىل توافق ال راء حول العنارص الرئيس ية للمعاهدة املس تقبلية املمكنة، اليت من احملمتل أأ

القريب. وأأشار الاحتاد الأورويب اإىل اس تعداده للمناقشة املتعمقة حول النص اذلي وحده الرئيس واملوثق يف املس تقبل 

SCCR/39/4  ن نه اعترب أأ ولس تكشاف الطرق املمكنة لتحقيق التقدم عىل هذا الأساس. وكام ذكر يف مناس بات عدة، أأ
ن معل اللجنة ل بد من تسويته يف معاهدة هادفة جتسد التطورا ت التكنولوجية للقرن احلادي والعرشين. ورأأى الوفد أأ

رسالت ويضمن امحلاية ادلولية من  رسالت املزتامنة يواكب الإ رسال هيئات البث التقليدية لش باكت احلاسوب، مثل الإ اإ

اتحة امحلاية الالزمة نه يعلق أأمهية كبرية عىل قامئة احلقوق لإ عامل القرصنة. وذكر الاحتاد الأورويب أأ عامل  أأ لهيئات البث ضد أأ

رسالت. ويعتقد الوفد عن قناعة راخسة فامي يتعلق  و بعد حدوث الإ رسالت محمية أأ القرصنة سواء حدثت يف أ ن واحد مع اإ

ن الامنذج اليت قدمهتا املعاهدات الأخرية يف هذا اجملال، مثل معاهدة بيجني ينبغي  ابلقضااي الأخرى املوجودة يف نص الرئيس أأ
ن تظهر من وذجاً لتوجيه معل اللجنة. وذكر الوفد احلاجة اإىل توافق واسع فامي يتعلق بدرجة امحلاية املزمع منحها لتمتكن املعاهدة أأ

ن تتوج اجلهود  عرب الوفد عن أأمهل يف أأ املس تقبلية من توفري امحلاية املناس بة لهيئات البث يف عامل تكنولويج يزداد تعقيداً. وأأ

جياد احللول حول العنارص الرئيس ية للمعاهدة وتؤدي اإىل نتاجئ انجعة.الكبرية اليت بُذلت خالل   ادلورات السابقة ابإ

علق وفد قطر أأمهية كبرية عىل املفاوضات. حيث أأكد عىل دمعه للأعضاء للوصول اإىل توافق ال راء فامي خيص و  .133

ن قطر بذلت هجوداً كبرية يف قضية القرصنة، ومن مث قدرت اخلسائر اليت تكبدهتا هيئات  املعاهدة ادلولية. وشاك الوفد أأ

البث اليت تعاين من القرصنة وكام ذكران سابقاً مل تكن هيئات البث تعاين من سعر القرصنة لكهنا اكنت يف الواقع خسائر 

عامل القرصنة اإىل تدهور قمية احملتوى وعانت هيئات البث من خسائر مماثةل للبث املس تقبيل. وتأأثر املنت جون جامعية. أأدت أأ

نه تعني  كذكل بسبب اعامتدمه عىل رسوم الرتخيص املمنوحة لهيئات البث. وأأشار الوفد اإىل تأأثري ذكل عىل املس هتلكني، وأأ
حلقت الرضر  ن هيئات البث والقرصنة أأ نتاج. وتلخيصاً ملا س بق، أأشار الوفد اإىل أأ عىل هؤلء املنتجني الامتناع عن متويل الإ

ن  ول خطوة مؤثرة. كام أأشار الوفد اإىل الولية اليت منحهتا امجلعية العامة ابمجليع. وأأشار الوفد اإىل أأ النظر يف املعاهدة اكن أأ

عرب الوفد عن تطلعه اإىل العمل مع مجيع الأعضاء بغية الوصول اإىل توافق  للجنة ملتابعة معلها حنو عقد مؤمتر دبلومايس. وأأ

ء اإىل اعامتد موقف مرن لس تكامل هذه املفاوضات للوصول اإىل اتفاقية ال راء فامي خيص القضااي الرئيس ية. ودعا الوفد الأعضا

عرب الوفد عن تطلعه اإىل اس تضافة مؤمتر  ن تقدم ضامانت دولية محلاية هيئات البث. كام أأ متعددة الأطراف من شأأهنا أأ
ن قطر س تدمع هجود ادلول الأعضاء فامي خي ص معل اللجنة بشأأن دبلومايس لتوقيع املعاهدة. وأأشار الوفد كذكل اإىل أأ

 التقييدات والاس تثناءات.

وحتدث وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مشرياً اإىل جدوى املكس يك يف مفاوضات  .134

فقت معاهدة البث استناداً اإىل الهنج القامئ عىل الإشارة اذلي يوحض الأمهية اليت تولهيا احلكومة القامئة للملكية الفكرية. وات

مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل هدف ماكحفة قرصنة الإشارة بسبب اخلسائر الاقتصادية الكبرية اليت ترتتب 

نه اكن من الأمهية مباكن حتديث اتفاقية روما يف ضوء التطورات الأخرية يف ظل التكنولوجيا اليت  علهيا. وأأشار الوفد اإىل أأ

عرب الوفد عن تطلعه اإىل رؤية بعض التقدم يف املفاوضات تطورت لتشمل تعدد الفرص اخل رسال. وأأ اصة بعمليات الإ

احلالية فامي خيص املوضوع خالل ادلورة، ومع أأخذ ذكل يف الاعتبار، رحب الوفد بدعوة امجلعية العامة ملواصةل معلها حنو 
 2020ث وعقد مؤمتر دبلومايس خالل ثنائية الوصول اإىل توافق ال راء حول القضااي الرئيس ية فامي خيص حامية هيئات الب

2021. 
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قر  .135 نه أأ كوادور البياانت اليت أأدىل هبا وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وذكر أأ يد وفد الإ وأأ

صاد الاجامتعي للمعرفة ابحلقوق اجملاورة لهيئات البث اليت تناولها الفصل الرابع من الترشيعات الوطنية واملدونة العضوية لالقت

بداع والابتاكر. ورحب الوفد ابلوثيقة  اليت حتوي نصاً موَحداً مراجعاً حول التعريفات وحامية الهدف  SCCR/39/4والإ

خرى. واتفق الوفد عىل رضورة الزتام اللجنة بولية امجلعية العمومية لس نة  رمغ  2007واحلقوق املزمع منحها يف موضوعات أأ
ن اللجنة ل ت  زال حباجة اإىل تناول القضااي الفنية الأخرى مثل النطاق.أأ

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وشكر الوفد الرئيس عىل ما قدمه من نص  .136 يد وفد مالوي البيان اذلي أأدىل به وفد أأ وأأ

حّرز خالل ادلور ة الثامنة مراجع سيشلك أأساساً للمناقشات حول حامية هيئات البث. وأأشار الوفد اإىل التقدم اذلي أأ

عرب عن تطلعه اإىل مفاوضات ملموسة حول بقية القضااي اخلاصة مبوضوع  والثالثني السابقة للجنة حق املؤلف ومن مث أأ

امحلاية واحلقوق املزمع منحها ونطاق امحلاية للوصول اإىل اتفاق رسيع حول هذه القضااي هبدف عقد مؤمتر دبلومايس خالل 

 امجلعية العامة. تبعاً لتلكيف 2021-2020الثنائية 

ن  .137 نه قدم ادلمع لعملية وضع الصيغة الهنائية املبكرة ملعاهدة متوازنة محلاية هيئات البث. ويرى الوفد أأ وذكر وفد الهند أأ

اللجنة س تعمل عىل حتليل اهامتهما ملصلحة لك الأعضاء فامي خيص القضااي الرئيس ية ويه التعريفات والنطاق وموضوع امحلاية 

نه سيس متر يف املشاركة واحلقوق املزم ع منحها لهيئات البث للوصول اإىل مرشوع نص متوازن ومقبول. وأأشار وفد الهند اإىل أأ

جياد حل مجليع املسائل العالقة بروح التعاون بني الأطراف  البناءة يف مداولت اللجنة، اإىل جانب ثقته يف قدرة اللجنة عىل اإ
 املتعددة.

يران )مجهورية  .138 عرب وفد اإ مية( عن امتنانه للعمل املمثر يف اإعداد نص موحد مراجع يف نسق جديد. وأأشار الإسال -وأأ

ن عىل  ن اللجنة دلهيا فرصة فريدة لعامتد معاهدة تريض مجيع الأطراف وأأحصاب املصلحة يف اجملمتع. وأأوحض الوفد أأ الوفد اإىل أأ
ل تقيد نفاذ اجملمتع اجملاين اإىل املعارف لوضع معاهدة لصاحل أأ  ن البث التقليدي ظل أ لية اللجنة أأ حصاب احلقوق. وأأضاف الوفد أأ

و  قوى أأ مركزية للنفاذ اإىل املعلومات واملعارف والثقافة يف الكثري من ادلول. ومن مث يتعني عىل اللجنة جتنب منح حقوق أأ

ن تفرض تاكليف اإضافية عىل امجلهور وتؤثر عىل النفاذ اإىل حمتوى البث. اكنت و لية امجلعية العامة حقوق اإضافية من شأأهنا أأ

ن ينحرص تعريف البث عىل التعريف التقليدي ونوع  منحرصة فقط يف هيئات البث ابملفهوم التقليدي. ومن مث ل بد من أأ

رسال اذلي تس تخدمه هيئات البث التقليدية. واستناداً اإىل املداولت اليت جرت خالل ادلورات السابقة، اكنت هناك  الإ
ادلول الأعضاء فامي خيص نطاق املعاهدة حيث أأشري اإىل توس يع نطاق املعاهدة لتطبيقها عىل حمتوى وهجات نظر متباينة بني 

ن التعريف اذلي حيويه  نرتنت من خالل هذا التوس يع. وشدد الوفد عىل أأ رسال عرب الإ نرتنت الأصيل ومن مث معليات الإ الإ

ن يضمن اليقني القانوين ويصاغ عىل هذا النحو  للحيلوةل دون التفسريات اخملتلفة والفهم املتباين يف الصك ل بد من أأ

رسال عرب الش باكت احلاسوبية اإىل توضيح أأكرث، رمبا يف صيغة بيان متفق  املس تقبل. عىل سبيل املثال، حيتاج مصطلح الإ

ول الأعضاء عليه للمساعدة عىل الوصول اإىل فهم مشرتك بني ادلول الأعضاء. هناك حاجة اإىل مزيد من املناقشات بشأأن ادل
عرب الوفد عن تطلعه اإىل وضع صك مناسب وفعال من خالل هنج قامئ عىل  يف ظل الإشارة اإىل وجود بعض القضااي. وأأ

عرب الوفد كذكل عن تطلعه اإىل الاس امتع اإىل وهجة نظر الرئيس بشأأن النص املراجع املوحد واختالفه عن  الإشارة. وأأ

 اليت س ترتك للمشاورات غري الرمسية. اإضافة اإىل التعليقات SCCR/38/10الوثيقة 

عرب عن تطلعه للعمل مع الرشاكء ادلوليني للوصول اإىل  .139 ووافق وفد كندا عىل أأمهية حق البث ملاكحفة القرصنة وأأ

حل معيل متبادل للمعاهدة. أأوحض الوفد وهجة نظر كندا الشامةل عن مرشوع املعاهدة وذكل أأمالً يف حتقيق التقدم يف العمل 
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توضيح الأرضية املشرتكة اليت قد تتشاركها ادلول الأعضاء. يوفر القانون الكندي حامية فردية ومينع من القرصنة من خالل 

رسال حمددة لالإشارة. مُصم منوذج امحلاية انبعاً من احلاجة  جناز معليات اإ بعدة طرق ل تتطلب رمغ ذكل ترخيص هيئة البث لإ

راضهيا الواسعة اليت تضم املناطق النائية. ساعد هذا دولهتم عىل اإىل تسهيل التوزيع الواسع لبعض معليات ال بث احملددة عىل أأ

احلفاظ عىل الهوية الوطنية والرتاث الثقايف واللغوي املتنوع والنفاذ اإىل املعلومات املهمة. اس تمكلت مجموعة من معليات امحلاية 
وق احلرصية الأخرى فامي يتعلق ابلإشارات وحمظورات الأخرى عن طريق هيئات البث حق اإعادة البث احملدود شامةل احلق

ماكحفة القرصنة املتعددة ونظام الرتخيص القوي لأهجزة اإعادة البث وامحلاية الاكمةل حلق املؤلف فامي خيص احملتوى وجتميعات 

نتاج بث الفعاليات احلية مبا يف ذكل الفعاليات الرايضية  احلية. نُفذت هذه اإشارات البث اخلاصة بأأايم بث الهيئات واإ

جراءات اخملتلفة من خالل نظم أأساس ية متعددة مهنا عىل سبيل املثال ل احلرص ترشيعات حق املؤلف الوطنية. ويف ضوء  الإ

ن عىل الأطراف  هذه الأولوايت الوطنية وجوانب النظام وحتس باً ملرور ادلول الأعضاء الأخرى بتجارب مماثةل، ترى كندا أأ
ن تتحىل ابملرونة للحفاظ عىل نظام بث حميل يكفل ضامانت مماثةل تشمل املرونة لختيار املتعاقدة عىل معاهد ة بث هنائية أأ

عرب الوفد عن تطلعه اإىل هذه املناقشات  جراءات ميكن من خاللها تنفيذ حامية الإشارة. وأأ صك س ياسة حملية مناس بة واإ

عرب عن أأمهل  يف الوصول اإىل فهم متبادل ابلإضافة اإىل حتديد التنازلت ومناقشات القضااي ذات الصةل خالل ادلورة كام أأ

نظمة البث اخملتلفة لدلول الأعضاء اليت ُوضعت عىل حنو مماثل رداً عىل الشواغل الثقافية  عند الرضورة من أأجل استيعاب أأ

 والعملية.

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأشار الو  .140 يد وفد كينيا البيان اذلي أأدىل به وفد أأ وىل وأأ ن كينيا اكنت من بني أأ فد اإىل أأ

، اقرتاحاً ونص معاهدة بغية الإسهام والتيسري يف الاعامتد املمكن للمعاهدة 2003ادلول اليت قدمت لأمانة الويبو يف عام 

قر الوفد بنص الرئيس اجلديد اذلي حتويه الوثيقة  ثْرهتا وزادت من أأمهي SCCR/39/4احملَدثة بشأأن هيئات البث. وأأ هتا اليت أأ
من خالل اإدراج اقرتاحات قدهما معظم املندوبني ابلإضافة اإىل هذه الاقرتاحات ل س امي املقدمة من وفود الأرجنتني 

ثراء والرتكزي يف  ن نص الرئيس تطلب مزيداً من الإ والولايت املتحدة الأمريكية اليت عاجلت نطاق امحلاية. وأأشار الوفد اإىل أأ

اد يف التعريفات واملعامةل الوطنية واجملالت الأخرى اليت تتطلب حتقيق توافق ال راء. جتدر اجملالت ذات الصةل بدرجة احلي

ن بعض الاقرتاحات املقدمة من كينيا س تكون متوافقة مع التقاليد اليت وضعهتا الويبو يف وضع القواعد وخاصة يف  الإشارة اإىل أأ

الأداء والتسجيل الصويت وكذكل معاهدة بيجني بشأأن الأداء  تطبيق بعض الأحاكم اخملتربة اخلاصة مبعاهدة الويبو بشأأن
السمعي البرصي. وأأشار الوفد اإىل وجود توافق كبري يف ال راء بشأأن بعض اجملالت ذات الصةل مبوضوع امحلاية. وأأشار الوفد 

ن هذا رخس درجة من التقارب الاكيف. وأأشار الوفد فامي يتعلق ابحلقوق املزمع منحها اإىل أأ  نه اكن هناك توافق اكٍف يف اإىل أأ

ن اجلانب الوحيد اذلي يفتقر اإىل توافق ال راء ومن مث س تحث كينيا  ل أأ ال راء حول احلق احلرصي الوحيد فامي خيص البث، اإ

ن الاعامتد عىل الاقرتاحات اليت  الأعضاء عىل الرتكزي عليه هو الوصول اإىل توافق ال راء حول نطاق امحلاية. واقرتح الوفد أأ

هتا وفود الولايت املتحدة الأمريكية والأرجنتني ستشلك أأساساً جيداً ميكن من خالهل حتقيق التقدم خالل اجامتع جلنة قدم
ن يكون  نه سيشارك مشاركة بناءة ويسهم يف حتقيق الولية احلالية للجمعية العامة. جيب أأ حق املؤلف. وأأشار الوفد اإىل أأ

والأمناط اجلديدة لتوصيل الإشارة ومنصات الاس تخدام التابعة لهيئات البث التقليدية. الصك الهنايئ حديثاً ويراعى املس تقبل 

ن تعمل جلنة حق املؤلف عىل توضيح تكل اجلوانب حيث ل يزال هناك بعض التقارب هبدف  ومن مث أأوىص الوفد برضورة أأ

ن البث مسأأةل ظلت معل ن  20قة ملا يزيد عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب وقت ممكن مع مراعاة فكرة أأ عاماً. ورأأى الوفد أأ

ن العداةل قد تأأخرت.  هيئات البث اكنت ترى أأ
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يد وفد الأرجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأشار الوفد اإىل  .141 وأأ

ن يسمح ابلتعايش مع أأحصاب ا ن النص املوحد للصك ادلويل من شأأنه أأ حلقوق الأخرى بنظاهمم، رمغ كونه جزءاً من سلسةل أأ

ن املنتجني ومنظامت الإدارة  القمية الفردية. ويعين هذا اعامتد أأحصاب احملتوى عىل نشاط هيئات البث. وأأشار الوفد اإىل أأ

حيث  امجلاعية اإضافة اإىل ما يقرب من نصف دخل منظامت الإدارة امجلاعية قد حصلت عليه هيئات البث يف الأرجنتني
ميثل ذكل ادلخل الرئييس للكثري من هيئات البث اليت من دونه ل ميكهنم مواصةل العمل. مفن دون هيئات البث، لن يكون 

هناك رعاة. وحقق التنوع الثقايف كذكل اس تفادة من البث والتوصيات به بفضل هيئات البث. وأأشار الوفد اإىل الفائدة الأكرب 

نرتنت. وأأضاف  اليت حققها امجلهور من البث من حيث اإماكنية الاس امتع اإىل احملتوايت يف أأي وقت من خالل البث عرب الإ

ن تكون هيئات البث تفاعلية ويف حال عدم توفري هيئات البث خلدمات مواكبة حرصية، سينظرون  ن امجلهور طلب أأ الوفد أأ

خرى حيث حيتاج امجلهور اإىل النفاذ اإىل املعلومات. حتصل هذه امل صاحل عىل امحلاية يف هذه الوثيقة. يف الوقت يف خيارات أأ
و امحلاية غري املناس بة؟ تعمل امحلاية غري املناس بة  اذلي تبدو فيه املنافع واحضة، يربز سؤال من املس تفيد من انعدام امحلاية أأ

ن هناك حاجة ماسة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف هذا الصدد. وأأشار الوف ن توحيد يف صاحل القرصنة فقط، ما يعين أأ د اإىل أأ

الثقافتني القانونيتني، وحامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة مبوجب اتفاقية روما واحلقوق الأخرى لالإشارة والتثبيت. وأأوحض 

جياد حل لالإشارات غري احملمية حبق املؤلف. وحتتاج هيئات البث اإىل حق مس تقل لتحقق الاس تفادة من  الوفد احلاجة اإىل اإ

شارهتا، ما س يقود اإىل نص متفق عليه بشأأن موضوع ونطاق امحلاية. لك طرق اإعادة البث  اخلاص ابإ

ن تقدمي معل حق املؤلف اكن متنوعاً مع تطوير تقنية الش باكت حيث مل تُقَدم خدمات البث  .142 وأأشار وفد الياابن اإىل أأ

حناء من خالل هيئات البث حفسب، بل من خالل هيئات البث الش بيك كذكل، وأأصبحت هذه اخلدمات منت رشة يف أأ

ضافة اإىل ذكل،  ن البث اذلي تقدمه هيئات البث الرتوجيية س يكون هل دور همم يف نرش الأعامل. واإ العامل. وأأشار الوفد اإىل أأ
اكن البث مرتبطاً بعدد من الطرق بسبب جانبه العام ومن مث الأدوار العامة للجمهور للنفاذ اإىل خمتلف الأعامل واملعلومات. مل 

ن تكون امحلاية ادلولية للبث قابةل للتحقيق  تؤخذ امحلاية ادلولية للبث يف الاعتبار لفرتة طويةل. ويف ضوء ذكل، ل بد من أأ

ن جترى النقاشات بشأأن حامية البث يف ظل حامية هيئات البث التقليدية واستناداً اإىل  عرب الوفد عن أأمهل أأ عىل الفور. وأأ

د املعاهدة يف أأقرب وقت. اكن موضوع امحلاية واحلق املزمع منحه مس متراً. ودعا هبدف اعامت 2007ولية امجلعية العامة لس نة 

الوفد اإىل مناقشات موسعة بشأأن موضوع امحلاية خاصة فامي يتعلق بوضع هممة. هناك بعض احلالت اليت وضعت خاللها 
ن نه اكنت هيئات البث التقليدية والبث الش بيك الربانمج ذاته عرب اخلدمات حسب الطلب عرب الإ رتنت. واقرتح الوفد اإىل أأ

للجنة مناقشات بشأأن ما اإذا اكن هناك أأساس منطقي لختالف املعامةل بني هيئات البث التقليدي والبث الش بيك مبوجب 

وجه التشابه بني اخلدمات حسب الطلب عرب مؤسسات البث التقليدية وهيئات البث  املعاهدة اجلديدة، استناداً اإىل أأ

ن الرضوري حامية البث مع حامية احلقوق اجملاورة سعياً وراء الوصول اإىل حل مناسب لهذه القضية. وأأشار الش بيك. واكن م

ن امحلاية احلالية لهيئات البث التقليدية تعمتد يف أأساسها عىل وجود اإشارة البث اخلطي، ومن مث تتحمل هيئات  الوفد اإىل أأ
ح الوفد تأأييد توفري هنج مرن محلاية هيئات البث لختتام جدول الأعامل البث مسؤولية حمتوايهتا وبرجمة البث اخلطي. واقرت 

القامئ والوصول ابملعاهدة اإىل املس توى العاملي وذكل فامي يتعلق ابختالفات نظام الالحئة واختالفات نظام حق املؤلف 

عرب الوفد  عن اس تعداده للمشاركة يف مزيد واختالفات اخلدمات احلالية اليت تقدهما هيئات البث بني ادلول الأعضاء. وأأ

 من املناقشات البناءة.

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية كام قدم دمعه للك الإعالانت لتحقيق  .143 يد وفد بوركينا فاسو البيان اذلي أأدىل به وفد أأ وأأ

ن متنع الاس تغالل  معلية منح متوازنة للحقوق. ورحب الوفد بذكر معلية اخلطوات الثالث يف النص، واليت من شأأهنا أأ
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قر الوفد ابحلقوق اجملاورة لهيئات البث ودعا اإىل توافق ال راء اذلي قد يكون مفيداً للك أأحصاب املصلحة مث يف  احملمتل. وأأ

 الهناية عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة.

ية العامة للويبو واصل وفد الولايت املتحدة الأمريكية دمعه لتحديث حامية هيئات البث مبوجب رشوط ولية امجلع .144

، اليت دعت اإىل اعامتد هنج يعمتد عىل الإشارة لتوفري امحلاية لأنشطة هيئات البث ابملفهوم التقليدي. ويف 2007-2006لس نة 

رسال  ن تكون امحلاية أأكرث تركزياً. وطالب الوفد ابلرتكزي عىل اإعادة اإ اإطار الاتساق مع معل تكل الولية، رأأى الوفد رضورة أأ

برز املشألك اليت تواهجها هيئات اإشارة الب نرتنت ابعتبارها أأ ث بدون ترصحي اإىل امجلهور عرب مجيع املنصات، مبا فهيا ش بكة الإ
ن التغريات التكنولوجية الرسيعة اليت تشهدها صناعة البث فضالً عن املعامةل القانونية عىل  البث اليوم. ويف الوقت نفسه، فاإ

مام وضع املعايري ادلولية. وذكر الوفد صعوبة التوصل اإىل توافق يف ال راء حول قضااي املس توى ادلويل تطرح حتدايت مجة أأ 

بدى الوفد سعادته بشأأن التقدم امللموس اذلي مت  أأساس ية مثل موضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها مبوجب املعاهدة. وأأ

ن تؤدي اإىل حتقيق قدر أأكرب من توافق ال راء حول حتقيقه عىل مدار الأشهر العديدة املاضية يف تطوير الأفاكر اليت ميكن أأ 

القضااي املطروحة. ومع ذكل، تأأخذ الوفود الوقت املطلوب للتداول نظراً للتعقيد اذلي تكتس يه القضااي عىل الصعيدين 
ثناء هذه ادلورة وادلورات الالحقة . وعىل أأساس القانوين والتكنولويج. وتوقع الوفد اس مترار هذه املداولت يف س ياق بناء أأ

التقدم احملرز يف ادلورة وادلورات املس تقبلية، قد تصل ادلول الأعضاء اإىل وضع أأفضل يُمكهّّنا من تقيمي توصية حممتةل اإىل 

 امجلعية العامة بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث.

ن قضية البث متثل حتدايً كبري  .145 اً لكولومبيا. وكشف الوفد عن وجود س ياسات هممة يف وأأشار وفد كولومبيا اإىل أأ

ن هذا الأمر منح هيئات البث دوراً همامً يف نقل املصنفات احملمية مبوجب  بداعية، وأأ احلكومة للتشجيع عىل الصناعات الإ

غ الأمهية ابلنس بة اإىل احلقوق اجملاورة، والنفاذ اإىل املعلومات، وهيألك املنتجات ذات التنوع الثقايف، وقد اكن ذكل أأمراً ابل

ن املناقشة حول حامية حقوق هيئات البث اكنت هممة وتامتيش مع ولية اللجنة. وأأكد الوفد عىل الأمهية  كولومبيا. وذلكل، فاإ

البالغة ملعاجلة املسائل الفنية من أأجل التوصل اإىل فهم مشرتك للتعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق الأخرى. وتقدم الوفد 
خرى يف ابلشكر اإىل  الرئيس عىل التقدم احملرز يف املناقشات القامئة عىل النص املوحد بشأأن احلقوق املزمع منحها مع قضااي أأ

واليت تعكس بعض البنود املهمة للغاية اليت قد تكون مفيدة ملناقشات اللجنة. وشدد الوفد عىل دمعه  SCCR/39/4الوثيقة 

نه يتعني عىل اللجنة مواصةل العمل عىل نص مشرتك يسمح  للصك املوحد املُلزّم قانونياً بشأأن حامية هيئات البث وأأشار اإىل أأ

لتبين معاهدة معنية حبامية هيئات البث مبا يامتىش مع الولية املمنوحة.  2021-2020بعقد مؤمتر دبلومايس خالل ثنائية 

نه يدمع التفاوض بشأأن صك دويل حممتل س يكون ُملزماً مبا ي امتىش مع املعاهدات ادلولية القامئة، ل س امي وأأشار الوفد اإىل أأ
 اتفاق تريبس واتفاقية روما.

نه توجد أأحاكم رمبا اكنت رضورية ملعاجلة  .146 يكولوجيا املعرفة اإىل مسأأةل القرصنة وذكر أأ وأأشار ممثل املؤسسة ادلولية لإ

مبوجب حق املؤلف ل س امي يف بث  مسائل القرصنة بشلك أأفضل، مع يف الأخذ يف الاعتبار حقيقة وجود ثغرات يف امحلاية
عرب الوفد عن قلقه من مدة امحلاية البالغة  رسال  50الأحداث الرايضية، عىل سبيل املثال. وأأ عاماً عقب لك اإعادة اإ

وسع من حق املؤلف مبوجب املعاهدة، حىت يف احلالت اليت مل تبدع فهيا  للمحتوى املقرتحة يف املعاهدة، واحملددة عىل نطاق أأ

ن حتصل هيئات البث عىل  هيئة نه من غري العادي أأ و حىت تسدد مقابهل. ورأأى املمثل أأ و ترخصه أأ و متتلكه أأ البث حمتوى أأ

نفسهم. ويفرض هذا تقييدات  و املبدعني أأ و ترخصها مقارنةً بأأحصاب حق املؤلف أأ و متتلكها أأ حامية أأطول لأش ياء مل تبدعها أأ

ن واس تثناءات أأكرث تقييداً مبوجب املعاهدة.  ن ذكل يقترص حفسب عىل البث التقليدي. وأأشار املمثل اإىل أأ واملفهوم هو أأ
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ن مواقع البث  خدمات البث اليت اكنت تتعارض مع البث التقليدي بدون تكل احلقوق اكنت انحجة للغاية. وأأشار املمثل اإىل أأ

لهيا، ولكن العمالء يفضلون من يدفعون مثل س بوتيفي ونيتفلكس س تجد الس بل القانونية للحصول عىل امحلاية اليت ل حتتاج اإ 

نه يف حاةل تضييق نطاق املعاهدة حسب اقرتاح وفد  نفسهم من خالل التشفري. واقرتح املمثل أأ نظري خدمات البث وحيمون أأ

نفاذ تدابري مواهجة القرصنة  قصرية الولايت املتحدة الأمريكية فاإهنا، استناداً اإىل ثغرات امحلاية وبعض املسائل املتعلقة ابإ
 الأجل، س تكون حفسب مبثابة صك معقول وقابل لالإدارة بشلك أأكرب بكثري.

ن الاقرتاح احلايل ملعاهدة البث ل خيضع حلق املؤلف Communiaوذكر ممثل امجلعية ادلولية املعنية ابملكل العام ) .147 ( أأ

بداعي ن ذكل اإشاكيل للغاية  واحملتوى اخلاضع للرتاخيص اجملانية غري الاس تئثارية مثل تراخيص املشاع الإ ويرى أأ

ن الاقرتاح اخلاص ابلس تثناءات يف نص الرئيس قدم اس تثناءات ضيقة النطاق محلاية  ضافة اإىل ذكل، فاإ للمس تخدمني. واإ

نه ميكن لدلول توس يع نفس الاس تثناءات  املس تخدمني قامئة للمصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف. وذكر مرشوع النص أأ

ن ذكل فرض قيود قانون دويل  القامئة حلق املؤلف، أكيد ميكن لدلول اختيار عدم فعل ذكل. وأأشار املمثل اإىل أأ ولكن ابلتأ

جديدة عىل اعامتد التقييدات والاس تثناءات لأطراف اتفاقية روما واكن أأكرث تقييداً من اتفاقية برن اليت تضمنت اس تثناءات 
وح هبا للأغراض التعلميية والأغراض الأخرى. واكنت أأحاكم اإلزامية لالقتباسات واس تخدام اليوم والاس تثناءات املسم

الاس تثناء يف معاهدة البث هممة بشلٍك خاص وخمتلفة عن املسائل املتناوةل يف معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل 

ف. ومن أأجل الصويت ومعاهدة بيجني لأهنا قد تضيف طبقة من ختليص احلقوق املتعلقة ابحملتوى احملمي مبوجب حق املؤل

ضافة اإىل  نه سيمت اعامتد تقييدات واس تثناءات اإلزامية. واإ جتنب خلق عقبات جديدة للنفاذ اإىل الثقافة واملعارف واملعلومات، فاإ

و مفتوحة الرتاخيص.  ذكل، مل يمت ختصيص أأي حقوق عىل املصنفات املوجودة يف املكل العام أأ

عرب ممثل امجلعية الياابنية لهيئات البث التج .148 ارية عن تقديره جلهود الرئيس يف حتسني النص املوحد واملراَجع يف وأأ

ن الوثيقة س تكون مفيدة للمناقشة البناءة. واعمتدت  SCCR/39/4شلك معاهدة، واليت اكنت واردة يف الوثيقة  وأأشار اإىل أأ

خرى ينبغي اختاذلكن و  ،امجلعية العامة التوصيات بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس ها قبل عقد مؤمتر اكنت هناك خطوة أأ
لتوصل اإىل اتفاق يف ال راء حول املسائل الأساس ية، مبا يف ذكل النطاق احملّدد وموضوع امحلاية واحلقوق ، ويه ادبلومايس

ن مبدأأ املعاهدة ادلولية اكن س يضع املعيار الأدىن وميثل نتاجاً للمواءمة. وأأشارت امجلعية، استناداً  املزمع منحها. وذكر املمثل أأ

، اإىل مسأألتني خبصوص املوضوع واحلقوق املزمع منحها، وهام نقطتان من النقاط حمل الرتكزي ابملناقشة مع الأخذ اإىل  هذا املبدأأ

يف الاعتبار الوضع الراهن داخل جلنة حق املؤلف حيث مل تمتكن ادلول الأعضاء من التوصل اإىل اتفاق يف ال راء بسبب 

رسالت املؤجةل اختيارية للتغلب عىل الاختالف الأوضاع احمللية اخملتلفة. وابلنس بة مل ن تكون حامية الإ وضوع امحلاية، ميكن أأ
عطاء لك بدل الفرصة لتقدير نوع التدابري اليت ينبغي تقدميها، ما  نه س يكون من الأفضل اإ يف الرأأي. وفامي يتعلق ابحلقوق، فاإ

يضاً عقد دورة خاصة هتدف دام يعمل هذا البدل عىل ماكحفة القرصنة اليت تعترب الهدف الرئي يس للمعاهدة. واقرتح املمثل أأ

 اإىل تسارع مزتايد للمناقشة حنو اعامتد املعاهدة.

ن مقاطع الفيديو اليت  .149 وأأوحض ممثل مؤسسة اكريزما اخملاطر مستشهداً حباةل تسجيل مباراة كرة قدم. وأأشار املمثل اإىل أأ

و خارج أأهجزة التلفزيون اكن يمت حسهبا ابس مترار من هذه املنصات تبلغ مدهتا بضع ثواٍن فقط اليت مت تسجيلها يف املل عب أأ

بدعوى أأهنا متثل خمالفات حلق املؤلف. وحدث ذكل بشلك تلقايئ بدون أأي اس تعراض عام اإذا اكنت مصنفة مبوجب 

ن الأشخاص اذلين يأأخذون بعضاً من هذه الفيديوه ات مل يكونوا الاس تخدام العادل والتقييدات والاس تثناءات، ويبدو أأ

نفسهم منهتكني حلق املؤلف عىل هذه املنصات. خصوصاً، عندما  املتأأثرين الوحيدين. ويشمل ال خرون الفنانني اذلين وجدوا أأ
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ن تكون اللجنة قادرة، من خالل الإشارة اإىل بعض  عرب املمثل عن أأمهل يف أأ تتعلق مبصنفات أأصلية من هؤلء الفنانني. وأأ

ن ت ثريها املناقشة، عىل التوصل اإىل س بل جديدة لتنفيذ حق املؤلف، ولكهنا يف حاجة اإىل توازن اخملاطر اليت ميكن أأ

خبصوص الاس متتاع ابحلقوق الرئيس ية. وحث املمثل الأعضاء عىل وضع املصلحة العامة يف الاعتبار وكذكل احلقوق 

 الأساس ية.

ن املعاهدة اكنت رضورية ARIPIة الفكرية )وأأشار ممثل احتاد هيئات البث الأيبريية الأمريكية من أأجل امللكي .150 ( اإىل أأ

ن يكون النطاق مامتش ياً مع أأحصاب احلقوق ال خرين.  للغاية لهيئات البث وهيئات البث التليفزيوين حول العامل وطلب أأ
ق. واكن واستشهد املمثل ابتفاقية روما حيث اكن للفنانني وفناين الأداء ومنتجي التسجيالت الصوتية عدد معني من احلقو 

عدد من املعاهدات ادلولية القامئة، ومع مواصةل العمل عىل معاهدة البث، اقتنعت اللجنة بأأن معاهدة  1996هناك عقب عام 

ن  ورواب عن طريق اإس بانيا، واكنت هممة لأنه ميكن أأ جديدة س ُتجرى قريباً ولكن شهدت أأمرياك الالتينية عالقة حمددة مع أأ

قل من امحلاية يف عدد  تكون هناك معاهدة ذات معايري و أأ ورواب حبقوق معينة واكن هناك درجة أأكرب أأ قرار يف أأ دنيا. ومت الإ

من ادلول. وأأشار احتاد هيئات البث الأيبريية الأمريكية من أأجل امللكية الفكرية اإىل قلقه البالغ لرؤية حقوق مؤلف وحقوق 
املثال اكن ذكل ميثل حتدايً كبرياً يف احلقوق اجملاورة. وجيب جماورة معينة ل جيرى متثيلها عىل النحو الأنسب. عىل سبيل 

حامية الفنانني واملنتجني من خالل تقدمي معاهدة مرشوعة. ودعا املمثل ملعاهدة تامتىش مع املعاهدات السابقة. . وأأشار املمثل 

ن دافع الاحتاد مل يكن الرحب مطلقاً، وكذكل هو املوقف لبعض هيئات البث اليت م ، 100ر عىل تأأسيسها حنو أأكرث من اإىل أأ

نه س يكون من املؤسف اس مترار وجود نفاذ جماين بسبب عدم الاعرتاف بعمل املبدعني.  وأأشار اإىل أأ

ثراء املناقشة  .151 وحث ممثل مركز البحث والإعالم يف جمال حق املؤلف الأعضاء عىل الاس تفادة القصوى من الفرصة لإ

ن امجلعية العامة  SCCR/39/4ء حول املسائل الأساس ية بناءً عىل الوثيقة بصورة أأكرب للوصول اإىل توافق يف ال را حيث اإ

داة هممة للتواصل حول  نرتنت اكن أأ ن الإ قد اعمتدت توصية ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف. وأأشار املمثل اإىل أأ

و منطقة. وخب نه متت الإشارة اإىل العامل، ومع ذكل اكنت قوانينه الاجامتعية خمتلفة يف لك دوةل أأ صوص هيئات البث، فاإ
ن توفري الوظيفة الاجامتعية اخلاصة هبا عن  الوظيفة الاجامتعية للتواصل عىل أأهنا القاعدة الأكرث أأمهية محلايهتا. ورمغ ذكل، فاإ

 وضع حل طريق حتديد نوع تدابري النقل اكن نسبياً حسب الصةل ابلوضع احمليل للك دوةل. ودعا املمثل يف ضوء ذكل اإىل

اختياري يف جمال موضوع امحلاية تقبهل لك دوةل. وس يخضع تدبري التنفيذ اخلاص هبذه املعاهدة للتنظمي بواسطة القانون اخلاص 

نه ل داعي لأن تكون  5من املادة  2بلك طرف من الأطراف املتعاقدة، مثل الفقرة  من اتفاقية برن. وأأشار املمثل اإىل أأ

نه ميكن للأطراف املتعاقدة التنفيذ بواسطة مجموعة من القواعد املتنوعة  القوانني احمللية مقترصة عىل قوانني حق املؤلف وأأ
اخلاصة حبق املؤلف. وحث املمثل اللجنة عىل صياغة وثيقة معل، عالوة عىل مرشوع اقرتاح أأسايس يستند اإىل روح 

 املواءمة.

فاد بأأن وأأشار ممثل مؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات اإىل أأ  .152 ثرت عىل النفاذ حملتوى البث وأأ ن حقوق البث أأ

ولً،  ن احلق اجلديد ل خيلق معوقات للنفاذ اإىل هذا احملتوى. وأأشار املمثل اإىل معيارين هممني. أأ ن تضمن أأ املكتبات علهيا أأ

ن تامتىش الاس تثناءات عىل الإشارة مع الاس تثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وجيب  ل تكون مدة حامية جيب أأ أأ

ن النص املوحد املراَجع يف الوثيقة  مل يتناول  SCCR/39/4الإشارة أأكرب من مدة حامية احملتوى اذلي حتمهل. وذكر املمثل أأ

لكتا املسأألتني. واكنت املادة اخلاصة ابلتقييدات والاس تثناءات اختيارية وليست اإلزامية. ومل تسمح ابلس تثناءات الإلزامية كام 

عداد النسخ بأأنساق ميرّسة يف معاهدة مراكش، وقوانني مثل هو ا خرى مثل الاقتباس يف اتفاقية برن، واإ حلال يف معاهدات أأ
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ن تكون  توجيه الاحتاد الأورويب بشأأن حق املؤلف يف السوق املوحد الرمقي للحفاظ عىل الرتاث الثقايف. وينبغي أأ

ن تكون قادر  خرى وفقاً لالحتياجات الوطنية. واكنت مدة الاس تثناءات اإلزامية وجيب عىل ادلول أأ ة عىل تقدمي اس تثناءات أأ

حامية الإشارة أأطول عىل حنو فعال من مدة احملتوى، ومن خالل السامح برساين حقوق ما بعد التثبيت عىل جمرد اإعادة 

ن يزيد  ن ذكل من شأأنه أأ ن تكون مدة املعاهدة دامئة. ورأأى املمثل أأ رسال أأصبح من احملمتل أأ من تفامق مسأأةل املصنفات الإ
ل ترسي عىل جمرد  ن تكون مدة امحلاية قصرية للغاية وأأ اليتمية يف الوقت اذلي تعمل فيه ادلول عىل معاجلة املسأأةل. وجيب أأ

ن يتناول النص هذه القضااي لضامن النفاذ العادل اإىل املناطق الاجامتعية والتعلميية ومناطق املصلحة  رسال. وجيب أأ اإعادة الإ

و الرتخيص مبوجب ترخيص حمتوى مفتوح.ال  عامة، ومحلاية النفاذ اإىل احملتوى يف املكل العام أأ

يكولوجيا املعرفة،  .153 وأأكد ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها عىل وهجات نظر ممثيل املؤسسة ادلولية لإ

خرى يف حتقيق دور وامجلعية ادلولية املعنية ابملكل العام، ومؤسسة اكريزما وأ خرين. وأأش ار املمثل اإىل وجود تعقيدات كثرية أأ

املصلحة العامة التقليدي املمتثل يف احلفاظ عىل التعلمي والبحث ودمعهام. وأأشار املمثل اإىل احلاجة اإىل البساطة والوضوح، 

ن هذه اخملاطر تزيد من اح ن يصبح أأحد ومع ذكل، اكن العمل أأكرث صعوبة من جراء اإضافة حقوق جديدة، ل س امي وأأ امتلية أأ
و  ن اإضافة حقوق جديدة قد يرسي لفرتة أأطول وقد ل حتتوي عىل اس تثناءات متساوية أأ املصنفات يتاميً. وأأشار املمثل اإىل أأ

ن اللجنة احتاجت  نه رمغ رضورة سن قوانني جديدة بشأأن قضااي معينة، فاإ اإىل تقيمي ما اإذا اكن ذكل اإضافية. وأأوحض املمثل أأ

 وس يةل متناس بة وفعاةل يف حتقيق الأهداف املنشودة.

نه اكن  .154 وأأشار ممثل احتاد اإذاعات أ س يا واحمليط الهادئ اإىل التحدايت اليت فرضهتا التكنولوجيا عىل هيئات البث وذكر أأ

ن تغطي مجيع أأش ن املعاهدة جيب أأ نه اكن من من الرضوري اعامتد معاهدة البث. وذكر املمثل أأ نرتنت وأأ اكل القرصنة عرب الإ

ثناء ادلورة  عرب الوفد عن أأمهل بأأن يكون املرشوع جاهزاً أأ ن تتضمن املعاهدة خدمات اس تدراك الربامج. وأأ الرضوري أأ

 وفقاً لتعلاميت امجلعية العامة. 2021القادمة من أأجل تقدميه يف املؤمتر ادلبلومايس خالل ثنائية 

 الشاملية لهيئات الإذاعة عىل أأمهية وجود حامية حمدثة أأكرث قوة لإشارات البث عىل املس توى وشدد ممثل مجعية أأمرياك .155

ن القرصنة متثل مشلكة خطرية حيث ترض مبصاحل هيئات البث ومجيع أأحصاب املصلحة  ادلويل. وأأشار ممثل امجلعية اإىل أأ

ن أأي معاهدة بث  ن تكون هادفة يف ظل هذه البيئة اذلين يشاركون يف أأنشطة هيئات البث. وأأوحض املمثل أأ جديدة جيب أأ

طار الأسايس ملعاهدات  ن حتافظ عىل الإ التكنولوجية املعقدة اليت توفر طرقاً سهةل ومعقوةل التلكفة لقرصنة الإشارات وأأ
ن الويبو الأخرية فامي خيص الأحاكم املهمة مثل التقييدات والاس تثناءات وتدابري امحلاية التكنولوجية وغري ذكل.  وجيب أأ

عرب ادلتكون املعاهدة مرنة لتسمح ابلتنفيذ بطرق خمتلفة من أأجل استيعاب الأنظمة القانونية اخملتلفة خملتلف  ول الأعضاء. وأأ

ثناء هذه  املمثل عن سعادته بشأأن التقدم احملرز حىت ال ن يف النص غري الرمسي للرئيس وعن أأمهل يف اإحراز مزيد من التقدم أأ

 ادلورة.

عرب ممثل .156 مانة الويبو بشأأن لك التقدم احملرز.  وأأ احتاد الإذاعة الأورويب عن تقديره للرئيس بشأأن النص املراَجع وأأ

عرب املمثل عن أأمهل يف وضع الصيغة الهنائية للمعاهدة خالل الثنائية القادمة مع التوصل اإىل توافق أأكرب يف ال راء.  وأأ

نه عندما جتاو  وذكر ممثل .157 زت معاهدة البث اجلديدة حامية الإشارة اإىل حقوق ما بعد اجمللس ادلويل للمحفوظات أأ

ن العديد من دور احملفوظات  فاد أأ التثبيت، اكن ينبغي عىل دور احملفوظات ضامن الوصول العادل اإىل حمتوى البث. وأأ

خبار هيئات البث. وتعترب تكل املصنفات دليالً همامً عىل احلياة الاجامتع ية والثقافية تضمنت تثبيتات لربامج ونرشات أأ
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ن وجود طبقة جديدة من احلقوق اليت تؤثر عىل الوصول اإىل احملتوى  و الأمة. وذكر املمثل أأ والس ياس ية والتارخيية للمجمتع أأ

يه مبثابة حاجز اإضايف أأمام الوصول اإىل املعرفة. وسيتعني عىل دور احملفوظات التعامل مع مجموعة اإضافية من أأحصاب احلقوق 

وصول، مما خيلق تاكليف اإضافية وتعقيدا يف معلية تصفية احلقوق. وعالوة عىل ذكل، س يضيف هذا للتخيل عن حقوق ال

ن حتتوي  الأمر اإىل املشلكة الواسعة للمصنفات اليتمية، اليت مل يمت بعد التوصل اإىل حل ترشيعي مرٍض لها. وذلكل، جيب أأ
ت تكون دليالً مس تقبلياً عىل التغيريات يف التكنولوجيا ول معاهدة البث املقرتحة عىل مجموعة اإلزامية وقوية من الاس تثناءا

بالغ  ن تسمح هذه الاس تثناءات ابلس تخدام اخلاص والإ و تدابري امحلاية التكنولوجية. وجيب أأ ميكن اعتبارها ابطةل ابلعقود أأ

اتحة عن الأحداث اجلارية والاس تخدام من قبل املكتبات ودور احملفوظات والاس تخدام لأغراض التدري س والبحث، واإ

 هذه املواد للأشخاص ذوي الإعاقة.

نه رمغ وجود حقوق اس تئثارية جديدة لهيئات البث قيد الإعداد، اكن من  .158 وأأشار ممثل املؤسسة ادلولية للتعلمي اإىل أأ

حياء احلمك الوارد يف النص املوحد املراَجع يف الوثيقة  املزمع  للتعاريف وموضوعات حقوق امحلاية SCCR/36/6الرضوري اإ

خري. واقرتح املمثل بأأن قوامئ الاس تثناءات الواردة يف الوثيقة  ن  SCCR/36/6منحها ومسائل أأ ن تكون اإلزامية وأأ جيب أأ
تشمل أأحاكماً حتمي قدرة احلكومة عىل مترير مزيد من التقييدات والاس تثناءات عىل النحو املنصوص عليه يف التفاقيات 

عرب املمثل عن ن تُؤخذ بعني الاعتبار من قبل  ادلولية الأخرى. وأأ ن يمت الاس امتع اإىل خماوف املعلمني والباحثني وأأ أأمهل يف أأ

 املندوبني يف املفاوضات املس تقبلية.

ورحب وفد املغرب بقرار مجعيات الويبو يف ادلورة السابقة، واذلي جشع اللجنة عىل اختاذ قرار عقد مؤمتر دبلومايس  .159

ن جلنة حق املؤلف تعمل يف الاجتاه الصحيح لضامن حامية مجيع أأحصاب حق حول حامية هيئات البث. ورأأى الو  فد أأ

عرب الوفد عن  املؤلف. واستناداً اإىل التقدم امللحوظ احملرز يف ادلورات السابقة للجنة حق املؤلف حول هذا املوضوع، أأ

ضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأمهل يف حتقيق مزيد من التقدم عىل أأساس النص املوحد املراَجع بشأأن التعاريف ومو 

خرى من اإعداد الرئيس واردة يف الوثيقة  عرب الوفد عن أأمهل يف اخلروج مبعاهدة ذات توازن جيد توفر SCC/39/4أأ . وأأ
ن ذكل يتطلب فهامً فنياً للمشالكت ا ليت امحلاية الالزمة لهيئات البث يف ماكحفة القرصنة وفقاً لولية جلنة حق املؤلف، وأأ

نه عىل  تواجه هيئات البث نفسها لختاذ القرار بشأأن الطريقة الأنسب ملاكحفة ذكل من خالل وضع معاهدة. وأأضاف أأ

ن دمج  اس تعداد للتعاون من أأجل التوصل اإىل توافق يف ال راء يقدم لهيئات البث حامية دولية اكفية، وتفاهامً متبادلً، وأأ

ولوايت ادلول الأعضاء رضوري ل ن يقبلها خماوف وأأ تحقيق التقدم. ومن مث، من الرضوري حتقيق املعايري ادلولية اليت ميكن أأ

ن املعاهدة س تقدم مرونة اكفية من أأجل  عرب الوفد عن أأ امجليع بشلك مس تقل عن الس ياق الثقايف والس ياقات الأخرى. وأأ
ية اخلاصة هبدف التوصل اإىل حل وسط. استيعاب املصلحة املشرتكة عىل الصعيد ادلويل وتأأخذ يف الاعتبار املواقف الوطن

نه جيب عىل الرئيس اإعداد وثيقة حتليلية عن املوضوع، كام اكن احلال يف  ونظراً اإىل الطبيعة الفنية للموضوع، اقرتح الوفد أأ

 اللجان الأخرى، بغية تبس يط املناقشات وتقيمي الهنج دون حمك مس بق عىل النتاجئ.

يد وفد بوتسواان البيان اذلي أأد .160 ن النص املراَجع س يوفر وأأ وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. ورأأى الوفد أأ ىل به وفد أأ

يضاً ابلتقدم احملرز يف  قر الوفد أأ الأساس لتقدم املناقشات من أأجل التوصل اإىل معاهدة بشأأن حامية هيئات البث. وأأ

ن حتقق اللجنة مزيداً من التقدم من أأ  جل التوصل اإىل توافق يف ال راء حول ادلورات السابقة للجنة حق املؤلف أ مالً أأ

القضااي الأساس ية ادلامئة للمعاهدة، ل س امي النطاق احملدد للحامية، وبذكل ميكن للجنة التوصية بعقد مؤمتر دبلومايس خالل 

 . وعرب الوفد عن الزتامه ابملشاركة مع ادلول الأعضاء الأخرى يف املوضوع.2021 2020ثنائية 
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يد وفد نيجرياي الب .161 ن النص املوحد املراَجع يف وأأ وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأوحض الوفد أأ يان اذلي أأدىل به وفد أأ

يتضمن جل اخملاوف اليت طرهحا العديد من الوفود، مع الإشارة اإىل التقدم اذلي حققته ادلول  SCCR/39/4الوثيقة 

عرب الوفد عن تطلعه اإىل توافق أأكرب يف الأعضاء واذلي شلك أأساساً جيداً ملناقشات معيقة وثرية ومزيد من  املفاوضات. وأأ

ىل  طار متوازن ل خيلق طبقات جديدة من احلقوق، واإ ال راء حول اإعداد صك يتناول حقوق هيئات البث والعامة مضن اإ
زاء عقد مؤمتر دبلومايس مبكر ووضع معاهدة محل اية مزيد من املشاركة بنفس الطريقة البناءة هبدف مراعاة معل اللجنة اإ

جندة الأعامل  متام العمل عىل هذا البند املهم يف أأ حادي. وأأكد الوفد عىل احلاجة اإىل اإ هيئات البث التقليدية استناداً اإىل هنج أأ

اذلي أأصبح ملحاً بصورة أأكرب بسبب حالت قرصنة الإشارات املتنوعة. ول يزال هناك معل يتعني القيام به من أأجل 

حول بعض القضااي مثل موضوع امحلاية، واحلقوق املزمع منحها، ونطاق احلقوق املزمع حاميهتا.  التوصل اإىل توافق يف ال راء

عرب الوفد عن تطلعه اإىل املناقشات، ول س امي حول املوضوع بغية التوصل اإىل توافق يف ال راء. وعرب الوفد عن الزتامه  وأأ
طار القضااي املوضوعية الأخ رى، وذكل فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات املزمع توافرها يف مبزيد من املناقشات البناءة يف اإ

يضاً اإىل احلاجة اإىل الهنوض ابملصلحة الرشعية للمجمتع يف اس تخدام البث ابعتباره وس يةل  الصك املقرتح. وأأشار الوفد أأ

 د من اخلطر.للهنوض ابملعلومات والثقافة والتعلمي بطريقة ل تعرض النفاذ اإىل مواد املكل العام للمزي

عرب وفد الس نغال عن يقينه بأأن مجيع املسائل سيمت التطرق اإلهيا بنفس التوازن اذلي ساد املعاهدات السابقة.  .162 وأأ

 وحث الوفد مجيع الأعضاء عىل حتقيق تقدم حنو عقد مؤمتر دبلومايس.

قر مب SCCR/39/4وعرض الرئيس النص املوحد املراَجع الوارد يف الوثيقة  .163 عضاء خمتلفة عىل اللجنة وأأ ساهامت دول أأ

ن نص الرئيس السابق احتوى عىل عنارص  خالل جلسات تداول الأفاكر اليت ساعدت يف وضع وثيقة أأمشل. وأأشار اإىل أأ

ن الوثيقة  قد مت  SCCR/39/4من القضااي الرئيس ية، ولكن لأس باب موضوعية، وجب وجود ديباجة وأأحاكم. وأأضاف أأ

لرئيس. وتتأألف صفحة احملتوى من ديباجة فضالً عن الأحاكم الإدارية واخلتامية للنص. وضعها ابلتعاون مع معلية أأصدقاء ا

قر الرئيس ابجلهود املبذوةل من قبل الرئيس السابق  ومتثل ادليباجة والأحاكم الإدارية واخلتامية عنارص ابلغة الأمهية للنص. وأأ
ن مرشوع املعاهدة اذلي قدمه ساعد اللج ن ادليباجة للجنة حق املؤلف، حيث اإ نة بشلك هائل. وأأشار الرئيس اإىل أأ

من النص، استندت بقدر كبري اإىل مرشوع الس يد ليدس. وسلط الرئيس  4و 3وكذكل الأحاكم العامة، يف الصفحتني 

ن الصفحة  حتتوي عىل اثنني من الأحاكم العامة، وهام معياراين متاماً يف املعاهدات.  4الضوء عىل س ياق املعاهدة. وقال اإ

تص احلمك الأول ابلعالقة بني املعاهدة والأنواع الأخرى من حقوق امللكية الفكرية حيث تتناول خماوف أأحصاب املصلحة وخي

ن يؤثر بأأي طريقة عىل جمال حق املؤلف. وأأمكل بأأن املادة الثانية  ن ذكل ل جيب أأ أكيد عىل أأ عضاء خمتلفني ابلتأ اخملتلفني وأأ
نه ل يوجد اختالفات ملحوظة فامي خيص تتناول العالقة بني املعاهدة وامل عاهدات الأخرى مبا يف ذكل اتفاقية روما. وذكر أأ

نه مثة اقرتاح جديد فامي خيص موضوع امحلاية مقدم من أأحد أأصدقاء الرئيس  الأحاكم املوضوعية من نص الرئيس. وذكر أأ

ن الفكرة اكنت تمتخبصوص منع النفاذ اإىل الإشارة احلامةل للربانمج.  ثل يف تداول الأفاكر بشأأن الصياغة، بدلً من وذكر أأ

رسال املؤجل. ن املادة  حماوةل وصف لك شلك من أأشاكل الإ وأأشار الرئيس يف املادة التالية املعنية ابحلقوق املزمع منحها اإىل أأ

ن احلقوق املزمع منحها  1 منح حقوق  عىل تنطوييف البدائل اكنت متشاهبة. واكن هناك توافق يف ال راء حول حقيقة أأ

رسال بأأي وس يةل. واكن البديل الثاين عبارة عن اقرتاح من الولايت املتحدة الأمريكية ملعاجلة  اس تئثارية لرتخيص اإعادة الإ
و تنفيذ املعاهدة فقط عىل حالت  خطار حرص أأ اخملاوف املثارة بواسطة وليهتا القانونية بأأنه ميكن للأطراف عن طريق الإ

 حامية اكفية وفعاةل. ومل تكن هناك تغيريات جوهرية خبصوص املس تفيدين من امحلاية، والتقييدات اإعادة بث حمددة وتوفري

نه فامي يتعلق ابلأحاكم  دارة احلقوق. وأأشار الرئيس اإىل أأ والاس تثناءات، وتدابري امحلاية التكنولوجية، واملعلومات املتعلقة ابإ
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خرى مثل معاهديت بيجني  الإدارية والهنائية، فقد وضعت ابلعتبار العمليات اليت جيري مبوجهبا التفاوض بشأأن معاهدات أأ

ن تكل املعاهدات اكنت تش متل دامئاً عىل بعض البنود املعيارية املتنوعة، وامجلل اخلتامية، ومجعية،  ومراكش. ورصح الرئيس أأ

خرى. ومل يمت صياغة هذه الأمور لأنه اكن من  ومكتب دويل، والأهلية، والتوقيع، ودخول حزي التنفيذ، وذكل من مجةل أأمور أأ

الأفضل للجنة الصياغة الاضطالع هبذا ادلور حيث اإهنا سعت حنو عقد مؤمتر دبلومايس اإذا ما مت اإحراز تقدم يف هذا 
نواع  جراء مناقشات. ومع ذكل، اكن هناك مجيع أأ ثناء الثنائية. واحتوى املرفق عىل اقرتاحني جيب النظر فهيام لإ الصدد أأ

نه اكن من احلمكة وضعها يف مرفق. املناقش ن اتفاقية برن ات والأس ئةل حول ذكل ويُرى أأ وقد اعمتد الاقرتاح الأول يف املرفق أأ

بداعات فكرية بسبب اختيار احملتوى  محلاية حق املؤلف سترسي عىل املقتنيات اإذا اكنت تكل املقتنيات متثل يف حد ذاهتا اإ

ثرائه. ن ذكل اكن اقرتاحاً من دوةل يف حماول محلاية البث بصورة تستند بشلك أأكرب اإىل وأأشار الرئيس اإىل  اخلاص هبا واإ أأ

دارة احلقوق وبعض  أأساس حقوق املؤلف وليس اإىل أأساس احلقوق اجملاورة. واكن املقرتح الثاين خبصوص املعلومات املتعلقة ابإ
ارسات الصناعة اخلاصة هبا للحامية من القرصنة العبارات فامي يتعلق ابلعالمة املائية املس تخدمة بواسطة هيئات البث يف مم

دارة احلقوق ابعتبارها مفهوماً. وشكر الرئيس أأصدقاء الرئيس  ومنعها ومدى اإماكنية اإدراهجا مضن املعلومات املتعلقة ابإ

جراء مشاورات غري رمس ية ملناقشة ملسامههتم. ونظراً اإىل الطبيعة الفنية للموضوع، اقرتح الرئيس بأأنه س يكون من الأفضل اإ

 النص وتبادل وهجات نظر اإضافية.

بلغت الأمانة الأعضاء بتفاصيل الاجامتع. وأأشارت الأمانة اإىل أأهنا س متنح ممثيل املراقبني وادلول الأعضاء الفرصة  .164 وأأ

ن مجيع  للبقاء والاس امتع ملناقشة ادلول الأعضاء فضالً عن رؤية نسخة مكتوبة عىل الشاشة. ومت اختاذ هذا القرار لضامن أأ

جراءات. وهذا يعين بأأنه لن يكون هناك شلك من أأشاكل  املعلومات املنقوةل خالل هذه املفاوضات لن يمت نقلها خارج الإ

خر. وحثت الأمانة مجيع الأطراف املعنية عىل التعاون التام وفقاً للنظام  و بأأي شلك أأ النرش عىل وسائل التواصل الاجامتعي أأ
عضاء الوي  بو مقابل السامح مبراقبة مفاوضهتم غري الرمسية.اذلي طلبته ادلول أأ

نفاذ  .165 ن ادلول اليت ل متتكل نظاماً يسمح ابلرتاخيص الاس تئثارية تلقائياً لإ وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل أأ

ن ترسي الفرضية ذاً الاعامتد عىل الفرضيات. وميكن أأ حىت عىل ترخيص  احلقوق يف احملمكة مثل الولايت املتحدة، ميكهنا اإ

نه معد اإىل منح املرونة حبيث يتس ىن  و غري اس تئثاري، وذكل حسب النظام القانوين للبدل املعين. وذكر الوفد أأ اس تئثاري أأ

 لدلول التعامل مع ذكل عىل الصعيد احمليل وفقاً ملا هو أأنسب يف تقديرمه.

ذا اكنت املعامةل الوطنية س تكون اكفية لأحصاب واس تفرس وفد الأرجنتني من وفد الولايت املتحدة الأمريكية عام اإ  .166

احلقوق من ادلول الأخرى اذلين يتعني علهيم تقدمي مطالبات يف الولايت املتحدة. عىل سبيل املثال، عند احلديث عن هيئة 

عادة بهثا يف الولايت املتحدة، واكن هذا الشخص يعمل مبوجب قانون الول رجنتينية مت التقاط اإشارهتا واإ ايت املتحدة، بث أأ

واكن خشص يتابع الرايضة عىل سبيل املثال، هل ميكن للمعامةل الوطنية منح ذكل الشخص امحلاية الاكفية بدون احلاجة اإىل 

نه اإذا اكنت  حفص لك تكل ال ليات اخلاصة ابلرتخيص الاس تئثاري، عىل سبيل املثال، للأحاكم الأخرى. وأأشار الوفد اإىل أأ
ن متتكل هيئات البث يف أأمرياك ا ذاً عىل هيئة البث الأجنبية أأ نه جيب اإ لشاملية دلهيا حقوق وس ُتطبق املعامةل الوطنية، فاإ

نفس احلقوق بدون احلاجة اإىل مراجعة هذه ال ليات. واقرتح الوفد بأأن الأجانب اذلين قد تتعرض اإشارهتم لالنهتأاكت 

 يكية.س يحصلون عىل نفس املس توى من امحلاية اذلي حتظى به هيئة بث أأمر 

ن هيئات البث الأجنبية س تحصل عىل املعامةل الوطنية مبوجب املعاهدة. .167  وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل أأ
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خطار للبديل 2قدمه وفد الأرجنتني ابلإشارة اإىل البديل اقرتاح وأأشار الرئيس اإىل  .168 يداع الإ ، 2، ل س امي أأحاكم اإ

 يكيةواذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة الأمر 

نه اكن ينظر يف احلقوق املزمع منحها واليت ربطت صاحب الإشارة بصاحب احملتوى. وهذا  .169 وأأشار وفد الأرجنتني اإىل أأ

موقف جديد جيعل التفهم صعباً يف ظل ولية معاهدة مبنية عىل الإشارة. ويف حاةل وجود ظروف اس تثنائية، ميكن لدلوةل 

تس تخدمه عادةً أأي  اً مفتوح اً اعتبار ذكل خيار عدم وعاً أ خر من امحلاية، ولكن جيب الإدلء ببيان أأمام املدير العام وتطلب ن

دوةل رمبا ترغب يف اختيار أأي خيار. ومل يكن للجنة حتمك كبري عىل هذا اخليار. وهذه احامتلية ميكن اس تعراضها يف ظل 
و مجموعة من ادلول يف التقدم مبثل هذا الطلب ورشح الأس باب للمدير العام  ظروف خاصة للغاية عندما ترغب دوةل أأ

ن يكونوا قادرين عىل اللجوء اإىل نظام ل يعمتد عىل  خرى مهنا السبب وراء رضورة أأ خبصوص هذا الطلب ومجةل أأمور أأ

نه ليس خياراً مفتوحاً وجمانياً، ولكنه مفتوح فقط  الإشارة ولكن عىل احملتوى. ويف ضوء ما تقدم، اقرتح الوفد نصاً ينص عىل أأ

روف اس تثنائية حمددة، لأن تكل يه الطريقة اليت ميكن من خاللها تربير الاختيار يف ظل النظام القانوين دلوةل معينة. لظ

فاد الوفد بأأنه مل يكن مناس باً فتح اجملال أأمام هذه الاحامتلية لأي دوةل بعيهنا للجوء اإىل هذا اخليار حتديداً.  وأأ

صياغة املس تخدمة للمساعدة يف املناقشات لأن املفهوم يقيد املعايري اليت وطلب الرئيس من وفد الأرجنتني تفسري ال .170

خطار من خاللها، ومن مث يكون سبباً يف تأأهيل نطاق أأحاكم املادة  عىل بعض احلالت  1.1ميكن لشخص ما تقدمي الإ

رسال.  احملددة لإعادة الإ

ن حقوق هيئات البث س تخضع اإىل ترخيص م .171 ن صاحب حق املؤلف للمحتوى وهو ما وأأشار وفد الأرجنتني اإىل أأ

جراء  ن يصدر هل ترخيصاً، واكن هذا جمرد اإ ل حيدث عادةً يف س ياق البث. ويف حاةل وجود حمتوى غري محمي ميكن لشخص أأ

ن يكون هناك حل ملثل هذا النوع من احملتوى حيث ميكن لهيئة البث مببادرة  نه ميكن أأ ن يُطلب بناءً عىل احلذر، فاإ ميكن أأ
و ذاك. مهنا ا ن حيق لصاحب الإشارة احلامةل للجوء اإىل هذا التدبري أأ ويف حاةل وجود حمتوى غري محمي حبق املؤلف، فاإ

ن يكون دليه الترصحي 1.1للربانمج، مبوجب الفقرة  نفاذ احلقوق عىل احملتوى رشيطة أأ و تدابري قانونية لإ ، اختاذ أأي تدابري أأ

ن يمت منحه الترصحي من امل ولميبية  نتجني.الالزم، وبرشط أأ ن يكونوا جلنة رايضية أأ وال ن، ميكن للمنتجني، عىل سبيل املثال، أأ

ن يكون خشصاً غري حاصل عىل ترصحي لأنه  و منظمي احملتوى. وميكن أأ و أأي هجة تنظمي دلورة، أأ و أأي جلنة رايضية، أأ أأ

ن تكون معلومات ق و ميكن أأ دمهتا هيئة البث نفسها. وأأشار الوفد ببساطة الشخص املاكل للماكن اذلي شهد اإنشاء احملتوى أأ
و يف حاةل عدم حتديد صاحب احملتوى  ن النص س يوفر جمالً أأكرب للمناورة يف حاةل عدم وجود حمتوى حمدد بوضوح أأ اإىل أأ

 بشلك واحض.

نه عند اإضافة ما مت تسليط الضوء عليه، هل يستبدل املادة  .172 و هل ميكن تطبيق املادة 2و 2سأأل الرئيس أأ  2)اثنياً( أأ

 2)اثنياً(. سأأل الرئيس اإذا اكنت املادة 2اجلديدة وفقرة جديدة  2، اكنت توجد الفقرة 2)اثنياً( بعد ذكل. يف البديل 2و

 )اثنياً( ل يزالان مطلوبتني؟2و

نه جيب تطبي .173 ن الأمر جيد مبا فيه الكفاية لفهم أأ ق املبدأأ مبوجب النص عند وأأشار وفد الأرجنتني اإىل أأ

 الرشط. استيفاء

عرب عن وأأ  .174 ن الاقرتاح يتناول بعض املسائل بشأأن الأحداث الرايضية، وأأ شار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل أأ

ن أأحد الاهامتمات الرئيس ية  ن تعاجل اللغة الأمور املتعلقة ابلأحداث املبارشة بطريقة أأكرث تركزياً ودقة. وأأشار الوفد اإىل أأ أأمهل أأ
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و احلقوق بشأأن اإضافة اللغة اكن للتأأكد من  ن احملتوى املُضمن يف الإشارات احلامةل للربانمج اكن محمياً مبوجب حق املؤلف أأ أأ

اجملاورة. واقرتح الوفد نظاماً يوحض هنجاً لدلوةل بشأأن حامية هيئات البث، ويشمل ذكل املواد احملمية مبوجب حق املؤلف 

عىل أأمهية وجود نظام يعرتف بتوفري أأي دوةل مجموعة من  واملواد غري احملمية مبوجب حق املؤلف عىل حد سواء. وأأكد الوفد

احلقوق تشمل لك ما يرد يف البث بدلً من حماوةل حتليهل وحتليل أأي الربامج اكن محمياً مبوجب حق املؤلف والعكس حصيح. 
نه جيب عىل الطرف املتعاقد توفري احلق الوارد يف املادة  ن هيئات البث اكنت  لهيئة البث عىل افرتاض 1.1واقرتح الوفد أأ أأ

نه اكن من غري احملمتل  مرخصة لتطبيق حقوق منتجي احملتوى غري احملمي مبوجب حق املؤلف، مع تسليط الضوء عىل أأ

احلصول عىل ترخيص من منتجي احملتوى غري احملمي مبوجب حق املؤلف، وكذكل الرغبة يف احامتلية وجود افرتاض. ويتناول 

أكيد الإشارات املس تخدمة يف بث احملتوى غري احملمي مبوجب حق املؤلف،  1.1 املادة حق حامية الإشارات املوحض يف ابلتأ

نه يف احلالت اليت تكون فهيا حامية الإشارات  ل أأ وأأكدت التعريفات عىل الأحداث املبارشة فضالً عن املصنفات الثابتة؛ اإ
ن تمكهل  ن تكون هيئة البث حمدودة بطريقة ما وتمكهل احلقوق يف احملتوى، ل ميكن أأ احلقوق يف حمتوى املكل العام. وجيب أأ

أكيد حقوق يف  ل تذهب للمحمكة من أأجل تأ قادرة عىل حامية اإشارهتا حىت عند بث حمتوى مكل عام، بل من املفرتض أأ

اثر الوفد خماوف بشأأن  امجلةل الثانية. حمتوى املكل العام، لأن احملتوى نظراً لكونه مسأأةل س ياس ية اكن يف املكل العام. وقد أأ

أكيد هيئة البث عىل احلقوق الواردة يف تدفق الربجمة الاكمةل اليت تشمل الكً من احملتوى احملمي  ويه تتعلق مبا حدث وكيفية تأ

نه يتعني عدم حصوهل عىل الرتخيص للأش ياء  مبوجب حق املؤلف واحملتوى غري احملمي مبوجب حق املؤلف. وأأشار الوفد اإىل أأ
نفسهم حق مؤلف يف النظام يف مجموعة لك العنارص اخملتلفة اليت مل تكن محم ية مبوجب حق املؤلف، وقد تكون دلهيم أأ

املوضوعة معاً يف يوم البث. وقد تمكن طريقة التعامل مع اخملاوف بشأأن الأحداث املبارشة عىل وجه اخلصوص يف معاجلهتا 

ضافهتا بدلً   من اقرتاح وفد الأرجنتني ال ن واذلي اكن حمدداً ابللون بوضوح من خالل اإضافة اللغة يف هناية الفقرة، واإ

قواس معقوفة عىل الشاشة. وقد يكون هذا مزجياً بني احلق الوارد يف املادة  يف  1.1الأصفر، ووضع النسختني اخملتلفتني بني أأ

و احلقوق الأخرى املتعلقة ابل قواس معقوفة، أأ و احلقوق اجملاورة، موضوعاً بني أأ ربامج املتأألفة من أأحداث مبارشة. حق املؤلف أأ
ومن مث، لن يكون هذا الأمر رضورايً يف ادلول اليت حتمي الأحداث املبارشة من خالل حق املؤلف كام يف الولايت 

نه س يكون ذا صةل يف ادلول اليت ل حتمي الأحداث املبارشة من خالل حق املؤلف. ومن مث، قد تشمل  املتحدة، يف حني أأ

مةل بشأأن أأي تقييدات حلق حامية الإشارات احلرصي الكً من احملتوى احملمي مبوجب حق املؤلف والأحداث اجملموعة الاك

نه اإذا اكنت الأحداث املبارشة غري محمية مبوجب حق املؤلف دلى طرف متعاقد معني،  املبارشة. وقد اقرتح الوفد بنداً نصه أأ

ربامج املتأألفة من أأحداث مبارشة ابلطريقة وابلظروف ذاهتا اليت قد فقد جُيزي الطرف املتعاقد لهيئات البث حامية هذه ال
و تطبق احلقوق واحملتوى احملمي مبوجب حق املؤلف. وقد اكنت هذه  تس تعني هبا يف حامية حمتوى محمي مبوجب حق املؤلف أأ

 ة بدقة.الصياغة بس يطة دون أأي تدخل يف حمتوى املكل العام واكنت أأكرث تركزياً عىل الأحداث املبارش 

ن ذكل اكن جزءاً من املكل العام وأأساساً لسبب عدم اإماكنية حامية حقوق الربامج وذكل  .175 وأأشار وفد الأرجنتني اإىل أأ

 يف تعريف وفد الولايت املتحدة الأمريكية للبث املبارش.

ن بث أأي حدث مبارش يف الولايت املتحدة محمي مبوجب حق .176 املؤلف لأنه  وأأوحض وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأ

ن الأمر ل  ن أأدركت أأ مثبت ابلزتامن. ومل تعتقد يف ابدئ الأمر برضورة وجود أأي اإشارة حمددة للأحداث املبارشة، اإىل أأ
ن  يسري عىل هذا النحو دامئاً يف ادلول الأخرى، حيث اكنت بعض الأحداث املبارشة غري محمية مبوجب حق املؤلف حىت واإ

ن تشمل حامية اكنت مثبتة ابلزتامن. وأأكد ا ن اجملموعة الاكمةل من احلقوق املتاحة لهيئات البث يف هذه ادلول جيب أأ لوفد أأ

أكيد احلقوق يف احملتوى احملمي مبوجب حق  أكيد احلقوق يف الأحداث املبارشة اإىل نفس ادلرجة اليت تس تطيع هبا تأ القدرة عىل تأ
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ن نظام حمتوى اإعادة البث دليه ي عامل بث املؤلف. وأأشار الوفد اإىل أأ عامل بث الأحداث املبارشة بنفس درجة أأ شمل أأ

 املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف.

ن النظام الكندي يعمل بطريقة مشاهبة لعمل نظام الولايت املتحدة، ومن مث دليه خماوف مماثةل فامي  .177 وذكر وفد كندا أأ

 هتدافاً.يتعلق ابللغة العامة املقرتحة يف تكل الفقرة واملقرتحة لهنج أأكرث اس 

 واس تفرس وفد س نغافورة عن كيفية حامية النظام للأحداث املبارشة عن طريق حامية حق املؤلف. .178

نه يُعترب مثبتاً  .179 وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل حاةل تثبيت أأحد املصنفات ابلزتامن من خالل بث، فاإ

ن هذه الأحداث املبارشة اإىللأغراض حق املؤلف. وأأشار الوفد  أكيد يف اختيار زوااي الاكمريا بشلك أأسايس،  أأ ُمدرجة ابلتأ

بداعية، ومن مث اكن محمياً معوماً حبق املؤلف.  حيث اش متل البث عىل الكثري من اخليارات الإ

ثىن وفد الصني عىل اإسهامات وفد الأرجنتني ووفد الولايت املتحدة الأمريكية يف مساعدة هيئات البث عىل  .180 وأأ

الت عدم وجود مشول للحامية. وأأشار الوفد اإىل بعض املشالكت. تتعلق املشلكة الأوىل ابملكل العام تطبيق حقوقها يف ح

ووجود حامية مس تقةل حلقوق هيئات البث مشاهبة نسبياً ملعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت اخلاصة 

ع رب الوفد عن تقديره لقرتاح الولايت املتحدة ابلتسجيالت الصوتية. وطالب الوفد بشدة بوجود حقوق لهيئات البث. وأأ

نه ابلنس بة محلاية حقوق هيئات البث، مل تكن حالت البث  بشأأن أأمهية حامية الأحداث املبارشة. ومع ذكل، أأشار الوفد اإىل أأ

جراء مزيد من التوضيح ، والعثور عىل املبارش النوع الوحيد من البث اذلي يتعني حاميته مبوجب املعاهدة. ودعا الوفد اإىل اإ
جياد حل للمشلكة بصورة جامعية. واقرتح الوفد اإدراج وصف حامية احملتوى غري احملمي مبوجب حق املؤلف  طرق بس يطة لإ

 يف البند اذلي يتناول املشالكت الأخرى مثل عدم الاتسام ابلطابع احلرصي.

ن احلق  واستشهد وفد الولايت املتحدة الأمريكية بترشيع الولايت املتحدة بشأأن .181 التثبيت. وأأشار الوفد اإىل أأ

ذا  الاس تئثاري املمنوح لهيئات البث لرتخيص اإعادة بث الإشارة احلامةل للربانمج للجمهور ظل جزءاً أأساس ياً من املعاهدة. اإ

أكيد  قيّد أأحد الأطراف املتعاقدة هذا احلق بطرق معينة، فيجب التعويض عن التقييدات من خالل السامح لهيئة البث بتأ

ل يمت منح حق منفصل لذلهاب ا حلقوق يف احملتوى اخلاضع للبث؛ ومن مث اإذا اكن يف هذه احلاةل حمتوى مكل عام، فيجب أأ

أكيد احلقوق بشأأن الإشارة  أكيد احلقوق بشأأن احملتوى. ومع ذكل، اكن هناك حق مكفول مبوجب الفقرة الأوىل لتأ اإىل احملمكة وتأ

اكن هناك حق بس يط لهيئات البث مشل الإشارات احلامةل لأي نوع من الربامج،  حىت اإذا اكن احملتوى مكل عام، ومن مث
يضاً توفري بعض امحلاية الإضافية للمحتوى ذاته اذلي سعت الفقرة  م ل. اكن يفرتض أأ سواء أأاكنت محمية مبوجب حق املؤلف أأ

ن احلق العام والتعريفات الواردة اإىل تناوهل، وذكل اإىل احلد املفروض معه بعض التقييدات عىل ذكل احلق. وأأشار ا لوفد اإىل أأ

و  و املسجةل اليت تتأألف من صور أأ يف املعاهدة واملادة خبصوص التعريفات والربانمج اكن الهدف من حتديدها املواد املبارشة أأ

و متثيالت هلام. وهناك حامية واحضة لهيئة البث يف الإشارة املُرسةل اإما حملتوى املواد و لكهيام أأ و املسجةل.  أأصوات أأ املبارشة أأ

ن متتد اإىل مواد املكل العام، خبالف الأحداث املبارشة.  واعتقد الوفد اعتقاداً جازماً بأأن امحلاية الإضافية ل ميكن أأ

و  2وطلب انئب الرئيس الإيضاح بشأأن موقف الولايت املتحدة من عدم موافقهتا عىل املادة  .182  )اثنياً(.2أأ

نه عىل ال .183 ن السؤال املطروح فين يف طبيعته، فهو رضوري؛ ولكن نظراً لعدم وجود وأأشار الرئيس اإىل أأ رمغ من أأ

جراء املناقشات املعنية جبوانب النص الأخرى. وطرح الرئيس مسأأةل  حلول معلية، س نُعيد النظر يف املسأأةل بعد اكامتل اإ
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. وأأشار الرئيس اإىل مسأأةل املعامةل 5قرة املس تفيدين من امحلاية يف ظل املسائل الأخرى، وطلب من الأمانة الرتكزي عىل الف

ن الفقرة  و املعامةل ابملثل. وأأشار الرئيس اإىل أأ  5ابملثل، حيث توجد اقرتاحات خمتلفة وحركة مفاهمي من نوع املعامةل الوطنية أأ

بداء ال راء بشأأن مسأأةل املعامةل الوطنية القامئة عىل امل  عامةل ابملثل.اكنت من اقرتاح الاحتاد الأورويب، ودعا اإىل اإ

قلميي لأن هذا أأمر مش تق من اتفاقية روما، ذلا اكن  .184 ن الاقرتاح جاء عىل الصعيد الإ وأأشار انئب الرئيس اإىل أأ

عامل البث. فعىل سبيل املثال، رمبا اكنت بعض ادلول الأعضاء اليت س بق لها الاس تعانة  رضورايً لتحقيق الاتساق بشأأن أأ

 لتحافظ عليه بصيغته، عىل وجه اخلصوص. هبذا الإعالن يف س ياق اتفاقية روما

يران )مجهورية  .185 الإسالمية( اإىل رشطني حمددين اقرتحا محلاية البث يف الفقرة. وتمتثل النقطة الأساس ية  -وأأشار وفد اإ

رسال يف نفس ادلوةل، ولكن يف حاةل عدم وجود لك من املقر الرئييس وهجاز  ن يكون موضع املقر الرئييس وهجاز الإ يف أأ

ر  سال يف نفس ادلوةل، حفيهنا قد يُس تثىن بعض املس تفيدين من امحلاية. واكن السؤال املطروح يف هذه احلاةل: كيف ميكن الإ
رسال عىل وجه اخلصوص يف مناطق حدودية.  اقرتاح امحلاية ملؤسسة يوجد مقرها الرئييس يف دوةل ولكن توجد أأهجزة الإ

ن تض جزاء يف دول حيث تفرض اجلغرافيا أأ رسال الإشارات اإىل وتوجد أأ رسال يف دول جماورة من أأجل اإ ع ادلول أأهجزة الإ

 مناطق جغرافية معينة.

وأأشار وفد الاحتاد الأورويب اإىل وجود نظرة أأكرث تركزياً للمس تفيدين من امحلاية، ذلا قد تُدرج بعض هيئات البث يف  .186

نرتنت   وتأأثريه.هذا الوقت. وأأشار الوفد، عىل الرمغ من ذكل، اإىل تطور عامل الإ

يران )مجهورية  .187 رسال لبعض املؤسسات. وأأشار الوفد اإىل  -وأأشار وفد اإ نه متت الإشارة اإىل هجاز الإ الإسالمية( اإىل أأ

ن هذا قد يكون وضعاً خمتلفاً لكياً يف املس تقبل مع تطور التكنولوجيا.  أأ

نه وفقاً للفقرة  .188 املقرات الرئيس ية لهيئات البث قد ميكن  ، وابلرجوع اإىل البديل اذلي يفيد بأأن2وأأشار وفد كينيا اإىل أأ

ن تلزتم الهيئة ابلرشطني وتلزتم برشط واحد فقط.  التعامل معها دلى طرف متعاقد أ خر، فلن تكون هناك رضورة اإىل أأ

رسال قد ل يكون وثيق الصةل يف نظام البث احلديث. ن موقع هجاز الإ  وأأشار الوفد اإىل أأ

ن الولية اليت مت .189 نحها امجلعية العامة ل تشرتط اإعداد اللجنة نصاً مثالياً، حيث ميكن الاهامتم هبذه وأأشار الرئيس اإىل أأ

ن تناول املسائل اكن فرصة جيدة لأنه ساعد  اجلوانب يف جلنة الصياغة واملؤمتر ادلبلومايس. ورمغ ذكل، أأشار الرئيس اإىل أأ

 عىل توضيح بعضها.

نه ل يتخذ .190 موقفاً جتاه النص الوارد بني قوسني معقوفني اذلي اقرتحه وفد  وذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأ

الاحتاد الأورويب. واقرتح الوفد تناول املعامةل الوطنية يف مادة منفصةل عن املس تفيدين من امحلاية، كام حدث يف املعاهدات 

يت لأهنا مسأأةل خمتلفة من الناحية السابقة مثل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصو

 املفاهميية وهو ما يقتيض وضعها يف مادة خمصصة لأهنا س تكون مسأأةل هممة فامي يتعلق بنطاق احلقوق.

نه س يكون من املثايل وضع الأمور املتعلقة ابجلانب الفين اخلاص ابملعامةل الوطنية يف  .191 واقرتح وفد الاحتاد الأورويب أأ

ن النظر  4أأشار اإىل وجود نص حايل بني قوسني معقوفني يف الفقرة  فقرة منفصةل. ومع ذكل، بشأأن املعامةل الوطنية، حيث اإ

ن هذا الأمر ل ميكن تفصيهل حىت ورود نص واحض عن  ل أأ يف بند املعامةل الوطنية يُمثل مسأأةل هممة جداً بطبيعة احلال، اإ

 املسائل الأساس ية.
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 الواردة بشأأن تدابري امحلاية التكنولوجية. 3قرتاحه بشأأن الفقرة ودعا الرئيس وفد الربازيل اإىل مشاركة ا .192

ن اقرتاحه يمتثل يف حامية البث وكبح قرصنة الإشارات. وينص الترشيع الربازييل عىل احلقوق  .193 وأأشار وفد الربازيل اإىل أأ

ن امحلاية تدوم ملدة  ن احلقوق قد حُتدث عدم س نة. ومع ذكل، حّذر الوفد الأعضاء من اإنشاء طبقة م 70الاس تئثارية وأأ

ن حتدث النظام. حادايً ومن املفرتض أأ ن تتبع املعاهدة هنجاً أأ يضاً. وجيب أأ  توازن بشأأن احلقوق املرشوعة الأخرى أأ

عرب وفد الأرجنتني عن اتفاقه مع البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل. .194  وأأ

ن اقرتاح وفد الربازيل ارتكز عىل وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية فامي يتعلق بلغة تدابري امحل .195 اية التكنولوجية، أأ

وانتقل اإىل نص املعاهدة حيث مل يشمل عدداً من الضامانت احملددة بدقة املدرجة يف لغة بيجني بيان متفق عليه يف معاهدة 

جراء مزيد من املناقشات يف هذا الصدد لضامن اليقني.  بكني. ودعا الوفد اإىل اإ

 لشكر للأرجنتني والولايت املتحدة عىل مساهامهتام.وتقدم وفد الربازيل اب .196

وأأكد وفد الاحتاد الأورويب من جديد وهجة نظر وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن الفقرة الثالثة الواردة بني  .197

ن تكون هذه يه  نه ليس ابلرضوري أأ اللغة قوسني معقوفني، حيث ورد ذكل لحقاً من البيان املتفق عليه. وذكر الوفد أأ
جراء مزيد من التفكري خبصوص هذا الأمر.  املس تخدمة، ومن مث جتدر احلاجة اإىل اإ

جياد احللول املمكنة لها. وطرح الرئيس الأحاكم املعنية ابملعلومات  .198 وجشّع الرئيس الأطراف عىل التحدث عن املسأأةل واإ

دارة احلقوق مع اقرتاح مقدم من الولايت املتحدة الأمريكية.  املتعلقة ابإ

نه يف الكثري من احملاداثت غري الرمسية عن املعاهدة، اس تخدمت هيئات البث  .199 وذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأ

خرى محلاية هيئات البث من القرصنة لأن هذه العالمات  عامل البث اخلاصة هبا. ويبدو أأهنا طريقة أأ عالمات غري مرئية يف أأ

ن احملتوى مأأخوذ من بهثا. وقد يُدرج نوع تكنولوجيا العالمات غري املرئية اذلي تس تخدمه هيئات البث  غري املرئية أأظهرت أأ
دارة احلقوق عىل النحو الوارد يف املعاهدة، ولكن قد يكون من املفيد تقدمي بيان متفق عليه  مضن تعريف املعلومات املتعلقة ابإ

خرى لهيئات البث. وقد أأشار الوفد اإىل أأهنم لن يقرت  داة أأ دارة يوحض وجود أأ حوا تغيري نص املادة املعنية ابملعلومات املتعلقة ابإ

جراء تغيريات قد تويح بأأش ياء تمن عن  احلقوق لأنه نص معياري يُس تخدم يف الكثري من املعاهدات وأأهنم ل يريدون بدء اإ

ن اللغة ادلقيقة الواردة يف البيان  خرى. وأأشار الوفد اإىل أأ املتفق عليه اكنت عىل الأرحج الافتقار اإىل لغة مماثةل يف معاهدة أأ

يضاً تدابري امحلاية التكنولوجية اليت  منا تتناول أأ دارة احلقوق حفسب واإ أأكرث مشولً ويبدو أأهنا ل تتناول املعلومات املتعلقة ابإ
جر  يت حول تتناولها مادة تدابري امحلاية التكنولوجية. واقرتح الوفد حذف عبارة "محلاية ومراقبة النفاذ" لأن املناقشات أأ

و خطأأ" يف املادة ذاهتا من أأجل احلفاظ  يضاً اإىل حذف عبارة "أأ عامل البث ومراقبهتا. ودعا أأ البياانت املس تخدمة لتحديد أأ

دارة احلقوق املعيارية املوجودة.  عىل لغة املعلومات املتعلقة ابإ

ن ه .200 ذه اكنت نتيجة عدد من وأأشار الرئيس اإىل مناقشة هذا الأمر يف معلية من معليات أأصدقاء الرئيس ورأأى أأ

 احملاداثت بشأأن كيفية اس تخدام هيئات البث للعالمات غري املرئية يف تتبع احملتوى املقرصن.

وشدد وفد الاحتاد الأورويب عىل رضورة توضيح النص، والأمه من ذكل توضيح ما يتعلق ابلعالمات غري املرئية.  .201

ن العالمات غري املر  ئية، من وهجة نظر معلية، تعترب وسائل هممة للغاية للمتكن من حتديد واكن من اجليل خالل املناقشات أأ
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ن اإدراج املعلومات همم جداً يف الوقت ذاته حىت ميكن دمع بيان متفق عليه واحض  يضاً أأ ملكية هذه الربامج، ومن الواحض أأ

ن العالقات ذات معىن لكن ه يضاً بشأأن حامية العالمات غري املرئية. وأأشار الوفد اإىل أأ جراء مزيد من أأ ناك حاجة اإىل اإ

 املناقشات خبصوص هذا النص جلعهل أأكرث نفعاً لأغراض اللجنة.

وأأكد وفد الصني عىل أأمهية الإشارة احلامةل للربانمج، اليت تعترب هممة جداً يف حامية الإشارة. وجيب حذف عبارة  .202

لوظيفة الرئيس ية للعالمات غري املرئية يف حتديد "محلاية ومراقبة النفاذ" عند اس تخدام العالمة غري املرئية. حيث تمكن ا

دارة احلقوق املدرجة يف الإشارة. كام اقرتح  الإشارة وليس حامية النفاذ ومراقبته. ومن املهم الرتكزي عىل املعلومات املتعلقة ابإ
خرى مثل تكنولوجيا سلسةل الكتل لإدراج املعلومات املتعلقة ابلإدارة، اليت يُعتق فادة ومعلية الوفد طرقاً أأ د أأهنا أأكرث اإ

ن هيئات البث يف  ن العالمة غري املرئية تس تخدم، يف الصني، يف دور العرض السيامنئية، غري أأ للمس تقبل. وأأشار الوفد اإىل أأ

دارة احلقوق املدجمة يف  يضاً دراسة كيفية اس تخدام العالمة غري املرئية يف حتديد املعلومات املتعلقة ابإ بعض الأحيان حاولت أأ

نه قد يكون هناك جمال لتوفري حامية أأفضل.ا  لإشارات وأأ

ن تكنولوجيا  .203 حناء العامل. وأأشار الرئيس اإىل أأ وسأأل الرئيس وفد كندا اإذا ما اكنت العالمة غري املرئية مس تخدمة يف أأ

ن اللجنة س تكونةلسلسةل الكتل يه املرح نه يف حاةل تطبيق املعاهدة، فاإ ول من يس تخدم   التكنولوجية التالية، وأأشار اإىل أأ أأ

 تكنولوجيا سلسةل الكتل يف لغة املعاهدات.

ن العالمات غري املرئية ليست مس تخدمة ابلفعل  .204 فريقيا، اإىل أأ جزاء أأ وأأشار وفد كينيا خبصوص نشاط البث يف معظم أأ

نظمة معلومات احلقوق بدلً من التحدث بوج ه خاص عن ولكن يوجد تصور لها. ومع ذكل، أأشار الوفد اإىل اإماكنية تطبيق أأ

 العالمات غري املرئية.

عامل البث  .205 وأأشارت الولايت املتحدة الأمريكية أأهنا اكنت تريد تقدمي البياانت املدجمة يف اإشارة من أأجل حتديد أأ

 ومراقبهتا مكثال، غري أأهنا قدمت العالمات غري املرئية مكثال لأنه مثال شائع.

ية ضد أأي خشص. وسأأل الوفد عام اإذا اكن الأشخاص وطلب وفد قطر توضيحاً بشأأن س بل الانتصاف القانون .206

أكيد  يشملون الكياانت وعن الأحاكم املتخذة يف هذا الصدد اإذا اكنوا ل يشملوهنا. كام أأشار الوفد اإىل وجود مزيد من التأ

يضاً بني ذكل وحيمتل وجود نوع ما من اللغة يتناول  ن بشأأن هيئات البث والقراصنة من هجة، ولكن يوجد وسطاء أأ أأ

و يسمحون به، مثل مشغيل الأمقار الصناعية.  الوسطاء قد يُسهلون التعدي أأ

ن الس ياق مشل الكً من الأشخاص الطبيعيني والاعتباريني لأن الك النوعني قد يقوم بأأعامل  .207 وأأشار الرئيس اإىل أأ

نس بة للوسطاء، دعا الرئيس القراصنة. ويف العموم، حتدد لكمة الأشخاص الك النوعني وذاك جزء يف قسم التعريف. أأما ابل
 الأعضاء اإىل ذكر تعليقاهتم.

ن هذا الفهم أأسايس جلعل احلمك  .208 ن الأشخاص يشملون الكياانت، مشرياً اإىل أأ وأأوحض وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأ

يضاً. وقد يكون أأي خشص وس يطاً فامي خيص نوعاً ما من  نه جدير ابملالحظة ليشمل الكياانت أأ املسؤولية ذا معىن، كام أأ
فعال الغري، وذكل جانب غامض جيري جتنبه يف هذه املعاهدات. وهناك بوجه عام نظرة عامة عىل احلقوق  الثانوية عن أأ

ن هذا أأمر صعب ومسأأةل جدلية  املمنوحة دون الاس تفسار عن متحمل املسؤولية مبوجب أأي نظرية مسؤولية. وذكر الوفد أأ
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جراء يمت التعامل معها عىل حنو خمتلف يف ادل خرى عىل الأقل، واكن من الصعب اإ ول. ووردت اللغة يف ثالث معاهدات أأ

 تغيريات علهيا دون ترك أأي أ اثر غري مقصودة.

ن الأطراف املتعاقدة دلهيا مرونة تنفيذ  .209 وأأشار الرئيس اإىل وفد قطر خبصوص تطبيق حمك احلقوق، اذلي يذكر أأ

ن مسأأةل املسؤولية الثانوية اكنت مسأأةل صعبة، دون التدابري الرضورية وفقاً لنظاهما القانوين. ومن مث  أأشار الرئيس اإىل أأ

ممارسات شائعة، ومن مث قد يشلك وضعها يف لغة النص مزيداً من التحدايت. وأأشار الرئيس اإىل وجود هنج اإجيايب بعض 

عامل البث ومراقبهتا، وذكر التقدم املُح رز وأأشار اإىل انتقاهل اإىل النص اليشء حنو اللغة بشأأن البياانت املدجمة لتحديد أأ
جامع. وسلط الرئيس الضوء عىل املناقشات السابقة بشأأن  نه يعكس لغة حنو الإ الأسايس. وأأوحض الرئيس نصه وأأشار اإىل أأ

ن ملحق وسائل التنفيذ  دارة احلقوق. وأأشار الرئيس اإىل أأ الأحاكم الواردة يف املسائل الأخرى خبصوص املعلومات املتعلقة ابإ

تعلق ابحلقوق الأخرى ينطوي عىل لغة بشأأن العالقة بني حق املؤلف مبوجب اتفاقية برن، واحلقوق الاس تئثارية مبوجب فامي ي

 هذه املعاهدة. ودعا الرئيس اإىل ذكر ال راء خبصوص احلمك.

ن سبب اإدراهجا اكن نتيجة لالقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريك .210 ية للنظر يف وأأشار وفد الأرجنتني اإىل أأ

ن لهذا معىن حيث فصل النظام حقوق هيئات البث عن احملتوى ومنح  حامية حق املؤلف للتجميعات. وأأشار الوفد اإىل أأ

احلقوق املنفصةل لهيئة البث اإذا اكنت مطالبهتا خبصوص قرصنة الإشارة يف مجملها وليس يف برانمج حمدد مهنا. ودعا الوفد اإىل 

 التجميع. تبين هنج أأكرث حتديداً حنو

عرب عن أأمهل يف  .211 أكداً اإذا ما متت الإشارة اإىل هذا الأمر يف اتفاقية برن، ومع ذكل، أأ نه ليس متأ وذكر الرئيس أأ

شارة متدفقة. فهو مفهوم جديد عىل حنو  الوصول اإىل بيان متفق عليه بشأأن التجميعات واجملموعات وخاصة فامي يتعلق ابإ

  حول قضااي سابقة بشأأن التجميعات ذات الصةل ابلإشارات.معقول وتوجد اجهتادات قضائية قليةل جداً 

نه قد يكون لهيئات البث  .212 نه س يكون من املفيد الإشارة يف املعاهدة اإىل أأ وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل أأ

حدة القانوين. وذكل مفهوم حقوق يف جتميع الربجمة برمهتا وذكل يف الكثري من الأنظمة القانونية اليت تشمل نظام الولايت املت
مأألوف جداً للوفد يفيد بأأنه عندما خيتار خشص ما عدداً من العنارص اخملتلفة، اليت قد تشمل املواد احملمية مبوجب حق 

املؤلف ومواد املكل العام، يف حاةل وجود بعض الاختيار والرتتيب الأصيل لهذه العنارص فستتوفر حامية حق املؤلف يف 

منا يف مجمل كيفية وضعها معا. وذكر الوفد بشأأن اخلصوصية وجود ذكل الاختيار  والرتتيب ليس للمواد يف حد ذاهتا فقط واإ

نه يتطلع اإىل عقد مزيد من املناقشات يف هذا  بعض الأس ئةل املثرية حول بداية جتميع ما وهنايته وما ينطوي عليه. وذكر الوفد أأ

نه غري متأأكد من نوع الت نه س يكون من املفيد عقد حماداثت الصدد. وذكر الوفد أأ فاصيل الواردة يف لغة املعاهدة. ورأأى الوفد أأ
نه س يكون من الصعب جداً حماوةل منح  اإضافية، نظراً لأن لغة اتفاقية برن مل تقدم مزيداً من التفاصيل. ومع ذكل، أأشار اإىل أأ

 جب اتفاقية برن.مس توى عاٍل للغاية من اخلصوصية يف لغة املعاهدة عام يُشلك جتميعاً مبو 

وأأشار وفد الاحتاد الأورويب اإىل اإماكنية اس تخدام هذا التجميع ابعتباره عنارص للحامية وفقاً لهيئات البث. ول يزال  .213

يوجد قليل من التوضيح حول كيفية تطبيق هذا الأمر معلياً بطريقة ختدم غرض اللجنة. وقد اكن أأحد الأس ئةل املطروحة 

ة امحلاية، ويرجع السبب يف هذا يف التجميع احملمي كونه ميثل حاةل منوذجية، اإىل وجود جتميع دلى الوفد يدور حول طبيع

ن  جلهود امللكية الفكرية يف جتميع من العنارص. ومع ذكل، ل يوفر هذا الأمر امحلاية حلق مؤلف القصائد الفردية، ومع أأ

ن ذكل قد يكون مفيداً يف حامية تدفق الربانمج املناقشة يف هذه اللجنة تتناول موقفاً خمتلفاً خاصة يف س ياق  البث، فاإ
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ابلنس بة لهيئات البث. وقد أأاثرت الإشارة اليت يتعني حاميهتا يف هذه املعاهدة الكثري من الأس ئةل املطروحة للوفد، ومن مث 

نه من دواعي رسوره اس تطالع ذكل ليس ابعت باره وس يةل للتنفيذ يكون من الصعب فهم كيفية اإماكن التوافق. وذكر الوفد أأ

منا ابعتباره مرجعاً. ونظراً اإىل عدم وضوح هذه املسائل بعد، قد يُمثل هذا حالً يف الوقت الراهن يف املرفق.  واإ

نه  .214 و قاعدة البياانت خيضعان للحامية يف الكثري من ادلول مما يظهر الأصاةل. وذكر الوفد أأ ن التجميع أأ وذكر وفد كولومبيا أأ

ن هذا قد يفيد ينظر يف توضيح يشء  منصوص عليه ابلفعل يف املعاهدات متعددة الأطراف والأطر ادلولية الأخرى، وأأ

املناقشات. وهناك عنارص فنية ومعقدة جيب مناقش هتا. وأأشار الوفد، فامي خيص تعليقات وفد الأرجنتني بشأأن مدى تغري 
ن هذا أأمر خيضع حملاداثت جارية. و قاعدة البياانت، اإىل أأ  التجميع أأ

ن هذه و  .215 أأكد وفد كينيا من جديد اخملاوف بشأأن توس يع نطاق حامية املعاهدة ليشمل التجميعات، لأنه يرى أأ

ن هذه التجميعات مصنفة مضن البث عن طريق المتريرات عىل  ل اإذا اتضح أأ التجميعات ليست جزءاً من معليات البث، اإ
د يب: وأأشار الوفد اإىل أأهنا ليست كذكل، ويشعر الشاشة. ولكن هذه جتميعات توجد منفصةل عن بث عن طريق مصنف أأ

أأهنا غري رضورية. واقرتح الوفد حذفها حيث ل يرى قمية تضيفها اإىل الوثيقة حمل النقاش. ول يعترب الاجهتاد القضايئ، 

حق  القانون، واحضاً مبا يكفي يف معظم الولايت القضائية بشأأن املدى اذلي ميكن من خالهل تتبع التجميعات من خالل

و غري ذكل.  املؤلف أأ

و  .216 و اجملموعات أأ و اخملتارات بشأأن الربانمج أأ ندونيس يا ابهامتم اإىل كيفية تطبيق اتفاقية برن عىل اجملموعات أأ وأأشار وفد اإ

أأي يشء يتعني تتبعه من حيث التعدي عىل حق املؤلف. وأأكد الوفد عىل قمية هذا النوع من الأحاكم. وس تكون كذكل عند 

و تطبّق أأ خضوع الإشارة ا توماتيكياً عىل احملتوى الفردي يف الإشارات احلامةل للربانمج، و حلامةل للربانمج للحامية، ولن متر أأ

 ومن مث يصبح لهذا أأمهية كبرية خاصة لتكل الربامج اليت اكنت بأأمكلها يف املكل العام للتأأكد من التعامل معها وفقاً ذلكل.

يران )مجهورية  .217 املناقشات وذكر اتفاقيات حق املؤلف الأخرى وكيفية تناولها املادة اخلاصة  الإسالمية( -واتبع وفد اإ

املتعلقة ابلتفاقيات واملعاهدات الأخرى. ومع ذكل، ذكر الوفد عدم وجود فصل بني احلقوق، وبني هذه املادة املنفصةل 
د عن سبب وجود اقرتاح لفصل العالقة اليت املتعلقة ابحلقوق الأخرى واملادة الأخرى املتعلقة ابملعاهدات الأخرى. وسأأل الوف

تتعلق ابحلقوق والتفاقيات الأخرى، حيث ل توجد حاجة لوجود مادتني منفصلتني فامي يتعلق ابحلقوق والتفاقيات 

 واملعاهدات الأخرى. ودعا الوفد اإىل اتباع نفس الهنج.

لتوفري حامية مناس بة لهيئات البث ضد الإشارة.  وأأكد وفد الولايت املتحدة الأمريكية من جديد عىل أأمهية الاجامتع .218

خرى تتبع هُنجاً خمتلفة جداً يف فعل  وأأشار الوفد اإىل وجود هنج موحد يربط بني الأنظمة اخملتلفة، عىل الرمغ من وجود دول أأ

نه س تكون هناك ل حماوةل واحدة للربط بني نظامني مع توفري الأمان وأأ ن اللغة ما يه اإ حامية اكفية وفعاةل  هذا الأمر، وذكر أأ

ن هيئات البث دلهيا احلق يف  ن الأعضاء دلهيم حق موحد قوي، حيث اإ مبوجب أأي من النظامني. وأأشار الوفد اإىل أأ

ن ادلول دلهيا املرونة الالزمة للحد من هذا  يضاً حمك يتناول املرونة ينص عىل أأ ترخيص اإعادة بث اإشارهتا للجمهور. وهناك أأ
ن هيئات البث دلهيا احلق يف جوانب معينة، اإ  ذا وفرت امحلاية الاكفية والفعاةل بوجه عام. وقد ساعدت اللغة عىل التأأكد من أأ

بداعية حتددها وجتمعها يف الربجمة. وقد يكون هذا اإضافة اإىل حق حامية  نوع ما من امحلاية مبوجب حق املؤلف بطرق اإ

نه 1.1الإشارات الاس تئثاري، وهو املادة  يف املواقف اليت حتل حامية احملتوى فهيا حمل التقييدات . وأأشار الوفد اإىل أأ

نواع امحلاية اليت اكنت تمتتع هبا هيئات البث يف  حد أأ املفروضة عىل حامية الإشارات، اكنت القدرة عىل حامية جتميع احملتوى أأ
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ثري من الأس ئةل بشأأن كيفية ادلول اليت اشرتطت هذا. وذكل عنرص جديد مل تناقشه اللجنة كثرياً من قبل ول يزال يوجد الك

و يُلح عىل اإدراجه يف النص يف هذه  نه ل يرُص أأ تطبيقه وكيفية معهل يف ادلول اليت دلهيا هذا املفهوم ابلفعل. وذكر الوفد أأ

نه س ميثل أأجحية هممة يف وقت ما، غري نه  املرحةل لوجود الكثري من الأس ئةل اليت يسعد الوفد بضمها اإىل احملادثة. وذكر الوفد أأ أأ

نه س يكون من املالمئ جداً انتظار فرتة قبل اإدراجه بأأي شلك  و مقصده. وذكر الوفد أأ لن يقرتن بأأي طريقة بكيفية صياغته أأ
 يف النص يف حني حتدد اللجنة الطريقة الفضىل يف توضيح مضمونه السابق ومضمونه اجلديد.

 ودعا الرئيس اإىل عقد مناقشة اس تطالعية بشأأن الاقرتاح املطروح. .219

نه س يدمع  .220 ن حق املؤلف يف التجميع ميثل تمكةل هممة للغاية محلاية هيئات البث، وأأشار اإىل أأ وأأشار وفد كندا اإىل أأ

ذكل برشط توضيح الأمر لدلول الأعضاء من خالل اإدراج مرجع يف النص. واس تطرد قائالً فامي يتعلق بتفريغ حمتوى التجميع 

ن هذه مسأأةل تت علق ابلتدفق املس متر للربجمة. وتنظر كندا يف هذا الأمر من الك الاجتاهني. اذلي طلبه وفد الأرجنتني، أأ
رابع هذا الكتاب حيتوي  فعىل سبيل املثال، كتاب شعري، جتميع شعري، يعترب الكتاب يف حد ذاته جتميعاً. اإذا اكن ثالثة أأ

نه يعترب يف حد ذاته مجموعة فرعية وجتميعاً يف الوقت ذاته.  عىل قصائد فقط، فاإ

عرب وفد بوتسواان عن تقديره للتوضيحات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة الأمريكية بنفس الأسلوب اذلي عرب به  .221 وأأ

يران وكينيا. ورمغ اإشارته اإىل أأمهية املعلومات، اكن من الصعب جداً التنقل بني احملتوى والإشارة لأن التجميعات تتعلق  وفدا اإ

جياد طريقة ملناقشة اإذا ما مبا حتمهل الإشارة. وأأشار الوفد اإ  نه س يكون من املفيد للجنة الرتكزي أأكرث عىل الإشارة وحماوةل اإ ىل أأ

 اكنت بثاً مبارشاً وحماوةل الرتكزي عىل الإشارة لأنه بتكل الطريقة ستساعد يف املناقشات.

و بأأخرى لتفسري ما اكن موجوداً ابلفعل .222 يف اتفاقية برن للقول بأأن  وسأأل انئب الرئيس اإذا ما اكنت هناك نية بطريقة أأ

و س تعكس ما اكن يف اتفاقية  بداعاً فكرايً يف أأي حال من الأحوال أأ مجموعة برامج املنظمة، نظراً لالختيار والرتتيب، س تعترب اإ

نه جمرد جتديد  و أأ و بأأخرى أأ برن. وسأأل انئب الرئيس اإذا ما اكن ذكل قد جتاوز ما جاء يف اتفاقية برن لتفسريه بطريقة أأ

أكيد عىل ما جاء فهيا ابلفعل.الت  أ

نه اكن من املهم تضمني مرجع اإىل حامية التجميع يف معاهدة البث واكن  .223 وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل أأ

ن  هذا اقرتاحاً ابعتباره طريقة لتحقيق ذكل لأن اتفاقية برن قد أأشارت ابلفعل اإىل هذه اجملموعة من املواد. وذكر الوفد كذكل أأ

خرى يتعني تناولها.مد و بأأخرى يشلك مسأأةل فنية أأ  ى اإماكنية تفسري املعاهدة لتفاقية برن بطريقة أأ

و برانجماً لهيئات البث.  .224 نه ميكن اس تخدام املفهوم احلديث لتفسري ما ميكن اعتباره جتميعاً أأ وأأشار وفد الأرجنتني اإىل أأ

و حمتوى البث، ذلكل من  وأأشار الوفد اإىل موقف الولايت املتحدة بأأن حق املؤلف لن عامل بث املكل العام أأ حيمي أأ
الرضوري النظر اإىل ذكل فامي يتعلق ابلتعدي عىل الإشارة عندما يكون احملتوى حمتوى مكل عام. وتعترب امحلاية يف املكل العام 

خرى لعرض ذكل. فهل منهتية الصالحية معوماً يف معظم احلالت، لكّن الوفد يريد معرفة اإذا ما اكنت هناك أأي طريقة أأ 

هناك يشء أ خر منصوص عليه يف قانون الولايت املتحدة يفيد بوجود يشء يف املكل العام ابس تثناء هذه احلاةل اخلاصة؟ 

و الربجمة ونظراً اإىل كوهنا اإشارة تعمتد 2ويف  ذا اقتضت حاةل حامية الإشارة وجود رمس بياانت بغض النظر عن احملتوى أأ اثنياً، اإ

 لف، فمثة رضورة لوجود رمس بياين يوحض بطريقة ما املس تثىن من امحلاية بسبب كونه يف املكل العام.عىل حق املؤ 
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حىت لو اكن احملتوى اذلي يمت  1.1وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل تطبيق حامية الإشارات الواردة يف املادة  .225

نه عندما تس تعيض دوةل عن بعض القيود املفروضة عىل حامية الإشارات بتوفري  بثه حمتوى مكل عام. ويقترص الأمر عىل أأ

حق املؤلف والسامح لهيئة البث بتنفيذ حق املؤلف يف احملتوى يف بعض الأحيان، لن يتيح هذا النوع الإضايف من امحلاية 

ن ا أكيد احلقوق يف حمتوى املكل العام. ولكّن هذا ل يعين أأ لإشارة لن تكون محمية اذلي حل حمل بعض القيود لهيئة البث تأ
ايً اكنت، لكن عندما يتطلب الأمر حامية  عندما تبث حمتوى مكل عام. فالإشارة حتصل عىل امحلاية مع الربامج اليت تبهثا أأ

أكيد حق املؤلف يف  جياد مجموعة اكمةل من امحلاية الاكفية والفعاةل، يُسمح لهيئات البث بتأ اإضافية تتجاوز حامية الإشارات لإ

 لكن ليس يف حمتوى املكل العام. احملتوى

ن هذه مسأأةل حتتاج اإىل مزيد من املناقشة. ونظراً لتوافر حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  .226 وقد لحظ وفد بوتسواان أأ

لهيئات البث، جتدر احلاجة اإىل تقدمي مزيد من الإيضاحات يف تكل املعاهدة، بدلً من الرتكزي عىل جزء دون أ خر لأن هناك 

خ  رى مت تناولها يف ماكن أ خر.أأموراً أأ

يران )مجهورية  .227 يد وفد اإ ن هذه  -وقد أأ الإسالمية( موقف وفد بوتسواان. وأأشار الوفد اإىل احلقوق احلالية وذكر أأ

ليست املرة الأوىل اليت يمت فهيا التفاوض بشأأن املادة املتعلقة ابلتفاقيات واملعاهدات الأخرى. كام توجد اإشارة يف معاهدات 

خرى اإىل  خرى من املعاهدات يف احلقوق املُراد أأ جزاء أأ ن احلقوق ُكفلت يف أأ خرى نظراً اإىل أأ احلقوق املكفوةل يف مواد أأ

ضامهنا. وتوجد أأمثةل كثرية يف اتفاقيات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة الأخرى، حيث اكنت الإشارات العامة اإىل تكل املسأأةل 
 اخلاصة فقط.

ندونيس يا اإىل امل .228 و محمي، وذكل وقد أأشار وفد اإ و الإشارات اليت حتمل حمتوى مكل عام أأ ناقشة املتعلقة ابلتجميعات أأ

ن بعض ادلول قد  ن املعاهدة س توفر امحلاية لالإشارات وليس للمحتوى. ويمتثل اجلانب ال خر من الفهم يف أأ بناءً عىل فهم أأ
ن عىل لك دوةل تطبيق هذا النوع من ح امية حق املؤلف لهذا النوع من التجميعات تقيد حامية الإشارات. وهذا مل يعّن أأ

ن  ن تكون هذه اإحدى الطرق اإذا اكنت ادلوةل تفرض قيوداً ابلفعل عىل حامية الإشارات، ولكن علهيا أأ لإشارة الربجمة. وميكن أأ

ن تادلتضمن بأأن تظل هيئات البث ممتتعة حبامية اكفية وفعاةل. ومع ذكل، اإذا مل ترد  نطوي عليه ول الأعضاء حتديد ما جيب أأ

ن أأي تقييد محلاية الإشارات اذلي يضمن امحلاية  حامية الإشارات الاكفية والفعاةل، فس تكون هناك رضورة لالتفاق عىل أأ

ليه اتفاقية برن. ن تشري اإ خرى يتوجب أأ  الاكفية بطرق أأ

ندونيس يا. وأأشار الوف .229 ن وجود اإشارة وقد وافق وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل التفسري اذلي قدمه وفد اإ د اإىل أأ

ن اكنت غري رضورية. يضاً ابعتبارها نوعاً من التأأمني واإ و اجملموعة مفيدة أأ  اإىل فكرة حامية التجميع أأ

ن ادلوةل اليت يوجد هبا مجموعة من احلقوق الاس تئثارية اإىل جانب حق املؤلف، قد تصبح  .230 وقد لحظ الرئيس أأ

نه من الأفضل عدم الصياغة جمدية يف هذا الس ياق. وأأشار الرئيس اإىل  رضورة مراجعة معلية الصياغة. واقرتح الرئيس أأ

ن الصياغة  ن مينع توافق ال راء. وأأشار الرئيس اإىل أأ تضمنهيا مضن التفاقيات واملعاهدات الأخرى ذات الصةل لأن ذكل ميكن أأ
ت بشأأن املزيد من املداولت املتعلقة ابلتفاقيات واملعاهدات الأخرى مكتوبة بأأسلوب معني ودعا اإىل تقدمي اقرتاحا

والتعديالت املناس بة. ودعا الرئيس اإىل معلية مراجعة عىل أأساس الس ياق فامي يتعلق ابلتفاقيات واملعاهدات الأخرى. وأأشار 

خرى متت الصياغة مبوجب  نه يف معاهدات أأ يضاً اإىل س بل التنفيذ فامي يتعلق ابحلقوق الأخرى، وأأشار اإىل أأ الرئيس أأ

جراء مزيد من املناقشات يف التفاقيات  جراء مزيد من ادلراسة ذلكل. ومتت الإشارة اإىل هذه املسأأةل لإ ذات الصةل ودعا اإىل اإ
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نفاذ احلقوق بني قوسني  نفاق واحلمك بأأمكهل بشأأن اإ ن املسأأةل املتعلقة ابلإ وقت لحق دون مزيد من التعليقات. ومل ير الرئيس أأ

هم النظر يف هذا الأمر. وسأأل الرئيس عام اإذا اكنت هناك أأي تعليقات عىل هذا معقوفني مسأأةل خالفية ولكن اكن من امل

ن احلمك اش متل عىل بعض البنود اليت تعترب هممة للغاية، عىل سبيل املثال، اكن منح املرونة  احلمك بأأمكهل. وأأشار الرئيس اإىل أأ

 2غاية يف نص املعاهدة. وتكفل الصياغة املكتوب هبا الفقرة للأطراف لتنفيذ التدابري وفقاً لأنظمهتا القانونية بصياغة قياس ية لل
نفاذ تكل احلقوق بنفسها. جراءات لهيئات البث حىت تمتكن من اإ اتحة الإ  اإ

نه اكن ينبغي النظر يف فئة املواد بعد حتديد نطاق احلقوق لأن ذكل اكن  .231 وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل أأ

ن حيدث فرقاً ف  امي يتعلق برضورة ما ينطوي عليه ذكل البند.من املمكن أأ

وأأشار الرئيس اإىل اإماكنية النظر يف النقطة العامة بشأأن اإذا ما اكنت تكل املسأأةل رضورية. وسلط الرئيس الضوء عىل  .232

بلغ الرئيس الأعضاء بعقد جلنة صياغة ومؤمتر دبلومايس، وستس  نح العملية اليت س يصبح من خاللها الاقرتاح نص معاهدة. وأأ
جراءات وذكل املنتدى. وسلط الرئيس الضوء عىل البنود الإدارية  فرص كثرية ملراجعة الوثيقة بأأمكلها من خالل تكل الإ

واخلتامية. ويه مس متدة من الكثري من البنود اخلتامية المنوذجية اليت جتدها يف املعاهدات حول موضوعات مثل امجلعية العامة 

جراءات انضام م الأطراف والتوقيع ودخول حزي التنفيذ والتارخي الفعيل وكيفية التعامل مع املعاهدة وصياغة واملكتب ادلويل واإ

ثناء معلية أأصدقاء الرئيس لأهنا ُأعدت يف املايض وصاغهتا جلنة الصياغة  يداع. ومل تمت مناقشة هذه البنود أأ املعاهدة وأأمني الإ

و املؤمتر نفسه فقط، ذلكل مل يكن من صالحيهتم اس تثن ن ذكل اجلزء من املعاهدة اكن مرتخساً. ودعا أأ اهئا ولكن لضامن أأ
 الرئيس اإىل تقدمي الطلبات املتعلقة ابلأحاكم الإدارية واخلتامية.

يران )مجهورية  .233 و اإذا ما اكن هذا النوع من التفاقية ل  -وقد سأأل وفد اإ الإسالمية( عام اإذا اكنت هناك حاجة أأ

 يتطلب بنداً بشأأن املنازعات.

ن ذكل س يعمتد عىل واق .234 و املؤمتر ادلبلومايس معاجلة املسأأةل. وأأشار الرئيس اإىل أأ ن تتوىل جلنة الصياغة أأ رتح الرئيس أأ

كيفية شلك احلقوق املكفوةل وموضوع امحلاية وما اذلي ستتأألف منه. ودعا الرئيس اإىل عقد مناقشات يف مجموعات غري رمسية 
ني جتب معاجلهتام. فاملسأأةل الأوىل تمكن يف تناول الأحداث الرايضية والأحداث مع أأصدقاء الرئيس ملناقشة مسأألتني متكررت

جراء مناقشات  نه من احلصافة اإ الرتفهيية مثل الش بكة التلفزيونية يوروفزيشن والربامج التلفزيونية الفعلية. وأأشار الرئيس اإىل أأ

جراء مناقشات حول العملية، نظراً حلضور العديد من اخلرباء وعمل الأعضاء بعملية  يضاً اإىل اإ أأصدقاء الرئيس. ودعا الرئيس أأ

بشأأن مسأأةل البث املؤجةل لأهنا ل تزال مسأأةل كربى تتعلق ابلس ياسة واليت جيب معاجلهتا نظراً حلضور وفدي الولايت 

اثرها وفد ا عرب الرئيس عن تطلعه اإىل مناقشة التحفظات اليت أأ لياابن. ورأأى املتحدة الأمريكية والاحتاد الأورويب. وأأ
ن تساعد عىل اإنشاء نص اللجنة. ن معلية أأصدقاء الرئيس ستساعد عىل اقرتاح أأفاكر وحلول متنوعة ميكن أأ  الرئيس أأ

ن أأصدقاء الرئيس يتأألفون من وفود الولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد الأورويب والأرجنتني  .235 بلغ الرئيس املندوبني أأ وأأ

 والصني وكوراي والياابن.

طار غري ورحب  .236 الرئيس ابلأعضاء يف اجللسة العامة بشأأن بند جدول الأعامل محلاية هيئات البث بعد املناقشات يف اإ

 SCCR / 39/4رمسي. وأأشار الرئيس اإىل عقد مناقشات فنية مفصةل حول مرشوع النص املوحد للرئيس ممثةل يف الوثيقة 

وس بل امليض قدماً يف املوضوع وبند معل جدول الأعامل.  ودورات غري رمسية بناءة، وسلط الضوء عىل ملخص للمناقشات
ن الأحاكم  ن نص الرئيس يتضمن أأحاكماً تتعلق ابدليباجة والأحاكم العامة وأأ وقدمت مالحظة خالل املناقشات مفادها أأ
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خرى. كام خصص حزي  نص املوحد يف ال اً السابقة اليت تتعلق مبضمون النص قد مت اإدراهجا يف الأحاكم املوضوعية ومسائل أأ

ن تعزز  نشاء وثيقة ميكن أأ للرئيس لإدراج الأحاكم الإدارية واخلتامية. ويمكن الهدف من هذا لكه يف صياغة نص الرئيس واإ

العمل وتدويهنا ابعتبارها مرشوع معاهدة حممتالً. ومل تعقد مناقشات مس تفيضة فامي يتعلق ابدليباجة والأحاكم العامة ابس تثناء 

لتفاقيات واملعاهدات الأخرى، حيث ُعقدت بعض املناقشات عن ماهية الصياغة اليت س تطبق. وانصب اجلزئية املتعلقة اب
قواس معقوفة. وعقدت بعض املناقشات حول ما اإذا اكنت  الرتكزي يف الأحاكم املوضوعية عىل املواضع اليت ل تزال فهيا أأ

م  ل متثل معلية بث أأ نه ل رضورة لإدراهجا يف التعريف "أأ". وجرى نقل املادة عبارة "البث عرب ش باكت المكبيوتر" جيب أأ أأ

اخلاصة مبوضوع امحلاية من بند موضوع امحلاية اإىل بند املس تفيدين من امحلاية، لوجود شعور بأأن بند املس تفيدين من  3.2

املزمع منحها خاصة فامي امحلاية رمبا يناسب الصياغة عىل حنو أأفضل من اإدراهجا حتت بند موضوع امحلاية. كام نوقشت احلقوق 

ن الصياغة املكتوبة يف الك البديلني بشأأن  أكيد جمدداً خالل املناقشات عىل أأ يتعلق ابلبديل الثاين من هذا الاقرتاح. ومت التأ
عادة بث الإشارة احلامةل للربانمج اإىل امجلهور بأأي وس يةل اكنت رصينة.  منح هيئات البث احلق الاس تئثاري يف الترصحي ابإ

ن يكون لها هذا احلق الاس تئثاري واكن من الرضوري اإعادة ومتت  ن هيئات البث يُفرتض أأ الإشارة يف الك البديلني اإىل أأ

نظمة خمتلفة بني  أكيد هذا املوقف. وأأمضينا الكثري من الوقت يف مناقشة البديل الثاين اذلي مت طرحه من أأجل معاجلة أأ تأ

ملناقشات غري رمسية. وقد جتلّت  اً جديدة يف البديل الثاين اذلي اكن موضوع اجملمتع املمثل يف الويبو. وقد طرحت اقرتاحات

الصياغة اليت اكنت نوعاً من العصف اذلهين نتيجة لهذه العمليات يف مرفق نص الرئيس. ويتعلق هذا بصياغة اإضافية بشأأن 
خطار املدير العام احلقوق املكفوةل مبوجب هذا اجلزء اليت اكن الهدف مهنا تناول هذه املسأأةل، حيث اإ  ذا رغب العضو يف اإ

نواع معينة ملعاجلة املواقف  ل احلق الاس تئثاري يف بعض معليات اإعادة البث، حيث ل بد من وجود أأ نه لن يطبق اإ للويبو، فاإ

برازها يف املرفق لأنه حىت يف  طار اليت حدثت فهيا أأحداث مبارشة وحاميهتا. واكنت الصياغة هدفاً ملعاجلة ذكل. وقد مت اإ اإ

س ياق أأصدقاء الرئيس ل ميكن اإحراز تقدم حنو توافق ال راء. ومع ذكل، انعقد التفاق عىل كوهنا مناقشة مفيدة وجتلت يف 

خطار لبعض ادلول. وقد طرحت بعض الصيغ  املرفق لأن موضوع الأحداث املبارشة حيتاج اإىل معاجلة يف ظل نظام الإ
خرى فامي يت جزاء خمتلفة من النص. وجرى تقيمي اجلزء املتبقي خبصوص الأخرى اليت تناولهتا أأطراف أأ علق ابلتنقيحات يف أأ

الصيغة فامي يتعلق ابملعلومات الرضورية لإدارة احلقوق. وجرت مراجعة الصيغة املطروحة يف معلية أأصدقاء الرئيس بني 

و أأي بياانت مضمنة يف اإش ن ادلورات واليت اكنت تتعلق مبفهوم العالمات غري املرئية أأ ارة حامةل للربانمج واليت من شأأهنا أأ

و هيئة البث ومراقبهتا. ورأأت الوفود املشاركة يف الاجامتعات غري الرمسية بأأهنا صيغة جمدية  تساعد عىل حتديد البث أأ

ن  ولية لأن هيئات البث اس تخدمت أأساليب شبهية بذكل ليس العالمات غري املرئية حفسب بل ميكن أأ ابعتبارها جمرد فكرة أأ
ن يكون جزءاً من يك ن ذكل ميكن أأ خرى ملساعدهتا عىل حتديد ماكن حدوث القرصنة. ومت التفاق عىل أأ ون هناك أأساليب أأ

و عىل الأقل نقهل اإىل نص الرئيس. كام نوقشت الأحاكم الإدارية واخلتامية  احلمك املتعلق ابملعلومات الرضورية لإدارة احلقوق أأ

دراج تكل الأحاكم. ومع ذكل، مل تمت صياغة الأحاكم لأنه وفقاً للتطبيق املتبع يف ومتت الإشارة اإىل املواضع اخملصصة لإ 

دراج الإضافات خالل املؤمتر ادلبلومايس ذاته عندما تكون هناك جلنة  املعاهدات السابقة، اكن من الرضوري صياغاهتا واإ

، مل يكن من الرضوري الرتكزي عىل ذكل. وعىل أأي خاصة مت تشكيلها ملعاجلة هذه البنود الافتتاحية واخلتامية وصياغهتا. ذلكل

ن  حال، اكنت الولية الصادرة من امجلعية العامة يه معاجلة املسائل الأساس ية وليس اإصدار نص ل تشوبه شائبة من شأأنه أأ
ن املناق شات البناءة أأدت يكون العملية اليت س يؤدي هبا املؤمتر ادلبلومايس والعمليات الأخرى اإىل ذكل. وأأشار الرئيس اإىل أأ

اإىل التقدم اذلي جتىل يف النص. وجرت مناقشات حول مدى حصة جعل نص الرئيس نصاً للجنة من عدمه ومناقشة 

جيابيات والسلبيات يف اجامتعات غري رمسية. ومع ذكل، مل يكن هناك توافق يف ال راء بشأأن هذه املسأأةل حيث أأشارت  الإ

ن الوقت قد حان جلعهل نص بداع بعض الأطراف أأ ن يقلل من املرونة والإ ن جعهل نصاً للجنة ميكن أأ اً للجنة بيامن رأأى أ خرون أأ
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ن نص  نه من الناحية العلمية جبانب معرفة أأ الذلين ميكن تطبيقهام عند البحث عن حلول بشأأن اإحراز تقدم. ورأأى الرئيس أأ

حراز التقدم يف ذات الوقت تقرر مواصةل أ لية النص اخلاصة اب لرئيس للميض قدماً هبذه املسأأةل. كام نوقشت الرئيس يسمح ابإ

أأمهية ادلورات وما بيهنا من دورات. وشكر الرئيس معلية نواب الرئيس وأأصدقاء الرئيس عىل دمعهم. وأأشار الرئيس اإىل أأهنا 

رث رمسية. اكنت معلية بناءة جداً وجمالً أ مناً للعصف اذلهين واقرتاح أأفاكر قد يكون من الصعب القيام بذكل يف س ياق أأك
عرب الرئيس عن أأمهل يف الاعامتد عىل هذه العملية قبل انعقاد جلنة حق املؤلف القادمة للميض قدماً يف هذه املسائل.  وأأ

طار  عرب الرئيس عن أأمهل يف حدوث تقارب بني وهجات النظر بشأأن مسأأةل البث املؤجةل يف ظل التباين احلادث يف اإ وأأ

ضوء عىل الصيغة اليت قدمهتا الأرجنتني يف نسخة البداية واليت اكنت مبثابة تعامل قانوين. الس ياسة احلكمية. وسلط الرئيس ال

وظلت مسائل الس ياسة الأساس ية مسأأةل شائكة. ودعا الرئيس اإىل بذل هجد جامعي من أأجل اإحراز تقدم يف بند جدول 

نه سيمت تعممي نص الرئيس قبل هناية جلنة  بلغ الرئيس الأعضاء أأ بداء الأعامل. وأأ حق املؤلف. ودعا الرئيس الأعضاء اإىل اإ
قر  بداعية يف هذه اجملموعة الفنية من احملاداثت. وأأ التعليقات عىل املناقشات. وشكر الرئيس امجليع عىل أأفاكرمه البناءة والإ

عرب الرئيس عن الرئيس ابجلهود املتواصةل اليت يبذلها الأعضاء لإدراك مفهوم ممارسات البث واجملال والقانون ولك ذكل. و  أأ

تطلعه اإىل اإحراز تقدم فامي خيص هذه املسأأةل مع أأصدقاء الرئيس وغريمه من الأعضاء، مع مراعاة أ راء مجيع ادلول الأعضاء 

 وأأحصاب املصلحة.

ن جيمتعوا مع الرئيس قبل بدء ادلورة العامة. .237 قلمييني أأ نه يتعني عىل املنسقني الإ  وأأكدت الأمانة من جديد أأ

قلمييني بشأأن كيفية امليض قدماً فامي خيص التقييدات وأأشار الرئيس  .238 جراء مناقشات مع املنسقني الإ اإىل رضورة اإ

خرى، واليت س تكون حق املؤلف يف البيئة  بلغ الرئيس الأعضاء بأأنه س تجري مناقشات بشأأن مسائل أأ والاس تثناءات. وأأ

نتاج املرس  يح.الرمقية، وحق التتبع وحقوق أأحصاب املرسح فامي يتعلق ابلإ

لبند   من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 8ا

من جدول الأعامل ومسائل  8رحب الرئيس بعودة ادلول الأعضاء اإىل جلنة حق املؤلف. وقد عرض الرئيس البند  .239

خرى وأأس تأأنف النظر يف البند  نه فامي يتعلق مبرشوع نص الرئيس،  7أأ من جدول الأعامل املتعلق هبيئات البث وأأشار اإىل أأ

اإضافة جديدة لتعريف نسخة البداية من الإشارة احلامةل للربانمج. وهذا جزء من اقرتاح وفد الأرجنتني بشأأن اكنت هناك 

موضوع رشط امحلاية، وهو البديل الثاين، اذلي اكن هيدف اإىل اس تكامل اقرتاح الأرجنتني بتحديد ما يه نسخة البداية من 

رجنتني رشح التعريف. وطلب الرئيس من الأعضاء الرجوع اإىل نسخة الإشارة احلامةل للربانمج. وطلب الرئيس من وفد الأ 

 مرشوع نص الرئيس للمعاهدة اليت جرى تعمميها.

وأأشار وفد الأرجنتني اإىل جزء من نص الرئيس ينص عىل "النسخ اخملزنة من الإشارة احلامةل للربانمج" ورد مرتني يف  .240

خرى. وأأوحض الو  قسام أأ و يف أأ نه أأحد البدائل املطروحة يف لك من موضوع امحلاية أأ فد املقصود من هذا املصطلح يف ضوء أأ
الوقت الراهن يف القسمني الرئيس يني الذلين جترى مناقش هتام. حيمل انقل الإشارة نظام نقل النسق اذلي يس تقبهل امجلهور. 

رسال نفس الإشارة يف نسق ما، وهو ما قد يشلّكّ نوعاً خمتلفاً لكنه اس مترار  ويف هذه احلاةل، يمتثل ما تفعهل هيئات البث يف اإ

للربانمج. مث جيري اس تقبال هذه الإشارة وحفظها يف هجاز ما، مما يسمح لهيئة البث ابلحتفاظ ابلإشارة حبيث يمتكن 

جراء فين ينطوي عىل البث، ولكن كام أأوحض الزميل املوقر من كينيا،  املس تخدم من النفاذ اإىل الإشارة يف أأي وقت. وهذا اإ

جراءً يف نظام حسب مقابل البث اخلطي، وهو ما اكن نظام دفع. ميك ن يتخذ املس تخدم اإ يضا اإشارة خفية. ويتوقع أأ ن اعتباره أأ
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ومن مث يكون نظام السحب بديالً عن نظام ادلفع اخملزن يف النظام، مث ينفذ املس تخدم اإىل اجلهاز اذلي مت التخزين عليه 

 س بقاً.للنفاذ اإىل الإشارة اليت مت ختزيهنا م

ن التفسري ميكن الاطالع عليه يف الفقرة ي من املادة املتعلقة ابلتعاريف. وجشّع الرئيس الأعضاء  .241 وأأشار الرئيس اإىل أأ

جراء مزيد من املناقشات. ولأن الأمر مرتبط بلغة اكنت ابلفعل جزءاً من  عىل املشاركة مع وفد الأرجنتني فامي بني ادلورات لإ

نه س يدرجه يف قسم التعريف من نص الرئيس مع وضع الأقواس املعقوفة  الاقرتاح بشأأن نص الرئيس، أأشار الرئيس اإىل أأ

طار بند جدول الأعامل. وتشمل موضوع حق املؤلف يف البيئة  املناس بة حوهل. وقد قدم الرئيس ثالثة موضوعات جارية يف اإ
ق اإعادة البيع وحتديث الفيديو للعمل الرمقية من خالل عرض قدمته الس يدة سوزان بتلر. كام س تعقد مناقشة بشأأن ح

يضاً مناقشة بنود اإضافية  ن يقدمه الأس تاذان غيندو وسريغو. وميكن أأ املتعلق حبقوق مديري املسارح اذلي اكن من املقرر أأ

قلمييني والأعضاء واملراقبني اإىل تقدمي اإسهاماهتم.  قبل اإغالق النظر يف بند جدول الأعامل. ودعا الرئيس املنسقني الإ

 البيئة الرمقية

ورواب الوسطى والبلطيق، وشكر الس يدة بتلر عىل العرض اذلي قدمته عن  .242 حتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة دول أأ

ن مسأأةل حامية حق املؤلف يف البيئة الرمقية ل تزال  ورواب الوسطى والبلطيق أأ مقدمة اإىل سوق املوس يقى الرمقية. وترى دول أأ

 وتتطلع اإىل تبادل الأفاكر فامي بني الوفود املهمتة.مسأأةل وثيقة الصةل ابملوضوع، 

ن حتليل حق املؤلف  .243 عرب وفد الربازيل عن رسوره ابملشاركة يف هذا البند من جدول الأعامل. ورأأى الوفد أأ وأأ

اط املتعلق ابلبيئة الرمقية أأمر أأسايس لفهم ال اثر املرتتبة عىل أأحصاب احلقوق بشلك أأفضل فامي يتعلق ابلتحول من الأمن

ن جلنة حق املؤلف قد بدأأت بتقدمي خدمات املوس يقى ووافقت  التناظرية اإىل الرمقية يف خمتلف الصناعات. وأأشار الوفد اإىل أأ

اثر اهامتم الوفد كيفية تنظمي سلسةل  جراء دراسات مماثةل يف جمال العمل السمعي البرصي والأديب يف املس تقبل. وقد أأ عىل اإ

قر الوفد برضورة السوق الرمقية، كام ركز عىل  كيفية توزيع قمية الأعامل عىل خمتلف اجلهات الفاعةل عىل طول السلسةل. وقد أأ

نه من املمكن حتديد احلد الأدىن من الأمناط وثغرات  احرتام احلرية واخلصوصية التعاقدية وأأكد عىل ذكل، وأأشار اإىل أأ
ن توفر رؤية متعمقة لهيلك السوق مع اح رتامه للحرية واخلصوصية. وفامي يتعلق ابلوثيقة الشفافية اليت من شأأهنا أأ

SCCR/37/4 Rev .م ل ، دعا الوفد يف قسم املهنجية من تكل الوثيقة توضيحاً عام اإذا اكن الفنانون قد ُأدرجوا يف التقرير أأ

و جن ن فنانني خمتلفني، بغض النظر عن مدى شهرهتم أأ اهحم، مل ودعا اإىل منظور أأسايس نووي يف هذا الصدد، حيث لحظ أأ

و حمدد من جانب واحد. واقرتح  نه غري اكٍف أأ يكن دلهيم وضوح بشأأن كيفية تعويضهم وكثرياً ما ينظر اإىل التعويض عىل أأ

يضاً يف املوافقة عىل النتاجئ والإضافة اإلهيا متش ياً مع النقطة الثالثة من قسم املهنجية الوارد  الوفد اإماكنية مشاركة خرباء أ خرين أأ
عرب عن أأمهل يف النظر يف الطلب، فامي خيص هذه يف الوثيقة سا لفة اذلكر. وذكّر الوفد الأمانة بتقدمي امس خبري برازييل وأأ

املالحظة. ومع ذكل؛ اعمتد الوفد فامي يتعلق ابملهنجية عىل العرض اذلي قدمته الأمانة، واذلي يصف جدولً واحضاً لتقدمي 

ن الوثيقة احلالية بعيدة للغاية عن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة النتاجئ التالية. وفامي يتعلق ابملوضوع، أأشا ر الوفد اإىل أأ

SCCR/37/4 Rev ول ربعة جوانب رئيس ية حمل اهامتم واكنت هذه حماوةل ملعاجلة أأ . ويرد يف الوثيقة املعمتدة من اللجنة أأ

قرار بأأن العمل ل يزال يف مراحهل الأولية، يرى ا ن تتعمق كثرياً يف املسائل املطروحة. ورمغ الإ ن ادلراسة اكن ميكن أأ لوفد أأ

ن تتناول نقص البياانت يف السوق، يف حاةل وجود أأي من  ن ادلراسة جيب أأ سلسةل القمية يف سوق املوس يقى. واقرتح الوفد أأ
ن يؤكد احلاجة اإىل مزيد من الشفافية يف سلسةل القمية. ونؤكد من جديد عىل احرتام مس تواي ت ذكل. وهذا من شأأنه أأ

ن يوفر السوق فرصاً للفنانني لكسب قوهتم وتعويضهم بشلك مناسب عن معلهم.  الشفافية واحلرية التعاقدية، ولكن جيب أأ
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ن يساعد عىل مجع املعلومات والشفافية  جراء دراسة حول البيئة املوس يقية الرمقية مسعى من شأأنه أأ وتعترب التوقعات املتعلقة ابإ

لفني ومنحهم القدرة عىل التفاوض بشأأن حقوقهم يف حماوةل للحد من عدم التناسق عىل طول الاكفية وذكل من أأجل متكني املؤ 

السلسةل الاقتصادية. وأأكد الوفد جمدداً احلاجة اإىل الاطالع عىل البياانت الاقتصادية وحتليل تأأثري التكنولوجيات اجلديدة. 

ع لأحصاب املصلحة SCCR/ 37/4 Revوفامي يتعلق ابلنقطتني الثانية والثالثة من نطاق الوثيقة  .، اقرتح الوفد دور اجملّمّ
ن املناقشات ادلائرة بشأأن استيعاب موضوع  ن هذه القامئة ليست شامةل. وأأشار الوفد اإىل اإ بداع املوس يقي، وأأكد أأ وقطاع الإ

قتصادية ل ليات العرض اذلاكء الاصطناعي استناداً اإىل قسم النطاق، نظراً لدلور الاسرتاتيجي اذلي يؤديه يف املراقبة الا

والطلب عن طريق اقرتاح حمتوى للمس تخدمني عىل أأساس اخلوارزميات، مل تكن معروفة للمؤلفني وامجلهور العام. وميكن 

يضاً تقيمي التحول، اإذا اكن هناك أأحد املامرسات التعاقدية، حيث تطورت التكنولوجيا من التناظرية اإىل الرمقية،  لدلراسة أأ

وسع نطاقاً يف وكذكل حتديد ال ن هذا املوضوع يلزم معاجلته بشلك أأ و الاختاللت احملمتةل. وأأشار الوفد اإىل أأ جيابية أأ نتاجئ الإ
عامل جلنة حق املؤلف. وبيامن اكنت املناقشات بشأأن حامية هيئات البث تتجه حنو عقد مؤمتر دبلومايس مبوجب  جدول أأ

العديد من املسائل املتعلقة ابلبث وحقوق املؤلف يف البيئة الرمقية.  تفويض امجلعية العامة، حدد الوفد جمالت تقارب يف

عامل اللجنة.  واقرتح الوفد اإدراج مسأأةل حق املؤلف يف البيئة الرمقية عىل حنو دامئ يف جدول أأ

ن مسأأةل حق املؤلف يف البيئة الرمقية تس تحق الاهامتم واملناقشة لضامن اإماكنية  .244 حامية ويرى وفد الاحتاد الأورويب أأ

جراء  قر الوفد ابقرتاح وفد الربازيل املثري لالهامتم لإ حق املؤلف بشلك أأكرث كفاءة ومتكينه من أأداء دوره يف العرص الرمقي. وأأ

 دراسة عن خدمات املوس يقى الرمقية، وتطلع اإىل حتديث ادلراسة خالل تكل ادلورة.

ن النقطة اليت اقرتحهتا مجم .245 ل تزال وثيقة  2015وعة أأمرياك الالتينية والاكرييب يف عام وأأكد وفد السلفادور جمدداً عىل أأ

ن السلفادور اجتهت حنو التصنيع والصناعات  الصةل ابملوضوع. وأأشار الوفد اإىل رسعة تطور التكنولوجيات الرمقية، وأأوحض أأ

بداعية بهنج جديد. لقد شاركت السلفادور يف الثورة الرمقية، وسوف تبذل احلكومة لك ما يف و  سعها ليك تصبح جزءاً من الإ

ن  عرب عن أأمهل يف أأ التغيري اذلي تبىن هنجاً غري تقليدي. وأأكد الوفد جمدداً دمعه لقرتاح مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأ
عامل جلنة حق املؤلف. وأأشار الوفد اإىل وضوح التغيري اذل ي تصبح نقطة حق املؤلف يف البيئة الرمقية بنداً دامئاً يف جدول أأ

جراء حتليل أأمعق لطبيعة تكل  طرأأ عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واذلي تفرضه التكنولوجيات اجلديدة. ودعا الوفد اإىل اإ

 التغيريات وأ اثرها ودعا اإىل الاس مترار مبا يامتىش مع اقرتاح وفد الربازيل.

اكفأأة الفنانني ومشاركة القمية. ولحظ وأأكد وفد الس نغال عىل المنوذج السائد للموس يقى يف نقطتني هممتني. وهام م .246

قل من العامل التناظري. ودعا الوفد اللجنة اإىل أأخذ مصاحلها واهامتماهتا بعني  ن الفنانني يف العامل الرمقي يكس بون أأ الوفد أأ

 ن عام جيري.الاعتبار واليت تدور حول شفافية الامنذج املس تخدمة، مثل منوذج دفع النفقات عند تكبدها. اكن الفنانون يغفلو

جياد قمية لعملهم  .247 ن الرمقنة قد أأاتحت فرصاً جديدة للفنانني لإ وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية وأأشار اإىل أأ وحتدث وفد أأ

قلميية  ن ذكل اكن أأسهل عىل الأسواق بسبب احلواجز الإ بداعهم. وابلتايل عىل الرمغ من أأ جر عادل لامثر اإ واحلصول عىل أأ

يضاً تشمل تقويض جدوى القوانني القامئة عىل احلدود اجلغرافية ورشعيهتا. املُعاد تعريفها، فقد فرض ت الرمقنة حتدايت متنوعة أأ

ن  ن ذكل يؤثر عىل الفنانني املوس يقيني وغريمه من الفنانني املبدعني. ابلإضافة اإىل ذكل، لحظ الوفد أأ وأأشار الوفد اإىل أأ

 عدد من املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف اليت مت اإنشاؤها يف الأدوات الرمقية اليت تنشأأ من البدلان النامية وكذكل
نفاذ يف  ن الإ وغندا توزعها اجلهات الفعةل خارج نطاق الأنظمة القانونية وفق الأسس التنظميية الأخرى. كام أأشار الوفد اإىل أأ أأ

ولت اجملموعة الأفريقية أأمهية كبرية ل لمناقشات والعمل اجلاري بشأأن حق املؤلف يف البيئة الرمقية ميثل حتدايً. ولهذا السبب، أأ
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 31البيئة الرمقية لهذا السبب ولالقرتاح املقدم من بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، واذلي ُعرض لأول مرة خالل ادلورة 

نرتنت ومناذج الأعامل الرئ ن ادلراسة الأوىل تصف سوق املوس يقى عىل الإ يس ية. ويرى للجنة حق املؤلف. وأأشار الوفد اإىل أأ

جراء  ن التقرير س يوفر أأساساً راخساً لدلول الأعضاء لتعزيز سالسل القمية يف ادلراسات الالحقة. وتطلع الوفد اإىل اإ الوفد أأ

جراء مزيد من املناقشات.  دراسات لحقة تتيح أأساساً جيداً لإ

عرب عن شكره للس ي .248 دة بتلر عىل التقرير واملقدمة وحتدث وفد املكس يك ابمس بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأ

جراء حتليل معيق يوحض سلسةل السوق  نه من املهم اإ الذلين قدمهتام اإىل سوق املوس يقى الرمقية العاملية. ويرى الوفد أأ
نه من الرضوري وجود جدول زمين واحض من الأمانة  يضاً أأ للموس يقى الرمقية، وتوزيع القمية عرب تكل السلسةل. ويرى الوفد أأ

 التقدم يف هذه املسأأةل.لتعزيز 

، اليت قدمت SCCR/39/3ودعا الرئيس الس يدة ابتلر اإىل تقدمي مقدمة عن سوق املوس يقى الرمقية العاملية، الوثيقة  .249

نرتنت ومناذج الأعامل الرئيس ية.  وصفاً شامالً لسوق املوس يقى عرب الإ

، SCCR/39/3الرمقية العاملية، الوثيقة وقدمت الأس تاذة ابتلر عرضاً تقدميياً حول مقدمة بشأأن سوق املوس يقى  .250

 http://webcast.wipo.int/(: 2019أأكتوبر  25واليت ميكن الاطالع علهيا يف )امجلعة، دورة بعد الظهر 

 ودعا الرئيس الأعضاء اإىل مشاركة تعليقاهتم وأ راهئم. .251

قر وفد الربازيل معل الس يدة ابتلر .252 وسأأل عن وجود حتليل متعمق للموضوعات يف املناقشات الالحقة بدلً من  وأأ

مهنج وصفي. وطلب الوفد من الس يدة ابتلر املساعدة يف الاقرتاحات حول س بل حتديد املعايري ادلنيا اليت س تكون رضورية 

جراء مزيد م ن املناقشات حول اخلطوات لضامن سوق مس تدام للمؤلفني واملبدعني واجملال بشلك عام. ودعا الوفد اإىل اإ

برام عقود استناداً اإىل السوق التناظري فكيف س تطبق يف الوقت احلارض. وهل  امللموسة. عىل سبيل املثال، يف حاةل اإ
ن املبدعني اش تكوا من التعويض غري الاكيف من  س يوجد نوع من القمية املفقودة ومن املس تفيد من ذكل؟ ولحظ الوفد أأ

يشء جتب معاجلته، عىل سبيل املثال هذه الأنواع من التحريفات بسبب تطبيق العقود التناظرية  اس تخدام حمتوامه وهذا

 عىل السوق الرمقي. وعىل الرمغ من تطور التكنولوجيا، مل تكن العقود تتطور يف نفس الاجتاه.

اثرها وفد الربازيل س يعاجلها القسم القادم من .253 ن اخملاوف اليت أأ ادلراسة اذلي س يوفر هنجاً  وأأشارت الس يدة بتلر اإىل أأ

 عادلً يف معاجلة املسائل املطروحة.

 وقدم الرئيس شكره للأس تاذة بتلر عىل معاجلة اخملاوف اليت طرهحا وفد الربازيل. .254

وأأشار ممثل الاحتاد الأمرييك الأيربي لفناين الأداء اإىل ادلورة السابعة والثالثني من جلنة حق املؤلف، خاصة فامي  .255

قشات اليت اعمتدت فهيا اللجنة طرائق ادلراسة اخلاصة خبدمات املوس يقى الرمقية. وقدم املمثل شكره للس يدة يتعلق ابملنا

ن تشمل  بتلر عىل ادلراسة الوصفية. وقد مشلت هذه الطرائق أأساساً لتقدمي تقرير بشأأن سوق املوس يقى الرمقية اليت ينبغي أأ

ولها الوصف العام للعمل وق د اكن واحضاً جداً يف ادلراسة، واثنهيا سلسةل ممارسات ترخيص احلقوق املوضوعات التالية: أأ

يرادات بني أأحصاب احلقوق وأأخرياً أ ليات مجع البياانت حول اس تخدام  والإدارة امجلاعية، واثلهثا سلسةل القمية وتوزيع الإ

يرادات. ويرى الاحتاد الأمرييك الالتيين الأيربي ن التقرير، اذلي يس هتدف وصف سوق  املوس يقى وتقدمي تقارير توزيع الإ أأ

هدافه جناحاً كبرياً. وأأشار املمثل اإىل نقص البياانت الاقتصادية بشأأن اس هتالك املوس يقى  الإعالم الرمقي، سينجح يف حتقيق أأ

http://webcast.wipo.int/
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ن التقرير غري اكٍف كامً وكيفاً فامي يتعلق ابلنطاق الع املي للتقرير. وادلخل اخلاص بأأحصاب احلقوق، وخاصة الفنانني وهذا يعين أأ

وقد خضعت التفاصيل املدرجة يف التقرير دلراسة متأأنية ومشلت اس تخدام املوس يقى العابر للحدود. وعندما أأدارت املنصات 

حقوق امللكية الفكرية، اكنت املعارف ضئيةل فامي يتعلق بكيفية وصول هذا اإىل الفنانني عرب احلدود وكيفية تطبيق احلقوق عرب 

خرى، اكن من الرضوري معرفة كيفية توزيع احلقوق بني احلدود. وعندما ا نتقلت املقارانت بني الرشاكت من دوةل اإىل أأ
ادلول، مع وصولها اإىل الأجزاء الأبعد من العامل. كيف اس تفاد الكثري من املوس يقيني من هذا النظام؟ ذكّر املمثل بأأن حقوق 

جراء دراسة اقتصادية البث املعاجلة اليت مل تكن منظمة جيداً يف العقود وال فنانني ثبت معاانهتم كثرياً. ومن مث دعا املمثل اإىل اإ

للسوق متاش ياً مع املوقف. لقد اكن هذا هو اجلزء الأول من دراسة أأكرث مشولً حثت الويبو وادلول الأعضاء عىل وضع جدول 

يبريي لفناين الأداء اللجنة عىل  تضمني حق املؤلف للفنانني يف البيئة الرمقية للتقرير. وحث الاحتاد الأمرييك الالتيين الإ

خرى بصورة أأكرث تعمقاً  جراء دراسة أأ ابعتباره بنداً دامئاً يف جدول الأعامل، بغض النظر عن ضيق الوقت. ودعا املمثل اإىل اإ
نرتنت، من شأأهنا الرتكزي عىل مصادر ادلخل وتوزيع ذكل ادلخل واختيار  املوس يقى حول خدمات التوزيع املوس يقي عرب الإ

و التناظري لأنظمة  نظمة املاكفأأة واحلقوق والقوامئ يف الس ياق الرمقي. واقرتح املمثل كذكل تضمني الاس تغالل التقليدي أأ عرب أأ

احملتوى، والنظر يف احلقوق اجملاورة الأخرى. ويه وصف وتدفق املعلومات، والتاكليف وادلخل بني املنصات، ومنتجي 

نه من الرضوري وجود خطة معل بنطاق التسجيالت الصوتية، وكذكل  بني الفنانني عىل حد سواء. ورأأى املمثل كذكل أأ

زمين واحض، الأمر اذلي من شأأنه توضيح وقت اكامتل دراسة ما والتارخي اذلي سيُنظر فيه يف التقرير بشلك اكمل. وطلب 
ية النفاذ اإىل املعلومات الاقتصادية وغريها من املمثل من الس يدة ابتلر مصادر املعلومات اليت س تكون لزمة للتأأكد من اإماكن

 املعلومات، وهوية من ميكنه تقدميها.

نه مبجرد وضع خطة بشأأن ما هو مطلوب، ميكن حيهنا اختاذ قرار بشأأن هوية أأفضل  .256 وأأشارت الس يدة ابتلر اإىل أأ

ختاذه مبجرد وضوح ما سيمت تناوهل. املصادر مع الأخذ يف الاعتبار وهجات نظر امجليع. ومن مث، س يكون هذا قراراً يتعني ا

ثناء معلية الاختيار لختيار الأشخاص أأحصاب اخلربات املناس بة يف هذا الشأأن،  نه من املهم تويخ احلذر أأ وأأشارت اإىل أأ

ذا  بدلً من وجود أأشخاص يف هيئات حق املؤلف دلهيم فهم نس يب ملسائل التوقيت وتداخل الأشاكل يف جمال املوس يقى. واإ

 هناك خمطط ملا هو مطلوب، فلن يكون حيهنا طائل من مجع هذه املعلومات.مل يكن 

ن مسأأةل البيئة الرمقية يه مسأأةل متكررة ومتثل فرصة رائعة لأحصاب احلقوق. وذكر  .257 وأأشار وفد بوركينا فاسو اإىل أأ

فر  ن الإحصائيات الواردة يف التقرير بشأأن عدد الفنانني الأفارقة، ول س امي يف غرب أأ يقيا والظاهرة عىل منصات البث الوفد أأ

تعترب مثرية لالهامتم للغاية. وأأشار الوفد اإىل مواهجة واهجت منظامت الإدارة امجلاعية يف املنطقة، يف الوقت الراهن، ظاهرة 
ا ما معينة، ويه اإدارة تزنيل املوس يقى مبا يف ذكل الأفالم، ويه اكنت موجودة يف العديد من البدلات واملدن. وسأأل الوفد اإذ

زاء  اكنت هذه الاس تخدامات تشلك كذكل مهنجية اقتصادية. وأأضاف الوفد بأأن منظامت الإدارة امجلاعية يف املنطقة قلقة اإ

جياد أأي حلول ممكنة. جر منصف قد يعترب قرصنة، ودعت لإ  خدمات التزنيل هذه، لأن ترخيصها مقابل أأ

ن مسائل القرصنة تثري ابلغ ال .258 نه قلق دلهيا بصفهتا مبدعة ومن أأحصاب احلقوق. وأأشارت الس يدة ابتلر اإىل أأ وأأضافت أأ

بطريقة ما، وفامي خيص التزنيالت اليت اكنت فامي مىض تمت من خالل انبسرت ومشاركة امللفات من نظري اإىل نظري، ما زالت 

نه تُوجد أأشاكل جديدة من القرصنة مثل معلية انزتاع ا هناك حاجة للتصدي للقرصنة املتفش ية. لبث اليت يقوم وأأضافت أأ

ن  وجد أأشاكلً متعددة من القرصنة. وذكرت أأ ن الابتاكر أأ ثناء بثه. وأأشارت اإىل أأ الأشخاص خاللها بتسجيل ما يسمعونه أأ
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يكولويج اخلاص  مسأأةل انزتاع البث تعترب معلية تعلميية جارية مع اإدارة احلقوق امجلاعية كذكل، اليت تعترب جزءاً من النظام الإ

 دايت اليت تواجه هيئات اإدارة احلقوق امجلاعية.ابلنظر اإىل التح

نه فامي يتعلق بقمية  .259 ن العرض قدم نظرة شامةل عىل صناعة املوس يقى. وأأضاف الوفد أأ وأأشار وفد الأرجنتني اإىل أأ

رقام خبصوص تدفق ادلخل بني الفنانني، ورشاكت ادليسكوغرافيا، وغريمه ، احملتوى يف السوق العاملية، مثة حاجة اإىل وجود أأ

ن حمتوايت العقود رسية ول ختضع  رقام جملرد التعرف عىل أأحصاب املصلحة الرئيس يني وسلسةل القمية. وأأضاف الوفد أأ ويه أأ

ن تكون موحدة ملعظم أأحصاب املصلحة ذوي الصةل. وأأضاف الوفد  ن الامنذج املس تخدمة جيب أأ للتنظمي ادلويل، ومع ذكل، فاإ
نه من الرضوري ابلنس بة اإىل احلكومات  ن تدرك ما تتضمنه عادة تكل العقود القياس ية فامي يتعلق بتوزيع ادلخل، والبنود أأ أأ

ن توزيع ادلخل يرتبط اإىل  ن عنارص هذه العقود غري متوازنة. وأأ رة يف أأ نه توجد شكوك ُمربر الرئيس ية والعنارص املتكررة. وأأ

نه عىل عمل ابلعقود املربمة ب نه حد كبري هبذه البنود. وأأشار الوفد اإىل أأ نه نظراً للطابع العاملي للعمل، فاإ ني الأشخاص وبرسيهتا، وأأ

جراءات اليت سيمت اختاذها من أأجل حتقيق مثل هذا التوازن  ن الإ يتعني النظر يف حل دويل للحكومات. وذكر الوفد أأ

جراء دراسة س تعمتد عىل املعلومات املتاحة عن الوضع. ومع اس مترار تكرار الظروف حول العامل، لن تس تطيع حكومة و  احدة اإ
نه من املهم اس تعراض ادلراسات الاكمنة، وحتليالت العقود اليت س متنح احلكومات الفرصة  واحدة للجميع. وأأشار الوفد اإىل أأ

ن تتضمن هذه املسائل املعلقة من ادلراسة حتليالً متعمقاً ملا هو مس تخدم يف الصناعة. وسأأل  لختاذ قرار. وطلب الوفد أأ

و تصور دلراسة بشأأن العقود وبنودها الرئيس ية وتوهجاهتا الوفد الس يدة ابت لر عن الكيفية اليت س تعمتد علهيا يف وضع هيلكة أأ

ذا ما اكنت عقوداً متجانسة يمت اس تخداهما بغض النظر عن البدل ذي الصةل.  عىل الصعيد ادلويل واإ

ن قرار اختيار من سيشارك يف ادلراسة يعود ل .260  لويبو.وأأشارت الأس تاذة ابتلر اإىل أأ

وسأأل ممثل الفنانني الالتينيني عام اإذا اكنت ادلراسة تأأخذ بعني الاعتبار الفرق الواحض بني املناصب والقوة التفاوضية  .261

ن حرية التعاقد صاحلة وفعاةل فقط عند وجود اتفاق ملزم بني الأطراف املتعاقدة ومن مث  بني الفنانني واملنتجني، حيث اإ

ن الفرق بني القوى التفاوضية هو جانب من الواقع اذلي يعيشه معظم الفنانني مثل الفنانني واملنتجني. وأأشار ا ملمثل اإىل أأ

املوس يقيني واملمثلني. وأأشار املمثل اإىل احتياهجم لوجود مشاركة عادةل ومنصفة يف ادلخل املتأأيت من عروضهم. وأأكد املمثل 

ن التقرير يفتقر اإىل املعلومات املوضوعية يف  تسليطه الضوء عىل هذا الواقع. وحث املمثل اللجنة عىل عقد من جديد عىل أأ

ن تكون بنداً دامئاً عىل جدول  نقاشات مس مترة حول هذا املوضوع. وأأظهر املمثل كذكل اهامتمه بشأأن مسأأةل العقود وأأمل أأ
عامل اللجنة.  أأ

ن ادلراسة مل تتناول العقود لأهنا مل تكن جزءاً من املقدمة  .262 الأولية. وأأشارت اإىل وجود صناع وذكرت الس يدة ابتلر أأ

ن  دراك الفروق الطفيفة اليت جعلهتا تنجح. وأأشارت اإىل أأ قرار ل يعرفون الكثري عن صناعة املوس يقى، ومدى تفّرده واإ

ولية للجميع.  ادلراسة مل تقدم حتليالً متعمقاً لأنه قد مت اإعدادها بغرض تقدمي معلومات أأ

بياانهتم حول البيئة الرمقية، وحق التتبع للفنانني، وغريها من احلقوق كتابياً. وأأشار ودعا الرئيس املشاركني اإىل الإدلء ب .263

يفان بيسلت، مدير الأاكدميية الروس ية للملكية  نه س يكون هناك تقرير وس يط بشأأن التقدم من اإعداد الس يد اإ الرئيس اإىل أأ

 الفكرية.
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 حقوق مديري املرسح

عامل اللجنة تتضمن مسأأةل حقوق مديري املسارح. أأشار وفد الاحتاد الرويس اإىل وجود عدد م .264 ن البنود عىل جدول أأ

عامهلم  ن تسفر نتاجئ أأ ن ادلراسة أأسفرت عن قدر كبري من الاهامتم من الزمالء حول العامل. وأأمل الوفد يف أأ وأأشار الوفد اإىل أأ

ن قدراً كبرياً من الرتكزي ينصب عىل عن خلق نقاشات مثرية لالهامتم للجنة ومجليع املتخصصني يف هذا الشأأن. وذكر الوفد  أأ

 حقوق مديري املسارح واخملرجني ويقدم تقريراً مرحلياً عن التقدم احملرز.

نتاج املرسيح.  .265 مه ادلراسات الأوىل حول حقوق اخملرجني والإ ن ادلراسة يه اإحدى أأ وأأشار الأس تاذ سريجو اإىل أأ

نتاج املرسيح حول العامل ختضع لنظم  عامل الإ ن أأ قانونية متنوعة. وسرتكز ادلراسة بصورة رئيس ية عىل حقوق وأأضاف أأ

نتاج املرسيح. ويف هناية ادلراسة، س يكون من املهم حتديد النظام اذلي س يليب عىل أأمكل وجه رغبات  عامل الإ خمريج أأ

و املع ن الهدف العام يمتثل يف اس تحداث نوع من التفاقيات أأ اهدات ادلولية حول اخملرجني فامي يتعلق حبامية حقوقهم. ورأأى أأ
حامية حقوق اخملرجني. وقد يمت حتديد املرحشني اذلين س ُتجرى معهم املقابالت من بدلان خمتلفة. ومت حتديث قامئة البدلان 

نظمة قانونية خمتلفة ومتنوعة. كام ذكر  كذكل. وأأشار الأس تاذ سريجو اإىل أأهنم حاولوا مض عدد كبري من البدلان. وذكر وجود أأ

نتاج املرسيح.الأس تاذ سري  عامل الإ  جو اإىل أأهنم حتدثوا اإىل مديري املسارح من املتخصصني املشاركني يف أأ

وأأشارت الأس تاذة غاندرو اإىل وجود العديد من الأشخاص اذلين ميثلون اإضافة هممة لهدف ادلراسة من أأجل احلصول  .266

وسع حول حامية اخملرجني. وأأشارت الأس تاذة غاندرو اإىل  ن الويبو قدمت املساعدة عىل حتديد هؤلء عىل نطاق معلومات أأ أأ

ن دراسات احلاةل هذه سينصب  عضاء جلنة حق املؤلف يف املشاركة يف ادلراسة. وأأشارت اإىل أأ الأشخاص. وقد يرغب أأ

خالل  الرتكزي فهيا عىل حتليل الامنذج اخملتلفة. ويشمل ذكل الامنذج اليت حتمي فهيا البدلان اخملرجني ابعتبارمه مؤلفني، اإما من

و  و التفسري القضايئ، والأمثةل اليت شهدت حاميهتم ابعتبارمه فناين أأداء مبوجب القانون أأ التوقيعات عىل القوانني اخلاصة هبم أأ
بسبب التفسريات، والأمثةل اليت تعترب فهيا العقود يه الامنذج السائدة لتقرير عالقات اخملرجني ابلأشخاص ال خرين املشاركني 

بداعية. وأأضافت الأس تاذة غاندرو، يف ضوء العمل عىل اإعداد دراسة دولية، أأهنم سريغبون دامئاً يف تقدمي أأمثةل يف العملية الإ 

جراء  دولية هبدف جعل عرض هذا الأمر ملموساً بدرجة أأكرب. وذكرت أأهنم يبحثون عن املزيد من البدلان اليت ميكهنم فهيا اإ

و غريمه من الأشخاص  املشاركني معهم عن كثب. وس تقدم املقابالت فكرة عن اجتاهات الصناعة. مقابالت اإما مع خمرجني أأ

و اإذا ما اكنت قابةل للتعديل  ويف مرحةل املقارنة، س يجري تقيمي وجود منوذج سائد وكذكل مدى تأأصل هذه الامنذج السارية أأ
و بأأخرى. واختمتت الأس تاذة غاندرو حديهثا بأأنه ل ميكن توقع النتيجة اليت  ن بطريقة أأ ستسفر عهنا املقابالت. وأأشارت اإىل أأ

جراؤه. ودعت الأس تاذة غاندرو اإىل تعاون مزتايد ليكون احلضور من  اس تنتاجات ادلراسة س تعمتد عىل العمل امليداين املقرر اإ

 املمثلني قدر الإماكن.

ن املعلومات تؤدي دوراً هائالً يف التمنية ابلنس بة للأفراد واملرس  .267 ح، ويف ذكل الصدد يعترب وأأشار وفد الأردن اإىل أأ

ن العمل املتعلق ابملسارح همم جداً. وسأأل الوفد عن الأنشطة اليت جُترى يف الرشق  الأمر همامً للغاية. كام أأشار الوفد اإىل أأ

 الأوسط يف ضوء املعلومات والبياانت الواردة.

ن ذكل همم للغاية ابلنس بة للجهود الثقافية وذا أأمهية اب .268 لغة للأفراد عىل مس توى العامل، وشدد وذكر الأس تاذ سريجو أأ

نتاج املرسيح وجودة العمل يف هذا اجملال عىل مس توى العامل.  عىل أأمهية الإ
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ن يقدم املساعدة من خالل طرح أأسامء أأشخاص للعمل عىل مسأأةل املسارح  .269 وطلبت الأس تاذة غاندرو من الوفد أأ

عضاء جلنة حق املؤلف عىل املساعدة يف عالقات التعاو   ن هذه.وحثت أأ

وحدد وفد الأردن أأشخاصاً يف هيئات املسارح يف الأردن ميكن منحهم تصارحي. وأأشار الوفد اإىل وجود أأشخاص  .270

 مشاركني يف املرسح يف الأردن خترجوا من بدلان الاحتاد السوفييت السابق وكومنولث ادلول املس تقةل.

ن ادلراسات قيد الإعداد .271 ل تغطي مجيع املناطق اليت حددها البنك ادلويل.  وأأشار ممثل برانمج الصحة والبيئة اإىل أأ

فريقيا الوسطى يف هذه ادلراسة بأأي شلك. وأأشار املمثل  زاء عدم تضمني ادلراسة السابقة اليت مثلت منطقة أأ وعرب عن قلقه اإ

فريقيا، وهو الأمر اذلي مل يكن مس تحس ناً، حيث ت فريقيا الوسطى قد تُضمن يف دراسات غرب أأ ن منطقة أأ فريقيا اإىل أأ عترب أأ

فريقيا الوسطى فامي يتعلق  و ُمحدثة حول منطقة أأ الوسطى منطقة خمتلفة متاماً. وأأشار املمثل اإىل عدم وجود بياانت متوفرة أأ

فساح اجملال أأمام اإسهامات اخلرباء.  نه من املهم حتديث الإحصائيات واإ حبامية امللكية الفكرية وحق املؤلف. واقرتح املمثل أأ
فريقيا فقط يه املذكورة.ولحظ املمثل أأ  ن منطقة غرب أأ  ن ادلراسة السابقة أأشارت اإىل أأ

جراء جوذكر الأس تاذ سري  .272 نه ل بد من اس تحداث أ ليات أأفضل محلاية حقوق اخملرجني. وأأوحض أأهنم سيس مترون يف اإ و أأ

اذ سريجو ابلعالقات من ادلراسات عىل بدلان مثل كينيا وكوت ديفوار والس نغال ونيجرياي وغريها من البدلان. ورحب الأس ت

فريقيا الوسطى لتقدمي معلومات فامي يتعلق حبقوق اخملرجني.  مجهورية أأ

نه عرب عن اهامتمه هبذه ادلراسات لأن بوينس أ يرس تعترب حمطة ابلغة الأمهية ابلنس بة  .273 وأأوحض وفد الأرجنتني أأ

 للمرسح، والأوبرا وغريها من العروض، عىل الصعيدين احمليل وادلويل.

ولوايته، وأأفصح عن نواايه لالس تفادة من املواد اإىل أأقىص وأأشا .274 ن الأرجنتني تعترب اإحدى أأ ر الاحتاد الرويس اإىل أأ

 درجة ممكنة.

 وشكرت الأمانة الأس تاذ سريجو والأس تاذة غاندرو عىل عرضهيام. .275

 ودعا الرئيس اإىل الإدلء ابلبياانت اليت تتناول مسأأةل حق املؤلف يف البيئة الرمقية. .276

ن وشكر  .277 كوادور الأس تاذة ابتلر عىل ما العرض اذلي قدمته بشأأن حق املؤلف يف البيئة الرمقية. وأأشار اإىل أأ وفد الإ

نه من املهم وجود تدابري ملموسة عىل الصعيد ادلويل  كوادور. ورأأى الوفد أأ حتليل ادلراسة حظي بأأمهية خاصة ابلنس بة لالإ

مية يف البيئة الرمقية. وسلط الوفد كذكل الضوء عىل النقاش املس متر بشأأن محلاية حقوق امللكية الفكرية لأحصاب املصنفات احمل

هذا املوضوع حىت يسامه يف حلول يف ضوء التحدايت اجلديدة اليت تفرضها املصنفات املطروحة يف البيئة الرمقية. وأأمل الوفد 

عامل اللجنة. ن يظل املوضوع مطروحاً عىل جدول أأ  أأ

أكيد عىل وعقّب ممثل املؤسسة ادلولي .278 يكولوجيا املعرفة عىل جدول الأعامل الرمقي رداً عىل تقرير الأس تاذة بتلر مع التأ ة لإ

بند جدول الأعامل. ورمبا تركز جلنة حق املؤلف أأكرث عىل الشفافية يف هذا القطاع، يف ظل التحدايت اليت تواجه مسأأةل 

ن ذكل مل يكن أأمراً احلصول عىل البياانت الاقتصادية. وس تكون معايري الشفافية يه  موضوع وضع القواعد. وأأشار الوفد اإىل أأ
بعيد املنال كام صوره بعض أأحصاب املصلحة. فقد أأصدرت منظمة الصحة العاملية قراراً بشأأن شفافية أأسواق العقاقري الطبية 

يطاليا والربتغال والولايت املتحدة وا 2019يف مايو من عام  فريقيا والهند كام شلكت ائتالفاً بقيادة لك من اإ لربازيل وجنوب أأ
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نه قد يُطلب من كبري الاقتصاديني تقدمي تقرير اإىل جلنة حق املؤلف والأحباث الاقتصادية املتاحة  خرى. وأأشار اإىل أأ ودول أأ

بشأأن تأأثري املنصات الرمقية عن دخل الفنانني وتدفق ادلخل بني ادلول نظراً لرتفاع خدمات بث التصالت يف هذا القطاع. 

ن اللجنة قد تكون عىل اطالع أأفضل فامي يتعلق حباةل البياانت الوصفية واملصنفات السمعية البرصية و  أأشار املمثل اإىل أأ

ن هناك اعتقاد بأأن البياانت الوصفية مرتبطة  اإضافة اإىل املصنفات الأخرى احملمية مبوجب حق املؤلف. وأأشار املمثل اإىل أأ
نفاذ، لكهنا ترت جراءات الترصحي والإ بداعية وما قد يالَحظ اكن قليالً جداً فامي يتعلق ابملس متعني ابإ بط كذكل ابلمتتع ابلأعامل الإ

اثرهتا مجموعة متنوعة من  وخاصة املوس يقى اليت يمت بهثا. وشلكت العقود غري املنصفة مع الفنانني واملس تخدمني قضية متكررة أأ

عرب املمثل عن اهامتمه ابملناقشات بشأأ  ن العقود غري املنصفة ذات الصةل ابملؤلفني واملمثلني وفناين الأداء أأحصاب املصلحة. وأأ

 يف جلنة حق املؤلف املس تقبلية لس تكامل املناقشات بشأأن العقود غري املنصفة للمكتبات.

ثىن ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني عىل عرض الأس تاذة بتلر. وأأجرى املمثل دراسة ركزت عىل  .279 وأأ

املوس يقى الرمقية. ورحب الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني، مكبدأأ عام، بأأي مبادرة تس هتدف اس تكشاف  خدمات

ال ليات القانونية ملعاجلة موضوع جفوة القمية، املمتثةل يف عدم التوازن املوجود يف السوق الرمقية بني السلطة الضعيفة للمبدعني 
فاهتم والفائدة التجارية العائدة من هذا الاس تغالل. وأأكد املمثل عىل احلاجة اإىل اإعادة حتديد والسلطة القوية ملن اكتشفوا مصن

نرتنت، ل س امي تكل اليت تعمتد يف معلها عىل اس تغالل املصنفات احملمية حبق املؤلف  القواعد بشأأن املسؤولية عن منصات الإ

ت املؤلفني وامللحنني اإىل حتليل ادلراسة لأفضل طريقة ممكنة ملعاجلة اليت يتحّملها املس تخدمون. وأأشار الاحتاد ادلويل مجلعيا

ن الاعامتد الأخري  املوضوع من منظورها العاملي مع الرتكزي عىل معل خدمات البث الصويت واملريئ. وأأشار املمثل اإىل أأ

يف الاجتاه الصحيح. واكن الاحتاد  للتوجيه املتعلق حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف السوق الرمقية الفردية اكن خطوة هممة

ن التطورات الأخرية يف الاحتاد الأورويب س تكون عامالً ملهامً يف املرحةل  ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني عىل يقني من أأ
 القادمة يف تطوير ادلراسة اإىل جانب العمل املس تقبيل لهذه اللجنة واملوضوع احملدد.

ن رشح الامنذج اذلي قدمته الأس تاذة بتلر اكن نقطة وأأشار ممثل الاحتاد ادلويل مجل .280 عيات املكتبات ومعاهدها اإىل أأ

بداية مفيدة حنو فهم التطورات يف صناعة املوس يقى الرمقية. وتطلع الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها اإىل الأرقام 

يرادات بناءً عىل طلب  وفد الربازيل مع توس يع نطاق ذكل ليشمل جمالت اجلادة عن التوزيع العادل والشفاف وتدفق الإ

نه اكن هناك حاجة ماسة اإىل وجود بياانت أأكرث مشولً عن كيفية حصول مؤلفي املصنفات الأدبية  خرى. وأأشار املمثل اإىل أأ أأ

ن الأس تاذة بتلر سلطت الضو  ء عىل بعض عىل أأجورمه ابعتبارها أأساساً لوضع أأفضل الطرق الفعاةل لتقدمي ادلمع هلم. وذكر أأ

نفاذ، ويه أأمور تقع خارج نطاق حق املؤلف نفسه، ولها تأأثري عىل قدرة  جمالت الس ياسة وقانون العقود واملنافسة والإ
ن جيري النظر يف اتباع هنج شامل، يف العمل املس تقبيل  عرب املمثل عن أأمهل أأ الفنانني عىل احلصول عىل صفقة عادةل. وأأ

ن خاللها دمع الفنانني ول تركز عىل حق املؤلف بدون داعٍ عندما ل يكون ذكل حامتً بشأأن هذا املوضوع، بطرق ميكن م

 احلل املناسب.

جر حمدود فامي يبدو يف البيئة الرمقية. وأأشار  .281 عرب ممثل معهد املؤلفني عن قلقه جراء ما حيصل عليه الفنانون من أأ وأأ

عامل املتعلقة ابلبث، الإضافة اإىل مناذج الأعامل احمللةل اإىل أأنساق اإىل اإذا ما اكن رمبا ميكن اإدراج الفرد يف حتليل مناذج الأ 

رسال  ن اإعادة اإ تقليدية، اليت جعلت التسجيالت الصوتية متاحة للجمهور، عىل النحو الوارد يف التقرير. وأأشار املمثل اإىل أأ

نرتنت حيث الاس تخدام الكبري للمصنفات املوس يقية يتواف ن الربامج التلفزيونية عرب الإ ق مع منوذج معل همم، وهو ما جيب أأ

 مينح كذكل ماكفأأةً لأحصاب احلقوق.
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ن ادلراسة قدمت نبذة عامة عن ما يلزم معهل لتقدمي وصف مفصل عن  .282 وأأشار ممثل الاحتاد ادلويل للموس يقيني اإىل أأ

وعة بدلان أأمرياك املقدمة من مجم SCCR/34/4كيفية معل السوق والرد عىل التساؤلت املرشوعة اليت تطرهحا الوثيقة 

يرادات املتأأتية  الالتينية والاكرييب اإىل اجلنة، اليت شلكت أأساساً اترخيياً لهذا العمل. وأأكد املمثل عىل الانطباع العام بأأن الإ

ن جديد من اخلدمات الرمقية ل تؤول اإىل املؤلفني وفناين الأداء، ل س امي املؤلفني وفناين الأداء غري املعروفني. وأأكد املمثل م
ن املشلكة  عربت عهنا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأشار الاحتاد ادلويل للموس يقيني اإىل أأ تكل اخملاوف كام أأ

يرادات،  الرئيس ية اكنت تمكن يف الفجوة الكبرية بني فناين الأداء والفنانني، اذلين اكن معلهم وموهبهتم هام مصدر اإدرار الإ

و منصات البث املبارش. وعاىن الفنانون وفنانو الأداء والرشاكت اليت اس تغ نرتنت، سواء يف التسجيالت الصوتية أأ لهتم عرب الإ

اذلين مل يرد ذكرمه عىل وجه اخلصوص واكنوا غري ابرزين للعيان فعلياً يف ادلراسة اليت قدمت. واكن من أأحد أأس باب الفجوة 

اتحة خدمة البث املبارش عند ا لطلب مثل قوامئ التشغيل اليت مل يقم املس تخدم الهنايئ فهيا بتحديد احلق الاس تئثاري لإ
اختيار واحض لتفضيالته. وطلبت الأغلبية، نظراً اإىل هذه املفاوضات غري املتوازنة، عدم اإماكنية دخوهلم يف عالقة تعاقدية متثل 

دم القدرة عىل مشاركة قمية أأحصاب الأجر العادل لعملهم خالل البث. حيث يؤدي فقدان احلق الاس تئثاري من مث اإىل ع

احلقوق. واكنت هذه اجلوانب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ابلطريقة اليت مت وضع وبلورة مناذج الأعامل هبا. وأأشار الاحتاد ادلويل 

ن ادلراسة اكنت تعترب اخلطوة ا نه اكن من الصعب جتاهلها يف املرحةل الأولية. وأأشار املمثل اإىل أأ لأوىل للموس يقيني اإىل أأ

جراء دراسات لحقة، وستبحث الأمانة املسائل الأساس ية اليت من بيهنا مراجعة اللواحئ البالية غري  دلراسة أأطول واعتقد ابإ
عامل جلنة حق املؤلف. ن يبقى املوضوع عىل جدول أأ عرب الاحتاد ادلويل للموس يقيني عن أأمهل أأ  الفعاةل. وأأ

ن حق الإعارة للجم .283 هور هو احلق يف تلقي مدفوعات جماانً عن طريق املكتبات العامة وأأشار وفد سرياليون اإىل أأ

ن املؤلفني يف  نظمة حق الإعارة للجمهور. ومل تس تفد سوى  35وغريها. وأأشار الوفد اإىل أأ دوةل فقط مه من اس تفادوا من أأ
فريقيا، من هذا النظام. وتتابع سرياليون املوضوع بنشاط. وتعترب حقوق الإعارة للج مهور طريقة بس يطة مالوي، يف أأ

ن تدمع لك جمالت احلياة واخللفيات الثقافية واللغوية وتوفر تعريفاً للقمية اليت تقدهما للمجمتع من خالل  ومنخفضة التلكفة ميكن أأ

بداع وأأمهية  اإعارة الكتب عن طريق املكتبات. وسلط الوفد الضوء عىل التغيريات اليت تصاحب حماوةل كسب العيش من الإ

جر حقوق الإعارة للجمهور ابعتبار ذكل دمع الُكت اتحة أأ اب يف اإنشاء حمتوى أأديب. ومكنت بعض املساعدات املؤلفني من اإ

و معاشات.  و من خالل املنظامت يف صورة منح أأ عطاء هذه املدفوعات للمؤلفني بصورة منفردة أأ مسأأةل أأساس ية. وميكن اإ
 الصعيد احمليل من حقوق الإعارة للجمهور خياراً جيداً للبدلان وجعلت املرونة والقدرة عىل التكيف عىل توافق ال راء عىل

بداع ابعتباره وس يةل للتعلمي والرتفية ودمع  النامية اليت تسعى اإىل دمع املؤلفني والروائيني واملكتبات. وشدد الوفد عىل أأمهية الإ

ن تفكر يف الكيفية اليت ميكهنا هبا املساعدة التنوع الثقايف واللغوي وهذا من شأأنه تعزيز الاقتصاد. واقرتح بأأن الويبو جي ب أأ

ن ذكل  عىل تعزيز انتشار حقوق الإعارة للجمهور حول العامل واملساعدة عىل دمع الصناعات يف لك ماكن. وأأشار الوفد اإىل أأ

ن يساعد عىل تعزيز وجود منصة فعاةل لتوفري معلومات حول العامل بشأأن حق التعمل للجمهور. واقرتح ال جراء ميكن أأ وفد اإ
فادة املبدعني ومن مث تقدمي املساعدة التقنية  دراسة تركز عىل نظام حقوق الإعارة للجمهور حول العامل والكيفية اليت ميكهنا هبا اإ

 لدلول يف وضع الأنظمة.

ووجه الرئيس الشكر اإىل الوفد عىل طرح هذه املسأأةل يف بند جدول الأعامل. ورحب الرئيس مبالحظات وأ راء  .284

جراء مناقشات موضوعية.الأعضا  ء. ونصح الرئيس الوفد مبناقشة املسأأةل مع الأعضاء ال خرين خالل ادلورة من أأجل اإ
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جراء دراسة تتعلق حبق الإعارة للجمهور وأأمهية  .285 وأأشار ممثل املنتدى ادلويل للمؤلفني اإىل تأأييده الشديد ادلعوة اإىل اإ

ن الفنانني سيس مت ن هذا س يضمن أأ ن حق الإعارة حق التتبع للفنان. وأأ روا يف اإعداد اللغة والثقافة واحلفاظ علهيام. وأأشار اإىل أأ

جيابية توفر نوعاً من التقدير للمؤلفني عىل اإعارة كتهبم من املكتبات. وميثل حق الإعارة للجمهور قمية كبرية  للجمهور يعترب أ لية اإ

بداع املؤلف القادم كذكل. وس يكون للمؤلفني، سواء ابعتباره صةل ابلقراء املس مترين اذلين يعززون الثقاف و ابعتباره البذرة لإ ة أأ
يضاً دلمع املؤلفني اذلين يكتبون ابللغة احمللية. ويعترب ذكل وس يةل ملاكفأأة املؤلفني عىل مساهامهتم وتوفر الثقافة  أأمراً ذا قمية أأ

عارة للجمهور املنعقد يف لندن واحلدث اجلانيب واملكتبات العامة. وبرزت نقاط رئيس ية، يف املؤمتر ادلويل الأخري املعين حبق الإ 

نظمة حقوق الإعارة للجمهور حول  بشأأن حق الإعارة للجمهور خالل دورة جلنة حق املؤلف الأخرية، خبصوص جناحات أأ

بداع مع مشارك عامهلم العامل ودمع املؤلفني والقطاعات الثقافية. واكن هيدف ذكل اإىل متكني املزيد من املؤلفني من مواصةل الإ ة أأ

ن يشجع حق الإعارة للجمهور وامجليع عىل دمع حق  نه من الرضوري أأ عرب املكتبات. وأأشار املنتدى ادلويل للمؤلفني اإىل أأ
ن ذكل س يكون مفيداً للمؤلفني والكتاب ومبدعي الفنون  الإعارة ابلنس بة للمبدعني احمللني ولغات الساكن الأصليني. ورأأى أأ

عرب املنتدى ادلويل للمؤلفني عن أأمهل يف التعاون ادلويل من أأجل هذا املوضوع.املرئية والقراء واملكتبة   عىل حٍد سواء. وأأ

ورحب ممثل منظمة حق الإعارة للجمهور ابلبيان اذلي أأدىل به وفد سرياليون لتوفري مزيد من املعلومات لدلول  .286

ن  الأعضاء خبصوص كيفية معل حقوق الإعارة للجمهور ومنح املؤلفني احلق يف جر. وأأشار املمثل اإىل أأ دوةل اكن  35طلب أأ

دلهيا حق النفاذ اإىل حقوق الإعارة للجمهور واكن هناك اهامتم مزتايد من منظمة حق الإعارة للجمهور حول العامل ومن مث اكن 

لجمهور للمؤلفني هناك طلب ملح ملزيد من املعلومات. وسلط الضوء عىل الفوائد املالية والنفس ية اليت توفرها حقوق الإعارة ل

ن تلكفة هذه الطريقة اكنت منخفضة  حيث اإهنا اكنت واحدة من أأكرث الطرق كفاءة وفعالية دلمع املؤلفني. وأأشار املمثل اإىل أأ

 ومتاحة للهنج القانونية كام قال السفري. واكنت تكتيس بأأمهية خاصة ابلنس بة للجانب اللغوي يف الطريقة اليت تدمع هبا املؤلفني.

ن هذه اكنت ودمع وف .287 د مالوي البيان اذلي أأدىل به وفد سرياليون بشأأن حقوق الإعارة للجمهور. وأأشار الوفد اإىل أأ

قرار حبقوق  35مسأأةل جتب مناقش هتا عىل الصعيد ادلويل، نظراً لأن  نه يدرك أأمهية الإ دوةل تس تفيد من النظام. وأأضاف أأ
اس تعارة املصنفات جماانً من قبل امجلهور واملكتبات العامة. ولهذا  الإعارة للجمهور، اليت تفيد املؤلفني بشلٍك أأسايس عند

جر مقابل مجيع  السبب، قاموا بوضع أأحاكم لإدخال حقوق الإعارة للجمهور يف مالوي وفور تنفيذها س يحصل املؤلفون عىل أأ

جراء الويبو دراسة س توفر املزيد من املعلو  ماكنية اإ مات وتبني فوائد حقوق الإعارة الاس تخدامات ملصنفاهتم. ورحب الوفد ابإ

 للجمهور ابلنس بة للمؤلفني.

عرب املمثل  .288 ورحب ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ ابلقرتاح اذلي قدمه وفد سرياليون. وأأ

لتفكري يف اإدخال عن اتفاقه يف الرأأي بأأن الوقت قد حان لدلول الأعضاء يف الويبو للنظر يف فوائد حق الإعارة للجمهور وا

 مثل هذا احلق يف ادلوةل وفق هنج مصنف حسب الظروف الوطنية.

ن تسلط  .289 جراء هذه ادلراسة، فس يكون من املهم أأ نه يف حاةل اإ يكولوجيا املعرفة اإىل أأ وأأشار ممثل املؤسسة ادلولية لإ

ن تتناول كيفية معاجلة مسأأةل بعض الضوء عىل توزيع الأموال من حق الإعارة للجمهور بني النارشين واملؤلفني وكذكل  أأ

 اخلصوصية.

عرب ممثل برانمج الصحة والبيئة عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد سرياليون. .290  وأأ
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نظمة  .291 ن املشاركني سيس تفيدون من زايدة فهم فاعلية أأ وأأشار ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها اإىل أأ

ن يركز هذا العمل املضطلع  حقوق الإعارة للجمهور ابعتبارها وس يةل عرب املمثل عن أأمهل أأ حلصول املؤلفني عىل الأموال. وأأ

به عىل التوزيع وكذكل العقود والفعالية النسبية للس ياسات املبارشة اليت ل تتضمن تاكليف حمتية. ويعتقد الاحتاد ادلويل 

ملام مجلعيات املكتبات ومعاهدها اعتقاداً راخساً اإىل حد ما، يف تكل املرحةل ، ل س امي يف ادلول اليت ينخفض فهيا معدلت الإ
نشاء تكل  ن تكون للهنوض مبحو الأمية واإ ن الأولوية جيب أأ ابلقراءة والكتابة وينخفض فهيا ادلمع العام للمكتبات للغاية، أأ

 هر.الأسواق، حىت يمتكن املزيد من الأشخاص من رشاء الكتب. ورحب املمثل ابلأدةل والأفاكر اليت سوف تظ

عامل جلنة حق املؤلف بشأأن البنود الأخرى. ورشع  .292 ورحب الرئيس ابلأعضاء يف املوضوع املطروح يف جدول أأ

قلمييني مبا  الرئيس يف فتح املناقشات املعنية حبق التتبع. ودعا الرئيس اإىل تقدمي تعليقات من املنسقني والأعضاء واملراقبني الإ

 يامتىش مع القوانني العرفية املعتادة.

 حق التتبع

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية وأأكد جمدداً عىل رضورة اإدماج حق التتبع للفنان ابعتباره بنداً دامئاً يف  .293 حتدث وفد أأ

ن اجملموعة الأفريقية تويل اهامتماً كبرياً حلق التتبع للفنان. وأأشار  عامل برانمج جلنة حق املؤلف املس تقبيل. وقال الوفد اإ جدول أأ

ن  خرى  80أأكرث من الوفد اإىل أأ ن دولً أأ رجاء العامل قد أأدرجت حق التتبع للفنان يف قوانيهنا الوطنية يف حني أأ دوةل يف مجيع أأ

بصدد اإدراج احلق يف قوانيهنا. وشدد خالل النقاش عىل هذا احلق لتحقيق مبدأأ املساواة. ومواءمة حقوق فناين املصنفات 

انو املصنفات املرئية منش يئ عنارص أأصلية مفردة خبالف أأحصاب حق املؤلف املرئية مع فئات املؤلفني الأخرى. ويُعترب فن

ال خرين مثل الكتّاب وفناين الأداء اذلين دلهيم قدرة عىل توزيع موادمه احملمية مبوجب حق املؤلف يف جممتعات أأكرب وكذكل 

يرادات لكام زادت مبيعات مصنفاهتم وزادت شهرهتم. ودعت اجمل جراء مناقشات القادرين عىل حتقيق اإ موعة الأفريقية اإىل اإ
عامل جلنة حق املؤلف لتناول مجيع املسائل اليت تكتنف حق التتبع للفنان. وذكر الوفد  متعمقة حول هذه املسأأةل يف س ياق أأ

ن حق التتبع للفنان اكن ميثل دامئاً مسأأةل دامئة الطرح بشلك غري رمسي يف ادلورة  عامل جلنة حق املؤلف أأ مبوجب جدول أأ

السابعة والعرشين للجنة حق املؤلف مع اقرتاح مطروح رمسياً يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة حق املؤلف. وقد حظي 

عطاؤه الأولوية وتوس يع برانمج معهل  نه جيب اإ تدرجيياً بدمع قوي من أأغلبية كبرية من الأعضاء من مجيع املناطق. ويرى الوفد أأ

عرب الوفد عن شكره للأمانة عىل يف املس تقبل ودعا مجيع دول الأعض اء وأأحصاب املصاحل اإىل تقدمي ادلمع لالقرتاح. وأأ
ن يسهم العمل يف توضيح املسائل ذات الاهامتم لدلول  عرب عن أأمهل يف أأ جنزته فرقة العمل وأأ اإطالعها هل ابلعمل اذلي أأ

 الأعضاء وأأحصاب املصاحل ال خرين.

ن الأمانة س تقدم حتديثاً  .294   عن املوضوع بعد تقدمي البياانت.وأأشار الرئيس اإىل أأ

عرب عن امتنانه لوفدي الس نغال والكونغو لإدراج  .295 ورواب الوسطى والبلطيق وأأ وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة دول أأ

عرب الوفد  حق التتبع يف معل جلنة حق املؤلف فضالً عن امتنانه للأمانة نظري تقدميها ادلمع لفرقة العمل يف هذه املسأأةل. وأأ
ن حترز جلنة حق املؤلف مزيداً من التقدم عن  تطلعه لسامع املزيد فامي يتعلق بأأحدث التطورات لفرقة العمل وعن أأمهل يف أأ

عامل هذه اللجنة.  يف جعل حق التتبع بنداً دامئاً يف جدول أأ

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأشار الوفد اإىل  .296 يد وفد بوركينا فاسو البيان اذلي قدمه وفد أأ ن حق املؤلف ساعد وأأ أأ

قر الوفد حبق املؤلف والقرار  منش يئ املصنفات الفنية للبالستيك واجلرافيك وساعدمه عىل الاس تفادة من حق املؤلف. وأأ
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نفاذ الأحاكم القانونية والتنظميية نظراً لتعقيداهتا، ومن مث أأكد الوفد  2000املعمتد يف  يرادات. ومل يتحقق اإ اذلي نظم مجع الإ

عامل جلنة حق املؤلف نظراً لهذه جمدداً دمع ه لقرتاح وفدي الس نغال والكونغو جلعل حق التتبع بنداً دامئاً يف جدول أأ

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية.  الأس باب وللأس باب اليت ذكرها وفد أأ

دول الأعامل. ن اإدراج حق التتبع يف جأأ وأأكد وفد الاحتاد الأوريب جمدداً دمعه لقرتاح وفدي الس نغال والكونغو بش .297

عرب الوفد عن تطلعه اإىل حصوهل عىل املس تجدات بشأأن العمل اجلاري لفرقة معل ادلول الأعضاء بشأأن العنارص العملية  وأأ

ن حق التتبع قد شلك جزءاً من  حلق التتبع للفنان. وأأوىل الاحتاد الأوريب أأمهية كبري ة ملوضوع حق التتبع. وأأشار الوفد اإىل أأ
طار القانوين لال عرب الوفد الإ نه ميثل الترشيع اخملصص املطبق وجتربة شامةل لالس تفادة مهنا. وأأ حتاد الأوريب لأكرث من عقد وأأ

ن اقرتاح اإدراج املوضوع يف جدول  جراء مناقشة حول حق التتبع يف جلنة حق املؤلف. وذكر الوفد أأ عن مواصةل ادلمع لإ

عامل جلنة املؤلف بدأأ خالل ادلورة السابعة والعرشين للجنة حق املؤلف ومت طرحه يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة حق  أأ

عامل جلنة حق املؤلف لتشمل بنوداً اإضافية يف  نه جيب توس يع جدول أأ املؤلف. ولهذا السبب، يرى الاحتاد الأوريب أأ

خر. وحث الاحتاد الأوريب مجيع د نه جيب اإيالء الأولوية حلق التتبع عىل أأي موضوع أأ ول الأعضاء عىل دمع املس تقبل، وأأ
عامل جلنة حق املؤلف. نه بند مس تقل يف جدول أأ  اقرتاح وفدي الس نغال والكونغو واملوافقة عىل اإدراج حق التتبع عىل أأ

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأشار وفد زمبابوي بقلق اإىل الالمساواة  .298 يد وفد زمبابوي البيان اذلي أأدىل به وفد أأ وأأ

، ُحرّم مبدعو الفنون الاقتصادية جتاه مبد نه مبوجب هذا املبدأأ عي الفنون البرصية وورثهتم بسبب تطبيق مبدأأ البيع الأول. وأأ
عامهلم. ورّحب الوفد بتحديث فرقة العمل اليت مت تأأسيسها يف عام  أ مالً  2018البرصية وورثهتم من حصهتم يف قمية اإعادة بيع أأ

ن تكون تكل يه البداية حلل ملموس يعاجل اخلل ن املادة أأ من اتفاقية برن قد حدت من تطبيق  14ل. وأأشار الوفد بقلق اإىل أأ

يّد الوفد الاقرتاح اذلي قدمه وفدا الس نغال والكونغو يف ادلورة احلادية والثالثني  حق التتبع عىل مبدأأ املعامةل ابملثل. وأأ

عامل اللجنة املس تقبيل. دراج موضوع حق التتبع يف جدول أأ  للجنة حق املؤلف ابإ

جنزته الأمانة ومجموعة  .299 ثىن الوفد عىل ما أأ وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأ يد وفد الس نغال البيان اذلي أأدىل به وفد أأ وأأ

عرب الوفد عن امتنانه للك من اجملموعة الأفريقية، والاحتاد الأورويب، ومجموعة دول  اخلرباء من معل وفقاً لأهداف اللجنة. وأأ

ورواب الوسطى والبلطيق و  بداء تأأييدها لالقرتاح املشرتك من جانب الس نغال والكونغو. وكشف أأ مجليع الوفود اليت واصلت اإ

عة واردة من فرنسا بوجه خاص ومن اخلارج بوجه عام.  يرادات ُموزر ن نظام الإدارة امجلاعية للس نغال دليه اإ الوفد، لأول مرة، أأ
ن ثبت أأ عامل الفنانني يُعرتف هبا وحمل تقدير حول العامل. وأأشار الوفد  وتقدم الوفد ابلشكر للقسم اخملتص يف فرنسا اذلي أأ أأ

ن هذا الأمر أأكّد عىل أأمهية حق التتبع. وتطلع الوفد اإىل التقرير الهنايئ يف ادلورة احلادية والأربعني للجنة حق املؤلف.  اإىل أأ

 كد الوفد جمدداً عىل تأأييده حلق التتبع.ورّحب الوفد ابلتقارير الصادرة من مجموعة اخلرباء يف فرتة ما بني ادلورات. وأأ 

يضاً عن تأأييده لالقرتاح  .300 عرب الوفد أأ وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأ يّد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد أأ وأأ

نه اكن جزءاً من كوت ديفوار حس امب متت  املشرتك من جانب وفدي الكونغو والس نغال بشأأن حق التتبع. وأأشار الوفد اإىل أأ

نه ل شك من وجود تداعيات اقتصادية مرتتبة عىل  الإشارة اإليه يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة حق املؤلف. وأأشار اإىل أأ

حق التتبع. ومتثل مزادات الأعامل الفنية دليالً موضوعياً، وقد اكنت هناك حاجة اإىل اإدراج حق التتبع ابعتباره بنداً دامئاً يف 

عامل جلنة ح عرب الوفد جدول أأ ن ذكل اكن مبثابة حتٍد أأمام املبادئ الأخالقية والضمري امجلعي. وأأ ق املؤلف. وأأشار الوفد أأ
طار دويل متوازن قادر عىل مواءمة حق املؤلف مع احتياجات اجملمتع املتغرية ابس مترار.  ن يقود حق التتبع اإىل اإ عن أأمهل يف أأ

حناء العامل.وحث الوفد الأعضاء عىل التغلب عىل هذا الأمر وج  عل حق التتبع مقبولً بوجه عام ومعمولً به يف مجيع أأ
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نه يعلق أأمهية كبرية عىل اعامتد  .301 وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وذكر الوفد أأ يد وفد كينيا البيان اذلي أأدىل به وفد أأ وأأ

بداعية واملنتجات اليت تتطلب هج داً وهمارة. ويف ضوء ذكل طرحت تعويض عادل ومنصف نظري مجيع املنتجات الفكرية والإ

طار ما أأدخلته من تعديالت عىل حق املؤلف، حق تتبع يتطلب تسجيل حق املؤلف. تؤمن كينيا بأأن قضية حق  كينيا، يف اإ

عرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح املشرتك املقدم من جانب وفدي الكونغو والس نغال بشأأن  التتبع هممة عىل الصعيد ادلويل. وأأ
 ع.ذكل املوضو 

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية معرابً عن دمعه لقرتاح وفدي الس نغال  .302 يد وفد الغابون البيان اذلي أأدىل به وفد أأ وأأ

عامل جلنة حق املؤلف، وأأشار الوفد ابهامتم اإىل ما مت اإحرازه من تقدم منذ  والكونغو بشأأن طرح حق التتبع عىل جداول أأ

ن دلى عرض ذكل الاقرتاح يف ادلورة السابعة و  العرشين. ورّحب الوفد ابدلمع ادلامئ واملتنايم لالقرتاح. وأأشار الوفد اإىل أأ

الغابون أأحاكماً بشأأن حق التتبع واحضة يف قانون حق املؤلف، ورمغ ذكل مل يمت تنفيذها معلياً. وقد أأدت املؤمترات 

يفية تطبيقه. وأأشار الوفد اإىل تطلعه اإىل وادلراسات اليت ُأجريت حىت ال ن اإىل فهم أأفضل ملا اكن يتضمنه حق التتبع وك

عامل اللجنة. ن يكون بنداً دامئاً عىل جدول أأ  دراسات لحقة عن هذا املوضوع وأأكّد رضورة أأ

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأكّد الوفد عىل تأأييده للس نغال والكونغو يف  .303 يد وفد مالوي البيان اذلي قدمه وفد أأ وأأ

قر الوفد ابدلور املهم ملبدعي الفنون اإدراج حق التتبع للفنان عامل جلنة حق املؤلف. وأأ ني ابعتباره بنداً دامئاً عىل جدول أأ

البرصية وذلكل أأكّد عىل الأمهية الكبرية محلاية الأعامل الفنية البرصية وحامية رفاهية مبدعي الفنون البرصية كذكل. لهذا 
دراج حق التتبع وأأحاكم معنية  2016عام  السبب، يش متل قانون حق املؤلف يف مالوي الصادر يف عىل أأحاكم معنية ابإ

ابلتنفيذ تضمن اتساق حقوق مبدعي الفنون البرصية مع الفئات الأخرى من املؤلفني اذلين يس مترون يف احلصول عىل 

ن تأأخذ يف اعتبارها منح الأولوية حل عامهلم ابلسوق. وحث الوفد اللجنة عىل أأ يرادات طوال فرتة توفر أأ ق الفن يف التتبع الإ

 ابعتباره بنداً موضوعياً يف جدول الأعامل.

ثىن الوفد عىل اجلهود اليت بذلها وفدا  .304 وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأ يد وفد بوتسواان البيان اذلي أأدىل به وفد أأ وأأ

يراد اإعادة البيع ابعتباره بنداً دا عامل جلنة حق املؤلف. الس نغال والكونغو يف اقرتاهحام بتضمني حق الفنان يف اإ مئاً يف جدول أأ

نه اكن من الرضوري عىل اللجنة  عامل فرقة العمل. وأأشار الوفد اإىل أأ عرب الوفد عن تطلعه اإىل اس تالم حتديث بشأأن أأ وأأ

ابملشاركة يف هذا احلق عىل اعامتد حق التتبع للفنان ابعتباره بنداً دامئاً دلى جلنة حق املؤلف من أأجل السامح 
 .دويل مس توى

بعادها  .305 ثىن وفد املغرب عىل هجود الأمانة يف املبادرات اليت مت اختاذها محلاية امللكية الفكرية بشلك أأكرب من حيث أأ وأأ

عرب الوفد عن تقديره للجهود اليت تبذلها املنظمة ملساعدة املغرب عىل ادلفاع عن ملكيهتا عىل  الثقافية والاقتصادية. وأأ

ن املغرب تسعى دامئاً اإىل احلصول عىل ادلمع من خرباء الويبو. وأأشار الوفد اإىل سعيه املس توى ادلويل. وأأشار الوفد اإىل  أأ

أكيد عىل تنظمي احلقوق اخلاصة بأأحصاب حق املؤلف.  ملواكبة أأحدث التطورات يف جمال امللكية الفكرية وهو ما يساعد بلك تأ

ن املغرب اعمتدت خطة عاجةل تستند اإىل مهنجية من ظمة دلمع حقوق املؤلفني املعنوية واملادية من خالل وأأشار الوفد اإىل أأ

ثراء القوانني والترشيعات املنوطة ابدلفاع عن حقوق املؤلفني، ل س امي أأحصاب احلقوق من مبدعي الفنون البرصية. ومت  دمع واإ

فريقيا من جانب الاحتاد الأفريقي للمؤلفني والفنانني ن تنظمي معرض فين لعرض لوحات الفنانني يف يوم أأ . وأأشار الوفد اإىل أأ
ثراء الثقايف. وسعت املغرب اإىل دمع مبدعي الفنون البرصي بشلك أأكرب حبيث  املعرض هيدف اإىل تأأسيس قاعدة جيدة لالإ
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ميكهنم مواصةل دورمه يف التمنية الثقافية ويف فنوهنم. وأأكّد الوفد جمدداً عىل الزتامه بدمع هجود الويبو يف هذا الشأأن وحتسني 

  املس تويني الوطين وادلويل.الأداء عىل

ن املعلومات  .306 قر وفد الياابن بأأن دولً قليةل، مبا فهيا الياابن، ل يتضمن نظاهما الترشيعي حقوق التتبع. ورأأى الوفد أأ وأأ

و ال لية هممة ومفيدة من أأجل عقد مناقشات موضوعية حول هذا  والأحباث حول التنفيذ والأداء فامي يتعلق حبق التتبع أأ

ن ادلراسة اليت أأعدهتا فرقة املوضو  ع. وأأشار الوفد اإىل رضورة الأخذ برأأي اجملموعة الكبرية من أأحصاب املصلحة. ورأأى الوفد أأ

جرهتا فرقة العمل قدمت  ن دراسة تقيص احلقائق اليت أأ العمل املكونة من اخلرباء اكنت مفيدة يف تعميق الفهم. ورأأى الوفد أأ
ن تبحث فرقة العمل يف رضورة حق التتبع وقبوهل واعتباره كذكل مسأأةل معلية. عىل فهامً مفيداً حلق التتبع. واقرتح ا لوفد أأ

ولً عن السبب اذلي يربر اإعادة جزء من رحب البيع ابمجلةل اإىل الفنان. اثنياً، معرفة السبب وراء منح  سبيل املثال، البحث أأ

نواع الأ  جيابية والسلبية مبدعي الفنون البرصية فقط حقاً خاصاً مقارنًة بأأحصاب أأ عامل الأخرى. اثلثاً، معرفة احامتلية ال اثر الإ

خرى اإىل جانب اململكة املتحدة. ومل يكن حق التتبع هو التدبري الوحيد محلاية الفنانني مبوجب نظام  عىل السوق يف دول أأ

وسع نطاقاً عن الطريقة املرنة محلاية حقو  جراء دراسة أأ ن اإ ق الفنانني مبوجب نظام حق املؤلف حق املؤلف. وأأشار الوفد اإىل أأ
عطاء الأولوية اإىل البند القامئ من فرتة طويةل  يضاً لعقد مزيد من املناقشات. وأأكد الوفد جمدداً عىل رضورة اإ اكن همامً ومفيداً أأ

عرب الوفد عن قلقه بأأن طرح هذا املوضوع ابعتباره بنداً قامئاً  ن عىل جدول الأعامل، وهو حامية هيئات البث. وأأ ميكن أأ

ن تركز اللجنة عىل جدول الأعامل القامئ.  يقلل من وقت املناقشة جبدول الأعامل القامئ. واقرتح الوفد أأ

نه موضوع يرتبط ارتباطاً وثيقاً مبوضوع البيئة الرمقية من  .307 عرب وفد الربازيل عن تأأييده ملوضوع حق التتبع لأنه رأأى أأ وأأ

نه هيدف اإىل تعويض املؤلفني واملبدعني ن يصبح بند حق التتبع وبند البيئة حيث اإ  تعويضاً مناس باً نظري معلهم. واقرتح الوفد أأ

عامل اللجنة.  الرمقية من البنود اخلاصة جبدول أأ

وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية بشأأن هذا البند جبدول الأعامل. وأأشار الوفد  .308 يد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد أأ وأأ

ن نيجرياي اكتسب ت بعض اخلربة العملية يف تطبيق حق التتبع للفنان. وهناك لوحة تعود اإىل فنان نيجريي شهري وصفهتا اإىل أأ

خرى لتصبح العمل الفين الأفريقي الأعىل سعراً يف سوق  فريقيا مت بيعها مؤخراً مبزاد يف دوةل أأ الصحافة ابمس موانلزيا أأ

ن ترشيعات حق املؤلف يف نيجرياي تتضمن أأحاكماً تتعلق حبق الفنان يف التتبع وكذكل الأمر يف ادلوةل  املزادات. ورمغ أأ

الأخرى، مل يس تفد الفنان النيجريي من قمية البيع يف هذا البدل وذكل ببساطة لأن نيجرياي مل تكن عىل قامئة البدلان اليت 
يف جمال الفنون البرصية لتناول حتظى ابملعامةل ابملثل يف هذا البدل. وأأشار الوفد اإىل بدء مشاورات مس تفيضة مع العاملني 

جراء الترشيعي املناسب عىل املس توى الوطين وادلويل. ورّحب الوفد  يضاً عن اختاذه لالإ مثل هذه احلالت. وكشف الوفد أأ

نه يف ظل اس تفادة اجلامعني  مبزيد من الإسهامات لتعميق فهم التداعيات الأوسع نطاقاً حلق التتبع. وأأشار الوفد بقلق اإىل أأ

لت العرض من السوق العاملية املتنامية، غالباً ما يمت جتاهل مبدعي الفنون البرصية اذلين ميثل مصنفهم احملمي مبوجب وصا

حق املؤلف أأساس النشاط التجاري. وكام أأوحضت بعض ادلراسات اليت ُأجريت ابلفعل، رمبا اكن الفنانون مه الفئة الوحيدة 
ويض من الاس تغالل الثانوي لأعامهلم. وأأظهر الوفد اهامتماً ابلغاً بفهم كيفية اس تفادة من أأحصاب احلقوق اليت ل حتظى بأأي تع

الفنانني من احلل يف س ياق التعبريات الثقافية التقليدية. وأأشار الوفد اإىل وجود الكثري من التشاهبات يف القوانني الوطنية رمغ 

نظمة حق املؤلف، وذكل يف ظل اس مترار الأعضاء يف  مشاركة جتارب من خلفيات خمتلفة عن حق املؤلف. وتطلع اختالف أأ

ن يكون حق الفنان يف التتبع بنداً  وفد نيجرياي اإىل رؤية تقدم رسيع يف معل جلنة حق املؤلف يف هذا املوضوع. واقرتح الوفد أأ

 مس تقالً دامئاً يف جدول الأعامل يف معل اللجنة ابملس تقبل.
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يد وفد الولايت املتحدة الأمريكي .309 ن الولايت املتحدة الأمريكية وأأ ة البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن. وأأشار الوفد اإىل أأ

جراء  اكنت واحدة من ادلول الأعضاء يف الويبو اليت ليس دلهيا ترشيعات حملية خبصوص حق التتبع. ورمغ الانهتاء من اإ

اكنت الولايت املتحدة هممتة مبعرفة املزيد عن دراسة عىل حق التتبع، مل تكن هناك مناقشات حثيثة عن املوضوع. ورمغ ذكل 

بداء الوفد تقديره للتحديثات الواردة من فرقة العمل، مل يبد  حق التتبع، ل س امي جتارب البدلان الأخرى معه. ورمغ اإ
عامل جلنة حق املؤلف واقرتح بأأن يبقى مضن بنود املسائل الأخرى جبدول  الأعامل. وأأشار اس تعداده لقبوهل بنداً دامئاً جبدول أأ

عامل اكمل لهذا  ن تكريس بند جدول أأ عامل ممتلئ ابملسائل امللحة وأأ ن جلنة حق املؤلف دلهيا ابلفعل جدول أأ الوفد اإىل أأ

 املوضوع رمبا يسبب مشلكة.

ن املنافع الاقتصادية اليت يس تفيد مهنا الفنانون اذلي .310 ن وشدد وفد غامبيا اإىل أأمهية حقوق التتبع. وأأشار الوفد اإىل أأ

ن حق التتبع هو عامل اس تقرار من حيث حتقيق التالمح الاجامتعي والسامح ابعامتد جمال  يمتتعون حبق التتبع قد أأوحضت أأ

ولوية لأن امجليع يبدي  ن بعض البدلان رمبا ل ترى حق التتبع أأ توظيف دون تدخل حكويم رضوري. وأأشار الوفد اإىل أأ

نه يف ادلول الأفريقية الصغرية حيث تعمل املوس يقى عىل متكني  الاهامتم مبا يصب يف صاحل تمنيته. ومع ذكل، أأشار الوفد اإىل أأ
شعوهبا ومنحهم شيئاً مفيداً لفعهل وكسب ادلخل منه، اكن من املهم التعامل مع حق التتبع ابعتباره واحداً من الأهداف املعنية 

 بمتكني ادلول الصغرية اليت ل حتظى بقدرات ادلول الكبرية.

أكيد عىل CIAGPثل اجمللس ادلويل لفناين اجلرافيك والفنون التشكيلية والتصوير )وأأشار مم .311 نه اكن من املهم التأ ( اإىل أأ

و املؤلفني  بداعاهتم عىل النقيض من املوس يقيني أأ عامل اإ ن املبدعني مه رواد أأ ن الفنون البرصية يه نوع يستند اإىل حقيقة أأ أأ

عامهلم يف سوق للأعامل الأصلية، وهو ما مل حيدث يف حاةل املبدعني ال خرين. لأهنم ميولون مرشوعاهتم اخلاصة هبم. وتُبا ع أأ

ويف هذه احلاةل، اكن يتحدث عن يشء حمدد مل حيدث سوى يف جمال الفنون البرصية. وحتدث املمثل عن حاجة هؤلء 

رابح حىت يمتكنوا من مواصةل معلهم. وأأشار املمثل اإىل أأمهي ة ذكل بسبب ما يشهده جمال الفن من املؤلفني اإىل احلصول عىل أأ

عامهلم والوصول اإىل أأسعار  نه اكنت هناك قضااي تتعلق بفنانني يتنافسون لبيع أأ حتول بفعل السوق العاملية. وأأشار املمثل اإىل أأ
ثل هذه سوق رمبا تكون كبرية. وشدد املمثل عىل أأمهية حقوق التتبع يف متكني الفنانني من املشاركة يف هذه احلقوق وتلقي م

فريقية عديدة، اكن ذكل جمحفاً ل س امي لدلول اليت ليس دلهيا ترشيعات ورمبا  التعويضات. وكام أأشار بعض املمثلني من دول أأ

خرى ابلعامل. وقد اكن من املهم للغاية  و يف أأسواق أأ عامهلم تُباع يف أأسواق مثل نيويورك ولندن وابريس، أأ ن أأ جيد مواطنوها أأ

من اتفاقية برن بسبب طبيعهتا  14يبو لس تكشاف الطريقة اليت ميكن من خاللها اس تثناء العمل ابملادة املواصةل مع هجود الو 

املتقادمة ونظراً اإىل التحول اذلي تشهده السوق العاملية. وطالب اجمللس ادلويل لفناين اجلرافيك والفنون التشكيلية والتصوير 
(CIAGPبأأن يمت تضمني حق التتبع كبند دامئ عىل ) عامل جلنة حق املؤلف. وذكل نظراً لهامتم عدد كبري من ادلول  جدول أأ

 ابس تكشاف الفوائد اليت ميكن احلصول علهيا من امحلاية العاملية للحق.

عرب ممثل رابطة الفنانني الأوروبيني للفنون املرئية ) .312 دراج حق EVAوأأ ( عن تأأييده ملقرتح وفدي الس نغال والكونغو ابإ

نه من املهم ابلنس بة اإىل الفنانني يف مجيع ادلول ابلعامل التتبع عىل جدول أأ  عامل جلنة حق املؤلف ابملس تقبل. وأأشار املمثل اإىل أأ

ن ذكل خلق مس توى معيشة أأفضل للفنانني واحامتلية  عامهلم يمت اس تخداهما. وأأشار املمثل اإىل أأ ن يكونوا عىل دراية بأأن أأ أأ

عامل ذات جودة فنية عالية. ورمبا يس  بداع أأ ن اإ يضاً من السوق الفين ل س امي عندما يبدأأ الأشخاص يف أأ تفيد حق التتبع أأ

يدركوا سوق الأعامل الفنية العاملي املتنايم. وقد اكنت هناك حاجة اإىل لحئة مماثةل عىل مس توى العامل للفنانني واملتخصصني يف 
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يضاً عن تأأييده لقرتاح سرياليون بشأأن دراس عرب املمثل أأ ة حول حق الإعارة للجمهور العام. وأأشار املمثل سوق الفنون. وأأ

ن ذكل اكن حقاً من حقوق التعويض، واكن فرصة عظمية للمبدعني البرصيني مثل الرسامني واملصورين.  اإىل أأ

ن الفنانني يقدرون  (IFRROوأأشار ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حقوق النسخ ) .313 ن حق التتبع أأظهر أأ اإىل أأ

ن الفوائد املهمة حلقوق التتبع كام يه ملحوظة يف بعض ادلول أأظهرت التعويضات العا نه يعزز هذا احلق. ورأأى املمثل أأ دةل وأأ

حناء العامل.  الأمهية الكبرية لتفاصيل تنفيذها يف أأ

ول ظهور  .314 ن أأ ل أأ يكولوجيا املعرفة، عىل غرار ما حدث يف الس نوات امخلس السابقة اإ وأأشار ممثل املؤسسة ادلولية لإ

. وأأكد املمثل تأأييده جمدداً لعمل حق التتبع والعمل العريف حلق التتبع اخلاص مببدعي الفنون 1928التتبع اكن عام  حلق

ن يقترص العمل عىل املصنفات املادية الأصلية. ن املمثل اقرتح أأ  البرصية. غري أأ

املواءمة الفعاةل حلق التتبع وتأأمني عىل أأمهية ضامن  (CISACوشدد ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ) .315

جياد طريقة للمشاركة يف الرثوة اليت تتكون دون  توفرها حول العامل دون متيزي. ويضمن ذكل للفنانني الأصليني حول العامل اإ

ن حق التتبع وفر أأكرث من ذكل بكثري عامل الوسطاء اخلريية. وأأشار املمثل اإىل أأ . وأأشار احلاجة اإىل الاعامتد عىل الثقة يف أأ
وجد حق  ن الصك القانوين وحده هو اذلي يسمح للفنانني ابلبقاء عىل تواصل مع الأعامل الفريدة اليت مصموها. أأ املمثل اإىل أأ

عامهلم. وشلك ذكل نقطة هممة حيث تزداد قمية  اتح للفنانني املشاركة يف قمية أأ التتبع مزيداً من الشفافية يف سوق الفن كام أأ

سمعة الفنان. وقد أأكد الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني جمدداً تأأييده ملبادرة فرقة العمل اليت متثل العمل الفين تبعاً ل

ن املامرسة من شأأهنا  عرب املمثل عن ثقته يف أأ منتدى خرباء ملناقشة العنارص العملية حلق التتبع وتقدمي التقارير بشأأهنا. وأأ

جياد قمية مضافة ملناقشات اللجنة اإ  ىل جانب مزيد من تسليط الضوء عىل خمتلف جوانب تكل القضية. ومن مث ميكن لعمل اإ

ن يكون ممكالً لنتيجة ادلراس تني اللتني قُّدمتا للجنة يف الس نوات السابقة. دراسة الأس تاذ ريكيس تون اليت  فرق العمل أأ
ىل وجود تأأثري سليب للتتبع عىل السوق. وجشع أأبرزت القمية والرؤية املتعمقة ودراسة الأس تاذ غاندرو اليت مل جتد دليالً ع

املمثل ادلول الأعضاء عىل بدء مناقشات موضوعية بشأأن اقرتاح الس نغال والكونغو سعياً وراء الوصول اإىل نتاجئ ممثرة. 

عرب الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني عن انفتاحه لزتويد الأمانة ابملعلومات والشهادات من الفنانني  بشأأن مدى وأأ

بداع والرتاث الثقايف للك دوةل حول العامل وهو  أأمهية حق التتبع للفنانني وورثهتم. هناك حاجة ماسة اإىل اجملمتع اذلي ميثل الإ

 يس تحق هذا الأجر ابلفعل.

عرب ممثل املنتدى ادلويل للمؤلفني ) .316 عرب عن تطلعه لتحديث هذه الفرق. IAFوأأ ( عن دمعه لعمل فرق العمل كام أأ

يشلك حق التتبع اإسهاماً معقولً من سوق الفن العاملية جملمتع املبدعني حيث أأقرت به بعض الوفود. قد حُتّدث فكرة  قد
ن يمتكن الفنانون يف مجيع  نه من املهم أأ انعدام املبادةل قدراً من الالمساواة بني سوق الفن العاملية واملبدعني. وأأشار املمثل اإىل أأ

بداعاهتم. شلكت هذه مسأأةل مساواة مع كيفية تقدير وماكفأأة مبدعي الأعامل من أأجل اس مترار ادلول من الاس تفادة من ت تبع اإ

بداعاهتم. وأأكد املمثل تأأييده القوي لإدراج حق التتبع ودمع تقدم فرق معل حقوق التتبع.  الاس متتاع ابإ

خرى. 8جدول الأعامل رمق  وأأشارت الأمانة اإىل الأعضاء ابلعمل املنجز فامي يتعلق حبق التتبع مبوجب بند .317 ، مسائل أأ

واعمتدت اللجنة خالل ادلورة السابعة والثالثني طرقاً ووسائل لإعداد فرق العمل من اخلرباء، تتأألف من خرباء من 

قلميية. وأأشارت الأمانة اإىل ولية حفص  اجملموعات الرئيس ية لأحصاب املصلحة اإضافة اإىل املنسقني املمثلني للمجموعات الإ

 الرئيس ية لنظام حق التتبع، اذلي اكن شائعاً دلى معظم القوانني وتناول الوسائل التالية للجمع والتوزيع. وتس هتدف العنارص
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املعامالت هبذا احلق الأشخاص اذلين ميكهنم املطالبة مبسؤولية اإدارة هذا احلق لدلفع واملعلومات اخلاصة حبق التتبع وغريها 

اجامتعاً مبدئياً حيث اكنت لالجامتع يف الواقع فائدة كبرية يف حتديد عدد معني من  من املوضوعات. وعقد فريق اخلرباء

املوضوعات والأفاكر اليت ميكن من خاللها حتليل مزيد من التفاصيل من أأجل فهم أأفضل لتنفيذ هذا احلق. ومن بني 

نواع الأحاكم التنظميية لتنفيذ حق املوضوعات اليت ُذكرت خالل مجموعة العمل، أأشار الفريق اإىل الاهامتم بتحليل خم تلف أأ
التتبع. اكن السؤال الثاين اذلي حدده اخلرباء يتعلق بتحليل خمتلف طرق ووسائل اإدارة هذه احلقوق يف ادلول اليت نفذت يف 

ل هذه الواقع حقوق التتبع. ودعت الأمانة يف هذا الصدد وفامي يتعلق ابلعمل اذلي نفذته فرق العمل ادلول اليت حتدثت خال

بالغ الأمانة بنقطة التصال الوطنية اليت ميكن لفرق العمل التفاعل معها مضن  بدت اهامتماً بعمل فرق العمل اإىل اإ اجللسة وأأ

عضاء  ن تواصل معلها بفعالية وحتلل خمتلف املوضوعات مع أأ طار العمل اخلاص هبا. وأأشارت الأمانة اإىل أأهنا من املمكن أأ اإ

. وأأشارت الأمانة اإىل أأهنا س تقدم 2020ختلف التغيريات وعقد اجامتع للأعضاء خالل عام فرق العمل. هناك توقعات مب
 تقريراً للجنة يف ادلورة القادمة من جلنة حق املؤلف.

 حقوق مديري املرسح

نه رمغ ادلمع املزتايد لإدراج حق التتبع مضن جدول الأعامل، ما تزال هناك صعوبة يف التوصل اإىل .318  أأشار الرئيس اإىل أأ

توافق يف ال راء. وحث الرئيس الأعضاء عىل مشاركة نقاط التصال اخلاصة هبم مع الأمانة. ودعا الرئيس املشاركني اإىل 

نتاج املرسيح.  التعليق عىل املوضوع الهنايئ اجلاري حتت بند املسائل الأخرى اذلي يتعلق بتقوية امحلاية ملديري مسارح الإ

ن تعزيز .319 ُعقد اجامتع يف  2019حقوق مديري املرسح حيتاج اإىل اهامتم دامئ. ويف مايو  ورأأى وفد الاحتاد الرويس أأ

سانت بطرسربغ بشأأن هذا املوضوع وال اثر ادلولية. وُأشري اإىل الاحتاد الرويس خالل ذكل الاجامتع، لوجوده املرسيح 

سارح. وعالوة عىل ذكل، ل حيث أأقميت عروض وفعاليات هممة. وقد ساعد ذكل عىل دمع موقفه من أأجل حقوق مديري امل
 بد من دراسة املوضوع عىل مس توى أأعىل من خالل النظر يف الأنشطة اليت ُأجريت يف هذا الصدد يف الاحتاد الرويس.

وشكر وفد كرواتيا وفد الاحتاد الرويس عىل العمل املتواصل بشأأن تعزيز حقوق مديري املسارح عىل املس توى  .320

ن غال بية املشاركني نظموا هذه املسأأةل، لكهنم يتطلعون اإىل مناقشات مس تقبلية تستند اإىل عرض ادلويل. وأأشار الوفد اإىل أأ

 دراسة النطاق.

وجشع الرئيس الاحتاد الرويس عىل مواصةل معهل وحث الأمانة عىل مواصةل معلها بشأأن دراسة النطاق. وتطلع الرئيس  .321

عامل جلنة حق املؤلف قراض العام واقرتاحات اإىل الاس امتع اإىل تقدم العمل يف جدول أأ . وأأشار الرئيس اإىل قضية حقوق الإ

املشاركني هبذا الشأأن ليكون موضوع دراسة من الأمانة. وأأشار الرئيس، بناءً عىل املناقشات غري الرمسية مع املنسقني 

ن حق املؤلف جمال دينا قلمييني، اإىل أأهنم يرحبون ابقرتاح الأعضاء ملواضيع لتكون قيد البحث حيث أأ مييك يشهد الإ

تطورات مثرية لالهامتم، واليت س تكون ذات أأمهية للجنة. وحث الرئيس الأعضاء عىل تقدمي اقرتاحات بناءً عىل التقدميات 

و طرحه كأحد البنود حتت أأي معل  املثارة بشأأن البنود دلراس هتا وتقيميها لميكن اختاذ الاقرتاح وطرحه كبند يف جدول الأعامل أأ
ن أ خر للنظر فيه بشلك  ن يقدم وفد سرياليون ورقة رمسية حول موضوعه املقرتح واذلي ميكن للجنة أأ اكمل. واقرتح الرئيس أأ

 تدرسها بعناية.

وىل أأمهية كبرية عىل تعويض  .322 ورحب وفد سرياليون ابقرتاح اللجنة للميض قدماً يف الاقرتاح اإىل ادلول الأعضاء وأأ

جراء مناقشات لحقة يف ادلورة املقبةل.املصنفات الفكرية للمؤلفني. وأأكد الوفد جمدداً عىل   موقفه يف اإ
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نه مت التوصل اإىل توافق بشأأن شلك التوصية اخلاصة ابلبندين  .323 من جدول الأعامل،  6و 5وأأشار الرئيس اإىل أأ

ن ن ذكل يعترب طلباً من اللجنة للأمانة لتقدمي تقرير. وذكر الرئيس اإىل أأ هناك  التقييدات والاس تثناءات. وأأشار الرئيس اإىل أأ

قلمييني التشاور والتنس يق للوصول اإىل نص توافقي  حاجة ملزيد من املداولت حول املعايري ادلقيقة وطلب من املنسقني الإ

دراجه يف ملخص الرئيس.  لعامتده واإ

نه مت التوصل اإىل توافق بشأأن كيفية عكس العمل املقبل بشأأن البندين  .324 من جدول الأعامل.  6و 5وأأوحض الرئيس اإىل أأ

عد الأمانة تقريراً س ُيقدم قبل شهرين من انعقاد جلنة حق املؤلف التالية. وبناءً عىل ذكل وعىل الواثئق احلالية للجنة حق س ت
ن  املؤلف، فضالً عن العمل اذلي مت القيام به، س تخطط اللجنة اخلطوات التالية خالل اجلوةل املقبةل. وأأشار الرئيس أأ

ثناء الاجامتع. وحث الرئيس املشاركني عىل ملخص الرئيس يعكس بأأقىص قدر ممكن م ن ادلقة جسالً وقائعياً ملا حدث أأ

 جتنب اإعادة فتح أأي أأس ئةل جوهرية بشأأن معاجلة البنود املدرجة يف جدول الأعامل.

 قدمت الأمانة ملخص الرئيس.و  .325

لبند   من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 9ا

 من جدول الأعامل، اختتام ادلورة. 9اهتم. انتقل الرئيس اإىل البند شكر الرئيس الأمانة ومجيع املشاركني عىل اإسهام .326

ورواب الوسطى والبلطيق ) .327 ( شاكراً الرئيس ونواب الرئيس عىل توجهيهم CEBSوحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة دول أأ

ت حق املؤلف لفائدة للجنة حق املؤلف فضالً عن تنظمي املؤمتر ادلويل بشأأن تقييدات واس تثناءا 39القدير طوال ادلورة 

قلميية الثالث. كام أأشادت مجموعة  املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية والبحثية اليت س بقهتا الندوات الإ

قر الوفد ابملشاركة البناء ورواب الوسطى والبلطيق ابلأمانة العامة واملرتمجني الفوريني والقامئني عىل خدمة املؤمترات. وأأ ة دول أأ
خملتلف ادلول الأعضاء وكذكل املؤسسات واملنظامت غري احلكومية ذات الصةل، وشاهد برسور التقدم احملرز يف خمتلف 

 مواضيع جلنة حق املؤلف، وخاصة يف البث. وأأكد الوفد جمدداً عىل الزتامه جتاه العمل املس تقبيل.

قر بعمل القيادة لإحراز تقدم يف نظر اللجنة وحتدث وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكر  .328 ييب، وأأ

يف البنود من أأجل التوفيق بني مواقف ادلول الأعضاء. واعرتفت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ابجلهود املبذوةل 

ن الاقرتاح املُراجع س يظل وثيقة 39/4لصياغة الوثيقة  من واثئق الرئيس يعطي  وضامن املداولت البناءة. وأأشار الوفد اإىل أأ

جياد صيغ مقبوةل واليت  ملها يف مواصةل العمل لإ عربت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن أأ املرونة اليت ترتتب علهيا. وأأ

. 2021 2020س متكن الأعضاء من احرتام ولية امجلعيات العامة لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن حامية هيئات البث يف الثنائية 

عداد و  سلطت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات الضوء عىل رضورة قيام الأمانة ابإ
قلميية الثالث واملؤمتر ادلويل اذلي س يعكس حتليل اخلرباء وممارساهتم ويف اجملالت الأربعة  تقرير حقائق عن نتاجئ الندوات الإ

برازها وال راء املقدمة بشأأن العمل املس تقبيل اذلي يتعني القيام به. وأأكدت مجموعة بدلان أأمرياك  وكذكل اجلوانب اليت مت اإ

الالتينية والاكرييب عىل نرش الواثئق جبميع اللغات الرمسية يف الوقت املناسب. وأأشارت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية 

ية والفرنس ية والإس بانية يف الوقت املناسب حىت ميكن النظر يف والاكرييب اإىل رضورة اإصدار الواثئق ابللغات الإجنلزي 

احملتوايت واملشاركة بطريقة مدروسة يف املناقشات اليت س ُتقدم يف ادلورة الأربعني للجنة. وانشد الوفد الأمانة بنرش التقارير 
ابتلر يف العرض التقدميي حول املقدمة اإىل يف أأرسع وقت ممكن. وأأقرت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب جبهود الأس تاذ 
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ن تبحث ادلراسة ديناميكيات  ملها يف أأ عربت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن أأ سوق املوس يقى العاملية الرمقية. وأأ

ن تسفر عن برانمج معل واحض يسهل التقدم يف اللجنة.  عامل املوس يقى الرمقي وسلسةل القمية العاملية وأأ

وفد س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ، وأأشاد بعمل ابلرئيس ونواب الرئيس والقيادة الفعاةل  حتدث .329

القديرة يف توجيه ادلول الأعضاء. اكنت التقييدات والاس تثناءات املتعلقة حبق املؤلف ذات أأمهية حامسة. وتتطلع مجموعة 

ن الأمانة بشأأن املؤمتر ادلويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات املتعلقة حبق بدلان أ س يا واحمليط الهادئ اإىل تقرير حقائق م

املؤلف. وأأكدت مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ الزتاهما من جديد مبواصةل املناقشات حول اخلطوات املس تقبلية لتقييدات 
وعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ فامي يتعلق واس تثناءات حق املؤلف مع مراعاة العمل املوازي من ّقبل اللجنة. وتتطلع مجم

مبعاهدة البث اإىل دراسة املرونة واحللول اليت اقرتحهتا ادلول الأعضاء عىل النحو املبني يف نص الرئيس. وتتطلع مجموعة بدلان 

بشأأن معاهدة  أ س يا واحمليط الهادئ اإىل مناقشات مس تقبلية بشأأن القضااي الرئيس ية لإحراز تقدم حنو املؤمتر ادلبلومايس

البث. وتتطلع مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ اإىل مواصةل النقاش حول تكل اجلوانب اجلديدة الناش ئة حول حق الفنان 

 يف التتبع وحق املؤلف يف البيئة الرمقية وحقوق مديري املسارح.

م القديرة طوال دورة جلنة حق حتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وقدم شكره للرئيس ونواب الرئيس عىل قيادهت .330

املؤلف. واعرتفت اجملموعة ابء جبهود الأمانة قبل بدء ادلورة. ورحبت اجملموعة ابء ابملناقشات الفنية بشأأن حامية هيئات 

البث. كام أأقرت مبس توى مشاركة ادلول الأعضاء يف تكل املناقشات ورحبت ابلعروض اليت قدموها فامي يتعلق ابدلراسات 
المنوذيج بشأأن التقييدات والاس تثناءات وكذكل التقارير. وشكرت اجملموعة ابء املؤلفني واملقررين املعنيني  والتصنيف

جراء مناقشات بناءة يف جلنة حق املؤلف. أكيد عىل دمعها لإ  وأأعادت التأ

فريقية وأأكد عىل أأمهية الالزتام بطريقة متوازنة بولايت ال .331 وغندا ابمس اجملموعة الإ لجنة بشأأن بندي جدول وحتدث وفد أأ

بشأأن  2012بشأأن حامية هيئات البث وقرار امجلعية العامة لعام  2007الأعامل القامئني، وهام قرار امجلعية العامة لعام 

تقييدات واس تثناءات حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص 

خرى للجمعية العامة. وأأشارت اجملموعة ذوي الإعاقات الأخر  ى. وتواصل اجملموعة الأفريقية الزتاهما ابلوليتني وأأي ولية أأ

الأفريقية اإىل الانتخاابت المتهيدية لإنشاء جلنة حق املؤلف واليت هتدف اإىل تطوير النظام ادلويل محلاية حق املؤلف واحلقوق 

اكنت اجملموعة عىل دراية بوجود حتدايت يف جمال حق املؤلف ميكن معاجلهتا اجملاورة من خالل املواءمة والوسائل الأخرى. 
قلميية املناس بة مع قيام  قلميي. ول بد من معاجلة تكل التحدايت من خالل املنصات الوطنية والإ عىل املس تويني الوطين والإ

وشكرت مجيع اخلرباء وخرباء رأأس املال وادلول الويبو بدور دامع. ورحبت اجملموعة ابلتنفيذ الناحج خلطط العمل املتفق علهيا 

ن نتاجئ  عضاء منظامت اجملمتع املدين اذلين شاركوا يف تكل الأنشطة وسامهوا فهيا اإسهاماً فعرالً. وأأشار الوفد اإىل أأ الأعضاء وأأ

ولية اللجنة. خطط العمل قد أأدت اإىل فرص أأمام جلنة حق املؤلف لتحديد جمالت حمددة لتخضع ملزيد من ادلراسة مضن 

عرب الوفد عن تطلعه اإىل مراجعة تقارير احلقائق اجملمعة للندوات واملؤمتر ادلويل ملساعدة جلنة حق املؤلف عىل مناقشة  وأأ
اخلطوات امللموسة القادمة بشأأن التقييدات والاس تثناءات. وقدمت اجملموعة الأفريقية شكرها للرئيس ونواب الرئيس عىل 

ثىن الوفد عىل ادلول الأعضاء وأأحصاب هماراهتم القيادية ال فعاةل اليت أأدت اإىل اإحراز تقدم جوهري يف القضااي املطروحة. كام أأ

 املصلحة ال خرين ملشاركهتم البناءة خالل املناقشات حول القضااي املعروضة.

قر وفد الصني ابملشاركة الفعاةل للك أأحصاب املصلحة مبختلف وهجات النظر. وأأشار الوفد اإىل ا .332 ملشاركة البناءة وأأ

ن هناك تقدماً ملحوظاً فامي يتعلق مبعاهدة هيئات  قلمييني وادلول الأعضاء لسد هذه الفجوات. وذكر الوفد أأ للمنسقني الإ
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البث، والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املتاحف واملؤسسات البحثية وما اإىل ذكل، فضالً عن املسائل املعلّقة الأخرى. 

 عداده لتبين موقف بناء ومرن للوصول اإىل نتاجئ موضوعية يف جلنة حق املؤلفوأأشار الوفد اإىل اس ت

وقدم وفد الاحتاد الأورويب شكره للك من الرئيس ونوابه والأمانة وملرتمجهيم الفوريني عىل هجودمه يف عقد املناقشات  .333

ن العمل عىل اإعداد معاهدة محلاية هيئ ات البث ميثل أأمهية كبرية ابلنس بة لالحتاد اليت متت يف هذه اللجنة بنجاح. وذكر الوفد أأ

ن املناقشات والتوضيحات يف اجللسات غري الرمسية ويف اجامتع أأصدقاء الرئيس اكنت لها قمية كبرية  الأورويب. وأأضاف الوفد أأ

عرب الوفد عن شكره مجليع الوفود ع ىل وأأسهمت يف مزيد من الفهم للأهداف والأفاكر وراء املقرتحات ذات الصةل. وأأ
عرب  مشاركهتم. وجدد الوفد الزتامه التام بوضع الصيغة الهنائية ملعاهدة تعكس حقائق وتطورات القرن احلادي والعرشين. وأأ

الوفد، يف هذا الس ياق، عن تطلعه اإىل حتقيق مزيد من التقدم يف بعض القضااي الأساس ية مثل موضوع امحلاية واحلقوق املزمع 

عرب الوفد عن تقديره للعمل الشامل اذلي جرى تنفيذه مبوجب بندي جدول الأعامل بشأأن منحها خالل ادلورة القادمة. و  أأ

التقييدات والاس تثناءات. وخص الاحتاد الأورويب ابلشكر الكً من ادلكتور كروز والأس تاذة كزالاابردير والس يدة توريس 

ثرائية. ورأأى الاحت جوبة اإ ن العروض واملناقشات الالحقة عىل ما قدموه من عروض متثيلية وجلسات أأس ئةل وأأ اد الأورويب أأ
اكنت ذات قمية كبرية وسلطت الضوء عىل أأمهية العمل اذلي مت بذهل من أأجل املوضوعات اليت متت مناقش هتا مبوجب بنود 

املؤلف جدول الأعامل هذه. وقدم الاحتاد الأورويب شكره للأمانة عىل تنظمي املؤمتر ادلويل املعين بتقييدات واس تثناءات حق 

قر بدور الرؤساء واملقّررين  لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية والبحثية قبل هذه ادلورة وأأ

قلميية بس نغافورة ونريويب وسانتو دومينغو اذلي قدموا من خالهل تقارير للمناقشات املهمة اليت متت يف  ثناء الاجامتعات الإ أأ

قلميية، عىل اإميانه الاجامتعات. ويف هذا  الس ياق، أأكد الوفد، واضعاً يف الاعتبار التقارير الواردة من املؤمتر والاجامتعات الإ

ابلوصول اإىل نتيجة معل ممثرة يف جمال التقييدات والاس تثناءات تكون توجهياً لدلول الأعضاء فامي يتعلق بأأفضل املامرسات، 
طار القان ن تمت الاس تفادة من مرونة الإ وين ادلويل حلق املؤلف يف تبين الاس تثناءات الوطنية اليت تليب الاحتياجات عىل أأ

و حتديهثا. وأأحاط الاحتاد الأورويب علامً ابدلمع اخلاريج اذلي ظهر ملزيد من العمل عىل  والتقاليد احمللية واحملافظة علهيا أأ

قلميي وابلأفاكر بشأأن أأفضل طريقة تقدم هبا الويب و املساعدة يف هذا الصدد. وأأشار اإىل كون ذكل نقطة املس تويني الوطين والإ

قر الوفد يف اخلتام  انطالق جيدة للمناقشات حنو امليض قدماً فامي يتعلق بعمل اللجنة بشأأن التقييدات والاس تثناءات. وأأ

م الوفد شكره ابلعمل مبوجب بند املسائل الأخرى جبدول الأعامل اذلي تضطلع به الأمانة والأس تاذين غاندرو وسريجو. وقد
دراج  كذكل للأس تاذة بتلر للعرض الرائع اذلي قدمته حول سوق املوس يقى الرمقية العاملية. وأأشار الوفد اإىل التأأييد املزتايد ابإ

عامل اللجنة.  حق التتبع اخلاص ابلفنان كبند قامئ بذاته عىل جدول أأ

اجامتعات ادلورة التاسعة والثالثني للجنة ادلامئة وأأشار وفد السعودية اإىل املناقشات املوسعة خالل املؤمتر ادلويل و  .334

عضاء  عرب الوفد عن تطلعه اإىل قيادة الرئيس وأأ املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة بشأأن القضااي املطروحة للنقاش. وأأ

ن الهيئة السعودية للملكية  الفكرية يف اململكة التوجيه للوصول اإىل توافق أ راء حول القضااي الرئيس ية. وجتدر الإشارة اإىل أأ

السعودية قد وقعت اتفاقاً ثالثياً مع دورة املكفوفني واملكتبة السعودية وهو اتفاق يريم اإىل تنفيذ معاهدة مراكش لفائدة 

قر الوفد بأأمهية  و ذوي الإعاقات البرصية هبدف تيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة مبا يعود علهيم ابلنفع. وأأ املكفوفني أأ

قر الوفد ابجلهود املبذوةل القضااي  املذكورة أأعاله مثل حق التتبع للفنان، وحق املؤلف، والبيئة الرمقية وغريها من القضااي. وأأ
 والعمل اذلي قدمته الأمانة واخلرباء بشأأن هذه القضااي حتت القيادة املوقرة.
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يد وفد السلفادور البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأم .335 عرب الوفد وأأ رياك الالتينية والاكرييب. وأأ

رمغ ذكل عن احلاجة اإىل توافق يف ال راء حول موضوع التقييدات والاس تثناءات فامي خيص العمل املس تقبيل لمتكني نقاشات 

قلميية عىل معلهم البناء وتوصلهم اإىل اتفاق يتناول التقييدات والاس  تثناءات بناءة. وقدم الوفد شكره للوفود واجملموعات الإ

ن يرخس أأساساً للعمل املس تقبيل يف ادلورة القادمة. وأأشار الوفد اإىل  ن هذا من شأأنه أأ عىل حنو مبارش ملموس. ورأأى الوفد أأ
عامل اللجنة نظراً لأن يمت طرحه يف مجيع  نه أأصبح بنداً دامئاً يف جدول أأ عنرص حق املؤلف يف البيئة الرمقية وشدد عىل أأ

 املداولت.

ثىن وفد الأ  .336 ثىن الوفد عىل املشاركة وأأ ردن عىل دور القيادة بأأمكلها يف التوجيه الناحج لشؤون جلنة حق املؤلف. كام أأ

ن يقود اإىل اإحراز تقدم  ن معل اللجنة من شأأنه أأ الاكمةل من جانب مجيع الوفود يف املناقشات واملداولت. ورأأى الوفد أأ

 ابلعمل املس تقبيل

ندونيس يا البيان اذلي أأد .337 يد وفد اإ ندونيس يا وأأ عربت اإ ىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ. وأأ

جراء مناقشة حول برانمج العمل املس تقبيل خبصوص بنود جدول الأعامل املعنية بلك من املكتبات ودور  عن تطلعها اإىل اإ

عرب الوفد عن تفاؤهل بشأأن احملفوظات واملتاحف وكذكل التقييدات والاس تثناءات للمؤسسات التعلميية والبحثي ة. وأأ

الوصول اإىل توافق يف ال راء حول برانمج معل مبوجب بندي جدول الأعامل بشأأن التقييدات والاس تثناءات يف ادلورة 

الأربعني القادمة للجنة حق املؤلف. ويتوقف العامل الرئييس لالتفاق يف موضوع التقييدات والاس تثناءات اخلاص هبذه 
ن يتخىل الأعضاء عن وهجات النظر القدمية اللجنة عىل الاح رتام املتبادل للك القضااي املنظورة. وأأشار الوفد اإىل أأمهية أأ

نه قد حان الوقت لإدراك  خبصوص طريقة تناول قضااي التقييدات والاس تثناءات عىل املس توى ادلويل. وأأشار الوفد اإىل أأ

ن القضااي الوطنية ليست وحدها اليت حتتاج اإىل  حل وطين، فقضااي التقييدات والاس تثناءات حتتاج اإىل حلول حقيقة أأ

قلميية واملؤمتر ادلويل بشأأن تقييدات واس تثناءات حق  عرب الوفد عن تطلعه اإىل تقدمي تقرير عن الندوات الإ دولية. وأأ

ندونيس يا ومواقفها اليت عربت عهنا يف  ن يعكس التقرير وهجات نظر اإ عرب الوفد عن أأمهل يف أأ لك من الندوات املؤلف. وأأ
قلميية وادلورة حنو عقد مؤمتر دويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات اخلاصة حبق املؤلف. وفامي يتعلق بقضية حامية هيئات  الإ

البث، رحب الوفد ابملناقشات املمثرة اليت أأجريت حول الس بل املرنة لكيفية توفري ادلول الأعضاء حامية اكفية وفعاةل لهيئات 

عرب  عامل التقييدات والاس تثناءات، عن أأمهل يف اإحراز البث. وأأ الوفد، بنفس القدر من التفاؤل اذلي محهل جتاه جدول أأ

تقدم ملموس حنو عقد مؤمتر دبلومايس. وأأكد الوفد عىل وهجات نظر الأعضاء ابلمتسك ادلامئ بعمل الولايت فامي يتعلق جبميع 

عرب الوفد عن  2012و 2007بنود جدول الأعامل ادلامئة للك من ولية  عامل التقييدات والاس تثناءات. وأأ اخلاصة جبدول أأ
خرى جبدول الأعامل. جراء مزيد من املناقشات حول القضااي املطروحة حتت بند مسائل أأ  تطلعه كذكل اإىل اإ

يران )مجهورية  .338  2012و 2007الإسالمية( الضوء عىل أأمهية احلفاظ عىل الالزتام بولييت عام  -وسلط وفد اإ

ن الاحنراف عن الولية هو املم نوحتني من امجلعية العامة اإىل اللجنة بشأأن مجيع البنود ادلامئة جبدول الأعامل. وأأضاف الوفد أأ
ن حُتّدث أ اثراً بعيدة املدى. جيابية ومن شأأهنا أأ  سابقة مل تكن اإ

يد وفد الفلبني البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ .339 . واعترب الوفد تقييدات وأأ

ن احلفاظ عىل املصنفات والتعلمي هام أأفضل  جندهتا للتمنية الوطنية. وأأضاف الوفد أأ داة هممة ملتابعة أأ واس تثناءات حق املؤلف أأ
لتحقيق التقدم. وشهد الوفد بأأمهية ضامن انهتاء ومتابعة لك الس بل املمكنة لنرش املعلومات واملعارف من خالل الأطر 

ن معاجلة ثغرات التمنية شلكت قضية  والأنشطة احلالية اليت تعمل فامي يبدو عىل حتسني املشهد ابس مترار. ورأأى الوفد أأ
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عرب عن تطلعه اإىل تقدمي تقرير وقائعي  نه س يواصل مشاركته البناءة يف هذا الصدد وأأ تس تحق ادلفاع. وأأشار الوفد اإىل أأ

قلميية واملؤمتر ادلويل. وشدد الو  قر ابلعمل اذلي خيص الندوات الإ ولهتا الفلبني ملرشوع معاهدة البث وأأ فد عىل الأمهية اليت أأ

 سيتخذ من أأجل تضييق الفجوات احلالية بقدر كبري.

عرب عن سعادته ابلعمل مع اللجنة ابلنظر  .340 وأأشار وفد الأرجنتني اإىل التقدم الكبري احملرز يف بعض نقاط العمل. كام أأ

عرب الو  زاء تطلعات العمل فامي بني ادلورات.اإىل خمتلف جلان الويبو. وأأ  فد عن شعوره ابلتشجيع اإ

ن معل اللجنة فامي خيص حساس ية تناول املوضوعات شلك أأمهية كبرية ل س امي فامي يتعلق  .341 وأأشار وفد املكس يك اإىل أأ

ل املشاركة الاكمةل هبيئات البث. وعرب الوفد عن اهامتمه ابملؤمتر ادلويل اذلي ُعقد. وأأشار الوفد اإىل التقدم امللحوظ بفض

عرب  قر الوفد ابلعمل والتقدم اذلي مت اإحرازه وابلتقدم امللحوظ يف حق املؤلف والبيئة الرمقية واخملرجني. وأأ لدلول املمثةل. وأأ

الوفد عن أأمهل يف مواصةل الظهور يف العمل عىل املس توى الوطين. ودعا الوفد مجيع الأعضاء اإىل تقدمي ادلمع املس متر 
 والالزتام.

شادهتم فامي يتعلق مبن أأسهموا جبهود كبرية يف معل جلنة حق املؤلف واملرتمجني  .342 وأأكد الرئيس عىل تعليقات الأعضاء واإ

قر الرئيس كذكل بدمع ادلول  قلميية واملؤمتر ادلويل. وأأ مانة اإدارة وتنظمي الندوات الإ الفوريني وخدمات املؤمتر اإضافة اإىل أأ

ع قر جبهود نواب الرؤساء دلمعهم الشامل املضيفة واملشاركني واخلرباء وأأ ثراء هذه الاجامتعات. وأأ ضاء اللجان ممن أأسهموا يف اإ

ن أأصدقاء الرئيس التقوا  سهاماهتم وأأشار اإىل اإحراز تقدم يف بعض بنود العمل احملددة. وذكر الرئيس، فامي يتعلق ابلبث، أأ واإ

ت خبصوص امليض قدماً يف املناقشات. وقدم الرئيس شكره فامي بني ادلورات لتحليل بعض املسائل الفنية وقدموا اقرتاحا

عرب عن تطلعه اإىل  ن هذه املناقشات ُعرضت يف نص الرئيس وأأ كذكل للخرباء عىل حتليلهم للمسائل التقنية. وأأشار اإىل أأ

عرب الرئيس عن قلقه من عدم قدرة اللجنة عىل الوصول اإىل توافق يف ال راء بشأأن التقييدات  حتقيق تقدم يف املوضوع. وأأ
جريت أأساساً  والاس تثناءات وأأشار اإىل الاقرتاح املقدم للأمانة لإعداد تقرير. وسيشلك التقرير والأعامل الأخرى اليت أأ

ن برانمج العمل اجليد س يكون أأساساً للجوةل القادمة. وقدم الرئيس شكره مجليع  جامعياً حنو مناقشات مس تقبلية. وأأشار اإىل أأ

ظهار روح جراء املناقشات. وأأعلن الرئيس عن اختتام ادلورة التاسعة والثالثني من جلنة  الأعضاء عىل اإ التوفيق والبناء يف اإ

 حق املؤلف.

 ]ييل ذكل املرفق[
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LU Xun (Mr.), Deputy Division Director, Policy and Regulation Department, National Radio 
and Television Administration of China, Beijing 
 

WONG Wai Pik, Emily (Ms.), Senior Solicitor (Copyright) I, Intellectual Property 
Department, Government of the Hong Kong Special Administrative Region of China, 
Hong Kong 
 

YAN Bo (Mr.), Counselor, Copyright Department, National Copyright Administration of 
China (NCAC), Beijing 
 
 

COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Adriana MENDOZA AGUDELO (Sra.), Embajadora, Representante 
Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Santiago WILLS (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Nicolas PALAU (Sr.), Representante Permanente Adjunto, Misión Permanente, Ginebra 
 
Carolina Patricia ROMERO ROMERO (Sra.), Directora General, Cundinamarca, 
Dirección Nacional de Derecho de Autor, Ministerio del Interior, Bogotá, D.C.  
 

Jaime CASTRO (Sr.), Asesor Jurídico, Banco Central, Officina de Asuntos 
Culturales, Bogotá, D.C. 
 
Maria SAENZ (Sra.), Asistente del Ministro de Relationes Exteriores, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Bogotá, D.C. 
 
Manuel CHACON (Sr.), Asesor Comercial, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Diana CASTILLO CASTRO (Sra.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
Yesid Andres SERRANO ALARCÓN (Sr.), Tercer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 
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CONGO 
 
Gerard ONDONGO (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 

CÔTE D'IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Daniela KUŠTOVIĆ KOKOT (Ms.), Senior Legal Adviser for Enforcement and Copyright 
and Related Rights, Section for Copyright and Related Rights and for Enforcement of 
Intellectual Property Rights, State Intellectual Property Office (SIPO), Zagreb 
 
Alida MATKOVIĆ (Ms.), Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva  
 
 

DJIBOUTI 
 
Omar Omar Mohamed ELMI (M.), directeur-général, Office djiboutien des droits d'auteur et 
des droits connexes, Ministre des affaires musulmans de la culture et des bien, Djibouti  

 
 

ÉGYPTE/EGYPT 
 
Ahmed Ibrahim MOHAMED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 
 

EL SALVADOR 
 
Diana HASBUN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, G 
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director, Permanent Mission, Geneva 
 
 

ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Heidi VÁSCONES (Sra.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 
 

ESPAGNE/SPAIN 
 
Marta JIMÉNEZ GALÁN (Sra.), Jefa, Sección, Subdirección General de Propiedad Intelectual, 
Ministerio de Cultura y Deporte, Madrid 
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Eduardo ASENSIO LEYVA (Sr.), Vocal Asesor en materia de propiedad intelectual, 
Subdirección General de Propiedad Intelectual, Ministerio de Cultura y Deporte, 
Madrid 

Juan José LUEIRO GARCIA (Sr.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Shira PERLMUTTER (Ms.), Chief Policy Officer and Director for International Affairs, 
United States Patent and Trademark Office, United States Department of Commerce, 
Alexandria, Virginia 
 
Michael SHAPIRO (Mr.), Senior Counsel, United States Patent and Trademark 
Office, Alexandria, Virginia 
 
Joseph GIBLIN (Mr.), Economic Officer, Office of Intellectual Property 
Enforcement, United States Department of State, Washington, D.C. 
 
Brad GREENBERG (Mr.), Counsel, Policy and International Affairs, United States 
Copyright Office, Washington, D.C. 
 
Molly STECH (Ms.), Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs, United 
States Patent and Trademark Office, Alexandria, Virginia 
 
Nancy WEISS (Ms.), General Counsel, Institute of Museum and Library 
Services, Washington, D.C. 
 
Chris WESTON (Mr.), Senior Counsel, Policy and International Affairs, United States 
Copyright Office, Washington, D.C. 
 
Brian YEH (Mr.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United 
States Patent and Trademark Office, United States Department of Commerce, 
Alexandria, Virginia 
 
Andrew PEGUES (Mr.), Attorney-Advisor, International Bureau, Federal 
Communications Commission, Washington, D.C.  
 
Phillip RIBLETT (Mr.), Deputy Legal Adviser, Legal Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva  
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Nassir Nuru RESHID (Mr.), Copyright and Related Rights Directorate Director, Copyright 
and Related Rights Protection Department, Ethiopian Intellectual Property Office (EIPO),  
Addis Ababa 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Aleksei KUBYSHKIN (Mr.), Deputy Director, Legal Department, Ministry of Culture, Moscow 
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Daniil TERESHCHENKO (Mr.), Deputy Head, Legal Department, Federal Service for 
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Anna VUOPALA (Ms.), Government Counsellor, Copyright and Audiovisual Policy, 
Education and Culture, Helsinki 
 
Jukka LIEDES (Mr.), Special Adviser to the Government, Helsinki 
 
Leena SAASTAMOINEN (Ms.), Senior Specialist, Legal Affairs, Ministry of Education 
and Culture, Helsinki 
 
Ilkka TOIKKANEN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FRANCE 
 
Amélie GONTIER (Mme), adjointe à la chef, Bureau de la propriété intellectuelle, Service 
des affaires juridiques et internationales, Ministère de la culture et de la communication, 
Paris 
 
Francis GUÉNON (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
GABON 
 
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Teona KEVLISHVILI (Ms.), Chief Specialist, Legal and International Affairs 
Department, National Intellectual Property Center of Georgia (SAKPATENTI), 
Mtskheta 
GHANA 
 
Rudolph Amankwa DADEY (Mr.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Evanthia Maria MOUSTAKA (Ms.), Jurist, Legal Department, Hellenic Copyright 
Organization (HCO), Ministry of Culture and Sports, Athens 
 
 
GUATEMALA 
 
Silvia Leticia GARCIÁ HERNÁNDEZ (Sra.), Encargada, Departamento de Derecho de 
Autor y Derechos Conexos, Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, Ministerio 
de Economía, Guatemala 
 
Flor Maria GARCÍA DIAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
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HONDURAS 
 
Alma Violeta HERRERA FLORES (Sra.), Asesor Legal, Derechos de Autor y Academia 
de Propiedad Intelectual, Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH), 
Tegucigalpa 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Peter Csaba LABODY (Mr.), Head, Copyright Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
 
Andrea Katalin TOTH (Mr.), Copyright Legal Officer, International Copyright Section, 
Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest 
 
 
ÎLES COOK/COOK ISLANDS 
 
Repeta PUNA (Ms.), Director of Governance, Ministry of Cultural Development, Rarotonga 
 
 
ÎLES SALOMON/SOLOMON ISLANDS 
 
Christina KUPER WINI (Ms.), Technical Officer, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDE/INDIA 
 
Hoshiar SINGH (Mr.), Registrar, Copyright Office, New Delhi 
 
Animesh CHOUDHURY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Faizal Chery SIDHARTA (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva  
 
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva  
 
Afsaneh ABEDIN (Ms.), Lawyer, Avaye Edalate Saba Law Firm, 
Tehran 
 
 
IRAQ 
 
Jaber Mohammed AL-JABERI (Mr.), Undersecretary, Ministry of Culture, Baghdad 
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ISLANDE/ICELAND 
 
Ran TRYGVADOTTIR (Mr.), Project Manager, Copyright, Ministry of Education and 
Culture, Reykjavik 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Erez KAMINITZ (Mr.), Deputy Attorney General, Ministry of Justice, Jerusalem 
 
Howard POLINER (Mr.), Head, Intellectual Property Department, Ministry of Justice, 
Jerusalem  
 
Judith METZER (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Daniela ROICHMAN (Ms.), Adviser, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Vittorio RAGONESI (M.), Expert, Copyright, Ministry of Culture, Rome 
 

 
JAPON/JAPAN 
 
Yoshiaki ISHIDA (Mr.), Director, Office for International Copyrights, Copyright Division, 
Agency for Cultural Affairs, Tokyo 
 
Takahisa NISHIOKA (Mr.), Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, 
Economic Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs, Chiyoda-ku 
 
Yusuke OKUDA (Mr.), Deputy Director, Office for International Copyrights, Copyright 
Division, Agency for Cultural Affairs, Tokyo 
 
Kosuke TERASAKA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Nidal Ibrahim AL AHMAD (Mr.), Director General, Department of National Library, Amman 
 
Ena'am MUTAWE (Ms.), Director, Public Relations and Media, Department of the 
National Library, Ministry of Culture, Arjan 
 
Akram HARAHSHEH (Mr.), Chargé d’affaires, Permanent Mission, 
Geneva  
 
Ghadeer ELFAYEZ (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva  
 
Mohammad EREKAT (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva  
 
Rami KAWALDEH (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
Odai QARALLEH (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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KENYA 
 
Cleopa MAILU (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva  
 
Edward KIPLANGAT SIGEI (Mr.), Director, Kenya Copyright Board (KECOBO), Nairobi  
 
Ezekiel OIRA (Mr.), Legal Advisor, Kenya Copyright Board (KECOBO), Nairobi 
 
Daniel KOTTUT (Mr.), Minister Consellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 

KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LESOTHO 
 
Mmari MOKOMA (Mr.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent 
Mission, Geneva 
 
 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Walid ABOU FARHAT (Mr.), Advisor, Ministry of Culture, Beirut  
 
Sara NASR (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
LIBÉRIA/LIBERIA 
 
Clifford B. ROBINSON, (Mr.), Deputy Director General, Copyright, Copyright Department,  
 
Liberia Intellectual Property Office (LIPO), Ministry of Commerce Trade and Industry, 
Monrovia 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Živilė PLYČIURAITYTĖ-PLYČIŪTĖ (Ms.), Chief Officer, Group on Information Society 
and Authors Rights Policy, Ministry of Culture, Vilnius 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Rashidah Ridha SHEIKH KHALID (Ms.), Director, Copyright Office, Kuala Lumpur  
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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 
 
 
MALTE/MALTA 
Nicoleta CROITORU-BANTEA (Ms.), Political Officer, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Dalal Mhamdi ALAOUI (Mme), secrétaire générale, Bureau marocain du droit d'auteur 
(BMDA), Ministère de la culture et de la communication, Rabat 
 
Khalid EL JIRARI (M.), chef, Départment de documentation, Bureau marocain du droit 
d'auteur (BMDA), Ministère de la culture et de la communication, Rabat  
 
NAIMA SAMRI (Mme), chef, Département des affaires juridiques, Ministère de la culture et de 
la communication, Rabat 
 
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Socorro Flores LIERA (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Cuauhtémoc Hugo CONTRERAS LAMADRID (Sr.), Director General, Instituto Nacional 
del Derecho de Autor (INDAUTOR), Ciudad de México 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
 
Gilles REALINI (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MONGOLIE/MONGOLIA 
 
Angar OYUN (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Prakash ACHARYA (Mr.), Registrar, Nepal Copyright Registrar’s Office, Ministry of Culture, 
Tourism and Civil Aviation, Kathmandu 
 
Uttam Kumar SHAHI (Mr.), Counselor, Permanent Mission, Geneva Bhuwan PAUDEL (Mr.), 
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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NIGER 
 
Idrissa DJIBRILL (M.), directeur des archives, l’information, de la documentation et des 
relations publiques, de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, 
Niamey 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
John ASEIN (Mr.), Director General, Nigerian Copyright Commission (NCC), 
Federal Secretariat, Abuja 
 
Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
Abudu Sallam WAISWA (Mr.), Head, Legal Affairs, Uganda Communications 
Commission, Kampala 
 
Daniel BAITWABABO (Mr.), Senior Officer, Content Regulation, Industry Affairs and 
Content  
Development, Information, Communications and National Guidance, Kampala  
 
George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PAKISTAN 
 
Meesaq ARIF (Mr.), Executive Director, Intellectual Property Office of Pakistan (IPO-
Pakistan), Islamabad 
 
Zunaira LATIF (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Cristóbal MELGAR (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Josephine MARIBOJOC (Ms.), Assistant Secretary, Legal Affairs, Department of 
Education, Pasig City 
 
Marilou ILACIO (Ms.), Librarian, Innovation Bureau, Intellectual Property Office of 
the Philippines (IPOPHL), Taguig 
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva  
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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POLOGNE/POLAND 
 
Jacek BARSKI (Mr.), Head, Copyright Unit, Intellectual Property Department, Ministry of 
Culture and National Heritage, Warsaw 
 
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva  
Kacper KARAS (Mr.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Carlos Moura CARVALHO (Mr.), Legal Adviser, Ministry of Culture, 
Lisbon  
 
Francisco SARAIVA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
QATAR 
 
Amna AL-KUWARI (Ms.), Director, Intellectual Property Rights Protection Department, 
Ministry of Commerce and Industry, Doha 
 
Saleh AL-MANA (Mr.), Director, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
Waleed AL-KHAJA (Mr.), Adviser, National Library, 
Doha  
 
Essam ABU HAMZA (Mr.), Expert, National Library, 
Doha 
 
Moza AL-MOHANNADI (Ms.), Expert, Ministry of Commerce and Industry, 
Doha  
 
Noor AL-OBAIDLY (Ms.), Expert, Ministry of Commerce and Industry, Doha 
 
Dana AL-NUAIMI (Ms.), Expert, Supreme Committee for Delivery and Legacy, Doha  
 
Fatma AL-TAMIMI (Ms.), Expert, Supreme Committee for Delivery and Legacy, Doha  
 
Issam ABOU HAMZEH (Mr.), Library Communication Specialist, National Library, 
Doha 
 
Aysha AL-AHMAD (Ms.), Legal Specialist, World Trade Organization 
(WTO) Affairs Section, Doha 
 
Mohammed AL-ANSARI (Mr.), Legal Researcher, Qatar Museums, Doha 
 
Hamad AL-THANI (Mr.), Researcher, International Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Doha  
 
Almaha ALBUENAIN (Ms.), Acquisitions Coordinator, Qatar Museums Authority, Doha  
 
Alwaleed ALKHAJA (Mr.), Senior Intellectual Property Specialist, Qatar National Library, 
Doha  
 
Kassem FAKHROO (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 
Adnan AL-AZIZI (Mr.), Head, Copyright Office, Ministry of Culture, Damascus 
 
 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE/CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
 
Dieudonne NDOMATE (M.), Ministre, Ministère des arts, de la culture et du tourisme, Bangui  
 
Georges-Davy GUIGUIKEMBI-TOUCKIA (M.), chargé de mission, Bureau centrafricain du 
droit d’auteur (BUCADA), Ministère des arts, de la culture et du tourisme, Bangui  
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
YOON Sungchun (Mr.), Director General, Copyright Bureau, Ministry of Culture, Sports 
and Tourism, Sejong 
 
KIM Chan Dong (Mr.), Director, Copyright Trade Research Team, Korea Copyright 
Commission (KCC), Jinju 
 
CHOI Hyeyoon (Ms.), Deputy Director, Cultural Trade and Cooperation Division, Ministry 
of Culture, Sports and Tourism, Sejong 
 
LEE Ji-In (Ms.), Policy Specialist, Cultural Trade and Cooperation Division, Ministry of 
Culture, Sports and Tourism, Sejong 
 
CHO Hae In (Ms.), Researcher, Copyright Trade Research Team, Korea Copyright 
Commission (KCC), Jinju 
 
NAHM Minyoung (Ms.), Judge, Uijeongbu District Court, Uijeongbu 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Eugeniu RUSU (Mr.), Head, Office of the Director General, State Agency on 
Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI), Chisinau 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Trajano SANTANA SANTANA (Sr.), Director, Oficina Nacional de Derecho de Autor 
(ONDA), Ministerio de Industria y Comercio, Santo Domingo 
 
Hectarelis CABRAL GUERRERO (Sra.), Asistente Del Director, Encargada de 
Asuntos Internacionales, Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), Ministerio de 
Industria y Comercio, Santo Domingo 
 
Izaskun HERROJO SALAS (Sra.), Directora, Biblioteca Archivo General de la 
Nación, Santo Domingo 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Adéla FALADOVÁ (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague 
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ROUMANIE/ROMANIA 
 
Florin TUDORIE (Mr.), Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva 
 
Cristian FLORESCU (Mr.), Head, International Relations 
Department, Romanian Copyright Office, Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Ros LYNCH (Ms.), Director, Copyright and Enforcement, UK Intellectual Property 
Office (UK IPO), London 
 
Robin STOUT (Mr.), Deputy Director, Copyright Policy, UK Intellectual Property 
Office (UK IPO), Newport 
 
Neil COLLETT (Mr.), Head, International and Trade Copyright, Copyright and 
Intellectual Property Enforcement, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport  
 
Rhian DOLEMAN (Ms.), Senior Policy Advisor, Copyright and Intellectual Property 
Enforcement, Newport 
 
Rhys HURLEY (Mr.), Senior Policy Advisor, UK Intellectual Property 
Office (UK IPO), Newport 
 
 
SAINT-KITTS-ET-NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS 
 
Jihan WILLIAMS (Ms.), Registrar, Intellectual Property Office, Ministry of Justice and 
Legal Affairs, Basseterre 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI (Mr.), Attaché, 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 
 
SERBIE/SERBIA 
 
Branka TOTIC (Ms.), Assistant Director, Department for Copyright and Related Rights, 
International Cooperation and Education and Information, Intellectual Property Office of 
Serbia, Belgrade 
 
 
SIERRA LEONE 
 
Lansana GBERIE (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
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SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Daren TANG (Mr.), Chief Executive, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
Walter CHIA (Mr.), Acting Director, International Engagement Department (IPOS), Singapore  
 
Diyanah BAHARUDIN (Ms.), Senior Legal Counsel, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
 
Tan WEI HAO (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Jakub SLOVÁK (Mr.), Legal Adviser, Media, Audiovisual and Copyright Department, 
Copyright Unit, Ministry of Culture of the Slovak Republic, Bratislava 
 
 
SLOVÉNIE/SLOVENIA 
 
Sasa OVSENIK (Ms.), Senior Advisor, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ljubljana  
 
SOUDAN/SUDAN 
Sahar GASMELSEED (Ms.), troisième secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
SRI LANKA 
 
Shashika SOMARATNE (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva  
 
Tharaka BOTHEJU (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Gihan INDRAGUPTHA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Christian NILSSON ZAMEL (Mr.), Senior Legal Advisor, Legal and International 
Affairs, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Selina DAY (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Ellen HOANG (Mme), juriste, Division du droit et affaires internationales, Institut fédéral de 
la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Lena LEUENBERGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Goran SCEPANOVIC (M.), ministre conseiller, Mission permanente, 
Genève  
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
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TCHAD/CHAD 
 
Abakar Ali Abbo ALI (M.), cadre, Direction du commerce extérieur, Ministère du 
commerce, Ndjaména 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
VIPATBOON KLAOSOONTORN (Ms.), Senior Legal Officer, Department of Intellectual 
Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 
 
Regan ASGARALI (Mr.), Controller, Intellectual Property Office, Ministry of the Attorney 
General and Legal Affairs, Port of Spain 
 
Kriyaa BALRAMSINGH (Mr.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Nadia Hajjej Akari BEN HMIDA (Mme), Gestion collective des droits d’auteur et des 
droits voisins, Ministère des affaires culturelles, Tunis 
 
Sami NAGGA (M.), ministre plénipotentiaire, Mission permanente, Genève 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Busra OKUMUS (Ms.), Licensing Manager, Licensing Office, Istanbul 
 
Burcu VURAL (Ms.), Culture and Tourism Expert, Directorate General for Copyright, Ministry 
of Culture and Tourism, Ankara 
 
 
UKRAINE 
 
Oksana YARMOLENKO (Ms.), Head, Copyright and Related Rights Unit, Ministry of 
Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine, Kyiv 
 
 
VIET NAM 
 
Pham Thi Kim OANH (Ms.), Deputy Director General, Copyright Office of Viet Nam 
(COV), Ministry of Culture, Sport and Tourism, Hanoi 
 
Dao NGUYEN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Mohammed FAKHER (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
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II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 

 
 
PALESTINE 
 
Nidaa SOBOH (Ms.), Director, Copyrights and Related Rights, Ministry of 
Culture, Ramallah-Albeirah 
 
Rawia BALAWI (Ms.), Attaché, Permanent Observer Mission, 
Genève Ibrahim MUSA (Mr.), Counsellor, Permanent Observer 
Mission, Geneva 
 
 
 
III. DÉLÉGATIONS MEMBRES SPÉCIALES/SPECIAL MEMBER DELEGATIONS 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU) 
 
Thomas EWERT (Mr.), Legal and Policy Officer, Copyright Unit, Brussels 
 
Anna KOLODZIEJSKA (Ms.), Legal and Policy Officer, Communications Networks, Content 
and Technology, Copyright Unit, Brussels 
 
Sabina TSAKOVA (Ms.), Legal and Policy Officer, Copyright Unit, 
Brussels Lukas SCHAUGG (Mr.), Intern, European External Action 
Service, Geneva 
 
 
 

IV. ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES/ 
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC) 
 
Thamara ROMERO (Ms.), Senior Programme Officer, Development, Innovation and 
Intellectual Property Programme, Geneva 
 
Nirmalya SYAM (Mr.), Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge 
Programme, Geneva 
 
Vitor IDO (Mr.), Programme Officer, Intellectual Property and Biodiversity Programme, Geneva 
 
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Research Associate, Development, Innovation and 
Intellectual Property Programme, Geneva 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(OAPI)/AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) 
 
Joseph FOMETEU (M.), Consultant, Yaoundé 
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ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 
(ARIPO) 
 
Maureen FONDO (Ms.), Head, Copyright and Related Rights, Harare 
 
 
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
(UIT)/INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU) 
 
Anibal CABRERA (Mr.), Engineer-Editor, Telecommunication Standardization Bureau 
(TSB), Geneva 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU) 
 
Georges NAMEKONG (M.), Senior Economist, Geneva 
 
 
 
V. ORGANISATIONS NON 

GOUVERNEMENTALES/ NON-
GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
 
Alianza de Radiodifusores Iberoamericanos para la Propiedad Intelectual 
(ARIPI) Felipe SAONA (Sr.), Delegado, Zug 
Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO-ARTIS)/Association 
of European Perfomers' Organizations (AEPO-ARTIS) 
Xavier BLANC (Mr.), General Secretary, Brussels 
 
Asociación internacional de radiodifusión (AIR) /International Association of Broadcasting 
(IAB) Edmundo REBORA (Mr.), Member, Working Group on Copyright, Montevideo 
Nicolás NOVOA (Mr.), Member, Montevideo 
 
Association des télévisions commerciales européennes (ACT)/Association of 
Commercial Television in Europe (ACT) 
Johanna BAYSSE (Ms.), EU Policy Officer, Brussels 

Association internationale des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux 
(STM)/International Association of Scientific Technical and Medical Publishers 
(STM) Carlo SCOLLO LAVIZZARI (Mr.), Advocate, Basel 

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle 
(AIPPI)/International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Shiri KASHER-HITIN (Ms.), Observer, Zurich 
 
Association internationale pour le développement de la propriété intellectuelle  
(ADALPI)/International Society for the Development of Intellectual Property 
(ADALPI) Barbara CALLENDER (Ms.), General Secretary, Geneva 
Brigitte LINDNER (Ms.), Chair, Geneva 
Roger CHEVALLAZ (Mr.), Treasurer, 
Geneva 
 
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)/International Literary and 
Artistic Association (ALAI) 
Victor NABHAN (Mr.), Past President, Ferney Voltaire 
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Association mondiale des journaux (AMJ)/World Association of Newspapers 
(WAN) Elena PEROTTI (Ms.), Executive Director, Public Affairs and Media 
Policy, Paris 

Association of American Publishers, Inc. (AAP) 
Allan ADLER (Mr.), Executive Vice President and General Counsel, Washington, D.C.  
 
Authors Alliance 
Brianna SCHOFIELD (Ms.), Executive Director, Oakland, California 

Brazilian Association of Intellectual Property (ABPI) 
 

 
Canadian Copyright Institute (CCI) 
Bernard GUÉRIN (Mr.), Director General, Montreal 
Glenn ROLLANS (Mr.), Representative of the Canadian Copyright Institute, 
Edmonton Ingrid PERCY (Ms.), Past-president, Victoria 
 
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 
 
Civil Society Coalition (CSC) 
Coralie DE TOMASSI (Ms.), Fellow, New York 
Melissa HAGEMANN (Ms.), Fellow, Washington, 
D.C. 
 
Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (CALC) 
Alfredo TOURNÉ (Sr.), Legal Representative, Mexico City 
 
Communia 
Teresa Isabel RAPOSO NOBRE (Ms.), Vice-President, Lisbon 
Justus DREYLING (Mr.), Project Manager, International Regulation, Berlin  
 
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  
 
Confederation of Rightholders’ Societies of Europe and Asia  (CRSEA) 
Ekaterina SEMENOVA (Ms.), Head of Communication Department, 
Moscow 
Valeria BRUSNIKINA (Ms.), Head of Information Technology Integration, Moscow 
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Conseil britannique du droit d’uteur (BCC)/British Copyright Council 
(BCC) Florian KOEMPEL (Mr.), International Copyright Consultant, 
London 
 
Conseil des éditeurs européens (EPC)/European Publishers Council 
(EPC) Jens BAMMEL (Mr.), Observer, Geneva 
 
Conseil international des archives (CIA)/International Council on Archives 
(ICA) Jean DRYDEN (Ms.), Copyright Policy Expert, Toronto 
 

Corporación Latinoamericana de Investigación de la Propiedad Intelectual para el 
Desarrollo (Corporación Innovarte) 
Luis VILLARROEL (Sr.), Director, Santiago 
 
Creative Commons Corporation 
Diane PETERS (Ms.), General Counsel, Portland 
 
DAISY Forum of India (DFI) 
Olaf MITTELSTAEDT (Mr.), Implementer, New Delhi 
 
Design and Artists Copyright Society (DACS) 
Reema SELHI (Ms.), Legal and Policy Manager, London 
 
Electronic Information for Librairies (eIFL.net) 
Katherine MATSIKA (Ms.), Director, Zimbabwe National University of Science and 
Technology Teresa HACKETT (Ms.), Head, Vilnius 
Anubha SINHA (Ms.), Senior Programme Manager, Centre for Internet and Society, New 
Delhi Awa CISSE (Ms.), Librarian, University of Cheikh, Dakar 
Joseph M. KAVULYA (Mr.), University Librarian, Catholic University of Eastern Africa 
(CUEA), Nairobi 
Dick KAWOOYA (Mr.), Assistant Director, School of Library and Information Science, 
University of South Carolina, Columbia, South Carolina 
Jane Grace K. KINYANJUI (Ms.), University Librarian, Egerton University, 
Egerton Library, Harare 
 

European Visual Artists (EVA) 
Marie-Anne FERRY FALL (Ms.), Vice President, Paris 
Francesco GUERZONI (Mr.), Communication Officer, 
Brussels Reema SELHI (Ms.), Legal and Policy Manager, 
London 
 

Fédération canadienne des associations de bibliothèques (FCAB)/Canadian Federation 
of Library Associations (CFLA) 
Katherine MCCOLGAN (Ms.), Executive Director, Gatineau 
Victoria OWEN (Ms.), Information Policy Scholar, University of Toronto, Toronto 
 

Fédération des Associations européennes d’écrivains (EWC)/European Writers’ Council 
(EWC) Nina GEORGE (Ms.), President, Brussels 
 
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 
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Paloma LÓPEZ PELAEZ (Sra.), Miembro del Comité Jurídico, 
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 de l’industrie phonographique (IFPI)/International Federation of 
the Phonographic Industry (IFPI) 
Patrick CHARNLEY (Mr.), Director, Legal Policy and Licensing, London 
Lauri RECHARDT (Mr.), Chief Legal Officer, Licensing and Legal Policy, London 
 
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 Camille FRANÇOISE (Ms.), Policy and Research Officer, The Hague 
Stephen WYBER (Mr.), Manager, Policy and Advocacy Unit, The 
Hague Rebecca GIBLIN (Ms.), Associate Professor, Melbourne 
Kimberlee WEATHERALL (Ms.), Professor of Law, Sydney 
 
Fédération internationale des musiciens (FIM)/International Federation of Musicians 
(FIM) Benoit MACHUEL (Mr.), General Secretary, Nice 
 
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 
Sandra CHASTANET (Ms.), Member of the Board, Brussels 
Roy KAUFMAN (Mr.), Managing Director, Business Development, Copyright Clearance 
Center, Brussels 
Carol NEWMAN (Ms.), General Manager, Jamaican Copyright Licensing Agency, Brussels 
Pierre-Olivier LESBURGUÈRES (Mr.), Manager, Policy and Regional Development, 
Brussels 
 
Health and Environment Program (HEP) 
Madeleine SCHERB (Mme), Economist, 
Geneva Pierre SCHERB (M.), Secretary, 
Geneva 
 
Institut interaméricain de droit d’auteur (IIDA)/Inter-American Copyright Institute 
(IIDA) Rafael SÁNCHEZ ARISTI (Mr.), Vice-President, Madrid 
 
Instituto de Derecho de Autor (Instituto Autor) 
Álvaro DÍEZ ALFONSO (Sr.), Coordinador, 
Madrid 
 

International Authors Forum (IAF) 
Luke ALCOTT (Mr.), Secretariat, London 
Barbara HAYES (Ms.), Company Secretary, 
London Katie WEBB (Ms.), Representative, 
London 
 
International Council of Museums (ICOM) 
Morgane FOUQUET-LAPAR (Ms.), Legal and Institutional Affairs 
Coordinator, Legal Department, Paris 
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International Federation of Computer Law Associations 
(IFCLA) Anna HAAPANEN (Ms.), President, Helsinki 
 
International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle 
Axel NORDEMANN (Mr.), Chair, Copyright Committee, Berlin 
 

Internationale de l’éducation (IE)/Education International (EI)  
Pedi ANAWI (Mr.), Regional Coordinator, Teacher Union Organisation, Education, 
Accra Robert JEYAKUMAR (Mr.), Assistant Secretary General, Malaysian Academic 
Movement (MOVE), Melaka 
Miriam SOCOLOVSKY (Ms.), Editor, Buenos Aires 
 
Karisma Foundation 
Amalia TOLEDO (Ms.), Project Coordinator, Bogota 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI) 
Manon RESS (Ms.), Director, Information Society Projects, Washington, 
D.C. James LOVE (Mr.), Director, Washington, D.C. 
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Geneva Representative, Geneva 
 
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 
 
Motion Picture Association (MPA) 
Emilie ANTHONIS (Ms.), Senior Vice-President, Government Affairs, Brussels 
Carol ANDERSON (Ms.), Vice-President, International External and Regulatory 
Affairs, Washington, D.C. 
Vincent JAMOIS (Mr.), Vice-President, Global Public Policy, Europe, 
Brussels, Vera CASTANHEIRA (Ms.), International Legal Advisor, Geneva 
Troy DOW (Mr.), Vice-President and Counsel, Washington, D.C. 
Bradley SILVER (Mr.), Chief Intellectual Property Counsel, Washington, 
D.C. 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, American University 
Washington College of Law 
Sean FLYNN (Mr.), Director, Washington, D.C.  
Tobias SCHONWETTER (Mr.), Professor, Cape 
Town 
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Andres IZQUIERDO (Mr.), Legal Expert, Washington, 
D.C. Allan ROCHA (Mr.), Legal Expert, Washington, 
D.C. Benjamin WHITE (Mr.), Expert, Washington, D.C. 
 
Radyo Televizyon Yayincilari Meslek Birligi 
(RATEM) Yusuf GURSOY (Ms.), Chairman, 
Istanbul 
 

School of Information Studies, University of Wisconsin – Milwaukee (SOIS) 
Tomas LIPINSKI (Mr.), Dean and Professor, Center for Information Policy Research, Milwaukee  
 
Society of American Archivists (SAA) 
William MAHER (Mr.), Professor, 
Illinois 
 

Software and Information Industry Association (SIIA) 
Brigid EVANS (Ms.), Senior Manager of Policy, Regulatory Affairs, London 
 
The Japan Commercial Broadcasters Association (JBA) 
Megumi ENDO (Ms.), Supervisor, Intellectual Properties and Copyrights, Budget and Rights 
Management, Programming and Production Department, Fuji Television Network, Inc., Tokyo 
Hidetoshi KATO (Mr.), Deputy Manager, Copyright Department, TV TOKYO Corporation, 
Tokyo Yusuke YAMASHITA (Mr.), Assistant Director, Program Code and Copyright Division, 
Tokyo 
 

Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (URAP)/Asia-Pacific Broadcasting Union 
(ABU) Bengisu DUZGUNER (Ms.), Lawyer, Izmir 
Junko OCHIAI (Ms.), Delegation, Tokyo 
Takuya TSUJI (Mr.), Delegation, Tokyo 
Maruf OKUYAN (Mr.), Delegation, Ankara 
 

Union européenne de radio-télévision (UER)/European Broadcasting Union 
(EBU) Heijo RUIJSENAARS (Mr.), Head, Intellectual Property, Geneva 
Anne-Sarah SKREBERS (Ms.), Senior IP Counsel, Legal and Policy, Geneva 
 
Union for the Public Domain (UPD) 
Enoch BARATA (Mr.), Director, Infrastructure and Content Committee, 
Communications Commission, Kampala 
 
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association 
(IPA) Hugo SETZER (Mr.), President, Mexico 
Victor TAVARES (Mr.), Presidente Camara Brasileira do Livro, Sao 
Paulo Fernanda GOMES GARCIA (Ms.), Executive Director, Sao 
Paulo 
Jessica SÄNGER (Ms.), Director, European and International Affairs, 
Frankfurt Catherine BLACHE (Ms.), Senior Counsellor, Geneva 
James TAYLOR (Mr.), Director, Communications and Freedom to Publish, Geneva 
Kiarie KAMAU (Mr.), Chief Executive Officer, East African Educational Publishers, 
Nairobi Fei Chen LEE (Ms.), Head of Publishing, Singapore 
Phil PAGE (Mr.), Educational Resources Manager - Reading Australia, 
Sidney Karine PANSA (Ms.), Publisher, Sao Paulo 
Sarah RUNCIE (Ms.), Policy and Strategy Director, Australian Publishers Association, 
Ultimo Alvina BRAVIN (Ms.), Representative, Sao Paolo 
Dante CID (Mr.), Member, Copyright Committee, Rio de Janeiro 
 
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 
 
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 Off icer, Copyright Law 
Division, Copyright and Creative Industries Sector 
 
Tanvi MISRA (Mme/Ms.), consultante, Division du droit d’auteur, Secteur du droit d’auteur 
et des industries de la création /Consultant, Copyright Law Division, Copyright and 
Creative Industries Sector 
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