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ھذه الوثیقة بناًء على  أمانة الویبو تقّدم .1
للجنة  39في الدورة  ،طلب الدول األعضاء

الدائمة المعنیة بحق المؤلف والحقوق المجاورة 
، 2019في أكتوبر  تعقدالتي  )لجنة حق المؤلف(

إعداد تقریر وقائعي بنتائج الندوات اإلقلیمیة 
الثالث والمؤتمر الدولي المعني بتقییدات 

دور و لمكتباتصالح االمؤلف ل واستثناءات حق
والمتاحف والمؤسسات التعلیمیة المحفوظات 

یشمل ھذا و. 2019عام  تالتي نظمو ،والبحثیة
التقریر المجاالت الرئیسیة األربعة التي غطتھا 

دور المحفوظات والمكتبات  –االجتماعات تلك في 
 –والمتاحف والمؤسسات التعلیمیة والبحثیة 

واالقتراحات المقدمة من الدول  تالتحلیال برزوی
األعضاء والممارسین والخبراء في ھذه المجاالت 

یغطي وطوال العملیة.  تاألربعة، التي جمع
في نھایة طرحت التي التقریر النقاط والمدخالت 

 .كیفیة المضي قدماً بشأن المؤتمر 

 معلومات أساسیة
حق المؤلف، وافق أعضاء لجنة  ،2018في مایو  .2

على خطط العمل (الوثیقة  ،للجنة 36في الدورة 
SCCR/36/7 تقییدات ال) التي توجھ العمل بشأن

تضمنت و. 2018/19الثنائیة ستثناءات لبقیة االو
تنظیم منھا  األنشطة المتنوعةمن  عدداالخطط 

بشأن  اً دولی اً ثالث ندوات إقلیمیة ومؤتمر
واستثناءات حق المؤلف للمكتبات ودور  اتدیقیت

متاحف والمؤسسات التعلیمیة المحفوظات وال
االجتماعات في عام  تنظم ،علیھبناء والبحثیة. و

 على النحو التالي: 2019

الندوة اإلقلیمیة لمجموعة آسیا والمحیط  "1"
المكتبات ودور المحفوظات بشأن الھادئ 

والمتاحف والمؤسسات التعلیمیة والبحثیة في 
 30و 29 وميمجال حق المؤلف، التي ُعقدت ی

 أبریل في سنغافورة؛



SCCR/40/2 
6 
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

بشأن الندوة اإلقلیمیة للمجموعة األفریقیة  "2"
المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف 

والمؤسسات التعلیمیة والبحثیة في مجال حق 
یونیو في  13و 12 وميیالمؤلف، التي ُعقدت 

 نیروبي؛

الندوة اإلقلیمیة لمجموعة أمریكا  "3"
ودور المكتبات بشأن الالتینیة والكاریبي 

المحفوظات والمتاحف والمؤسسات التعلیمیة 
والبحثیة في مجال حق المؤلف، التي عقدت 

 یولیو في سانتو دومینغو؛ 5و 4یومي 

واستثناءات  اتدیقیبشأن تالمؤتمر الدولي  "4"
حق المؤلف للمكتبات ودور المحفوظات 

والمتاحف والمؤسسات التعلیمیة والبحثیة، 
 في جنیف.أكتوبر  19و 18 یوميالذي عقد 

صفحات الویب المخصصة والوثائق ذات تتاح و .3
العروض التفصیلیة لكل من ھذه والصلة 

. ویرد أدناه ملخص 1االجتماعات على موقع الویبو
 لالجتماعات.

 ندوات إقلیمیة
الندوات اإلقلیمیة في ثالث مناطق  تنظم .4

مختلفة بھدف تحلیل وضع المكتبات ودور 

               
ندوة سنغافورة:   1

https://www.wipo.int/meetings/en/2019/regional_seminar_
aspac.html 

ندوة نیروبي: 
https://www.wipo.int/meetings/en/2019/regional_seminar_

nairobi.html 
ندوة سانتو دومینغو: 

https://www.wipo.int/meetings/en/2019/regional_seminar_
santo_domingo.html 
المؤتمر الدولي: 

https://www.wipo.int/meetings/en/2019/international_con
ference_copyright.html 
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التعلیمیة المحفوظات والمتاحف والمؤسسات 
شأن النظر في مجاالت العمل بكذلك والبحثیة و

الدول نظام التقییدات واالستثناءات وخصوصیات 
 منطقة.كل اء في عضاأل

منھجیة متطابقة، وال  ندواتبعت ھذه الاتّ و .5
 ما یلي:بشأن سیما 

ق األول، رفھیكل البرامج (انظر الم "1"
 البرامج)؛

مة تنظیم المناقشات في مجموعات عمل، مقسّ  "2"
حسب المناطق الفرعیة و/أو اللغات، ب
بقیادة رؤساء ومقررین تؤكدھم الدول و

ق الثاني، مجموعات رفاألعضاء (انظر الم
 العمل)؛

إعادة التجمع في الجلسات العامة لجمع  "3"
 ھاومالحظاتمجموعات العمل نتائج 

 ؛ھاومقترحات

خبراء الذین أعدوا دراسات ال مشاركة "4"
ل المكتبات في مجاالمؤلف للجنة حق  نماذجو

 ودور المحفوظات والمتاحف والتعلیم والبحث؛

تقاسمھما جرى استخدام أداتین أساسیتین،  "5"
مع الدول األعضاء قبل االجتماع، لتسھیل 

مصفوفة عبارة عن العمل في الندوة، وھما 
واستبیان یركزان على المجاالت الرئیسیة 

األربعة: الحفظ واالستنساخ/االستخدام الخاص 
الستخدامات عبر الحدود (انظر وا نفاذوال
 ق الثالث، المصفوفة واالستبیان)؛رفالم

مشاركة مندوبین من المناطق المعنیة،  "6"
بتمویل من الویبو، باإلضافة إلى ثالث فئات 

(انظر المرفق  من المراقبین الممولین ذاتیاً 
 الرابع، قوائم المشاركین):



SCCR/40/2 
8 
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

 مندوبون من الدول األعضاء من مناطق أخرى؛ -

وغیر  ةحكومیالالمنظمات الدولیة من ن وممثل -
والتي  ،المعتمدة لدى الویبو ةحكومیال

 بموضوع الندوة؛ ھانطاق نشاطیتعلق 

المنظمات أو الكیانات اإلقلیمیة أو الوطنیة  -
من المنطقة التي عقدت فیھا الندوة والتي 

 الندوة. بموضوع ھانطاق نشاطیتعلق 

كانت مشاركة الرؤساء والمقررین أساسیة و .6
وتحدیات وضع لتطویر الفھم المتبادل ل

التقییدات واالستثناءات في إطار شامل ومنفتح. 
على تحسین الموضوع خلفیة ب تھمساعدت معرفو

أدوارھم توزعت ومستوى دقة العمل في الندوات. 
 التالي: على النحو

توجیھ مناقشات مجموعة العمل على أساس  "1"
 :المجاالت المواضیعیة األربعة للندوة وھي

المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف 
والتعلیم والبحث، واالستبیان الذي وزعتھ 

 ؛األمانة قبل الندوة (الرئیس یدعمھ المقرر)

مشاركة كاملة األولویة من الدول ضمان و "2"
األعضاء أثناء المناقشات، مع السماح 

التأكد للمراقبین بالتدخل في المناقشة، و
جمیع المسائل ذات لالفریق العامل تناول من 

كان من والصلة (الرئیس یدعمھ المقرر). 
مكن للمراقبین االنتقال بحریة من مجموعة الم

إلى أخرى، لكن الدول األعضاء من المنطقة 
 بھا سابقاً عّینت ت في المجموعة التي ظلّ 

 والنتائج؛ اتالتساق في المناقشألغراض ا

تجمیع النقاط الرئیسیة للمناقشات وإعداد  "3"
تقریر یستند إلى مداوالت الفریق  مشروع

 الندوةالعامل بما یتماشى مع أھداف 
 مقرر یدعمھ الرئیس)؛ال(
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عرض النتائج والمالحظات والمقترحات  "4"
كنتیجة لمناقشات المجموعة المعنیة في 

 الجلسة العامة (الرئیس والمقرر).

تنظیم الندوات الثالث في اعتمدت الویبو و .7
المضیفین المحلیین،  ععلى التعاون القیم م

 :موھ

ندوة سنغافورة: برنامج التعاون في  "1"
في ) التابع لوزارة الخارجیة SCPسنغافورة (

بمساعدة مكتب الملكیة الفكریة  ،سنغافورة
 )؛IPOSفي سنغافورة (

حق المؤلف كینیا لندوة نیروبي، مجلس  "2"
)KECOBO؛( 

جمھوریة ندوة سانتو دومینغو، مكتب  "3"
 ).ONDAلف (حق المؤلالدومینیكان 

 لحضور:وبالنسبة ل .8

شخص. ومن  100حضر ندوة سنغافورة أكثر من  "1"
دولة  32 تلمدعوة، مثّ  ودول عض 42بین 

بمندوب واحد على األقل. أما بالنسبة 
منظمة  15 مندوبا 38 لللمراقبین، فقد مثّ 
خمس دول أعضاء من مناطق  مھنیة وشاركت أیضاً 

 أخرى؛

ص. ومن شخ 100ة نیروبي أكثر من ندوحضر و "2"
دولة  47 مندوبا 50 لمثّ والمنطقة األفریقیة، 

 70 لعضو. أما بالنسبة للمراقبین، فقد مثّ 
منظمة مھنیة وشاركت أیضا ثالث  37 مندوبا

 دول أعضاء من مناطق أخرى؛

 180حضر ندوة سانتو دومینغو أكثر من و "3"
 28ا یمثلون بمندو 43شخصا، بما في ذلك 

 لفقد مثّ دولة عضو. أما بالنسبة للمراقبین، 
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في الندوة منظمة مھنیة وشارك  29 مندوبا 45
 .مندوب واحد من دولة عضو من منطقة أخرى

 ملخص المناقشات في الندوات اإلقلیمیة
بعد الندوات، أبلغ بعض الرؤساء والمقررین  .9

أمانة الویبو بالنتائج التي توصلوا إلیھا 
 مالحظاتھم ومقترحاتھم.ا أبلغوھو

 المكتبات

مجاالت  أربعركزت الندوات اإلقلیمیة على  .10
مواضیعیة: حفظ المصنفات، استنساخ المصنفات، 

إلى المصنفات، وتبادل المصنفات عبر  نفاذال
 الحدود.

یما یلي المالحظات الرئیسیة وترد ف .11
فصلة التي ُعقدت في مالمشاورات إلى ال ادااستن

 ة.الندوات اإلقلیمی

 حفظ المصنفات

 اتالمكتب اتفي مجموع حفظ المصنفاتد حدّ  .12
ھ أن وماً واتفقت الدول األعضاء عم ،كأولویة
السماح بالنسخ واالستخدامات األخرى ینبغي 

في إطار االستثناءات الحفظ ألغراض للمصنفات 
الواردة في قوانین حق المؤلف الوطنیة. ومع 

المؤلف أحدث دراسة للجنة حق قد وجدت ذلك، ف
 يدولة عضو فقط، أ 102 ) أنّ 2017عام  ذ(من

نصّھ ، لدیھا حكم قانوني یعالج  %53حوالي 
لدى عدد كبیر من الدول والحفظ. مسألة صراحة 

 .صراحةً  الحفظمسألة األعضاء حكم قانوني یعالج 

وأكدت بعض الدول األعضاء على الحاجة إلى  .13
النطاق التفصیلي لھذه األحكام شأن توضیحات ب

عدد قلیل من الدول األعضاء وأبدى تنفیذھا. و
في استخدام لغة أكثر مرونة وعملیة رغبة 

دول أعضاء أخرى وأعربت تتوافق مع االستثناءات. 
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في الحصول على إرشادات للتأكد من عن رغبتھا 
أن قوانینھا الوطنیة تتضمن الشروط األكثر 

 ة.عفمنفائدة و

فیما یلي بعض التوضیحات الرئیسیة التي و .14
مھمة توضیحات كاقترحتھا الدول األعضاء 
 :المصنفات لتضمینھا في قانون حفظ

یمكن تنفیذ تدابیر الحفظ ھذه بشكل وقائي  "1"
أو استباقي عند مواجھة مخاطر عالیة بفقدان 

 المواد من المجموعات.

 حفظلق حدیثة انسبأنسخ عمل ح باسمیجوز ال "2"
ق انستقادم األبخطر وجود ي حال فالمصنفات 

 تقادمھا.قرب الحالیة أو 

المعرضة  المصنفاتإعادة إنتاج تلك یجوز  "3"
للخطر إذا نفدت طباعتھا أو لم تكن متوفرة 

 في السوق.

نسخ الحفظ المتعددة كنتیجة سمح بی "4"
للتقنیات وللتأكد من تخزین نسخة واحدة على 

 األقل بأمان دائًما.

بشروط مشمولة لودة المصنفات الرقمیة المو "5"
 الحفظ.

أن تنطبق ھذه األسالیب على رقمنة  غيبنی "6"
المصنفات التي كانت موجودة من قبل في 

 أنساق تماثلیة.

ال یغطي شرط الحفظ ھذا الكتب األدبیة  "7"
أخرى من  أنواعاً  فحسب، بل یشمل أیضاً 

المكتبات، مثل  اتفي مجموع المصنفات
السمعیة البصریة والتصویر  المصنفات

 الفوتوغرافي والموسیقى.

یمكن ممارسة أحكام الحفظ من قبل أنواع  "8"
المكتبات المختلفة، بما في ذلك المكتبات 
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األكادیمیة والبحثیة والمدرسیة والعامة 
ط أال تعمل المكتبة من ارتشاوالخاصة، رغم 

كون نسخ تأن  غيبنأجل الربح أو على األقل ی
 ربحي. غرض غیرالحفظ لصالح 

ت اعتبارات أخرى أثناء المناقشة زروب .15
 ما یلي:منھا 

 المصنفاتفائدة الودائع اإللزامیة لتحسین  "1"
 ؛اتالمحفوظة في المكتب

الشروط التي یمكن بموجبھا أن تنشأ  "2"
إمكانیة تبادل نسخة رقمیة عبر الحدود لغرض 
 الحفظ، بما في ذلك تدابیر مراقبة الحدود؛

لھا یمكن إعادة األغراض التي من أج "3"
 استخدام نسخة الحفظ مرة أخرى.

شددت بعض الدول األعضاء على أن الحفظ قد و .16
ینطوي على حق نسخ محدود ال یشمل حق النقل إلى 
الجمھور أو إتاحتھ للجمھور. ورأت دول أعضاء 

لم ما تكون قلیلة القیمة سأخرى أن نسخ الحفظ 
إلیھا.  النفاذیكن المستخدمون قادرین على 

المحدودة  التقییداتكل عام، قد تكون بعض بشو
المفروضة على فئات معینة من المصنفات، خاصة 

حقیق ألغراض تحیث قد تتأثر األسواق، مقبولة 
ھذا  زربسیوالحفظ.  ةنشطأل أكبر قدر من السماح

إلى  النفاذبشأن في المناقشة  الجانب أیضاً 
 في مجموعة مكتبة. المصنفات

ذكر عدد قلیل من الدول األعضاء قضایا و .17
، مثل االفتقار إلى البنیة حق المؤلفأخرى غیر 
تعریفات أكثر وضع قضایا  ھابعضوذكر التحتیة، 

 للشروط التي تؤدي المكتبات والیتھا وضوحاً 
. وشملت ھذه الشروط تقییم البیئة بموجبھا

 السیاسیة والثقافیة.
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 استنساخ المصنفات

استنساخ المصنفات من اء الدول األعض تحدد .18
 المصنفاتقبل مكتبة لتوفیر نسخ فردیة من 

القصیرة أو مقتطفات للدراسة الخاصة 
سمح بھا ت، كخدمة ذات أولویة لینللمستخدم

التشریعات الوطنیة. ومع ذلك، وجدت أحدث دراسة 
دولة عضو فقط  105) أن 2017عام  ذللجنة (من
احًة ) لدیھا حكم قانوني یسمح صر%55(حوالي 

 بھذه النسخ الفردیة حتى في ظل ظروف محدودة.

اعتمدت بعض الدول األعضاء على حكم عام  "1"
المصنفات لخدمات استنساخ بیسمح للمكتبات 

المكتبة من جمیع األنواع، بدالً من االعتماد 
، أظھرت دراسات لكنعلى قانون محدد. و

البلدان  الویبو خالل العقد الماضي أن عدد
عتمد على مثل ھذه االستثناءات التي ت

ت نحو سن جھتاوأقل بح أصالقانونیة العامة 
أحدث دراسة للجنة حق ذكرت وقوانین محددة. 

دولة فقط  21 أن)، 2017عام  ذالمؤلف (من
 على استثناء عام.تعتمد 

ترتبط القوانین التي تسمح للمكتبات  "2"
ارتباًطا  بعمل نسخ فردیة للبحث والدراسة

نین التي تسمح للمكتبات القوابوثیًقا 
وإتاحتھا للقراء على  المصنفاتبرقمنة 

نشأ ھذا المفھوم وت مخصصة في المكتبة. نصام
الیوم إلى في قانون االتحاد األوروبي، ولكن 

 دولة على األقل شروًطا مماثلة. 34ت سنّ 

وأبرزت المناقشات بعض االختالفات في كل من  .19
فاصیل في اختلفت التواألحكام العامة والخاصة. 

 األحكام بناًء على عوامل مثل:

للمستخدمین مقصوًرا االستنساخ ما إذا كان  "1"
على أنواع معینة من المكتبات مثل المكتبة 
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العامة والمكتبة المقررة والمكتبة غیر 
 الھادفة للربح وما إلى ذلك؛

یمتد إلى جمیع االستنساخ ما إذا كان بند  "2"
 فئات المصنفات المحمیة؛

الستنساخ مقصوًرا على التصویر ما إذا كان ا "3"
 یمتد أیًضا إلى الرقمنة؛ مأالضوئي 

ما إذا كان االستنساخ للمستخدمین مقصوًرا  "4"
 على أغراض معینة؛

ي یمكن تالالمصنفات ما إذا كان مقدار  "5"
 محدًدا. ھااستنساخ

ن الحكم أ بعض الدول األعضاءوذكرت  .20
االستثنائي لعمل نسخة خاصة مختلف عن االستثناء 

ذكر و. اتالعام لنسخ المصنفات من قبل المكتب
عدد قلیل من الدول األعضاء أن األمر متروك 

لتقریر ما إذا كان استثناء النسخ  دانلبلل
الخاص مجانًیا أم معوًضا أم مرخًصا. وربط عدد 

قلیل من الدول األعضاء الغرض من عمل نسخة خاصة 
بالبحث والتدریس، وأعرب البعض اآلخر عن قلقھ 

المنسوخة دون مقابل لھذه  المصنفاتشأن كمیة ب
 األغراض.

ت مناقشة موضوع القروض بین المكتبات. وجر .21
 اعدد قلیل من الدول األعضاء أحكامقد وضع و

یملك ال بینما  ،محددة لتغطیة ھذا النشاط
ذلك. لمحددة  اأحكامالعدید من الدول األخرى 

 بعض الدول األعضاء، یمكن تسھیل القروض بینوفي 
المكتبات في المستقبل من خالل شبكة من 

المكتبات وتنظیمھا باتفاقیات بین المكتبات 
 بنظام المكافآت.

أثارت بعض الدول األعضاء مسألة المصنفات و .22
إلى أن معاییر بذل جھود  تشاروأ ،الیتیمة

أن تكون شرطا  ینبغيمعقولة لتحدید المؤلف 
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معالجة مشكلة ومسبقا لنسخ مثل ھذه المصنفات. 
في جمیع  تقضیة تكررھي المصنفات الیتیمة 

االجتماعات وتتطلب مزیًدا من االھتمام في العدید 
 من السیاقات المختلفة.

ما الحظت بعض الدول حسبفي بعض األحیان، و .23
األعضاء، تحدد األحكام القانونیة الوطنیة أن 

فر اعدم توشرط االستنساخ بموجب استثناء یخضع ل
 عي.ترخیص جما

اقترح عدد قلیل من الدول األعضاء إدراج و .24
افتراضات قانونیة لتألیف المصنفات المفوضة أو 

خاصة وفي إطار عالقة عمل أ المصنفات التي تنش
 للموظفین العمومیین.

بعض الدول األعضاء، كانت مبادئ وفي  .25
الممارسة العادلة ھي المبادئ التوجیھیة في 

عدد قلیل من  تنفیذ استثناءات االستنساخ. وشجع
أطراف في اتفاق  وھيالدول األعضاء األخرى، 
 .ابانغي، على النظر فیھ
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 مصنفاتإلى ال النفاذ

إلى المصنفات، وھي  النفاذت مناقشة جر .26
إحدى المھام األساسیة للمكتبة، كقضیة رئیسیة 

 المتغیرة. متطورة في البیئة الرقمیة

حددت بعض الدول األعضاء نقص الموارد و .27
التناظري  النفاذت كعائق أمام توفیر للمكتبا

ركزت معظم المناقشات على مدى وأو الرقمي. 
انعكاس التطورات الرقمیة في األحكام القانونیة 

 .الوطنیة

بالنسبة لبعض البلدان، ینص القانون على و .28
إلى االستخدامات عبر اإلنترنت  النفاذالسماح ب

وفي من خالل محطات في الموقع أو خارج الموقع. 
عدید من الدول األعضاء األخرى، ال توجد أحكام أو 

طلبت وال توجد تفاصیل محددة للنفاذ الرقمي. 
بعض الدول األعضاء إرشادات بشأن قواعد استخدام 

 الرقمي. النفاذأكثر تحدیًدا في حالة 

ت مجموعة الكاریبي البلدان حثّ ، مااتوخ .29
التصدیق على /إلى األعضاء فیھا على االنضمام

) ألنھا WCTالویبو بشأن حق المؤلف (معاھدة 
إلى المصنفات المحفوظة رقمیًا.  النفاذستسھل 

 EBSCOبعض األدوات الحالیة مثل  تحددو
عبر اإلنترنت  نفاذكمیسرین لل OPACو Explorerو

 في الموقع من خالل المحطات أو خارج الموقع.

 ةدائاقترح عدد قلیل من الدول األعضاء فو .30
عاون بین أصحاب الحقوق إعادة النظر في الت

والمكتبات بشأن مختلف القضایا األخرى، بما في 
ذلك موضوع المكافآت واألحكام المتعلقة بتدابیر 

بعض الدول األعضاء رأت والحمایة التكنولوجیة. 
تدابیر الحمایة التكنولوجیة شرط مسبق أن 

أعربت بعض وضروري إلتاحة الكتب عبر اإلنترنت. 
غبتھا في أن تشمل الدول األعضاء عن ر

االستثناءات القانونیة أحكاًما تدعو إلى احترام 
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تدابیر الحمایة التكنولوجیة ومعلومات إدارة 
في الوقت نفسھ، أقرت الدول األعضاء والحقوق. 
للمكتبات والمنظمات األخرى ذن األمنح بأھمیة 

لتكون قادرة على ممارسة حقوقھا بموجب 
ة من االستثناءات استثناءات قانونیة مع االستفاد

القانونیة لتدابیر الحمایة  دوقیلالمقابلة ل
تكشف والتكنولوجیة ومعلومات إدارة الحقوق. 

دراسات لجنة حق المؤلف بشأن االستثناءات 
للمكتبات ودور المحفوظات أن العدید من الدول 

فیما یتعلق األذون األعضاء تمنح مثل ھذه 
 الحقوق.بالحمایة التكنولوجیة أو إدارة 

بالنسبة لبعض الدول األعضاء، ستكون شروط و .31
في  المصنفاتإلى النسخ المحفوظة من  النفاذ

إلى  النفاذمجموعة المكتبة ھي نفسھا شروط 
 النسخ األصلیة.

أشارت بعض الدول األعضاء إلى أن بعض و .32
إلى  النفاذشبكات المكتبات تمكنت من توفیر 

المتاحة  المصنفات للمستخدمین من خالل األدوات
 في السوق.

 عبر الحدود المصنفاتتبادل 

أحكام عدم وجود معظم الدول األعضاء ذكرت  .33
تبادل المصنفات عبر موضوع بشأن قانونیة عامة 

 نساقبالنسبة للمصنفات ذات األسواء الحدود 
عض ببأن لكن أقر التناظریة أو الرقمیة. و

لمصنفات الرقمیة والمادیة االبلدان تتبادل 
 الحدود.عبر 

وفي الوقت نفسھ، أشارت بعض الدول األعضاء  .34
إلى أن تبادل المصنفات عبر الحدود غیر مسموح 

بھ على وجھ التحدید، أو مسموح بھ في بعض 
األحیان على وجھ التحدید، في تشریعاتھا 

 نساقاألالوطنیة، حتى بالنسبة للمصنفات ذات 
في بعض الدول األعضاء، ال تتناول والمادیة. 
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ریعات الوطنیة ھذه المسألة، في حین أن التش
المسألة ھي جزء من قانون استیراد وتصدیر 

 .في دول أخرى البضائع

وأشار عدد قلیل من الدول األعضاء إلى  .35
وجود استثناءات في ھذا الصدد، إن وجدت على 
اإلطالق، لتسھیل القروض بین المكتبات، بینما 

أكد البعض اآلخر أن اإلقراض الدولي یتطلب 
قانونیة النظمة في حال األمعاییر دولیة 

 متباینة.ال

ناقش عدد قلیل من الدول األعضاء اآلثار و .36
للحدود لعمل ما في مجموعة مكتبة تم العابرة 

اإلعالن عنھ باعتباره عمالً یتیمًا في بلد واحد 
أن  ینبغيوما إذا كان  ،بناًء على تشریعاتھ

 في جمیع البلدان.ذلك یسري 

قد تستخدم بعض الدول األعضاء آلیات و .37
عند تبادل المصنفات عبر الحدود. الترخیص 

ترخیص وأكدت بعض الدول األعضاء أن آلیات ال
 مبادرة واإلقلیمیة ستكون مفیدة لھذا الغرض. 

CAROSSA أحد األمثلة الرئیسیة التي نشأت في ھي
ھذا الصدد. وأشار عدد قلیل من الدول األعضاء 

مجدیة المذكورة غیر إلى أن آلیات الترخیص 
ذكرت بعض الدول ولألعمال خارج نطاق التجارة. 

ممارسات واألعضاء أن مجموعة من أحكام االستثناء 
منظمات اإلدارة الجماعیة  ھاریالترخیص التي تد

تسھل األنشطة عبر الحدود للمكتبات، وخاصة س
 بالنسبة للنسخ الرقمیة لألعمال.

إلى النظام الحالي  ریشأخالل المناقشات، و .38
من خالل معاھدة  رةیسملتبادل الكتب في نسق 
بشأن جمع الدول األعضاء تمراكش. ومع ذلك، لم 

كانت االستثناءات ضروریة للتبادل العام ما إذا 
اقترحت بعض الدول ورقمیة. نساق للمصنفات في أ

مزید من اإلرشادات بشأن نطاق فائدة األعضاء 
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في ھذا السیاق ألغراض  اتھاوتطبیقاالستثناءات 
 التعلیم.

 دور المحفوظات

مجاالت  أربعركزت الندوات اإلقلیمیة على  .39
، ونسخ المواد یةاألرشیفمواد المواضیعیة: حفظ 

إلى المواد األرشیفیة، ونشر  النفاذاألرشیفیة، و
 المواد األرشیفیة عبر الحدود.

فیما یلي المالحظات الرئیسیة وترد  .40
المستندة إلى التبادالت التفصیلیة التي ُعقدت 

 في الندوات اإلقلیمیة.

 حفظ المواد األرشیفیة

الحفاظ على المواد األرشیفیة كمجال  برز .41
 .كبیرة ي أھمیةذ

أشارت الدول األعضاء إلى وجود أحكام و .42
قانونیة في معظم التشریعات الوطنیة لمعالجة 

نشاط حفظ المواد األرشیفیة، مما یدل على 
مداخلة من ممثل المجلس في اقترح و. تھأھمی

الدولي لألرشیف أن تنظر الدول األعضاء في أھمیة 
كمال التشریعات الوطنیة بشأن المحفوظات الست

 تشریعات حق المؤلف الوطنیة.

ركزت المناقشة على قابلیة تطبیق أحكام و .43
ظھر تباین واسع والحفظ في البیئة الرقمیة، 

 ھاومواصفات ھاونطاقمماثلة أحكام وجود بشأن 
 في القوانین الوطنیة.

بشكل عام، اقترحت بعض الدول األعضاء و .44
أحكام الحفظ لتشمل جمیع أنواع توسیع 

ما إذا كانت األحكام عل ؤاسبرز والمصنفات. 
وطرح الحالیة تغطي المواد الرقمیة الموجودة. 

تغطي األحكام الحالیة ما إذا كانت عسؤال ثان 
 رقمنة المواد في شكل تناظري لغرض الحفظ.
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في رغبة عدد قلیل من الدول األعضاء وأبدى  .45
تتوافق مع االستثناءات، على اتساقا لغة أكثر 

حفظ المصنفات بشأن  ،ه أیًضاالنحو المذكور أعال
ة أحكام لتغطیة صیاغعند وفي مجموعة مكتبة. 

 ینبغيبعض العوامل التي ھناك ھذه األسئلة، ف
 :وھي ،أخذھا في االعتبار

ملك في الكانت المواد األرشیفیة إذا ما  "1"
 المؤلف؛محمیة بحق  معام أال

ما إذا كانت المواد األرشیفیة مؤھلة و "2"
غیر  كمصنفاتأو خارج التجارة  كمصنفات

 یتیمة؛ كمصنفاتمنشورة أو 

 نسقما إذا كانت المواد األرشیفیة في و "3"
مادي  نسققدیم، أو  نسقعفا علیھ الزمن، أو 

 ھش؛

خاصة، أو فوظات دار المحما إذا كانت و "4"
 مؤسسة وطنیة/تدیرھا الدولة؛

إذا كانت ھناك حاجة إلرسال مواد ما و "5"
 أرشیفیة عبر الحدود ألغراض الحفظ؛

عدد النسخ التي یمكن إجراؤھا في نطاق و "6"
 الحفظ.

شددت بعض الدول األعضاء على أن الحفظ و .46
یعني حق نسخ محدود، ولن یشمل حقوق النقل إلى 

ھذا  زربسوف یوالجمھور أو إتاحتھ للجمھور. 
إلى  النفاذبشأن الجانب أیًضا في المناقشة 

 المواد األرشیفیة.

 استنساخ المواد األرشیفیة

باستنساخ المواد األرشیفیة بشكل عام ُیسمح  .47
بما أن لكن في األحكام القانونیة الوطنیة. و

نطاق وطرائق االستنساخ  ،غالًبا ،األحكام ال تحدد
 ، فقد تنشأ بعض الشكوك القانونیة.بوضوح
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ومن المواضیع التي قد تحتاج إلى معالجة  .48
واضحة في األحكام، حددت بعض الدول األعضاء ما 

 یلي:

النسخ؟ ھل أمین األرشیف أم  صنعیمن  "1"
 المؤسسة األرشیفیة أم المستخدم؟

ھل من الضروري قصر عمل النسخ على أغراض  "2"
 معینة؟

تطبیق شروط على المستخدم لعمل  غيبنھل ی "3"
نسخ، على سبیل المثال، محدودة ألغراض البحث 

 غیر تجاریة؟و

ھل ینبغي السماح بالرقمنة لتسھیل البحث  "4"
 واستخراج البیانات؟

تختلف الشروط حسب الحالة العامة أو ھل  "5"
الخاصة للمؤسسة األرشیفیة؟ اقترحت بعض 

الدول األعضاء في أفریقیا السماح للمؤسسات 
األكادیمیة وغیرھا من المؤسسات بامتالك 

 وإدارة أرشیفات منفصلة خاصة بھا.

أن تتأثر القدرة على عمل نسخ  ینبغيھل  "6"
 بقوانین السریة والخصوصیة؟

األخرى التي حددتھا الدول  ومن المسائل .49
 األعضاء فیما یتعلق بعملیة االستنساخ:

حسب لتمییز بین المواد األرشیفیة با "1"
والمصنفات  حق المؤلفالمصنفات المحمیة ب
 یتھا؛ماالتي انتھت مدة ح

النظر في مسؤولیة أمین المحفوظات أو و "2"
ة عینمإجراءات مؤسسة المحفوظات مع تحدید 

 ؛سؤولیةمن شأنھا أن تحد من الم

آلیات المكافآت الممكنة سواء من خالل و "3"
التراخیص الفردیة أو منظمات اإلدارة 
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الجماعیة بما في ذلك الترخیص الجماعي 
 الموسع (خاصة لألعمال الیتیمة).

في حال  ھذكرت بعض الدول األعضاء أنو .50
ھذا الحكم االستثنائي لیشمل االستنساخ توسیع 

شمل التحریر ال ینبغي أن ینطاقھ  الرقمي، فإن
 .لجمھورة لتاحاإلأو النقل إلى الجمھور أو 

معظم الدول بطلب من واختتمت المناقشات  .51
األعضاء بالتوعیة بحق المؤلف وبناء المعرفة 

 وتعزیز التدریب.

 إلى المواد األرشیفیة النفاذ

إلى المواد األرشیفیة  النفاذموضوع حدد  .52
أثناء المناقشات باعتباره قضیة رئیسیة متطورة 

 في البیئة الرقمیة المتغیرة.

ركزت معظم المناقشات على الطرق و .53
جھود على ال دلّ مما  النفاذالمتنوعة لمنح 
لمراعاة ھا البلدان حالًیا بذلالمختلفة التي ت

 اإلمكانیات التي تتیحھا البیئة الرقمیة.

ض الدول األعضاء أن األحكام ت بعوذكر .54
النسخ نفاذ إلى موجودة في الغالب لل

المادیة/التماثلیة من مواد المحفوظات ولیس 
اقترحت بعض الدول وإلى النسخ الرقمیة. نفاذ لل

معالجة ذلك من خالل مراجعة  یةنامكإاألعضاء 
بینما اقترح البعض اآلخر  مؤلفقوانین حق ال

قوانین الملكیة  معالجتھا في قوانین أخرى غیر
 الفكریة.

إلى المواد  النفاذوفیما یتعلق بإمكانیة  .55
الرقمیة، ذكرت بعض الدول األعضاء أنھا توفر 

أذن یالموقع فقط بینما داخل  النفاذإمكانیة 
 الموقع وخارجھ.داخل  النفاذالبعض اآلخر ب
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شروط وجود  یةنامكإذكرت الدول األعضاء و .56
ام والغرض منھ ، مثل طبیعة االستخدالنفاذلمنح 

 دون مزید من التفصیل عن ھذه الشروط.

التي تستخدم  ،الدول األعضاءأعرب بعض و .57
الترتیبات التعاقدیة بدالً من أحكام االستثناء 

، حق المؤلفإلى مواد أرشیفیة محمیة ب نفاذلل
عن الحاجة إلى النظر في إنشاء عقود قیاسیة 

تتضمن التزامات قانونیة للمستخدمین عند 
 إلى ھذه المواد األرشیفیة ونسخھا. النفاذ

المصنفات الیتیمة  بشأنأظھرت المناقشة و .58
أن المتبرع  وھوأخذه في االعتبار  نبغيتعقیًدا ی

بالمواد األرشیفیة قد ال یكون في كثیر من 
لجمیع العناصر في  حق المؤلفاألحیان مالك 

 المجموعة.

عالوة على ذلك، حددت بعض الدول األعضاء و .59
االعتبارات السیاسیة غیر المتعلقة باإلطار 

القانوني لحق المؤلف كعامل آخر ذي صلة عند 
 إلى المواد األرشیفیة. النفاذالنظر في منح حق 

 تبادل المواد األرشیفیة عبر الحدود

الدول األعضاء في البدایة إلى تنظر لم  .60
ة عبر الحدود باعتباره تبادل المواد المحفوظ
ظھرت اعتبارات أخرى ولكن موضوًعا مثیًرا للقلق، 

 أثناء المناقشات.

معظم البلدان أي أحكام محددة تملك ال  .61
لغرض تبادل المواد المحفوظة عبر الحدود. 

ذكرت بعض الدول األعضاء أن لدیھا أحكاًما و
لمواد لض الحفظ اغرأعابرة للحدود تقتصر على 

 شكل مادي فقط.األرشیفیة في 

ومع ذلك، فقد أثیرت خالل المناقشات بعض  .62
ثر على موضوع التبادل عبر ؤتقد العوامل التي 

الحدود، مثل تغیر المناخ واالضطرابات 
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ر بشكل خاص إلى "المجموعات یشوأالسیاسیة. 
كیفیة إكمال  بشأنإرشادات  ت" وطلبالمجزأة

 المجموعات.

رقمنة مواد مسألة  توأخیرًا، حدد .63
مجاالت جدیدة للنظر ینتج قد كموضوع المحفوظات 

فیھا، مثل المسؤولیة والقانون الواجب 
التطبیق، فضالً عن االحتماالت الجدیدة لمواجھة 

 تحدیات المجموعات المجزأة.

نظرت بعض الدول األعضاء في خیار مراجعة و .64
أحكام االستثناء في التشریعات الوطنیة لحق 

كام الواردة في التشریعات المؤلف أو األح
الوطنیة األخرى. وطلب عدد قلیل من الدول 

األعضاء توجیھات لمعالجة ھذه القضایا الجدیدة 
بینما اقترح عدد قلیل من الدول األخرى إنشاء 

 آلیات إقلیمیة.

 المتاحف

مجاالت  أربعركزت الندوات اإلقلیمیة على  .65
، استنساخ المصنفات، حفظ المصنفاتمواضیعیة: 

إلى المصنفات، وتبادل المصنفات عبر  لنفاذا
 الحدود.

ما یلي المالحظات الرئیسیة المستندة وفی .66
إلى التبادالت التفصیلیة التي ُعقدت في الندوات 

 اإلقلیمیة.

 حفظ المصنفات

حظي حفظ المصنفات في مجموعات المتاحف  .67
كجزء من  األعضاءبقبول واسع النطاق بین الدول 

 مھمة المتحف.

السبب عظم الدول األعضاء على أن شددت مو .68
حف ھو تخفیف مخاطر احفظ مجموعات المتاألول ل
بسبب  نھائيفي مجموعة بشكل  المصنفاتفقدان 
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مخاطر تغیر المناخ والسرقة والحرائق وغیرھا 
 من الكوارث.

أشارت معظم الدول األعضاء إلى عدم وجود و .69
أحكام استثناء تتعلق بالحفظ في تشریعاتھا 

یقع ھذا النشاط إما ضمن وحق المؤلف. لالوطنیة 
استثناء عام (على سبیل المثال للبحث التعلیمي 

أو العلمي)، أو استثناء محدد للمكتبات، أو 
. وأعربت حق المؤلفضمن نطاق قوانین أخرى غیر 

الدول األعضاء عن قلقھا بشأن نطاق االستثناءات 
 .اتھاقیطبتو العامة أو المحددة

لدول األعضاء أن الحفظ عدد قلیل من اوذكر  .70
المبادئ التوجیھیة الداخلیة للمتاحف وفق یتم 

والترتیبات التعاقدیة المباشرة مع الفنانین. 
 قلقالعن بعض الدول األعضاء  أعربومع ذلك، 

تناول  تالإذ  ،بشأن حالة المصنفات الیتیمة
 .ھذه الحالة اقوانین حق المؤلف الخاصة بھ

نھا لم تتناول أقرت بعض الدول األعضاء بأو .71
ھذه المسألة من قبل وأنھا مستعدة للنظر في 

 مختلف الخیارات.

 حفظ المصنفاتوالحظت بعض الدول األعضاء أن  .72
الرقمیة الموجودة في مجموعات المتاحف مھم 

أیضا. ولھذا الغرض، أقرت بعض الدول األعضاء 
االستنساخ  أن تشمل ینبغي استثناءات الحفظ بأن

یالت المصنفات في مجموعات غیر الملموس أو تسج
 المتحف.

حددت بعض الدول األعضاء عوامل أخرى غیر و .73
وجود استثناءات حق المؤلف ذات الصلة بنشاط 

مثل االفتقار إلى الوسائل والحاجة إلى  ،الحفظ
لرقمنة المصنوعات ال سیما و، بنیة تحتیة مناسبة

 الیدویة.
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شددت بعض الدول األعضاء على أن الحفظ و .74
استنساخ محدود ال یشمل حق النقل إلى یعني حق 

 للجمھور. الجمھور أو إتاحتھ

عرب العدید من الدول األعضاء عن الحاجة وأ .75
كاف، ال سیما فیما یتعلق بشكل وعي إلذكاء ال

 بالصلة بین قوانین حق المؤلف والمتاحف.

وأعرب عدد قلیل من الدول األعضاء عن شرط  .76
لنماذج وجود ممارسات جیدة، بما في ذلك وضع ا

والعقود. وأعرب ممثل المجلس الدولي للمتاحف 
عن أھمیة وجود تعریف للمتاحف في تشریعات حق 

 األعضاء. المؤلف الوطنیة لكي تنظر فیھ الدول

 استنساخ المصنفات

لم تنظر الدول األعضاء في البدایة إلى  .77
استنساخ المصنفات في مجموعة المتاحف على أنھ 

 قضیة تتعلق بحق المؤلف.

أشارت معظم الدول األعضاء إلى عدم وجود و .78
أحكام استثناء لھذا الغرض في تشریعاتھا 

اقترح عدد والوطنیة المتعلقة بحق المؤلف. 
تضمین افتراضات قانونیة في ھا قلیل من

القوانین الوطنیة لتسھیل استخدام المصنفات 
على سبیل فوالخدمات للمتاحف ألغراض غیر ربحیة، 

تضمن الحیازة المشروعة أن ت نبغيالمثال، ی
أي وسیط حق العرض واالستنساخ في في  مصنفلل
 .رسافھال

ما ركزت المناقشة على استخدامات حینو .79
ض التعلیم اغرأمحددة مثل االستخدام الخاص و

 المعارض، ظھرت ُنھج مختلفة:رس افھو

فیما یتعلق بالنسخ الخاصة عبر الھواتف  "1"
ك لھناالمحمولة أو األجھزة الشخصیة األخرى، 

: ما إذا كان ینبغي راءمجموعة واسعة من اآل
السماح بھا من خالل شرط استثناء حق المؤلف، 



SCCR/40/2 
27 
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

سواء كان ذلك خاًصا بالتطبیق على المتاحف 
أو استثناء عام لالستخدام الشخصي في 

ما إذا كان ال ینبغي أم ؛ حق المؤلفتشریعات 
ما إذا كان یمكن  وعلى اإلطالق؛ أ االسماح بھ

 رشادات الداخلیةاإلمن خالل  اتنظیمھ
اقترحت بعض الدول األعضاء أن و. حفالمتل

ھناك اختالفات بین استنساخ المصنفات في 
إلى  النفاذحریة تمتاز باألماكن التي 

مثل المتاحف واألماكن التي یتنقل  المصنفات
فیھا الناس بحریة مثل الساحات العامة 

 والشوارع.

بعض  فیما یتعلق بغرض التعلیم، رأتو "2"
الدول األعضاء أن االستثناء الحالي المتعلق 
بالتعلیم ینطبق على المصنفات في مجموعة 

 المتاحف.

رس المعارض، الحظت بعض افیما یتعلق بفھو "3"
الدول األعضاء أن نطاق االستثناء للمتاحف 

 سیغطي ھذا النشاط.

ت بعض الدول األعضاء ذكرإضافة إلى ذلك، و .80
دید شروط إعادة مبادئ توجیھیة لتحھمیة وضع أ

حف، ال االمت اتفي مجموعمصنف ما استخدام نسخ 
یمكن أن تشمل وسیما بالنسبة لفھارس المعارض. 

االستخدامات الالحقة األخرى أیًضا التحمیل على 
وسائل التواصل االجتماعي أو االستخدامات 

 التجاریة.

وأخیرًا، ذكرت بعض الدول األعضاء أن  .81
نظمات اإلدارة المكافأة العادلة من خالل م

 تكون آلیة مفیدة.قد الجماعیة 

 المصنفاتإلى  النفاذ

إلى المصنفات في مجموعة المتاحف  النفاذ .82
بشكل عام إحدى المھام األساسیة للمتاحف. ھو 
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لذلك، ركزت المناقشة بشكل أساسي على الظروف و
 المتطورة للنفاذ في البیئة الرقمیة المتغیرة.

تطبیق مكانیة إذكرت معظم الدول األعضاء و .83
األحكام العامة في تشریعاتھا الوطنیة لحق 

إلى المصنفات في  النفاذنح من أجل م المؤلف
د أحكام ووجعدم ذكر البعض و ،مجموعة المتاحف
من شأن مراجعة التشریعات وقابلة للتطبیق. 

جلب المزید من یلبعض الدول األعضاء أن الوطنیة 
 الوضوح والتحدید.

 المصنفاتالرقمي إلى  النفاذولتیسیر  .84
الموجودة في مجموعة المتاحف، نظرت بعض الدول 

األعضاء في تشجیع الجمع بین أحكام االستثناء 
ن إتاحة امكإأخرى  بینما أكدت ،وآلیات الترخیص

الموجودة في مجموعة  المصنفاتإلى  النفاذ
 .المتاحف التي تم حفظھا رقمیاً 

 اتالمصنف فھارسإلى  النفاذفیما یتعلق بو .85
عرب عن مجموعة متنوعة من أفي مجموعة المتاحف، 

عبر  النفاذاآلراء فیما یتعلق بأسالیب 
ب وجواقترحت بعض الدول األعضاء واإلنترنت. 

المؤقتة والدائمة بشأن  فھارسالتمییز بین ال
ح باستثناء أم ال وتطبیق اسمال، والنفاذشروط 
 .أم ال مكافأة

لوائح وضع  اقترحت بعض الدول األعضاء أنو .86
قد یعود  أو مجموعات الممارسات الجیدة

في مجموعة  المصنفاتاستخدام بالفائدة على 
إلیھا من قبل أطراف ثالثة.  النفاذالمتاحف و

ألغراض  النفاذشجع عدد قلیل من الدول األعضاء و
 المعارف التقلیدیة.

ت اإلشارة إلى مسألة أخرى جرأخیًرا، و .87
المحتملة  أثناء المناقشة وھي المسؤولیة

ھا و/أو فھارسإلى  النفاذللمتاحف التي تمنح 
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مجموعاتھا في الوالیات القضائیة التي لدیھا 
 مثل ھذه الحقوق.

 عبر الحدود المصنفاتتبادل 

بدایة، لم یكن التبادل عبر الحدود  .88
 اً مثیر اً حف موضوعامتال اتللمصنفات في مجموع

ولكن مع استمرار المناقشة ظھرت صعوبات  ،للقلق
 مختلفة، ال سیما فیما یتعلق بأنشطة الحفظ.

معظم البلدان لیس لدیھا أي حكم استثناء ف .89
لغرض  حق المؤلفمحدد في تشریعاتھا الوطنیة ل

التبادل عبر الحدود للمصنفات في مجموعة 
 المتاحف.

دول أعضاء أن لدیھا أحكاًما بضعة  تذكرو .90
عابرة للحدود تقتصر على غرض حفظ المصنوعات 

 ھا.صونوالیدویة 

أفادت متاحف بعض البلدان أنھا تسھل و .91
عبر الحدود إلى المعارض اإللكترونیة  النفاذ
الرقمیة من خالل ترتیبات  فھارسو/أو ال

أكدت بعض الدول األعضاء أن الشراكات وتعاقدیة. 
عبر  النفاذالمؤسسیة ستكون مفیدة لتسھیل 

ألغراض  عبر الحدودالمصنفات عارة إلالحدود 
 .الحفظ

اقترحت بعض الدول األعضاء ترتیبات و .92
تعاقدیة متبادلة عبر األقالیم، سواء كانت تدار 

من قبل المتاحف نفسھا أو من خالل منظمات 
 .اتخیارأحد الاإلدارة الجماعیة، ك

أثارت بعض الدول األعضاء مسألة و .93
متحف یقع في بلد ما االعتماد  غبرإن المسؤولیة 

التحتیة لمتحف على الوسائل التقنیة أو البنیة 
إلى  النفاذآخر موجود في بلد آخر و/أو 

أثارت دول أعضاء أخرى مسألة و. ھمصنفات
 المصنفات تناكإن القانون المعمول بھ، 
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الموجودة في مجموعة المتاحف متاحة في بلد آخر 
 تفي بلد آخر. ورأ فھرسأو تم تضمین صورة في 

ن قانون البلد الذي یقع فیھ المتحف سیطبق. أ
وضع المصنفات الیتیمة في بلد  بشأنح سؤال طرو

واحد بناًء على تشریعاتھا الساریة في جمیع 
 البلدان.

حددت بعض الدول األعضاء االعتبارات و .94
التي ال عالقة لھا باإلطار القانوني  ،السیاسیة

كعامل آخر ذي صلة عند النظر في  ،لحق المؤلف
إلى المصنفات في مجموعات  النفاذمنح حق 
 ف.المتاح

 التعلیم والبحث

مجاالت  أربعركزت الندوات اإلقلیمیة على  .95
، استنساخ المصنفات، حفظ المصنفاتمواضیعیة: 

إلى المصنفات، وتبادل المصنفات عبر  النفاذ
 الحدود.

فیما یلي المالحظات الرئیسیة ترد و .96
المستندة إلى التبادالت التفصیلیة التي ُعقدت 

 في الندوات اإلقلیمیة.

 المصنفاتحفظ 

لم ُینظر إلى حفظ المصنفات لألغراض  .97
التعلیمیة والبحثیة على أنھ موضوع یشغل معظم 

 الدول األعضاء.

ناقش عدد قلیل من الدول األعضاء أھمیة  .98
بند استثناء محدد لحفظ المصنفات لألغراض 

التعلیمیة والبحثیة مع مالحظة أن االستثناءات 
المؤلف  الحالیة للحفظ في القانون الوطني لحق

مؤسسات التراث الثقافي یمكن أن تغطي لفائدة 
 األغراض. ھذه
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قائمة  اً من الدول األعضاء أحكام ةقلّ وتملك  .99
محددة في تشریعاتھا الوطنیة المتعلقة بحق 
وفي المؤلف تغطي التعلیم من بین مواضیع أخرى. 

االختالفات في أنواع برز وجود أحكام، ت حال
 المصنفاتمثل  طروشالمؤسسات المستفیدة وال

ووجھة المواد التي تم الحصول علیھا  نساقواأل
 وما إلى ذلك.

 استنساخ المصنفات

سّھلت الدول األعضاء بشكل عام استنساخ  .100
المصنفات لألغراض التعلیمیة والبحثیة من خالل 
استثناء عام لنشاط النسخ الخاص أو السماح بھ 

من خالل استثناء تعلیمي محدد في قوانین حق 
 لف الوطنیة.المؤ

ذكرت معظم الدول األعضاء أن حكم و .101
العام للنسخ الخاص یقترن عادة بنظام  ءاالستثنا

تعویض/مكافأة ألصحاب الحقوق، ولكن في بعض 
في عدد قلیل من واألحیان قد ال یكون كذلك. 

البلدان، تجمع منظمات اإلدارة الجماعیة 
 المكافآت المتأتیة من نظام تعویض النسخ الخاص

 ھا.عوتوز

وضع  یةنامكإناقشت بعض الدول األعضاء و .102
معیار نوعي أو كمي لعمل النسخ الخاصة. وأعربت 

معظم الدول األعضاء عن مخاوفھا بشأن إساءة 
استخدام االستثناء العام للنسخ الخاص، ال سیما 

عند تطبیق مثل ھذا الحكم لغرض ال عالقة لھ 
 م.یبأنشطة التعل

ضاء إرشادات وطلب عدد قلیل من الدول األع .103
 بشأن استراتیجیات اإلنفاذ.

 لحوتإلى الرت بعض الدول األعضاء أشاو .104
متزاید من المحتوى التماثلي إلى المحتوى ال

الرقمي ألغراض التدریس في الفصول الدراسیة. 
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استخدام األجھزة مسألة رت بعض الدول األعضاء ذكو
الرقمیة الجدیدة لنقل المواد خارج الفصول 

م یمن خالل التعل ،سبیل المثال الدراسیة، على
عما إذا كان االستثناء  تاإللكتروني. وتساءل

على سیطبق المحدد الموجود في العالم التماثلي 
 ھذه االستخدامات الجدیدة وكیف.

على سبیل المثال، قد ال یسمح االستثناء ف .105
ح عمل نسخ لالستخدامات التعلیمیة تیالذي ی

تعلیمي  (سواء كنسخ خاص أو بموجب استثناء
محدد) بنقل ھذه النسخ (أي بالبرید اإللكتروني 

على  ھاإلى الطالب) وإتاحتھا عبر اإلنترنت (نشر
)، ألن االستثناء مخصص فقط ، مثالشبكة إنترانت

ل في ھذه الحاالت، قد تعدّ وألعمال االستنساخ. 
االستثناءات الوطنیة للسماح باستخدامات 

ا تخضع لشروط ربمو -أیضًا  عبر اإلنترنتعلیم الت
وأجور مختلفة عن تلك المحددة لالستخدامات 

 .العادیةالتعلیمیة 

 النفاذ إلى المصنفات

إلى المصنفات لألغراض  النفاذحدد  .106
التعلیمیة والبحثیة خالل المناقشات كقضیة 

متعددة األوجھ، مع التركیز على البیئة الرقمیة 
 .بشكل خاص رةتغیالم

أحكام وجود ذكرت بعض الدول األعضاء و .107
استثناء عامة في تشریعاتھا الوطنیة لحق 

د ووجعدم المؤلف. وذكرت بعض الدول األعضاء 
إلى  النفاذأحكام قابلة للتطبیق لتغطیة 

 المصنفات لألغراض التعلیمیة والبحثیة.

أبرزت معظم الدول األعضاء أن األحكام و .108
إلى المصنفات  نفاذللموجودة في الغالب 
إلى المصنفات  نفاذللأو  المادیة/التناظریة

غیر إلى النسخ الرقمیة  لنفاذاو. فقط النصیة
مشمول في نطاق أحكام االستثناء في معظم الدول 
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ھناك أي ذكر الستثناء س أو على األقل لی ،األعضاء
 یغطي النسخ الرقمیة.

وأشارت بعض الدول األفریقیة األعضاء إلى  .109
 في اتفاق بانغي.مماثل وجود حكم 

التحدید إلى بض الدول األعضاء أشارت بعو .110
ة عبر احعلى المواد الرقمیة والمتالطلب تزاید 

بینما أشار  ،اإلنترنت في الفصول الدراسیة
إلى المواد  النفاذالبعض اآلخر إلى تسھیل 

الرقمیة والمواد عبر اإلنترنت خارج مباني 
 الفصل الدراسي من أجل تسھیل التعلم عن بعد.

ول األعضاء إلى أن وأشار عدد قلیل من الد .111
أحكام االستثناء قد ال تكون الطریقة الوحیدة 

بین قد تمیز قوانین الدول و. النفاذلتسھیل 
االستخدامات المجانیة المسموح بھا بموجب 

واالستخدامات المدفوعة المسموح بھا  ،استثناء
بموجب استثناء (مثل التراخیص اإلجباریة) أو 

ثل النسخ بموجب أشكال أخرى من التعویض (م
واالستخدامات الخاضعة للترخیص  ،الخاص)

 ت.آمكافالو

ذكرت بعض الدول األعضاء دور منظمات و .112
المشروع إلى  النفاذاإلدارة الجماعیة في تسھیل 

وكذلك استكشاف ، حق المؤلفالمصنفات المحمیة ب
آلیات الترخیص للمؤسسات التعلیمیة، بما في 

 ذلك التراخیص اإلجباریة.

 عبر الحدود المصنفاتتبادل 

ال یوجد لدى معظم البلدان أي شرط استثناء  .113
محدد في تشریعاتھا الوطنیة الخاصة بحق المؤلف 

لتغطیة التبادل عبر الحدود لألعمال لألغراض 
التعلیمیة والبحثیة، باستثناء األحكام 

لذلك، ركزت والمتعلقة بمعاھدة مراكش. 
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قبل، المناقشة في الغالب على اعتبارات المست
 وخاصة في البیئة الرقمیة.

أوضحت بعض الدول األعضاء أن طلبات و .114
 الحصول على مواد تعلیمیة من دول أجنبیة نادرة

، حتى اآلن، بسبب االختالفات من الناحیة العملیة
ما ال تكون اللغة عائًقا، أي حین نكلاللغویة. و

رت نظفي المناطق التي تتحدث اللغة نفسھا، 
إنشاء آلیات إقلیمیة كأداة في الدول األعضاء 

مفیدة لتسھیل عملیات التبادل عبر الحدود 
 لألغراض التعلیمیة والبحثیة.

ناقشت بعض الدول األعضاء میزة تعزیز و .115
آلیة الترخیص الجماعي لتغطیة القضایا، بما في 
ذلك من خالل شبكة من منظمات اإلدارة الجماعیة 

 أو منبر إقلیمي.

ن احتمال تضارب تساءلت الدول األعضاء عو .116
 رىإذ یالقوانین في حالة التبادل عبر الحدود. 

التقاضي م احكممكن عبر أ اتالبعض أن حل النزاع
على أساس قانون البلد الذي توجد فیھ المؤسسة 
(قانون بلد المنشأ). بل إن بعض الدول األعضاء 

عن طریق صك دولي. ذلك اقترحت إمكانیة توضیح 
حاجة وجود واقترح عدد قلیل من الدول األعضاء 

 المجال. للتشریع في ھذا

د مفیأوصت بعض الدول األعضاء بأن من الو .117
تشریعات في ھذا المجال لتغطیة ھذه  سنّ 

ن المناسب مأن  ھاعدد قلیل منى ورأالقضایا، 
أغراض تشمل توسیع أحكام معاھدة مراكش ل

إعدادھا جري ینسخ أي عبر الحدود:  علیمالت
) بشكل قانوني ألغراض ا(أو إرسالھ تھاتاحأو

 ،في البلد الذي تقع فیھ المؤسسة علیمالت
من بلد آخر حیث یوجد  اإلیھ النفاذویمكن 
 الطالب.
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وضع المصنفات الیتیمة  بشأنوقد طرح سؤال  .118
وفائدة النظر في قانون بلد المنشأ لمعالجة 

 علقة بالمصنفات الیتیمة.بعض القضایا المت

بشكل عام، اعتبر تنوع الحلول لتغطیة و .119
ھذه القضایا العابرة للحدود موضوًعا مستمًرا 

كان ن حدث إما قد یللمستقبل. وأثیر السؤال ع
 للبلدان حلول مختلفة لھذه القضایا.

 المؤتمر الدولي
لمرحلة تقصي  ةتماخكنظم المؤتمر الدولي  .120

الحقائق وجمع المعلومات المتوخاة في خطط عمل 
التقییدات واالستثناءات. وأتاح فرصة لتناول 

اإلقلیمیة ات ندوالخالل  تالتي حدد ،بعض القضایا
الثالث بشأن التقییدات واالستثناءات التي عقدت 

على  ،في سنغافورة ونیروبي وسانتو دومینغو
 .نطاق عالمي

انسس غري، المدیر العام افتتح السید فرو .121
للویبو، ھذا االجتماع الذي استمر یومین، ونظم 

، وتناول المجاالت 2019أكتوبر  19و 18ي ف
ي أالمواضیعیة األربعة للندوات اإلقلیمیة، 

المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف والمؤسسات 
ق الخامس، رفالتعلیمیة والبحثیة. (انظر الم

 البرنامج).

مشارًكا.  230ماع أكثر من شارك في االجتو .122
وانضم إلى المناقشات ثمانیة عشر من رؤساء 

)، إلى 21اإلقلیمیة (من أصل ات ندوالومقرري 
مشارًكا وخمسة خبراء (اثنان من خالل  44جانب 

 مقاطع فیدیو مسجلة مسبًقا).

 ملخص المناقشات في المؤتمر الدولي

شدد المدیر العام للویبو في كلمتھ  .123
ى أن مسألة التقییدات االفتتاحیة عل
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الویبو.  جندةقضیة رئیسیة في أھي واالستثناءات 
 :وھي ثالثة أسباب رئیسیةصعب لالنقاش أن ذكر و

النھج المختلفة في األنظمة الوطنیة، 
والمستویات المختلفة العتماد التقییدات 

وجھ تشابھ بین الدول رغم وجود أواالستثناءات، 
األعضاء، وأخیرًا أن مجال حق المؤلف یعیش في 

ي أكل مرحلة، و. ضخمة رقميتحول فترة عملیة 
عرضة لتغیر كانت اإلنتاج والتوزیع واالستھالك، 

جذري في العشرین سنة الماضیة. وأشار المدیر 
وعروض المحتوى  المصنفاتالعام إلى أن نماذج 

ھناك ویر بالكامل. قد تغ المصنفاتوحتى وصف 
اضطراب كبیر في سلسلة القیمة، بما في ذلك 

ظھور جھات فاعلة جدیدة وأدوار جدیدة. وسلط 
یشعر بھ أصحاب قد الضوء على القلق الذي 

المصلحة عند محاولتھم العمل في البیئة 
الجدیدة. ووصف خطط العمل التي أقرتھا الدول 

مالن برنامجان مكثفان وحیویان یشت، وھي األعضاء
أنشطة شاملة أخرى. وشكر وعلى دراسات مكثفة 

الخبراء وممثلي مكاتب حق المؤلف جمیع 
واسعة من أصحاب المصلحة الذین المجموعة الو

المؤتمر وقال إن شاركوا في تطویر خطط العمل. 
المنجزة في  األنشطةالدولي فرصة الستیعاب جمیع 

. وفي النھایة، عرض لمضي قدماخطط العمل ل
لدول األعضاء على االعام ثالث أفكار  المدیر

التقییدات مجال نظر فیھا عند المضي قدًما في تل
خطط نتائج  اءلثر اً نظروواالستثناءات. أوالً، 

األمر متروك للدول األعضاء لالستفادة من فالعمل، 
ذلك في سیاق أنظمة حق المؤلف الوطنیة الخاصة 

زء التقییدات واالستثناءات جأن ثانًیا، و. ابھ
من التوازن الكامل للملكیة الفكریة فیما 

یتعلق بالمصالح المتنافسة التي تحیط باالبتكار 
مكن النظر في جزء واحد ال یببساطة، فواإلبداع. 

من المعادلة دون مراعاة األجزاء األخرى، بما في 
ثالًثا، یمكن استخالص وذلك الجمھور المستھلك. 
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ع مشروعات درس فیما یتعلق بالتعمیم، كما حدث م
یمكن لنظام حق المؤلف ولجنة التنمیة. 

المساعدة أنشطة التشغیلي للویبو، بما في ذلك 
التقنیة والمشورة التشریعیة والبنیة التحتیة، 

ھذه وسیلة وأن یستخدم مخرجات خطط العمل. 
ال ینبغي ترك المخرجات على رف إذ  ،لالستمراریة

المشاركین النسیان. وتمنى المدیر العام لجمیع 
 .نافعةفي المؤتمر مناقشة مثمرة و

قدمت أمانة الویبو ملخًصا موجًزا للندوات و .124
اإلقلیمیة بناًء على المعلومات المقدمة أعاله 

 119إلى  4(انظر التقریر المفصل من الفقرات 
 أعاله).

إضافة إلى ملخص الندوات اإلقلیمیة، قدم و .125
ذه ھ بشأنبعض الرؤساء والمقررین وجھات نظرھم 

 االجتماعات.

 نظرة عامة على ندوة سنغافورة

أشارت السیدة ریبیتا بونا (مندوبة من  .126
ندوة في  تاتبعالتي جزر كوك) إلى المنھجیة 

أتیحت الفرصة فقد سنغافورة إلجراء المناقشات. 
ذّكرت الجمھور بأن ولكل دولة عضو للتحدث. 

الصمت في منطقة جنوب المحیط الھادئ قد یعني 
في تطویر  دوالقی إحدىو. حتماالتاالالكثیر من 

ال أحد فلمندوبین. االمناقشات الشاملة ھو خبرة 
مجاالت المناقشة األربعة، ذاتھ في لمستوى ایتقن 

ي المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف أ
والتعلیم والبحث. وأقرت بالدور القیم 

للمراقبین، ال سیما فیما یتعلق بدعم النقاش 
فیما یتعلق بالحفاظ وحث. التعلیم والب بشأن

تضمین استثناءات في أشارت إلى على المكتبات، 
إضافة إلى وقوانین دول جنوب المحیط الھادئ. 

البلدان التي لدیھا قوانین سجالت تحمي ذلك، 
عامة ھذه المرونة أیًضا. وأشارت إلى أن دولة 
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واحدة فقط لدیھا مرونة تسمح بالنفاذ الرقمي. 
نسخ عمل سمح بتمعظم البلدان استثناءات وأن ل

أبلغت تلك قد تماثلیة قصیرة من المصنفات، و
تردد في السماح بنسخ في حالة البلدان عن 

القوانین بمصطلحات فضفاضة  تصیغإذ أخرى  نساقأ
أحكام تسمح باستخدامات وال توجد التعریف. 

المكتبات عبر الحدود. وأشارت إلى أن جامعة 
إلى  النفاذھادئ استفادت من جنوب المحیط ال

ینص  المصنفات عبر الحدود، رغم أن القانون ال
من ورأت أن على استثناءات في ھذا الصدد. 

أشارت إلى والمستحسن إجراء مراجعة تشریعیة. 
الحاجة إلى تقدیم إرشادات بشأن تفسیر بعض 

على سبیل المثال، یمكن أن تشیر فاالستثناءات. 
 10قصیرة لفصل واحد أو االستثناءات لعمل نسخ 

، من بین احتماالت أخرى. صنففي المائة من الم
م عن یسھل التعلتاالستثناءات التي وذكرت أن 

ھناك حاجة وأن موجودة. غیر بعد عبر اإلنترنت 
لمحفوظات بالقیام دور اإلى أحكام واضحة تسمح ل

في منطقة جنوب المحیط الھادئ، وبأنشطة الحفظ. 
ط استثناءات تسمح برقمنة دولة واحدة فقوضعت 

المصنفات التناظریة ألغراض الحفظ. وأشارت إلى 
المخاطر المتزایدة التي یسببھا تغیر المناخ، 
وال سیما فیما یتعلق بتدھور السجالت الورقیة في 

المحفوظات والوثائق المتعلقة بالمعارف 
التقلیدیة. وأشارت إلى أن األنشطة العابرة 

ظات تسترشد بالفرع المحفودور للحدود بین 
اإلقلیمي للمحیط الھادئ للمجلس الدولي لألرشیف 

)PARBICA محفوظات دور )، وھي منظمة مھنیة تضم
غیر حكومیة محفوظات ات جمعیحكومیة ومؤسسات و

 والدولمم یمثلون العدید من األ اً وأفراد
واألقالیم في شمال وجنوب المحیط الھادئ. وفیما 

ى أن ثالث دول فقط یتعلق بالمتاحف، أشارت إل
سمحت لھذه المؤسسات بالحفاظ على القطع 

التي بلدان األثریة. واستشھدت بحالة إحدى ال
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أخرى في  بلداناألثریة في متاحف  ھاتوجد قطع
رقمنة  أنت رأالمحیط الھادئ أو في أوروبا. و

 النفاذح یتیسإذا أمكن، تلك القطع األثریة، 
إلى النسخ الرقمیة في ذلك البلد. وفیما یتعلق 

، أشارت إلى الحاجة إلى قبلةالم الخطواتب
مراجعة تشریعیة تشمل التقنیات الجدیدة 

تكوین شددت على ضرورة تطویر ووالرقمنة. 
والوعي العام. وأكدت على الحاجة إلى الكفاءات 

معالجة آثار تغیر المناخ، ال سیما فیما یتعلق 
لى المعارف التقلیدیة الموجودة في بالحفاظ ع

 المكتبات ودور المحفوظات.

 نظرة عامة على ندوة نیروبي

السیدة دورا ماكوینجا ساالمبا قالت  .127
شھدت تحقیق (مندوبة من مالوي) إن ندوة نیروبي 

توافق في اآلراء بشأن الحاجة إلى معالجة 
التقییدات واالستثناءات في التشریعات الوطنیة، 

ك القوانین التي لم تكیف بشكل كافٍ ال سیما تل
مع التكنولوجیا الجدیدة والقضایا الناشئة. 

ش مثیرة لالھتمام اوسلطت الضوء على زاویة نق
ذكرت أن ومثال. كالتحدیات البیئیة،  بشأن

القوانین تغطیھا التقییدات واالستثناءات 
الوطنیة المتعلقة باالستخدام الخاص والمكتبات 

ھناك إال أن لتعلیم والبحث، ودور المحفوظات وا
المتاحف. وأشارت شأن القلیل جًدا أو ال شيء ب

إلى أن التقییدات واالستثناءات ینبغي أن تكون 
أكثر تحدیًدا فیما یتعلق بالحفظ والرقمنة 

السماح بالنسخ الخاص في  ینبغيو. النفاذو
دابیر ورقابة، على مع تالبیئة الرقمیة ولكن 

عدم  في حالسبیل المثال، من خالل تطبیق الرسوم 
التحكم الكامل في النسخ على نطاق إمكانیة 
في أن یكون الترخیص خیاًرا صالًحا  وینبغيواسع. 

 تكن التقییدات واالستثناءات خیاًرا ملحال 
یمكن أن تساعد منظمات اإلدارة و. ممكنا
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 المصنفاتإلى  النفاذالجماعیة في تسھیل 
إنشاء ھذه  وینبغي. بحق المؤلفالمحمیة 

منظمات  المنظمات في البلدان التي ال توجد فیھا
 وینبغي. إن وجدت، وتعزیزھا إدارة جماعیة

الطرق اإلقلیمیة بمعالجة التبادل عبر الحدود 
وأشارت إلى أو الدولیة والتعاون الدولي. 

ھو استخدام المصنفات وتناولھ  ینبغيموضوع آخر 
على المرء أن وأّن الیتیمة أو غیر المنشورة. 

حق بخالف  ،عتبار أن القوانین األخرىاالیضع في 
والسیاسات وحتى العوامل السیاسیة  ،المؤلف

المصنفات إلى  النفاذیمكن أن تؤثر على 
من ورأت أن واستخدامھا.  حق المؤلفالمحمیة ب

بحاجة البلدان وذكرت أن . االضروري النظر إلیھ
 التقییداتإلى تقییم بیئاتھا من أجل تحدید 

الشيء الوحید وأن واالستثناءات الخاصة بھا. 
دلیل غیاب الذي كان واضًحا في ندوة نیروبي ھو 

على أن المستخدمین قد ُمنعوا من استخدام 
التقییدات واالستثناءات في قوانینھم الوطنیة. 

دور االستخدامات عبر الحدود لمراعاة وینبغي 
خاصة فیما یتعلق بأرشیفات ما قبل فوظات المح

أن تنص القوانین الوطنیة وینبغي االستعمار. 
على استثناءات فعالة لالستخدامات عبر اإلنترنت 

یمكن أن یشمل ذلك ولتعلیم والبحث. غراض األ
ف. وھناك حاجة ألنشطة یأو التكینسق تغییر ال

توعیة بشأن التقییدات واالستثناءات في اإلقلیم. 
قرت السیدة ساالمبا بالمساھمة الھامة وأ

 ،الندوةفي للدراسات التي أعدھا الخبراء 
 مشاركة المنظمات غیر الحكومیة. وكذلك

 نظرة عامة على ندوة سانتو دومینغو

وأشار السید ریجان أسغارالي (مندوب من  .128
سألة طرحت في ترینیداد وتوباغو) إلى أن أھم م

بعض  ءإعفاضرورة  يندوة سانتو دومینغو ھ
االستخدامات عبر اإلنترنت بموجب التعامل 
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أو  علیمالعادل، بما في ذلك االستنساخ للت
أشار إلى الحاجة إلى أحكام ولالستخدام الشخصي. 

متخصصة للحفظ من قبل المكتبات ودور 
المحفوظات. وفیما یتعلق بالمتاحف، شدد على أن 

لدیھا أحكام خاصة بھذه  اندبلقلة قلیلة من ال
سات في قوانینھا الوطنیة. والحظ أن ھناك المؤس

الكثیر من االلتزام بالسماح بأنشطة الحفظ في 
صون الاألطر التشریعیة، ولكن استراتیجیات 

في الممارسة العملیة لمؤسسات التراث محدودة 
اتخاذ تدابیر الحفظ قبل أن وینبغي الثقافي. 

ھشة، ولیس بعد ذلك. وأشار إلى  المصنفاتتصبح 
أن تغیر المناخ یشكل مصدر قلق كبیر في منطقة 

األعاصیر، على سبیل المثال، فالبحر الكاریبي. 
القیمة. وأكد  المصنفاتشكلت خطرا كبیرا على 

أن تكون مصحوبة  غيبنأن أنشطة الحفظ ی
فیما یتعلق وبإمكانیة نشر المصنفات المحفوظة. 

عبر  النفاذأشار إلى أن بالتعلیم والبحث، 
مسموح  حق المؤلفاإلنترنت إلى المواد المحمیة ب

في منطقة الكاریبي.  بلدان ةبموجب قوانین بضع
وأشار إلى أن جامعة ویست إندیز ومختلف فروعھا 

واسع إلى نفاذ في منطقة الكاریبي لدیھا 
عبر اإلنترنت. وسلط الضوء على أن  المصنفات

 الاألحكام  لكنّ ام الخاص، القوانین تسمح باالستخد
التي یمكن نسخھا. بشأن الكمّیات تفاصیل تقدم 

من خالل التطبیق المشترك  النفاذیمكن السماح بو
لألحكام المتعلقة باالستخدام الخاص واالستخدامات 

التعلیمیة. وفیما یتعلق باألنشطة العابرة 
كالة منظمات حقوق و للحدود، أشار إلى أن

) CARROSAة البحر الكاریبي (االستنساخ في منطق
كالة الوقدمت فقد ، االستخداماتسّھلت تلك 

تراخیص لمستخدمي المنشورات المصّورة والنصیة 
. وأشار إلى أن أنشطة بحق المؤلفالمحمیة 

على ما یبدو  ةالمحفوظات عبر الحدود مسموح
في منطقة  فقط استثناءات في ثالثة بلدانبموجب 
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بتكوین . وفیما یتعلق البحر الكاریبي
، شدد على الحاجة إلى رفع مستوى الكفاءات

خالل من الوعي بین المستفیدین من االستثناءات 
تطویر تدریب أمناء المحفوظات على استخدام 

أخیًرا، و. على سبیل المثال ،المصنفات الیتیمة
أن: أسغارالي بالنسبة للمضي قدًما، أكد السید 

ا مرًنا للترخیص یوفر نظامً قد الترخیص  "1"
الفردي في منطقة الكاریبي، ومن األمثلة 

المثیرة لالھتمام التراخیص التي تسمح بأنشطة 
وأن  "2"جامعیة متعددة في منطقة الكاریبي؛ 

ھناك حاجة إلى إصالح قانوني خاصة فیما یتعلق 
 "3"بالحفظ الرقمي واالستخدامات عبر الحدود؛ 

أنظمة  لمتاحف االستفادة منا بإمكانوأن 
الترخیص المفتوحة المطبقة في حالة األغراض 

تكوین ھناك حاجة لوأن  "4"التجاریة؛ 
 ثلیشمل ذلك مجموعة من األنشطة مو ،الكفاءات

حقوق  اتمنظمتدریب أمناء المحفوظات ودعم 
وتعزیز تطویر صناعة النشر  تصویريالستنساخ اال

 لتمویل مشاریع الرقمنة.

 الخبراء نقاط ھامة ذكرھا

ن، وھم واستكمل الخبراء الخمسة المشارك .129
الدكتور كروز والدكتور یانیف بنھامو 

، الحاضرین في خالباردیرراكیل  ةوالدكتور
والدكتور دانیال سینج والدكتور ، المؤتمر
تون، من خالل مقاطع فیدیو مسجلة ودیفید س

 .، وجھات النظر السابقةمسبًقا

قدم الدكتور بنھامو مثالین نموذجیین و .130
. المثال األول ھو التقاط حق المؤلفعتبارات ال

إذ الصور من قبل الزائرین داخل مباني المتحف، 
یوجد عدم یقین قانوني فیما یتعلق بمسؤولیة 

ینشر الزوار الصور على وسائل حینما المتحف، 
المثال الثاني ھو مسألة والتواصل االجتماعي. 

عماد مو أن الحفظ ھو ھاالحفظ. وذكر الدكتور بن
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مؤسسات التراث الثقافي والصالح العام، 
واستشھد ببعض األحداث الدرامیة المتعلقة 

حریق المتحف  منھابمؤسسات التراث الثقافي، و
في  90الذي دمر  2018الوطني في البرازیل عام 

، ونشب حریق في المتحف المائة من مجموعة
 500ألف فیلم أصلي و 40دمر  2008ھولیوود عام 

لي، بما في ذلك عروض أریثا موسیقي أصصنف م
فرانكلین وتشاك بیري. وأكد أن قضیة الحفظ 

ستصبح أكثر إلحاًحا بسبب تغیر المناخ والكوارث 
 دانلبقد تفقد متاحف بعض الفالطبیعیة، 

مجموعتھا بالكامل إذا لم تقم بأنشطة الحفظ 
في البدایة، ذكر الدكتور وقبل ھذه األحداث. 

حتفظ بھا المتاحف التي ت المصنفاتمو أن ھابن
، بدًءا من المؤلفحالة حق من حیث  ختلفتقد 

، وتلك الموجودة حق المؤلفالمحمیة ب المصنفات
حق غیر المحمیة ب المصنفاتفي الملك العام و

تكون س حق المؤلفأن قضایا أضاف ، والمؤلف
ضمن نطاق حمایة حق  قع عمل معینإن وفقط  وجیھة

من ست یالمؤلف. وذكر أیًضا أن المتاحف ل
(عند فقط  حق المؤلفألعمال المحمیة بامستخدمي 

)، على سبیل المثال، عمل نسخ ألغراض الحفظ
على ف( حق المؤلفلأیًضا منشئ ومالك  ھاولكن

التي  لمعارضا فھارسقد تكون  ،سبیل المثال
حق بحد ذاتھا عمالً محمًیا بما  متحف ھاینتج

قواعد بیانات عبر عند إنشاء أو  المؤلف
أن المتحف مستخدم  ناافترضوإن رنت). اإلنت

د القیام ار، وأحق المؤلفللعمل المحمي ب
بالعدید من األنشطة مثل الحفظ أو إضافة 

المحمیة األخرى ذات الصلة إلى المعرض  المصنفات
عبر اإلنترنت أو إنشاء معلومات  النفاذأو منح 

أنشطتھ، فإنھ یحتاج إلى إذن من مؤلفي  بشأن
الموجودة مسبًقا، ما لم تسمح ھذه  المصنفات
یمكن أن تكون ھذه وباالستثناءات.  المصنفات

االستثناءات استثناءات محددة للمتاحف أو 
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استثناءات عامة، مثل االستثناءات لألغراض 
التعلیمیة واالستخدام الخاص وما إلى ذلك. 

العبر ات الدراسیة الثالث الندومن  استخلصو
ف مھمة بشأن الحفظ مخاوتوجد  "1": التالیة

لم تشارك المتاحف في أنشطة معینة ووالتواصل. 
لتجنب المشكالت القانونیة ولكن أیًضا بسبب نقص 

حقیقة واضحة ھي االتصاالت الرقمیة والموارد. 
شمل ی". وصغیرة في غرفةفیل الك"یتم تجاھلھا 

على اإلنترنت. واستشھد  فھارسرض والاذلك المع
في االتحاد األوروبي  دبلبالمثال االفتراضي ل

ربما رغب وأقام معرًضا للقطع األثریة األفریقیة. 
تلك القطع األثریة منشأ البلد األفریقي األصلي 

 "2"الرقمي إلى المعرض المذكور.  النفاذفي 
استثناءات محددة تملك  معظم البلدان ال

ستفید من التشریعات ال تالمتاحف وللمتاحف. 
استثناءات محددة للمؤسسات التي تقدم القلیلة 
كتلك التي تستفید منھا دور  الثقافیة
ة بمھام وأنشطة كلف، رغم أنھا مالمحفوظات

مماثلة (الحفاظ على المجموعات واإلقراض عبر 
إلى  النفاذالحدود ومعالجة المصنفات الیتیمة و

یمكن والمجموعات من قبل القیمین والعلماء). 
فیما یتعلق على األقل  ،أن تستفید المتاحف

الحفظ أو استخدام المصنفات ك - بأنشطة مماثلة
لباحثین أو اإلقراض ل نفاذتوفیر الالیتیمة أو 
من نفس االستثناءات في القوانین  - عبر الحدود

الوطنیة. وأشار إلى أنھ حتى في حالة وجود 
ھناك نقص في الوعي واإلرشاد في فاستثناءات، 

ستثناءات الواقع تختلف االأرض في فالمتاحف. 
بشكل كبیر من والیة قضائیة إلى أخرى، فیما 

. ھوشروط یتعلق بالمستفیدین ونطاق االستخدام
 ألمر نفسھ على حلول الترخیص. وطرحاینطبق و

األسئلة التالیة: كیف یتم رفع  الدكتور بنھامو
مستوى الوعي بین المتخصصین في المتاحف في كل 

مرغوبة،  بلد؟ ھل االستثناءات الخاصة بالمتاحف
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وإذا كان األمر كذلك، فما نوع االستثناءات 
ت برزمن بین جمیع الموضوعات، و "3"المحددة؟ 

معالجتھا عالمًیا أو  ینبغيضایا حساسة ق
، كذلك وطنيوعلى المستوى الإقلیمًیا على األقل، 

 المصنفات إدراجعبر الحدود ومسائل مثل 
الیتیمة (خاصة فیما یتعلق  المصنفاتو الرقمیة

قضایا أخرى وھنالك بالمجموعات المقسمة). 
تستحق االستكشاف، مثل التنازل عن االستثناءات 
بموجب االتفاقیات التعاقدیة واآلثار المترتبة 

 الموسع. على الترخیص الجماعي

تون النقاط الرئیسیة وولخص الدكتور س .131
وبي في نیر تاناإلقلیمی انالتي ناقشتھا الندوت

بدأ بالتشدید على الطبیعة ووسانتو دومینغو. 
الخاصة للمحفوظات كقطع فریدة من التراث 

في فرید من یالثقافي. وذكر أن كل عنصر أرش
نوعھ وأن كل مجموعة أرشیفیة فریدة أیًضا، وفي 

ذات وبعض األحیان، تكون المحفوظات ضعیفة وھشة 
. وقال إن ھذه عالیة في ذات الوقت قیمة

لھا آثار عمیقة على  محفوظاتالخاصة لل الطبیعة
كیفیة معالجة مسائل حق المؤلف لخدمات 

مقبولة وھي النقطة الثانیة، و. محفوظاتلا
غیر مثیرة للجدل، ھي أن االستثناءات و وماعم

الخاصة بالحفاظ على عناصر التراث الثقافي ھي 
. وأكد أن نسخ محفوظاتلدور الموضوع رئیسي 

فعل  ةكون ردتال ینبغي أن الحفظ في المحفوظات 
أن وینبغي فقط ألن المحفوظات فریدة من نوعھا. 

یكون ھناك عنصر تنبؤ وتوقع في اختیار العناصر 
. وأشار إلى بعض اأو تدمیرھ ھابل تلفقللحفظ 

المجاالت األخرى ذات األھمیة الخاصة للمحفوظات. 
على رأس ھذه القائمة مسألة المصنفات و

واحدة، ال سیما محفوظات ة ضمن مجموعفالیتیمة. 
یكون ھناك آالف قد في حالة مجموعات المراسالت، 

، وقد یصعب تتبع معظمھم. حق المؤلفأصحاب من 
إلى  نستخدمومالأمناء المحفوظات وسیحتاج و
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كیفیة التعامل مع  بشأنالمساعدة واإلرشاد 
ھو وآخر ھاما  مجاالوذكر المصنفات الیتیمة. 

إلى وأشار استخدامات المحفوظات عبر الحدود. 
أن رغم أوضح أنھ وفكرة المجموعات المقسمة، 

العناصر والمجموعات األرشیفیة فریدة من نوعھا، 
أرشیفي معین (مجموعة من أساس یمكن تقسیم 

الوثائق ذات األصل أو الخصائص المشتركة) بین 
أكثر من مؤسسة وأكثر من بلد واحد، وبالتالي 

ظھر ھذا ومكن تطبیق أكثر من نظام حق المؤلف. ی
الجانب المعین، المتعلق بالقضایا العابرة 

حق المؤلف  بشأنة خالل المناقشات شدللحدود، ب
أیًضا ھي رض المحفوظات امعوقال إن والمحفوظات. 

مراعاتھ، ویمكن أن  غيبننشاط أرشیفي آخر ی
یندرج أیًضا ضمن القضایا العابرة للحدود عندما 

حق یشمل ھذا النشاط محفوظات تغطیھا أنظمة 
رقمنة  فينظر یجري الوالمختلفة.  المؤلف

أكد والمحفوظات في عدد من السیاقات المختلفة. 
في سیاق الحفظ. ذلك  یةتون أھموالدكتور س

ناقش الحاجة إلى الرقمنة في سیاق إتاحة و
المجموعات األرشیفیة على اإلنترنت والتحدیات 

ظھرت مسألة المجموعات فقد التي تواجھھا. 
األرشیفیة المتوفرة على المحطات كمجال ذي صلة 

ظھرت أیًضا مسألة مسؤولیة والنظر فیھ.  ینبغي
أمناء المحفوظات والحاجة إلى التخفیف من ھذه 

لیة كموضوع مثیر للقلق خالل المناقشات المسؤو
في الندوات اإلقلیمیة، ویرجع ذلك أساسًا إلى أن 
أمناء المحفوظات یتخذون قرارات بشأن المصنفات 

من الیتیمة وغیرھا من المجاالت غیر الواضحة 
لذلك، فإن أمناء و. حق المؤلف اتمسؤولی

المحفوظات أو المؤسسة التي یمثلونھا معرضون 
لتشریعات. لر أمناء المحفوظات یفسد تعنللخطر 

ن أمناء المحفوظات یعملون للصالح ال شك أو
العام ویحاولون خدمة الحفاظ على التراث 

لذلك، فإن بعض التدابیر التي تعترف والثقافي. 



SCCR/40/2 
47 
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

وتسعى إلى الحد من تعرض أمناء المحفوظات 
أخیًرا، وللمسؤولیة ستكون موضع ترحیب كبیر. 

إلى مسألة المصطلحات.  تونوأشار الدكتور س
وشدد على أن المجموعات األرشیفیة ال تقتصر فقط 

، ولكن دور المحفوظاتعلى المؤسسات التي ُتعرف ب
یمكن العثور علیھا في المتاحف والمكتبات 

من وبالتالي والعدید من المؤسسات األخرى أیًضا. 
في سیاق االستثناءات والتقییدات عدم المھم 

المحفوظات كما لو كانت دور  استخدام مصطلح
المؤسسات الوحیدة التي تنطبق علیھا 

 .التقییداتاالستثناءات و

كروز أن المكتبات ودور الدكتور ذكر و .132
. ھوھیكل المحفوظات أساس لطبیعة حق المؤلف

حق لشارك ھذه المؤسسات في مھمة مماثلة وت
إلى المصنفات  النفاذفیما یتعلق ب المؤلف

مشاركتھ في الندوات بناًء على وواستخدامھا. 
اإلقلیمیة الثالث، قدم استنتاجاتھ الرئیسیة 

لدى معظم البلدان  "1": التالیة الثالثة
استثناءات للمكتبات ودور المحفوظات (رغم أن 

العدید من البلدان تفتقر إلى المواد 
المتوفرة، وغالًبا ما تكون األحكام غیر كافیة)؛ 

بعض الموضوعات على وارتكزت المناقشات  "2"
المألوفة وكان الحفظ ونسخ البحث ھو االستثناء 

یمكن للبلدان فعل المزید بشأن واألكثر بروًزا. 
مواضیع أخرى، مثل التحایل على التدابیر 

 النفاذوالمصنفات الیتیمة و التقنیة للحمایة
سن " 3"إلى النسخ الرقمیة في محطات مخصصة؛ 

یة. وأشار اتجاھات إقلیمأبرز وجود القوانین 
إلى انتشار القانون البریطاني في المستعمرات 

السابقة: بعض الدول األفریقیة والوالیات 
المتحدة األمریكیة وبعض دول الكاریبي 

وسنغافورة وأسترالیا. ورغم ھذه االتجاھات، 
ما یتلخص والدول األعضاء إرشادات إضافیة. طلبت 
في كیفیة تقدیم التوجیھ بشأن التقییدات سبق 
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واالستثناءات بشكل جماعي من اللجنة. وأشار إلى 
الدول في ثالثة أنواع مختلفة من الحاالت  وجود

فیھا التي لیس البلدان " 1": ، وھياألعضاء
؛ دور المحفوظاتأو  اتالمكتبلفائدة استثناء 

تلك التي لدیھا قوانین عامة جًدا دون " 2"
 تيك التل "3"تحدید استثناءات لتلك المؤسسات؛ 

كز على نشاط أو خدمة تراستثناءات محددة  ادیھل
المؤسسة، بما في ذلك البیانات والبحث والحفظ. 

لم تفصیلیة مثل من اتضمنت ھذه االستثناءات معو
وماذا وكیف والتناظریة أو الرقمیة وما إلى 

استعرض الدكتور كروز بعض النتائج وذلك. 
دولة  28على سبیل المثال، فالمھمة من دراستھ. 

(أو  13و لیس لدیھا استثناء للمكتبات، وعض
دولة  31) منھا في أفریقیا. وبالمثل، فإن 46%

عضو لدیھا قانون عام ال ینطبق على أي نشاط 
) منھا في أفریقیا. %45(أو  14مكتبات معین، و

من بین البلدان التي لدیھا استثناءات محددة و
ألنشطة معینة، عدیدھا لدیھا قوانین متجذرة في 

ام القانوني البریطاني أو في األنظمة النظ
اإلقلیمیة مثل االتحاد األوروبي أو اتفاقیة 

اختتم الدكتور كروز عرضھ بثالث وبانغي. 
؛ تركزت معظم المناقشات على الحفظ "1"مالحظات: 

محلًیا وعبر الحدود ذا  النفاذكان تسھیل  "2"
یتعین على اللجنة حل بعض  "3" ؛أھمیة رئیسیة

الذي األسئلة، مثل: ما ھو التوجیھ المطلوب؟ ما 
ر فائدة لكل دولة عضو؟ ھل ھناك بأكسیعود ب

حاجة إلى أداة محددة إلعادة ھیكلة القانون؟ أو 
ربما شيء أكثر عمومیة؟ ماذا عن بعض العناصر 
المفاھیمیة، مثل التجاوزات التعاقدیة وعبر 

ال ینطبق  اتلمكتبلاستثناء  أيالحدود؟ وأكد أن 
في المجموعات وال یسمح  المصنفاتتلف مخعلى 

 قدیماً بالتقنیات الرقمیة من المرجح أن یصبح 
 فور إقراره.
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وأشار الدكتور دانیال سینغ إلى أن أھمیة  .133
یترك سالتعلیم فالتعلیم والبحث أمر بدیھي. 

للجیل القادم ولصالح اإلنسانیة األكبر.  اإرث
ك في االعتبار في إعالن حقوق اإلنسان وقد أخذ ذل

تضمنت األخیرة أحكاًما مفتوحة إذ واتفاقیة برن. 
ومرنة ومحایدة من الناحیة التكنولوجیة. 

أشار واستنادًا إلى مشاركتھ في ندوة سنغافورة، 
فقد  أن البلدان لدیھا تشریعات متنوعة. إلى 

استخدمت بعض البلدان مواطن المرونة الوطنیة 
امات التناظریة والرقمیة، لكن البعض لالستخد

واالستثناءات الوطنیة على  التقییداتاآلخر قصر 
، ووفر حدوًدا نوعیة وكمیة وقّید فقط لنسخانسخ 

ال تمتد إلى كي النسخ  النسخ المتعددة وحدّ 
ال تتضمن الترجمات أو واالستخدامات الرقمیة، 

، أو أخفق في مراعاة التقنیات الجدیدة حویرالت
أنشطة الفصول الدراسیة عبر اإلنترنت. وأشار أو 

مرحلة إلى أن التعلیم الحدیث قد انتقل إلى 
التعلم الذاتي، وأن الرقمنة والتكنولوجیا 

أعادت بعض وقد سمحت بالتعلم الفردي الذاتي. 
البلدان مواءمة استثناءاتھا مع شرط االستخدام 

العادل للوالیات المتحدة والذي اعتمد على 
اختبار من أربعة عوامل. وقد تناولت عملیة 
إعادة التنظیم ھذه طرًقا متنوعة الستخدام 
المواد التعلیمیة واعتمدتھا بعض الدول 

األعضاء، في كل من الوالیات القضائیة للقانون 
، ةجیدفعالیة ولضمان لمدني والقانون العام. ا
أن تخضع التقییدات واالستثناءات  غيبنی

العتبارات إضافیة، بما في ذلك التشریع لتسھیل 
الترخیص من قبل منظمات اإلدارة الجماعیة 

لألغراض التعلیمیة والبحثیة وإمكانیة تجاوز 
التقییدات واالستثناءات من خالل العقود وحمایة 

اآلمن للمؤسسات التعلیمیة والبحثیة المالذ 
(ووكالئھا) واألحكام المتعلقة باالستثناءات 

والتدابیر التقنیة للحمایة وإدارة المعلومات. 
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وأشار الدكتور سینغ إلى أن ندوة سنغافورة، 
ت مناقشة موجزة لالستخدام التعلیمي والبحثي شھد

في المقام معاھد التعلیم العالي لعبر الحدود 
واستخدام الموارد المتاحة بسھولة عبر ، األول

اإلنترنت مع عدم وضوح التألیف والملكیة وشروط 
ق أو رافموالترخیص والقوانین المعمول بھا 

بدائل للتعلیم في الفصول الدراسیة ومنظمات 
اإلدارة الجماعیة والتراخیص عبر الحدود. وأشار 

لمعالجة الحالة اقترحت إلى أن مبادرات مختلفة 
متكافئة لقوانین حق المؤلف فیما یتعلق غیر ال

بالتكنولوجیات الجدیدة والتعلیم والبحث، بما 
من اتفاقیة ) 2(10في ذلك إعادة صیاغة المادة 

برن أو معاھدة مقترحة بشأن األنشطة التعلیمیة 
ذّكر الدكتور سینغ الجمھور بأن ووالبحثیة. 

وتنقیح األمر متروك للدول األعضاء لمراجعة 
 .االخاصة بھ حق المؤلفقوانین 

إلى مالحظاتھا  خالباردیرأشارت الدكتورة و .134
نیروبي وسانتو دومینغو. وأشارت إلى  يفي ندوت

التقییدات واالستثناءات جزء أساسي  "1"أن: 
 "2" ؛وجزء ال یتجزأ من توازن قوانین حق المؤلف

أن المصلحة العامة األساسیة للتعلیم والبحث و
ھا صیاغتقد تم تضمینھا في اتفاقیة برن منذ 

وطنیة القوانین الدمج أن ت ینبغيو "3"؛ ىاألول
ب الحتیاجات یستجتالتقییدات واالستثناءات بحیث 

یمكن معالجة نطاق ھذه والتدریس عبر اإلنترنت. 
بشكل أفضل على المستوى  التقییداتاالستثناءات و

د والنشر بلالوطني بناًء على اللغة الخاصة بال
واألسواق الموسیقیة والسمعیة البصریة والتعلیم 

والبنیة التحتیة لإلدارة الجماعیة، وما إلى 
ذلك. وشددت على أن التقییدات واالستثناءات ال 

یمكن أن تساعد و. المجاني االستخدام دائًما عنيت
ستثناءات المجانیة مع مخططات مجموعة من اال

قانونیة مدفوعة األجر (مثل التراخیص اإلجباریة) 
مسألة الترخیص الطوعي وفي تطویر الحلول. 
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یمكن أن یتم بشكل فردي أو من خالل و. ةأساسی
تطویر أنظمة فإن الترخیص الجماعي. ومع ذلك، 

بشكل متساٍو في بلدان مختلفة. ال یجري الترخیص 
لى أن ھیئات الترخیص تحاول وسلطت الضوء ع

إیجاد حلول على المستوى العابر للحدود. 
تضمن الحلول تمدید التراخیص لفروع وت

الجامعات، وحساب الرسوم على أساس عدد الطالب 
ولیس على المناطق، وتطبیق الخیال اإلقلیمي 

فیما یتعلق بالمكان الذي حدثت فیھ 
واجھ التراخیص الفردیة وتاالستخدامات. 

باشرة بعض التحدیات ال سیما فیما یتعلق الم
باالستجابة في الوقت المناسب والتسعیر 

قد یكون الترخیص الجماعي (أي و. النفاذو
شددت و) أكثر كفاءة. لمخزونلالترخیص الشامل 

على أھمیة عدم الخلط بین التقییدات 
المصلحة العامة فواالستثناءات واالنتھاكات. 

ألغراض التدریس ھي  اتالتقییدوراء االستثناءات و
نفسھا بغض النظر عما إذا كان التدریس والبحث 

لن  قریباً وأو عبر اإلنترنت. في الصف  انیتم
ن تطبیق كمیوتكون ھناك طریقة للتمییز بینھما. 

مختلفة وأنظمة مكافآت على  تقییداتشروط/
وعبر اإلنترنت، ألن في الصف استخدامات التدریس 

التأثیر في األسواق مختلف فیما یتعلق 
كما أن أو عبر اإلنترنت. في الصف باالستخدامات 

على یعتمد إلى الثقافة والتعلیم  النفاذ
الدكتور  تالتقییدات واالستثناءات. وأشار

إلى السبل التي یمكن أن تساعد بھا  خالباردیر
لعابرة الویبو، وال سیما في معالجة المسألة ا

ال یمكن قصر فللحدود للتغلب على اإلقلیمیة (
االستخدامات على اإلنترنت على الحدود 
اإلقلیمیة)، ومسألة تطبیق التقییدات 

واالستثناءات فیما یتعلق بالتدابیر التقنیة 
الحاجة إلى تجنب التجاوز التعاقدي وللحمایة 

، اتبرروجود م(عند  التقییداتلالستثناءات و
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بشكل  التقییدات واالستثناءاتبق أن تط ینبغي
، توفیر وأخیراً  ،إلزامي)، وقضایا المسؤولیة

إرشادات مفصلة (وأمثلة وطنیة) للمشرعین 
الوطنیین بشأن التقییدات واالستثناءات للتعلیم 

 والبحث.

 األنظمة القانونیة األخرىمؤلف مع تقاطع حق ال

، قدم الدكتور فومیتیو لمحة عامة اً تامخ .135
األنظمة القانونیة مع  حق المؤلفعن تقاطع 

إلى المعلومات  النفاذاألخرى. وأشار إلى مسألة 
المحمیة أو غیر المحمیة بحق المؤلف وأشار إلى 

بخالف قوانین الملكیة  -أن القوانین األخرى 
ل د أو تسھّ من المرجح أن تمنع أو تعقّ  -الفكریة 

إلى المعلومات المذكورة أو إعادة  النفاذ
ي أن التشریعات األخرى أو القواعد أ. استخدامھا

القانونیة األخرى تساھم، إلى جانب حق المؤلف، 
، سلط لذلكإلى المعلومات. و النفاذفي تنظیم 

الضوء على أھمیة اتخاذ وجھة نظر واسعة عند 
، وبالتالي، إعادة النفاذمعالجة مسألة 

استخدام المعلومات، ال سیما في سیاق أنشطة 
لمحفوظات والمتاحف والمؤسسات المكتبات ودور ا

التعلیمیة والبحثیة. وأشار إلى تشریعات األمن 
واستشھد بقضیة محكمة  حمایة،العام أو سریة ال

العدل األوروبیة المتعلقة بالمصورة إیفا ماریا 
أشار إلى التشریع الخاص برموز وباینر. 

الدولة، وأخیرًا، إلى التشریع المتعلق بقضایا 
 النفاذالذي تناول قضایا  التراث الثقافي،

، أشار إلى أن النفاذوالحفظ. وفیما یتعلق ب
إلیھا بحریة إذا  النفاذالسلع الثقافیة یمكن 

كانت في الملك العام، مثل االستكشاف والتشاور 
ألغراض تاریخیة أو علمیة أو تقنیة. ومع ذلك، 

وانین التراث الثقافي من استنساخ أو حد ققد تف
السلع، مع مراعاة حمایة  بیع أو تصدیر ھذه

أو الحفظ، أوضح أن  صونخاصة. وفیما یتعلق بال
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 مھمةبعض القوانین أوكلت للمكتبات والمتاحف 
صون وحفظ وتطویر التراث الثقافي والمواد 

تفویضات مماثلة في القوانین . وھناك األخرى
ستثناءات اال طبقتووظات دور المحفالمتعلقة ب

المحفوظات اصة وفقط في حالة المحفوظات الخ
األمن التي تحتوي على بعض المواد المحمیة بسبب 

الوطني واألمن العام والبیانات الشخصیة وما 
إلى ذلك. ومع ذلك، تحظر بعض القوانین 

 ھاونشرالمحفوظات لوثائق االستنساخ التجاري 
ألغراض تجاریة. وأشار إلى التداخل  ھاواستخدام

 ھد بتوجیھمع أحكام اإلیداع القانوني. واستش
 االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفریقیا

(UEMOA)  الذي ینسق اإلیداع القانوني  2018لعام
للوثائق السمعیة البصریة التي تنص على قواعد 

حفظ الوثائق الصوتیة والسمعیة البصریة 
یسمح نفس ووالسینمائیة والوسائط المتعددة. 

التوجیھ باستشارة المستند لألغراض التعلیمیة 
تنص بعض القوانین ووالتدریسیة والبحثیة. 

الوطنیة على أن الغرض من اإلیداع القانوني ھو 
 الببلیوجرافیات الوطنیة ةشاراستالسماح ب

. وفیما یتعلق بمعلومات وتكوینھا ونشرھا
القطاع العام، شدد على أن دستور العدید من 

إلى ھذه  النفاذلدان یعترف بالحق في الب
لدى بعض البلدان األخرى تشریعات والمعلومات. 

الحر  النفاذمحددة مصممة لضمان الحق في 
والمفتوح إلى المعلومات ومنح امتیازات مماثلة 

أو حتى إنشاء استثناء  حق المؤلفلتلك الخاصة ب
، مثل استثناء حق المؤلفأو تقیید حقیقي ل

 ولة عن إدارة الشؤون القانونیةالھیئات المسؤ
یداع للسماح باستشارة العمل من قبل لإل

الباحثین، أو استنساخ مصنف، على أي وسیلة 
وبأي عملیة، عندما یكون ھذا االستنساخ ضرورًیا 

حفظ. وأشار إلى التكامل الذي نشاط أو لمجموعة 
یمكن أن تقدمھ التشریعات الخاصة بالمصنفات 
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یبدو أن معلومات ود. الیتیمة في ھذا الصد
القطاع العام لھا معاملة مختلفة في بعض 

سماح باستخدام وإعادة الالتشریعات. وذكر أن 
استخدام معلومات القطاع العام، في الحاالت 

أال یستدعي التي تخول الدولة فیھا الحقوق، 
یوفر القانون حقوق الملكیة للموظفین واألفراد 

، أكد الدكتور في مالحظاتھ الختامیةواآلخرین. 
بعض القوانین التي تتدخل في  "1"فومیتیو أن: 

إلى  النفاذبشأن مسألة  حق المؤلفأحكام 
المعلومات وإعادة استخدامھا یمكن أن تكمل 

 "2"بشكل صحیح أوجھ القصور في ھذه األحكام؛ 
أن تضمن شفافیة المؤسسات  غيبنالقوانین التي ی

ى إل النفاذالعامة وتعطي المواطنین حق 
المعلومات ربما تكون أكثر أھمیة من تلك 

المتعلقة بحق المؤلف في القضایا المذكورة 
ینبغي أن تسھل االختیارات التي و "3"أعاله؛ 

یتعین اتخاذھا فیما یتعلق بقانون حق المؤلف 
إلى معلومات القطاع العام وإعادة  النفاذ

 استخدامھا.

وأعقب الجزء التمھیدي للمؤتمر أربع  .136
ناظر المجاالت حاكي موضوعیة تنقاش جلسات 

حسب  جلسات النقاشالمواضیعیة األربعة. وجرت 
 التسلسل الزمني على النحو التالي:

 دور المحفوظات

 المتحدثون

 دور المحفوظاتبالخاصة  النقاشأدار جلسة  .137
 ت المشاركین التالین:ضمّ الدكتور كینیث كروز و

غودینغ، موظفة  السیدة شارون ألكسندر "1"
سجل، جامعة أمین ال ةمساعد/يجامعالف رشیاأل

 ویست إندیز، وانستید، بربادوس
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أرشیف مؤسسة ا، مدیر ضالسید جامع بی "2"
 المغرب، الرباط

السید أرنو بوفورت، نائب المدیر العام  "3"
ومدیر الخدمات والشبكات، مكتبة فرنسا 

 الوطنیة، باریس

، أستاذة جان مونیھ كيالسیدة فالیریا فال "4"
ر األوروبیة، الجامعة في سیاسة االبتكا

 األوروبیة في روما، روما

السیدة إیزاسكون ھیروجو، مدیرة المكتبة  "5"
الصحیفة، األرشیف العام لألمة، سانتو  -

 دومینغو

مؤسسة السید بول كیلر، مستشار سیاسي،  "6"
Europeanaأمستردام ، 

السیدة إلیسا غارسیا برییتو، مركز  "7"
معلومات المحفوظات الوثائقیة، اإلدارة 
الفرعیة العامة ألرشیف الدولة، وزارة 

 الثقافة والریاضة، مدرید

السید ساندر فان دي ویل، رئیس القسم  "8"
 ، أمستردامPictorightمؤسسة القانوني، 

إلى جنب مع المساھمین التالیین من  جنباً 
 الندوات اإلقلیمیة:

ق عارف، المدیر التنفیذي، ثاالسید می "9"
 دمكتب الملكیة الفكریة، إسالم أبا

حق ، مدیرة كیتسینج موناتسيالسیدة  "10"
 غابورون، المؤلف

السید كالودیو أوسا روخاس، رئیس قسم  "11"
 الحقوق الفكریة، سانتیاغو دي شیلي
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 ات النقاشجلس

مواد األرشیفیة الالمناقشة: التقاطع بین  ایةبد
 حق المؤلفو

السؤال األساسي األولي عند متابعة إن  .138
ھو دور المحفوظات ل حق المؤلفقضایا استثناءات 

األرشیفیة محمیة بموجب  المصنفاتما إذا كانت 
أشار الوسیط إلى وقد أم ال.  حق المؤلفقانون 

المفروضة  التقییداتأن مناقشة االستثناءات و
فقط إذا كانت ستكون وجیھة على حق المؤلف 

ھذا ویجاب. باإلاإلجابة على السؤال األساسي 
االجتماعات خالل المناقشات برز في السؤال الذي 

سھل اإلجابة علیھ ألسباب مختلفة. ت ال ،اإلقلیمیة
لمواد أن ا یمكن اعتبارفي بعض الحاالت ف

األرشیفیة تشمل إما المواد القدیمة التي انتھت 
صالحیة حق المؤلف فیھا لفترة طویلة أو مواد 

حق ھل أبدا كموضوع لؤالقطاع العام التي لم ت
ما "حالتان سھلتان" في المقام األول، وھ المؤلف

لموضوع ھذا المؤتمر. بینما بالنسبة للبعض 
اعتماًدا على عدد من العوامل، لن تكون واآلخر، 

ة، مما قد یكون لھ تأثیر سھولاإلجابة بھذه ال
 مھم على النقاش الحالي.

ة على ھذا السؤال لسأعضاء الج ودمن ردو .139
األساسي، سلطت المناقشات الضوء على مختلف 

المتبعة في تنفیذ المھام األساسیة األسالیب 
المتعلقة بالمواد األرشیفیة كجزء من التراث 

الوطني: اإلطار القانوني والممارسات التعاقدیة 
 نب اإلدارة الجماعیة.اوالترخیص إلى ج

على الرغم من أن الكثیر من المواد في و .140
حق المجموعات األرشیفیة قد ال تتمتع بحمایة 

كبیًرا من المجموعات تخضع ، إال أن قدًرا المؤلف
 ذكراتتشمل المحفوظات مفقد . حق المؤلفل

. ھمتحظاالوم ھمالمؤلفین المشھورین ومراسالت
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في حال كانت مكونات التاریخ، ووتلك عناصر من 
في أي وقت خالل المائة عام الماضیة، ابتكرت قد 

حق أن تكون تحت حمایة ب قوياحتمال فھناك 
 في بعض الوالیات القضائیة. المؤلف

الحاالت السھلة: المواد األرشیفیة خارج نطاق حق 
 المؤلف قانونیًا

فئة بالنسبة لة أن لسأوضح بعض أعضاء الج .141
المواد األرشیفیة التي دخلت إلى الملك العام 

بموجب القانون مع انتھاء مدة حق المؤلف، 
، حق المؤلفھناك قابلیة لتطبیق قواعد فلیست 

م ال حاجة لالستثناءات والتقییدات لھذه ثومن 
 المواد.

المحفوظات في ھذه الحالة، ینفذ أمین و .142
جمیع األنشطة المتعلقة بمھمتھ دون أي ترخیص 

، بما في ذلك النسخ التناظریة أو حق المؤلفب
ألغراض البحث والتعلیم  النفاذالرقمیة للحفظ و

 وكذلك إعادة االستخدام التجاري.

األمثلة التي قدمھا أدناه بعض  دریو .143
عضاء لطرق تقییم المواد األرشیفیة في المجال األ

 العام.

تحلیالً شامالً لتقییم  Europeanaة مؤسسأجرت  "1"
ل كتشحالة حق المؤلف للمواد األرشیفیة التي 

لتحدید المواد  ،جزًءا من مجموعاتھا
أن ھا ذكر ممثلوي الملك العام. موجودة فال

أشیر الملك العام في موجودة الھذه المواد 
باسم "الحاالت السھلة" لغرض الرقمنة ألیھا 
 عبر اإلنترنت. النفاذومنح 

حق استناًدا إلى منطق مماثل لتقییم حالة  "2"
للمواد األرشیفیة، أوضح ممثل  المؤلف

 المصنفاتالمكتبة الوطنیة الفرنسیة أن 
في موجودة  1920التي تم إنشاؤھا قبل عام 
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"ھناك  ،نتیجة لذلك، وذ زمنمنالملك العام 
ومنح  المصنفاتحریة كاملة لرقمنة" مثل ھذه 

، إلیھا في جمیع أنحاء العالم النفاذ
 .بالنسبة للمؤسسة

عن نھج أرشیف المغرب مؤسسة ممثل أبلغ  "3"
بدیل لتحدید المواد األرشیفیة خارج حق 

 ااسعونوعان ھنالك المؤلف. ووفًقا لھ، 
سات من المؤسسات األرشیفیة، المؤسالنطاق 

بالنسبة للمؤسسات والعامة والخاصة. 
خ انساستالعامة، "لم تكن ھناك مشكلة" في 

 .حفظمثل ھذه المصنفات للقیام بأنشطة ال

حق المؤلف، أو ما حمایة  انتھاءإن تحدید  "4"
القطاع العام، لیس صنع إذا كان العمل من 

وقد بالمھمة السھلة في كثیر من األحیان. 
اإلنشاء األصلي تاریخ التحقیق في ذلك یتطلب 

ذلك یمكن أن یعتمد وللعمل وتاریخ نشره. 
على حقائق البحث وظروف العمل التي لم تعد 

بمسألة الملك معروفة. ونتیجة لذلك، یحیط 
 قدر كبیر من عدم الیقین.العام 

حاالت أكثر تعقیًدا: مواد أرشیفیة یحتمل/یفترض 
 أنھا ال تزال تحت حمایة حق المؤلف

رب المتنوعة في تحقیق مھمة التجا تحدد .144
األرشفة عند التفاعل مع المواد األرشیفیة التي 

 .حق المؤلفزال تحت حمایة ھا ال تیحتمل أن

، فإن تقییم Europeanaمؤسسة  وفًقا لممثل .145
للمواد األرشیفیة یحدد "أین  حق المؤلفحالة 
فقد تمت كما ذكر أعاله، وحق المؤلف". دور یبدأ 
في ّدر أنھا األرشیفیة التي قرقمنة المواد أوالً 
 مؤسسة في البلدان الممثلة من خالل العام كالمل

Europeanaبسبب عدم الیقین القانوني ن . ولك
فیما یتعلق بالحاجة المحتملة للحصول على إذن 

من القرن  المصنفاتمن أصحاب الحقوق، فإن 



SCCR/40/2 
59 
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

ما یتعلق فیالعشرین ممثلة تمثیال ناقصا 
عبر اإلنترنت على سبیل المثال، مما  النفاذب

أدى إلى الظاھرة المعروفة باسم الثقب األسود 
 في القرن العشرین.

 ،ةلسُتظھر النھج التي ناقشھا أعضاء الجو .146
مع ھذه الفئة من أمناء المحفوظات ل امععند ت

 مھمة: اختالفات ،المواد األرشیفیة

 حق المؤلفطریقة نظام مزدوج مع قوانین 
 لثقافيوالتراث ا

مثال على التفاعل بین قانون التراث ذكر  .147
قانون وھو  ،الثقافي وتشریعات حق المؤلف

التراث الثقافي والمناظر الطبیعیة إلیطالیا 
الذي ینظم التراث الثقافي. وصرح ممثل وزارة 
التراث الثقافي اإلیطالیة بأن قانون التراث 

الثقافي والمناظر الطبیعیة "یوسع نطاق ومدى 
والرقمنة" ألغراض المصلحة  النفاذنساخ واالست

بالنسبة لنشاط الحفظ، أجاز القانون والعامة. 
االستنساخ والتحقق من الوقت المناسب وتقییمھ 

على وجھ التحدید باعتباره وظیفة أساسیة 
للتخفیف من  لكذولمؤسسة التراث الثقافي. 

قانون أن الأوضح الممثل ومخاطر التقادم. 
 النفاذا أغراًضا أخرى لمنح أیضً أدرج المذكور 

الرقمي، الذي كان في األساس  النفاذ انھمو
ألغراض البحث. ومع ذلك، "في حالة التداخل 

 والتعارض، یسود حق المؤلف".

قانون التراث الثقافي المغربي ویشمل  .148
إلى جمیع المواد  النفاذتشریًعا خاًصا ینظم 

. وذكر ممثل فقط األرشیفیة ولكن لألغراض البحثیة
"لتلبیة المطالب صدر القانون أن أرشیف المغرب 

 التي أثارتھا جامعات البالد".

م قانون التراث الثقافي الفرنسي قدّ و .149
)Code du patrimoine تطبیًقا مختلًفا لتشریعات (
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التراث الثقافي من خالل النص على نظام إلزامي 
أن تكون عالیة  ینبغيللودائع القانونیة التي 

ذكر ممثل وودة ومطابقة للنسخ المتداولة. الج
ن ھذا القانون غطى أالمكتبة الوطنیة الفرنسیة 

یحدد شكل ونشاط الحفاظ على التراث الثقافي. 
اإلیداع القانوني كیفیة الحفاظ على المادة 

ھناك أحكام وإلیھا.  النفاذوطرق منح حق 
إلى المواد  النفاذاستثناءات عامة تسمح ب

موقع لغرض التعلیم والبحث الرقمیة في ال
 للجمھور المعتمد لدى المؤسسة.

ولوحظ أن قلة من البلدان قد اعتمدت  .150
العدید من ھذه التدابیر العریضة لدعم المصلحة 

 األرشیفیة. إلى المجموعات النفاذالعامة في 

أحكام استثناء محددة أو عامة في سّن طریقة 
المواد تشریعات حق المؤلف الوطنیة للحفاظ على 

 إلیھا النفاذاألرشیفیة و

عن رأي ویست إندیز أعربت ممثلة جامعة  .151
أن استثناءات حق المؤلف ضروریة مفاده 

للمجموعات التي تضم معلومات القطاع العام 
وسجالت القیمة االستداللیة. ویرجع ذلك أساسًا إلى 

أن "عدًدا قلیالً جًدا من العناصر الموجودة في 
 لھا أي قیمة تجاریة والمثل ھذه المحفوظات 

 75"حوالي ن ل منھا" كنتیجة ألضئیینشر سوى عدد 
في المائة من السجالت المحفوظة في األرشیف، ال 

أن ھناك  ةالممثل ت". وذكرھایمكن تعقب مالكی
حاجة إلى استثناءات محددة من حق المؤلف 

لمعالجة مشاكل حق المؤلف الممیزة المتعلقة 
صنفات غیر التجاریة بالمصنفات الیتیمة والم
 والمصنفات غیر المنشورة.

أن ویست إندیز جامعة  ةممثل توأوضح .152
المؤسسات األرشیفیة تحتفظ بمجموعات كانت 
"أعماًال فریدة" تقدم أدلة ومعلومات مثل 
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"السجالت المتراكمة للحكومات والشركات 
والجمعیات الخیریة واألسر واألفراد" وأن مثل 

جودة في العدید من ھذه المجموعات ستكون مو
األشكال مثل "الرسائل والمذكرات ورسائل البرید 

اإللكتروني والبیانات المالیة والصور ومقاطع 
الفیدیو والخرائط والمواقع اإللكترونیة". 

، فإن ھذه المواد ستتاح للجمھور ةووفًقا للممثل
ق االستثناءات یبتطبطریقة منصفة فقط من خالل 

 لف.على حق المؤ التقییداتو

في ذكرت ممثلة األرشیف العام للدولة و .153
تجربتھا في التعامل مع من خالل سانتو دومینغو، 

ن من الصعب منح حق أمواد أرشیفیة معقدة، 
للمستخدمین على الرغم من وجود أحكام  النفاذ
ألن ھذه األحكام غیر واضحة وتخضع  ،استثناء
 للتفسیر.

دارة طریقة اآللیات التعاقدیة و/أو الترخیص واإل
 الجماعیة لتسھیل استغالل المواد األرشیفیة

 حالة اتفاقیات المانحین

فیما  ةمن بین وسائل إخالء الحقوق المحتمل .154
الطریقة فتبرعات باألرشیفات الخاصة، الیتعلق ب

تعتمد على  ، على ما یبدو،األكثر أماًنا
ھا بشأنالتفاوض جرى اتفاقیات المانحین التي 

مؤسسة الوقت الحصول على المواد األرشیفیة بین 
تنص االتفاقیة على ووالجھة المانحة للمواد. 

واألنشطة األخرى ذات  النفاذشروط الرقمنة و
 الصلة.

طلب أرشیف المغرب یوبحسب ممثل المغرب،  .155
من الجھة المانحة توقیع اتفاقیة تنص على شروط 

ة في استخدام المواد األرشیفیة الخاصة المودع
رقمي ألغراض نسق المؤسسة، بما في ذلك النسخ في 

تحدد شروط االتفاقیة أیًضا ما إذا كان والحفظ. 
 ألغراض تجاریة. النفاذیمكن منح حق 
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من الضروري فوفًقا لممثل إسبانیا، و .156
التأكد من احتواء اتفاقیات الجھات المانحة 

 مما ،على بند محدد لمعالجة نقل حق المؤلف
نشطة الخاصة األمحفوظات من تنفیذ یمكن أمین ال

 لألغراض التجاریة. النفاذبالحفظ و

أن صك ویست إندیز جامعة  ةممثل تذكرو .157
على اتفاقیات المانحین،  الھبة المطلق مفضلٌ 

السیطرة الكاملة على المجموعات من ألنھ یعطي 
حق . وھذا یعني نقل المحفوظاتقبل مؤسسة 

كما أوضح ممثل المجلس  ،لصالح المؤسسة المؤلف
لصالح الھبة سھل صكوك وتالدولي لألرشیف. 

إلى المواد  النفاذالمؤسسات األرشیفیة نشاط 
 األرشیفیة ألغراض تجاریة.

اتفاقیات المانحین فقد تطرح ومع ذلك،  .158
 ،بعض األحیان بعض التحدیاتفي  صكوك الھبةو

ا ذكر ممثل المغرب وممثل المجلس الدولي حسبم
الممكن دائًما التأكد من أن فمن غیر لألرشیف. 

لمواد األرشیفیة ھو الشخص ل حق المؤلفمالك 
حق الذي یتبرع بالمواد األرشیفیة وینقل 

قد یكون ھناك أیًضا أكثر من مالك و. المؤلف
 في المواد األرشیفیة. حق المؤلفواحد ل

أوضح ممثل المغرب ھذه التحدیات في  .159
 حالتین:

تقریر غیر  10,000 تم التبرع بمجموعة من "1"
منشور من تألیف عالم األنثروبولوجیا الشھیر 

ھو ما برز كان السؤال الذي ودیفید ھارت. 
إذا كان یمكن افتراض أن المتبرع بالمجموعة 

للمجموعة لغرض اتفاقیة  حق المؤلفھو مالك 
 المانح.

مجموعة تسجیالت أرشیفیة لشخص بتبرع التم  "2"
وتیة كانت تضمنت المجموعة تسجیالت صومتوفى. 

ولكن  ،كلمات أغانیھا ملًكا للشخص المتوفى
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شركة التسجیل ل كونمن المحتمل أیًضا أن ت
. وقد أثار ھذا مرة أخرى مسألة فیھاحقوق 

لغرض  حق المؤلفافتراض ملكیة المانح ل
 اتفاقیة المانح.

كشفت المناقشة عن مشاكل أخرى تتعلق و .160
اتفاقیات فباالعتماد على اتفاقیات المانحین. 

المانحین لھا أثر إنشاء قواعد مختلفة 
إذا كان فالمجموعات المختلفة.  اتالستخدام

أرشیف واحد یحتوي على آالف المجموعات التي تم 
بھا أو شراؤھا، فسیخضع األرشیف وجمیع التبرع 

الباحثین والطالب والناشرین للعدید من شروط 
 االستخدام المختلفة المسموح بھا.

ن االستثناءات بشأات الویبو تكشف دراسو .161
والتقییدات أن بعض البلدان تصرفت لمنع 

االتفاقات المقیدة للمانحین من خالل حظر العقود 
التي تدعي تجاوز أي من االستثناءات. وبالتالي، 

بعمل نسخ المحفوظات  دارإذا سمح استثناء ل
أو اتفاقیة  -عقد الشراء  تیحللحفظ، فقد ال ی

أو وكالء المحفوظات اء منع أمن -المانحین 
 حقوق القانونیةالمن ممارسة المحفوظات 
من الدول األعضاء فقط عدد قلیل و. الواردة فیھ

 لدیھ مثل ھذه األحكام في قوانین حق المؤلف.

الترخیص من خالل منظمات اإلدارة  أنظمةطریقة 
 الجماعیة

من المناقشة، بدا أن بعض منظمات اإلدارة  .162
بعض إلى لجمھور نفاذ ال تسھیتستطیع الجماعیة 

التي ، حق المؤلفالمواد األرشیفیة المحمیة ب
عن طریق رقمنة  ،تحتفظ بھا المؤسسات األرشیفیة

ھذه  تمقدّ ومن خالل اتفاقیات الترخیص.  المصنفات
 .التقییداتالطریقة كبدیل لنھج االستثناءات و

 من نھج الترخیص الذي تبنتھھدف كان الو .163
إلى  النفاذھو إتاحة  Pictorightمؤسسة 
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في حین عبر اإلنترنت ولیس في الموقع،  المصنفات
في  النفاذبشكل عام على ینص قانون ھولندا أن 

، وھي منظمة حقوق Pictorightعزز توالموقع. 
مؤلفي الفنانین المرئیین في ھولندا، اإلدارة 

رغم التمویل الكبیر إذ  ،ممكن الجماعیة كحلٍ 
رشیف لرقمنة مجموعاتھا الذي یقدم لمؤسسات األ

في ھولندا، إال أن التشریع الوطني ال یمكنھ 
لجمھور. لمعالجة مسألة إتاحة تلك المجموعات 

اتفاقیات ترخیص مع مؤسسات  Pictorightأبرمت و
مع أرشیفیة ألعمال الفنانین الذین تمثلھم، 

ھو التعویض و. ینمثلغیر المتقدیم تعویض ل
األرشیفیة، التي بمثابة درع قانوني للمؤسسات 

في حالة قضایا  Pictoright ستشیرأن ت ھایمكن
الملكیة، مع السماح للجمھور باالستمتاع 

الرقمنة ما سبق سّھل ویبمجموعات األرشیف. 
 Pictorightألن والجماعیة للمواد األرشیفیة. 

مثل الفنانین المرئیین، فقد أدى ذلك إلى ت
لكن و زیادة عدد الصور المتاحة على اإلنترنت.

تحدیات تواجھ إدارة المواد عن ذلك شأت ن
ما أتاحت حیناألرشیفیة من خالل اإلدارة الجماعیة 

غیر أعمال مؤلفین بعض المؤسسات للجمھور 
عن ذلك نتج و ،Pictorightفي مبادرة  ینمشارك

 رفع دعاوى قضائیة.

اختالًفا كبیًرا عن  Pictorightیختلف مثال و .164
یقتصر إذ معظم التراخیص الجماعیة األخرى. 

الترخیص الجماعي بشكل عام على استخدام 
المصنفات المرخصة للجماعة من قبل أصحاب 

تعویًضا  Pictorightتقدم والحقوق الفردیة. 
على النقیض من ذلك، تطلب ولحمایة المستخدمین؛ 

تخدم منح بعض الوكاالت الجماعیة األخرى من المس
 المرخص تعویًضا.

عن أن ویست إندیز جامعة  ةممثل توأعرب .165
الترخیص الجماعي قد ال یكون مناسًبا لنفس السبب 
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غیر  الھبةصكوك عل اتفاقیات المانحین ویج الذي
بسبب كمیة ومناسبة أیًضا كما ھو مذكور أعاله. 

في المائة من  75السجالت غیر المنشورة (في 
ینطبق ول تتبع المؤلفین. الحاالت)، من المستحی

في ھذه فنفس الشيء بالنسبة للمصنفات الیتیمة، 
الحالة ستشكل محاولة العثور على أصحاب الحقوق 

 المصنفاتالعدید من ھناك دائًما وعقبة كبیرة. 
التي تقع خارج نطاق أي ترخیص، وھناك دائًما 
أرشیفات ومنظمات أخرى ال تستطیع تحمل تكلفة 

 الترخیص.

 جدید لآللیات الھجینةمنظور 

ھمة األرشفة للحفظ ومنح ممكن تحقیق ی .166
، بما في ذلك األنشطة المتعلقة برقمنة النفاذ

بعض المواد األرشیفیة التي كانت خارج نطاق 
ألحكام من االتجارة، من خالل آلیة مختلطة 

 واتفاقیات االستثناء.

 يمؤلففإن ، Europeanaوفًقا لتجربة  .167
ذات  المصنفاتتجارًیا أو غیر المتاحة  المصنفات

 إلتاحتھا نیسعید"یكونون العمر التجاري القصیر 
في بعض  حق المؤلفطلب نظام ی" بینما في األغلب

محمیة وغیر  المصنفاتالبلدان أن تظل ھذه 
أثناء معالجة "عدم االتساق ومتاحة للجمھور. 

في اآللیة  Europeana، فكر ممثل ھذاالمنطقي" 
یھا في توجیھ االتحاد المختلطة المنصوص عل

األوروبي بشأن السوق الرقمیة الموحدة. ووفًقا 
لھ، من السابق ألوانھ استخالص النتائج أو 
الدروس ألن التوجیھ األوروبي كان في طور 

التنفیذ في التشریعات الوطنیة للدول األعضاء 
في االتحاد األوروبي وسیستغرق األمر عامین إلى 

الدروس أو النتائج ثالثة أعوام قبل استخالص 
 األولى.



SCCR/40/2 
66 
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

مراعاتھا في طبقات القوانین  ینبغيعوامل أخرى 
 المتشابكة لتنظیم المواد األرشیفیة

 حق المؤلفالتقاطع بین النظام القانوني ل
وقانون التراث الثقافي واألنظمة القانونیة 

 األخرى

لمغرب، أنھ بالنسبة اصرح ممثل أرشیف  .168
"أعمال المجتمع"، للمواد األرشیفیة التي تشمل 

من المناسب فھم االختالفات في النھج الوطني لكل 
 تلك المصنفات بلد فیما یتعلق بأنشطة حفظ

 .یھاإل النفاذو

وأضاف الممثل من إفریقیا الذي تحدث أیًضا  .169
ة النقاش ھذه جلسفي وقت سابق في المؤتمر، إلى 

من خالل التعلیق من الجمھور. وذكر أن السیاسة 
إلى مواد  النفاذبلد ستحدد عوامل  الوطنیة لكل

معینة. وشدد على أھمیة القوانین الوطنیة 
المختلفة مثل الحق في المعلومات وحقوق 

الخصوصیة، بما في ذلك حقوق اإلنسان أو حتى 
 حق المؤلفالتزامات األمن القومي على اعتبارات 

 للوصول إلى ھذه المواد.

 وقوانین البیاناتمؤلف حق ال

وصفیة للمجموعات األرشیفیة: البیانات ال .170
في  حق المؤلفتمت معالجة مسألة ملكیة 

البیانات الوصفیة للمجموعات األرشیفیة من قبل 
رًدا على سؤال طرحھ ممثل النقاش ة لسأعضاء ج

قدم ممثل وزارة التراث والھند من الجمھور. 
الثقافي في اللجنة الدائمة لحق المؤلف في 

الفرید الخاص  إیطالیا مثاالً على القانون
بحمایة قواعد البیانات في االتحاد األوروبي 
والذي سیكون قابالً للتطبیق على البیانات 

الوصفیة بعیًدا عن قابلیة تطبیق أحكام 
 .االستثناءات والتقییدات
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استطاعوا  أنھم Europeanaذكر ممثل و .171
إنشاء نظام قابل للتشغیل البیني عبر الوالیات 

عبر اإلنترنت إلى التراث  النفاذالقضائیة یسھل 
الثقافي بسبب التخلي عن ملكیة حق المؤلف في 
البیانات الوصفیة من خالل االتفاقات و"ضمان 

مجموعة مشتركة یمكن استخدامھا من قبل  ھاأن
 .الجمیع"

أثار ممثل شیلي مسألة قابلیة التشغیل و .172
 البیني لبیانات المواد األرشیفیة بمرور الوقت.

 عمل نسخ آمنة

األرشیف العام لألمة، سانتو  ةممثل تدثحت .173
دومینغو، عن الحاجة إلى الحصول على نسخ آمنة 

لغرض ضمان توافر المعلومات عن تاریخ 
شاركت ممثلة جامعة ویست و. ھموتراث المواطنین

إندیز تجربتھا في التعامل مع مجموعة أرشیفیة 
غیر مكتملة باإلشارة إلى المجموعة األرشیفیة 

جالت األصلیة لمواطني جزر الھند التي تضم الس
ت كیفیة مقابلة األشخاص وضحالغربیة. وأ

المعنیین وتسجیل إفاداتھم من أجل سد الثغرات 
نظام ویست إندیز كان لدى جامعة وفي المجموعة. 

المواد األرشیفیة لتقییم الوقت  فحصمطبق ل
ھناك أیًضا مسؤول والمناسب لنشاط الحفظ. 

م الجداول الزمنیة تقییب كلفحمایة/صیانة م
 للقیام بالتدخالت المختلفة.

 أفكار للنظر منبثقة عن المؤتمر

أبرزت المناقشات المستویات المختلفة من  .174
في مھمة  حفظالتعقیدات المرتبطة بكل نشاط 

ظھرت بعض القضایا التي تحتاج إلى واألرشفة. 
مزید من العمل على المستوى الوطني أو الدولي 

 على النحو المبین أدناه.من خالل المناقشات 
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 أكثر تحدیًدا في القانون: تقییداتاستثناءات و

ستثناءات أكثر تحدیًدا في او تقییدات .175
عدم الیقین حاالت بعض لتوضیح الالقوانین تستحق 

القانوني للمسائل المتعلقة باالستنساخ 
وكذلك  ،(التناظري والرقمي) لنشاط الحفظ

في  النفاذ رقمي لنشاط توفیرنسق االستنساخ في 
 الموقع وخارجھ وعبر الحدود.

 تحدید التعرفة:

برزت فیما یتعلق باستغالل المحفوظات،  .176
نفاذ للتحدید التعرفة بقضیة أخرى مھمة تتعلق 

خیار إلى  ،Pictorightأشار ممثل وواالستغالل. 
لتنویع التعریفات بناًء على طبیعة المواد 
خیص األرشیفیة. وأوضح ذلك بالقول إن رسوم التر

ألرشیف الصحف ستكون أقل بكثیر من رسوم األنواع 
األخرى من مواد األرشفة التجاریة وأن التعرفة 
ستزید عندما ُیعاد استخدام المواد األرشیفیة 

ألغراض تجاریة. ومع ذلك، وكما أشار ممثل 
معقد خاصة في أمر باكستان، فإن وضع التعریفات 

أصحاب البلدان النامیة، مع مفاوضات مطولة مع 
 المصلحة المعنیین.

 اآللیات الھجینة:

المزیج المثیر  Europeanaذكر ممثل  .177
قد فلالھتمام لنظام االتحاد األوروبي الحالي: 

توصل المشرع في االتحاد األوروبي إلى مزیج من 
االستثناءات نھج قائم على الترخیص ونھج 

في المناطق التي ال توجد فیھا  والتقییدات
. ومن الواضح أن مثل ھذه جماعیةمنظمات إدارة 

تبین ، كما تحتاج إلى مزید من العمل اآللیات
لمعرفة ما إذا كان حًال قابالً و، أثناء المناقشة

للتطبیق مناسًبا للغرض لحل مشكالت محددة مثل 
غیر  المصنفاتخارج نطاق التجارة و المصنفات

 الیتیمة وما إلى ذلك. المصنفاتالمنشورة و



SCCR/40/2 
69 
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

 المحفوظات:مسؤولیة أمین 

مسألة أخرى تحتاج إلى مزید من ذكرت  .178
 مناءالتطویر وھي المسؤولیة المحتملة أل

المحفوظات في تنفیذ مھامھم والوسائل الممكنة 
 مخاطر.الللتخفیف من 

 دور األداة:

قانون شامل على وضع أید ممثل باكستان  .179
مستوى الویبو مع مبادئ توجیھیة محددة وواضحة 

نھا الخاص فیما یتعلق للبلدان لتطویر قانو
 بالتقییدات واالستثناءات المتعلقة بالمحفوظات.

 :المحفوظاتتوفیر أدوات عمل ألمناء 

ر أدوات العمل یتوفأن ذكر ممثل إسبانیا  .180
معرفتھم ووعیھم یثري المحفوظات  مناءأل

 بالقضایا المتعلقة بحق المؤلف.

 القضایا العابرة للحدود:

. ةجزأمالمجموعات الرشیفیة في األمواد ال .181
ة جزأمالة مسألة المجموعات لسجالناقش أعضاء 

لحدود یصعب التوفیق ل ةبراعمسائل ر یثتالتي 
اتفاق دولي وضع بینھا. ودعا ممثل بنما إلى 

جامعة  ةممثل تطالبولالستخدامات عبر الحدود. 
داة كأ مبادئ توجیھیةوضع بویست إندیز 

 للمساعدة في المفاوضات الضروریة.

 تاحفالم

 المتحدثون

أدار الجلسة الخاصة بالمتاحف الدكتور  .182
ت المشاركین التالیة ضمّ مو وھایانیف بن
 أسماؤھم:



SCCR/40/2 
70 
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

، مساعد مدیر إدارة يالسید فادي بستان "1"
 البحوث والمقتنیات، متحف اللوفر، باریس

السید خایمي كاسترو، مستشار قانوني، قسم  "2"
العقود بمكتب الشؤون الثقافیة، مصرف 

 المركزي، بوغوتاكولومبیا 

السیدة آنا دیسبوتیدو، مستشارة قانونیة،  "3"
متاحف الفن المعاصر والحدیث، ثیسالونیكي، 

 الیونان

السید راینر إیش، فنان، دوسلدورف،  "4"
 ألمانیا

یغیل، مدیرة متحف إالسیدة فاطمة نایت  "5"
 باردو الوطني، تونس

، ینناشركبیر الالسید كریستوفر ھدسون،  "6"
)، نیویورك، MoMAمتحف الفن الحدیث (

 الوالیات المتحدة األمریكیة

السید تییري میالرد، المدیر القانوني  "7"
فنون الجرافیك والفنون  يؤلفملجمعیة 

 )، باریسADAGPالتشكیلیة (

السید غوستافو مارتینز دي ألمیدا،  "8"
مستشار متحف الفن الحدیث في ریو دي 

 جانیرو، ریو دي جانیرو، البرازیل

رئیسة قسم العقود  السیدة كاتیا بینزون، "9"
بمكتب الشؤون الثقافیة، مصرف كولومبیا 

 المركزي، بوغوتا

السیدة ریما سلحي، مدیرة الشؤون  "10"
القانونیة والسیاسات، جمعیة حقوق التصمیم 

 )، لندنDACSوالفنانین (

السید أسیب توبان، أمین متحف ماكان  "11"
 محاضر، جاكرتاأستاذ و
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السیدة لینا توكیال، األمینة العامة  "12"
 لجمعیة المتاحف الفنلندیة، ھلسنكي

السیدة مارینا تسیغولیفا، رئیسة الخدمات  "13"
القانونیة، متحف األرمیتاج الحكومي، سانت 

 بطرسبرغ، االتحاد الروسي

نب المساھمین التالیین من الندوات اإلى ج
 اإلقلیمیة:

السیدة دیانة بحر الدین، مستشارة  "14"
قانونیة أولى، مكتب الملكیة الفكریة، 

 غافورةسن

السیدة سیلفیا لیتیسیا غارسیا  "15"
 سیتي ، غواتیماالحق المؤلفھیرناندیز، مكتب 

السید ھیزیكیل أویرا، مستشار الملكیة  "16"
)، KECOBOالفكریة، مجلس حق المؤلف الكیني (

 نیروبي

 ات النقاشجلس

وفي معرض سرده لألنشطة العدیدة التي تعد  .183
جزًءا من مھمة المتحف لرعایة التراث الثقافي 

على بعض الخصائص مدیر الجلسة ونقلھ، أكد 
 حق المؤلفالمحددة الناشئة عن تقاطع قانون 

الخصائص المحددة ھي ھذه إحدى ووتلك األنشطة. 
حق أن المتحف یقوم بأنشطتھ إما كمستخدم ل

. بحق المؤلفبتكر ألعمال محمیة أو كم المؤلف
خر بالتداخل الوظیفي المحتمل في نشاط آ بطتریو

بعض المتاحف باإلضافة إلى األنشطة الرئیسیة 
للمتحف، على سبیل المثال، مع مؤسسة أرشیفیة 

ما یشرع المتحف في تنفیذ التوثیق وأرشفة حین
 مكتبة في مبنى المتحف.وجود عند  وأ المصنفات

) في MoMAف الفن الحدیث (ذكر ممثل متحو .184
الوالیات المتحدة األمریكیة أن المكتبة واألرشیف 
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یتعایشان داخل المتحف، وینظم كل منھما 
ن السؤال فإلذلك، وتھ المؤسسیة الخاصة. امارسم

الذي یستحق التأمل ھو "ما المقدار المتبقي 
 ةحف منفصلامتال ةلأسمون تكالذي یتطلب أن 

 تماًما؟"

ون خبراتھم العملیة في تبادل المتحدثو .185
تنفیذ أنشطة المتحف الذي یمثلونھ على خلفیة 

ت ھذه المناقشة الضوء على دور وسلطصیتین. االخ
 ھاتوضیحالواجب جوانب الأحكام االستثناء و

وإدارة الفنان وأصحاب الحقوق من قبل المتاحف 
من خالل االتفاقات/التراخیص بما في ذلك اإلدارة 

عرض منظور الفنانین، والجماعیة للحقوق. 
باعتباره عنصًرا أساسًیا في أي نقاش یتعلق 

في  حق المؤلفالمحمیة ب المصنفاتباستخدام 
 حف.االمت اتمجموع

التناظریة والرقمیة في مجموعة  حفظ المصنفات
 متحف

متحف األرمیتاج الحكومي في  ةممثل تربط .186
روسیا نشاط الحفاظ على التراث الثقافي 

لرئیسیة لكل من المتاحف باعتباره المھمة ا
ل متحف الفن الحدیث في ریو ممثأشار وواألرشیف. 

دي جانیرو في البرازیل إلى الحفظ الرقمي وصرح 
ھاجر من العالم التناظري سنقائالً: "نحن جمیًعا 

 إلى العالم الرقمي".

 ضرورة االستثناء في حالة الحفظ

متحف باردو الوطني أن  ةممثل توذكر .187
ا وظیفة مؤسسة أرشیفیة، مع المتحف یؤدي أیضً 

مجموعة قیمة من الصور الفوتوغرافیة. وبما أن 
أي أحكام استثناء محددة، فقد تملك  تونس ال

عن أنھ "من الصعب للغایة"  ةالممثل تأعرب
إدارة واجب الحفاظ على مثل ھذه المجموعة 



SCCR/40/2 
73 
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

ل لھذا یموتأشارت إلى الحاجة إلى والواسعة. 
 الغرض.

غواتیماال إلى الملخص الذي  ةمندوب توأشار .188
قدمتھ المجموعة الفرعیة بعد المناقشات في 

أن  توأكد ،الندوة اإلقلیمیة في سانتو دومینغو
استثناءات الحفظ تعني "قبل كل شيء، حق النسخ 

المحدود". وأضافت أن "الحفظ یشمل أیًضا 
أخرى لمنع تقادم الوسائط".  نساقأفي ف یتكیال

روف یمكن للمتحف وتساءلت كیف وتحت أي ظ
 المصنفات ألغراض الحفظ.استنساخ 

 لنسخة في حالة الحفظالوضع القانوني ل

الفرق بین االستنساخ الرقمي والرقمنة  نع .189
ألغراض الحفظ: أشار الفنان األلماني إلى الفرق 

التناظریة ألغراض الحفظ  المصنفاتبین رقمنة 
. وذكر ارقمی والحفظ الرقمي للمصنفات المولدة

لنسخة الرقمیة ھي "توثیق فقط" و"عندما أن ا
یكون لدیك قطعة تماثلیة وتقوم بعمل نسخة، 

 فإنھا تظل نسخة".

تم یبالنسبة إلى عدد النسخ التي و .190
إلى النسخ  شارةفي إإنشاؤھا ألغراض الحفظ: 

المتعددة لألعمال الفنیة األصلیة ألغراض الحفظ، 
لعمل الفني نھایة لالفنان األلماني "ھل تسائل 
أكد مجددًا أن ھناك فرقًا بین النسخة وحیاة؟" 

فإن "عمل نسخة من  حسب رأیھوالمصنف األصلي. و
نسخة من نسخة من نسخة" ھو محاولة لجعل نسخة 

، وتحدیدا عندما یكون وجاھةأكثر  صنفمن الم
 األصلي ذا أھمیة ثقافیة. صنفالم

 مكانة الحقوق المعنویة في عملیة الحفظ

والحقوق المعنویة: صرح  صنفالم ترمیمن ع .191
ممثل متحف الفن الحدیث في ریو دي جانیرو 

بالبرازیل أن من المھم إبالغ زوار المتحف عند 



SCCR/40/2 
74 
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

وفقد األصل أو إتالفھ. وضرب  المصنفات ترمیم
 ىمثاالً على عمل الفنانة لیجیا كالرك المسم

شریط مع بعضھما یدان تفركان  وھو"حوار األیدي" 
تمزق في الشریط األصلي، حصل ما وحین بینھما.

وضعھ المتحف في صندوق بجوار نسخة فیدیو 
الفنان  احترام ضرورةمل. وذكر كذلك علل

على وجھ التحدید في أي أعمال ترمیم  تھواستشار
 المعنویة. قد تؤثر على الحقوق

متاحف الفن المعاصر والحدیث  ةممثل تصرحو .192
فإن الحاجز  ،ر نظریةونظمفي الیونان أنھ "من 
ة" وأن سالمفي ال المعنويھو دائًما حمایة للحق 

المتاحف حریصة للغایة على عدم انتھاك حق 
 .ةسالمال

 اتفاقیات الحقوق المعنویة

متحف الفن الحدیث في ریو دي  صرح ممثالو .193
جانیرو بالبرازیل ومتاحف الفن المعاصر 

أن  ،والحدیث في الیونان، بشكل ال لبس فیھ
 المعنويللحق ج إلى طلب إذن خاص المتحف یحتا

أعطى الفنان ولألصل. ترمیم إلجراء أي  ةسالمفي ال
مثاالً على كیفیة اعتبار ترمیم العمل أیًضا 
بمثابة إنشاء عمل جدید. وشدد على أنھ "من 

 ینبغي، كیف حّیاً األفضل أن تسأل الفنان ما دام 
 ".رّمم عملھأن ی

 مادیةالغیر  المصنفات

صرح ممثل متحف الفن الحدیث في ریو دي  .194
جانیرو بالبرازیل أن المتاحف تتعامل مع 

غیر  المصنفاتالعروض "ومن المفارقات أیًضا أن 
طرح والمادیة تتطلب المزید من االتفاقیات". 

كیفیة قیام متحف بإعارة العروض  بشأنأسئلة 
إلى متحف آخر، وما إذا كان الترخیص سیشمل حق 

ستنساخ أو األداء؟ ووفًقا لھ، فإن العرض أو اال
أیًضا في سیاق األشكال الفنیة وجیھة ھذه األسئلة 
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أو  يناالمب اتالجدیدة، مثل اإلسقاطات على واجھ
 المنحوتات الرملیة أو الجلیدیة.

غیر المادیة،  المصنفاتمواضیع بالنسبة لو .195
فنان في حال رغب ذكر الفنان األلماني أنھ 

 ینبغياء مرة واحدة فقط، األدتقدیم عرض األداء 
 .قراره احترام

اإلبقاء على حق المؤلف المستقل في العمل  نع
 رّممالم

إمكانیة  بشأنطرح مندوب من نیروبي سؤاالً  .196
في حال خاص بھ مؤلف حق  رّممأن یكون للعمل الم

ممثلة  تبذل جھد كبیر ومھارة في ترمیمھ. ورد
 ةقائلمتاحف الفن المعاصر والحدیث في الیونان 

 رممظروف تجعل العمل المحال توافر إنھ في 
 أصلًیا، ستتم حمایتھ.

 استنساخ أعمال في مجموعة متحف

المعارض: ما سبب أھمیة  فھارساالستنساخ لعمل 
 المعارض؟ فھارس

أوضح ممثل متحف الفن الحدیث في ریو دي  .197
المعرض بالقول  فھرسجانیرو في البرازیل أھمیة 

یكون المعرض  ، فلنفھرسك ھنالم یكن  ن"إ
 موجوًدا في المستقبل".

 ،في إندونیسیاماكان  أعرب ممثل متحفو .198
ه أییدعن ت ،أثناء تقدیم وجھة نظر أمین معرض

لممثل متحف الفن الحدیث في ریو دي جانیرو 
مؤقت للنشاط  "المعارض ھي حدث وذكر أن
. في المتاحف الحدیثة والمعاصرة الثقافي"

المعرض لیس فقط  فھرسوبالتالي شدد على أھمیة 
بالنسبة للمتحف ولكن أیًضا للفنان والمعرض 

 نفسھ.
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شدد الفنان األلماني على أن عرض و .199
في مجموعة متحف لھ نفس األھمیة  المصنفات

بالنسبة للفنان كما ھو الحال بالنسبة للمتحف 
 ".دخالً ألنھ یجلب للفنانین "

 رسافھالحاجة إلى استثناءات في إعداد 
االستثناءات الرئیسیة  ىحدإ يرض: ھل ھاالمع

 حف؟االمحددة الضروریة للمت

أعرب ممثلو متحف الفن الحدیث في ریو دي  .200
ي إندونیسیا ماكان ف جانیرو بالبرازیل ومتحف

ومتحف األرمیتاج الحكومي في روسیا ومتاحف الفن 
المعاصر والحدیث في الیونان، عن أن أحد 
األحكام االستثنائیة الرئیسیة للمتحف ھو 

في والمعرض.  فھرسستنساخ الخاص لغرض عمل اال
البرازیل، كما ذكر الممثل، كانت الجھود جاریة 

للبحث عن إصالح في قانون حق المؤلف الوطني 
 لیشمل استثناء لفھرس المعارض.

التفاعل بین االستثناءات في تشریعات حق المؤلف 
 .واألحكام في تشریعات التراث الثقافي األخرى

متحف األرمیتاج الحكومي في  ةممثل تصرح .201
روسیا أن ھناك حاجة إلى أحكام استثناء رغم 

وجود تشریع محدد في روسیا ینظم المتاحف 
القطع األثریة في ستنساخ حًقا حصرًیا ال ھاویمنح

الحق الحصري ھذا وفًقا لھا، فإن ومجموعاتھا. 
جزئًیا على األقل".  حق المؤلفھ قانون لقر"یع

في  نون معاصروفنان كیشارحین وذكرت أنھ 
على المتحف أن یطلب إذن الفنانین فالمعارض، 

 .فھرسالستخدام نسخ أعمالھم في ال

آلیات التعاون مع مؤسسات التراث الثقافي  .202
األخرى: في فنلندا، تتمتع المتاحف والمكتبات 

حق ذكر قانون یودور المحفوظات بتعاون قوي و
. الثالثة جمیًعاالمؤسسات  في البلد المؤلف

أوضح ممثل جمعیة المتاحف الفنلندیة أن و



SCCR/40/2 
77 
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

فنلندا أطلقت مشروًعا یسمى المكتبة الرقمیة 
) جمع مواد المتاحف ودور 2017-2008الوطنیة (

المحفوظات والمكتبات وجعل المواد في متناول 
 الجمھور.

وجود إلى من سنغافورة  ةالمندوب تشاروأ .203
أحكام خاصة بالحفاظ على المتاحف في قوانین 
التراث الثقافي لدول منطقة آسیا والمحیط 

الھادئ. وأعربت عن أن ھذه األحكام متوازنة 
و"تأخذ في االعتبار مصالح جمیع األطراف 

المعنیة، بما في ذلك أصحاب الحقوق وكذلك 
حتى عند إدخال أحكام استثناء ، المتاحف"

 .مماثلة في التشریع الوطني لحق المؤلف

 عوامل في االعتبار

 من ثالث خطوات وأحكام االستثناء اختبار

ممثلة متاحف الفن المعاصر والحدیث  قالت .204
 فھارس"لقد سمعنا الكثیر عن  :في الیونان

المعارض ولكن لیس االختبار المكون من ثالث 
خطوات"، وأكدت على قابلیة تطبیق االختبار 

المنصوص علیھ في  - المكون من ثالث خطوات
في  - لمؤلفحق ا ةمعاھدلالمعیار الدولي 

ن وشددت على أ، حق المؤلفاستثناءات وتقییدات 
أال یضر بمصلحة المؤلف، وھو ما  ینبغياالستثناء 

التي سیحدث في حالة بیع حجم كبیر من الفھارس 
 ستخدم أعمالھم.ت

 ؟فھرسماذا عن الربحیة المحتملة لل

صرح ممثل متحف اللوفر في فرنسا أن عدد  .205
یمكن  فھرسالفنیة المعاد إنتاجھا في  المصنفات

أن یكون بمثابة مؤشر على الربحیة المحتملة 
لفھرس ما. ومع ذلك، ذكر أن ھذا المؤشر لن 

على سبیل فتجربتھ.  حسبیكون دقیًقا دائًما 
تحتوي على عدد  فھارسالمثال، لمتحف اللوفر 
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الفنیة، ولكن بسبب تكلفة  المصنفاتكبیر من 
لیست مربحة  فھارسالمصور، فإن ھذه ال أجور

 بشكل عام.

مراعاة جودة نسخة عند إتاحتھا للمستخدمین عبر 
 اإلنترنت

متاحف الفن المعاصر والحدیث  ةممثل تشدد .206
توخي الحذر الشدید  ینبغيفي الیونان على أنھ "

، بشأن معاییر الجودة العالیة" لألعمال الرقمیة
 المصنفاتقمنة ن من المھم التأكد من طریقة رأل

 وتمثیلھا في البیئة الرقمیة.

صرح الفنان األلماني أن المتاحف في و .207
ألمانیا یمكن أن تستخدم صوًرا بدقة تصل إلى 

مكن استخدامھا لطباعة یالتي وبكسل،  2000
سؤال  ھبطاقات بریدیة وما إلى ذلك. وذكر أن

مناقشتھ على مر السنین في ضوء  غيبنني یتق
 .ةیالرقم بیئةالتطور 

 فھارسإرشادات المتحف الداخلیة لعمل ال

یمتلك متحف الفن الحدیث في الوالیات  .208
المتحدة األمریكیة سیاسة قویة الحترام أصحاب 
الحقوق من خالل إرشاداتھ الداخلیة الخاصة 

التي تمیل إلى التركیز بشكل أكبر  فھارسبال
قدم الممثل لمحة عامة عن و. فھارسعلى جودة ال

إرشادات المتحف، وذكر أن المبادئ التوجیھیة 
منحھم خیار وسعت إلى احترام أصحاب الحقوق 

استشھد وممارسة حقھم في التنازل عن الرسوم. 
الممثل بقاعدة محددة من الدلیل وھي االمتناع 

عن اقتصاص الصور أو تغییرھا، ما لم یتم نسخھا 
 .فھرسخر في الفي شكل كامل في مكان آ

متحف باردو الوطني في تونس  ةممثل توصرح .209
 واحدد أن المحررین/الناشرین في المتحف

 .المبادئ التوجیھیة الستنساخ الفھارس
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 عمال خدمات خبراء األیقوناتاست

ذكر ممثل متحف اللوفر في فرنسا أن إحدى  .210
طرق حل المشكالت التي قد تطرأ أثناء إعداد 

ضمن " خبراء األیقونات المعارض ھي إبقاء فھارس
 فھرس"، ال سیما عندما یتألف دائرة القرار

المعرض من أعمال الفنانین المعاصرین. وأضاف 
خبراء فخدمات أنھ من وجھة نظر تشغیلیة بحتة، 

شریطة أن یكون لدى عالیة قیمة ذات األیقونات 
 المتاحف المیزانیة الالزمة لذلك. وأوضح أن

 متاحف الكبیرة.بالنسبة لل المشاكل مختلفة

ومنظمات اإلدارة خبراء األیقونات التعاون بین 
 الجماعیة

جمعیة مؤلفي فنون الجرافیك وسلط ممثل  .211
في فرنسا الضوء على أھمیة والفنون التشكیلیة 

على درایة  فھم ،في فرنساخبراء األیقونات 
من واقع وبالتشریعات والمعدالت والممارسات. 

 معمنظمات اإلدارة الجماعیة عمل فإن خبرتھ، 
لمتاحف وأصحاب فائدة جید ل خبراء األیقونات

منظمات أن  خبراء األیقوناتویضمن لالحقوق 
غطي جمیع الجوانب بما في تساإلدارة الجماعیة 

. وھذا من شأنھ أیًضا أن فھارسذلك تعریفات ال
یمّكن أصحاب الحقوق/المؤلفین من التعبیر عن 

ت مفیدة في حالة وجود آرائھم وتقدیم توضیحا
أخطاء واقعیة باإلضافة إلى حل النزاعات مع 
أصحاب الحقوق. وأشار إلى فوائد مثل ھذا 

التعاون حتى بالنسبة لألنشطة عبر اإلنترنت 
 الحدود. وعبر

 اتفاقیات االستحواذ مع الفنانین/المبدعین

صرح ممثل متحف الفن الحدیث في الوالیات  .212
، كجزء من حصل تحفالمتحدة األمریكیة أن الم

نظامھ العام، على ترخیص غیر حصري لنسخ العمل 
ھذه ضاف وتالفني في وقت الحصول على العمل. 
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الممارسة إلى ممارسة الدخول في اتفاقیات حقوق 
 شاملة مع جمعیة الفنانین.

المكافأة/اإلتاوة للفنانین مقابل استخدام 
 المعارض من قبل متحف ألغراض تجاریة فھارس

صرح الفنان األلماني أن جمعیة الفنانین  .213
في ألمانیا قد توصلت إلى آلیة ترخیص جماعي 

دفع أجرھم وتحدید اإلتاوة على أساس لللفنانین 
المعرض ومقدار  فھرسالمنسوخة في  المصنفاتعدد 

حاجة الللمتحف. وذكر  حققھایاإلیرادات التي 
مصنفات إلى آلیة ترخیص مماثلة للفنان إلنشاء 

صبح أیًضا جزًءا من یي سذاء الرقمي الفضلل
 المعرض عبر اإلنترنت للمتحف.

متاحف الفن المعاصر والحدیث  ةممثل تصرحو .214
طلب موافقة خطیة مسبقة  ینبغيفي الیونان أنھ "

 من المؤلف في حالة المعرض الرقمي".

االستثناءات والتشریعات  نآلیات مختلطة منحو 
 واالتفاقیات الخاصة

یة مؤلفي فنون الجرافیك جمعأوضح ممثل  .215
بعض تمنح أن فرنسا والفنون التشكیلیة 

االستثناءات للمتاحف، إضافة إلى تشریع خاص، 
التراخیص بین إلى تحقیق توازن الجمعیة  ىسعتو

واالستثناءات لضمان مساحة من الحریة للمتاحف 
 لتنفیذ أنشطتھا األساسیة في حدود میزانیتھا.

عمل تفإن ھذه اآللیة الھجینة لممثل ووفًقا ل
تتیح ألن جمیع المتاحف  في فرنسا بشكل جید

. فھارسمجموعاتھا على اإلنترنت وتعید إنتاج ال
وذكر أن "االستثناءات لیست بالضرورة الطریقة 

 الوحیدة لتحقیق ذلك".

 : على الصعید الوطني وعبر الحدودالنفاذ

تعلق باألنشطة ت شواغلإلى میسر أشار ال .216
بعض الدول األعضاء  ارة للحدود أعربت عنھالعاب
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التفاعالت السابقة واالجتماعات اإلقلیمیة في 
المعارض  فھارسإلى  النفاذفیما یتعلق بالحفظ و

فیما یتعلق وفي الموقع.  المصنفاتوعرض 
ت الدول بعرأالمعارض،  فھارسإلى  النفاذب

على  الحاجة إلى مزید من اإلرشادات ناألعضاء ع
 .دوجھ التحدی

متحف األرمیتاج الحكومي في  ةمثلذكرت مو .217
"عرض التراث الثقافي ي فن مھمة المتحف أ روسیا

في المرتبة الثانیة بعد الحفاظ أتي للجمھور" ت
عدد ؤدي إلى "ی ذلك وتنفیذ ى ذلك التراثعل

 كبیر من المشاكل".

 المعارض عبر اإلنترنت (المادیة والرقمیة)

كرر الفنان األلماني أن النقطة األساسیة  .218
أن یعیشوا من  ینبغيھي أن "الفنانین 

 النفاذالمنطقي" غیر أعمالھم". وذكر أن "من 
، سواء كانت تلك المعارض اً إلى المعارض مجان

جرت مصنفات أو  ارقمیموّلدة مصنفات حوي ت
 المصنفاترقمنة  ، عندرأیھ. ووفًقا لنتھارقم

"مجرد  ذلكعبر اإلنترنت، ف التناظریة للمعارض
 رخیص".نبغي وجود ت"ی ھاتوثیق" وحتى حین

متحف باردو الوطني بتونس  تاممثل توأعرب .219
لفن المعاصر والحدیث بالیونان عن اومتحف 
فنان األلماني في ھذا الجانب. للكامل تأیید 

وأضافت ممثلة متحف باردو الوطني في تونس أنھ 
مجال المتاحف على الرغم من كونھا محترفة في 

ودفاعھا عن حق المتاحف، إال أنھا توافق تماًما 
على حق الفنان في الحصول على أموال مقابل 

 ھ.بداعاتإ

جمعیة مؤلفي فنون الجرافیك صرح ممثل و .220
في فرنسا أن االستثناءات والفنون التشكیلیة 

لیست الطریقة الوحیدة إلتاحة مجموعة المتحف 
في نھج متوازن  التفكیر غيبنوی ،عبر اإلنترنت
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ما تكون حینمكافأة معقولة للمؤلفین  عم
الموجودة في مجموعة المتحف محمیة  المصنفات

 .بحق المؤلف

متاحف الفن المعاصر والحدیث  ةممثل تصرحو .221
لن تحّل التقییدات واالستثناءات في الیونان بأن 

 المصنفاتاالختالف بین وصول المشاھد إلى 
 .ارقمیالموّلد الرقمیة والعمل 

 الحاجة إلى الدقة/توضیح بعض العناصر

أحكام التشریعات الوطنیة التي تفتقر إلى  بشأن
 ةوطنیجماعیة منظمات إدارة  وعدم وجود محددة

 للفنانین المرئیین

في إندونیسیا أنھ ماكان صرح ممثل متحف  .222
 حق المؤلفلمحددة  اأحكام تملك ال هدبلنظًرا ألن 

للفنانین منظمات إدارة جماعیة وطنیة أو 
، فإن المتحف یواجھ مشاكل مع إدارة المرئیین

بالنسبة مختلف الحال كن الفنانین الوطنیین. ول
منظمات إذ تساعد إلدارة الفنانین الدولیین، 

من دول أخرى المتحف في التعامل إدارة جماعیة 
مع األنشطة عبر اإلنترنت المتعلقة بالفنانین 

اإلدارة  األجانب. واستشھد بأمثلة من منظمات
قال إن والجماعیة في المملكة المتحدة وفرنسا 

المتحف یعمل مع ملكیة الفنان أیًضا في تلك 
 البلدان.

بط بین االستخدامات ارتاالختالف وال بشأن
 التجاریة وغیر التجاریة

من ذكر ممثل متحف اللوفر في فرنسا أن  .223
مسألة االستخدام التجاري وغیر السھل نسبًیا فھم 

من التجاري للمصنفات في مجموعة المتحف 
، ولكن في الممارسة العملیة الناحیة النظریة

على سبیل المثال، فھناك قضایا تحتاج إلى حل. 
عندما یتیح أحد المتاحف مجموعاتھ عبر اإلنترنت 
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مجاًنا، لكنھ یحقق إیرادات من خالل اإلعالنات وما 
 إلى ذلك.

 بین المتاحف داخل البلد النفاذتسھیل  نع

ممثل متحف اللوفر مثاالً عن كیفیة  ركذ .224
قیام المتحف بإعطاء صور على سبیل اإلعارة إلى 

في بعض األحیان مجاًنا، ومتاحف أخرى في فرنسا، 
لكن تلك المتاحف تستخدم الصور لمعارض عبر 

فرض رسوم علیھا. وبالمثل، تستخدم تاإلنترنت 
ا في وسائط وأشكال أخرى بواسطة اخھسستنالصور ال

 متاحف أخرى.

 المصنفات الیتیمة نع

جمعیة حقوق التصمیم  ةمثلت موأشار .225
في المملكة المتحدة إلى مخطط  والفنانین

المصنفات الیتیمة في البالد. ووفًقا لھا، كان 
من خالل ھذا فالمخطط "رائًعا وأظھر استیعاًبا" 

في مكتب ما یقرب من ألف ترخیص لب المخطط ط
الملكیة الفكریة في البالد في السنوات الخمس 

من ھذه الرخص كانت  600الماضیة. وأوضحت أن 
الرقمیة. ومع ذلك، عند  المصنفاتللمتاحف و

الیتیمة مع التراخیص  المصنفاتمقارنة مخطط 
، جمعیة حقوق التصمیم والفنانینالتي قدمتھا 

 الیتیمة "لم یكن على المصنفاتذكرت أن مخطط 
مستوى مخطط الترخیص الفعلي ألعمال الفنانین 
والمبدعین المرئیین المعروفین". وأضافت في 

جمعیة متحف و 1800یوجد في المملكة المتحدة 
 1000 لما عددرخص ت حقوق التصمیم والفنانین

 ".منھا متحف

 الفرق بین المعارض الرقمیة والمادیة نع

أوضح الفنان األلماني الفرق بین عرض عمل  .226
ني أصلي ونسختھ الرقمیة. واعتبر عرض نسخة ف

نفس الصلة مع حظى بال ت ارقمیة مجرد توثیق ألنھ
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في مساحة فعلیة.  ياألصلالمصنف المشاھد مثل 
أن  ذكر بالنسبة للمعارض عبر اإلنترنت،و

مختلفة  ارقمیدة ولّ مأعماًال  ونبتكرین یالفنان
 توأیدعن النسخ الرقمیة لألعمال التناظریة. 

متاحف الفن المعاصر والحدیث ومتحف  تاممثل
بین معرض النسخ  ذكورلماباردو الوطني االختالف 

 تصرحو. ارقمی المولدة المصنفاتالرقمیة و
تاحف الفن المعاصر والحدیث أن األمر ال م ةممثل

 یتعلق بالمال فقط بل یتعلق بإدراك الفن.

جمعیة حقوق التصمیم ممثلة وبالمثل عبرت  .227
لمملكة المتحدة أیًضا عن وجود في ا والفنانین

"العدید من الطرق التي یمكن للفنان من خاللھا 
 فھارسعبر اإلنترنت وال المصنفاتوھ". فنّ ممارسة 

إحدى ھذه ھي على اإلنترنت لألعمال التناظریة 
الطرق، ولكن ھناك فنانین صنعوا أعماًال رقمیة، 

وعند وھي أعمال أصلیة صنعت في مجال رقمي. 
على  ارقمیالمولدة  المصنفاتھذه  توفیر مثل
الفنانون من قدرتھم على حرم یاإلنترنت، 

 استخدام أعمالھم كما یحلو لھم.

ذكر ممثل متحف اللوفر أن من المتوقع و .228
على اإلنترنت المتحف ظھور جزء كبیر من مجموعات 

ولكن المناقشات جاریة بشأن شروط االستخدام. 
استخدامات البحث وذكر أن من المتوقع أن تكون 

ن من المتوقع أن التعامل أوالتعلیم مجانیة. و
 مع ھذه القضایا في المستقبل.
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من خالل التراخیص/االتفاقیات  ینإدارة الفنان
 و/أو إرشادات المتحف الداخلیة

اإلدارة الجماعیة للحقوق مع مراعاة خصوصیات 
 مھمة المتحف

 آلیة من خالل اتفاقیات عبر الحدود

معیة مؤلفي فنون الجرافیك جصرح ممثل  .229
ال الجمعیة في فرنسا أن والفنون التشكیلیة 

غ آلیات وصتأي مستخدم آخر وكعتبر المتاحف ت
للمتحف ومھمتھ  ةض الرئیسیاغرمخصصة لأل

لإلدارة الجمعیة المحددة. وأوضح الممثل أن نھج 
الجماعیة لحقوق الفنانین/المبدعین جنًبا إلى 

حق ي التشریع الوطني لجنب مع بعض االستثناءات ف
كبیرة الجمیع المتاحف،  اي فرنسا مّكنف المؤلف

صغیرة، من إتاحة مجموعاتھا عبر اإلنترنت الو
 .فھارسخ الانساستوكذلك 

منظمات اإلدارة الجماعیة واألنشطة العابرة 
للحدود من خالل العالقات الجیدة بین منظمات 

 اإلدارة الجماعیة في جمیع أنحاء العالم

جمعیة حقوق التصمیم  ةممثل تصرح .230
في المملكة المتحدة أن المتاحف  والفنانین

ستستفید، خاصة في األنشطة العابرة للحدود، من 
شبكة منظمات اإلدارة الجماعیة التي تعمل من 

خالل ترتیبات متبادلة في جمیع أنحاء العالم. 
عالقة متاز بوأكدت أن منظمات اإلدارة الجماعیة ت

ضھا البعض. وأید ذلك ممثل جیدة جًدا مع بع
جمعیة مؤلفي فنون الجرافیك والفنون 

 .التشكیلیة

إلى العنصر العابر للحدود  میسروأشار ال .231
وتساءل عن الطبیعة اإلقلیمیة وفعالیة حلول 

الترخیص عندما یتعلق األمر باألنشطة العابرة 
للحدود و/أو في البلدان التي ال یوجد بھا 
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جمعیة ممثل  . وذكرةمنظمات إدارة جماعیة فعال
أّنھ  مؤلفي فنون الجرافیك والفنون التشكیلیة

"مشاكل" لألنشطة عبر وجد توبحسب تجربتھ ال 
منظمات الحدود للمتحف عند إدارتھا من خالل 

، حتى بالنسبة لألنشطة عبر إدارة جماعیة
بلد اإلنترنت. وأوضح أن المنظمة طبقت قانون ال

المعرض. فیھا ویقام  فھرسالتي یستخدم فیھا ال
منظمات تأسیس محاولة ینبغي " ھلذلك، ذكر أنو

في البلدان التي ال توجد بھا  "إدارة جماعیة
دور . وأعرب الممثل عن أھمیة مماثلةمنظمات 
األیقونات أیًضا لألنشطة عبر اإلنترنت وعبر خبراء 

 الحدود مع النشطاء.

وأشار المندوب من غواتیماال إلى  .232
في الندوة اإلقلیمیة في المناقشات التي دارت 

وذكر أن الدول األعضاء قررت أن  ،سانتو دومینغو
ساعد في م"منظمات اإلدارة الجماعیة ھي مكون 

 معالجة الحقوق"، وفًقا لممارسات المتحف.

تعزیز ؤسس عبر "التراخیص المفصلة" التي ت
العالقة القویة بین منظمات اإلدارة الجماعیة 

 والمتاحف

حقوق التصمیم  جمعیة ةممثل تعرض .233
في المملكة المتحدة تجربة منظمات  والفنانین

اإلدارة الجماعیة في المملكة المتحدة فیما 
یتعلق بأنشطة المتاحف على اإلنترنت. وذكرت أن 

منظمات اإلدارة الجماعیة وقطاع المتاحف 
تتمتعان بعالقة قویة للغایة مما جعل منظمات 

حاجة التي اإلدارة الجماعیة شدیدة االستجابة لل
أعرب عنھا قطاع المتاحف في التواجد الرقمي. 

أنشأت منظمات اإلدارة الجماعیة "رخصة مشاركة و
رقمیة مخصّصة" أتاحت الفرصة للمتاحف لعرض 

أعمالھا على اإلنترنت بسعر منخفض ورسوم مرنة 
بحیث یمكن أیًضا تعویض أصحاب الحقوق. كما سمح 

حطات على الم المصنفاتذلك للمتاحف بوضع 
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والشاشات الرقمیة داخل مباني المتحف والتي 
 یمكن استخدامھا أیًضا ألغراض التعلیم والبحث.

 اتفاقیات حقوقیة شاملة مع جمعیات الفنانین

أعطى ممثل متحف الفن الحدیث في الوالیات  .234
المتحدة األمریكیة مثاالً التفاقیة حقوق شاملة 
ن أبرمھا المتحف مع أكبر جمعیة لحقوق الفنانی

في الوالیات المتحدة األمریكیة. وسلط الضوء على 
البند في االتفاقیة الذي ینص على دفع رسوم 
ثابتة من قبل المتحف للحصول على حق إعادة 

إنتاج أي عمل من أعمال جمعیة الفنانین 
ساعد ھذا وقد الممثلة في شكل مطبوع ورقمي. 

البند في تقلیل الوقت اإلداري للمتحف، والذي 
حقیقي الزعاج" اإلًقا للممثل "مصدر كان وف

 .المؤلفللمتحف ولیس مبدأ رسوم حق 

التي تحوي رس اإرشادات المتحف الداخلیة للفھ
 لحدودل ةبراع مصنفات

الوالیات في قدم ممثل متحف الفن الحدیث  .235
عمل لمعرض  فھرسعن نشر المتحدة األمریكیة مثاالً 

وفًقا وفنان كونغولي توفي في العام الماضي. 
لإلرشادات والممارسات السائدة للمتحف باإلضافة 

إلى القانون الوطني الكونغولي، كان المتحف 
ملزًما بتعقب أقارب الفنان المتوفى لدفع 

في رأیھ، ھذا ھو النھج "الصحیح واإلتاوات. 
والسلیم" ومن المرجح أن یصبح أكثر انتشاًرا مع 

العالمي للتركیز على الفنانین حول الت
من مختلف أنحاء العالم. وذكر أن غمورین مال

ضرًرا كبیًرا  لحق"تقویض ھذا النظام البیئي سی
لقطاع الثقافي والمبدعین األفراد في كل في ا

 مكان".
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 الموسّعة التراخیص الجماعیةآلیة من خالل 

تحدث ممثل جمعیة المتاحف الفنلندیة عن  .236
آلیتھا التي دخلت من خاللھا في اتفاقیة مع 

نصت االتفاقیة على والجماعي للفنانین.  المجتمع
 ،ترخیص جماعي موسع للفنانین غیر الممثلین

وسمحت للمتحف بعرض أعمال من مجموعتھ عبر 
اإلنترنت دون الحاجة إلى اتفاق فردي مع 

من قبل  حق المؤلفتمویل رسوم وتم الفنانین. 
وزارة التعلیم والثقافة، وكذلك من قبل 

 .للجمیع مربحلباوضع الوصف والمتاحف، 

منظمات إدارة االفتقار لعند الالزمة اآللیات 
جماعیة نشطة أو عدم وجود منظمات إدارة جماعیة 

 قائمة

عدم مصرف كولومبیا المركزي  ذكر ممثال .237
 كولومبیافي وجود منظمات إدارة جماعیة قائمة 

ن وأ"، یقي"لتمكینھم من الحصول على ترخیص حق
من الصعب علیھم الوفاء بوالیتھم الدستوریة ذات 

الطبیعة الثقافیة لتنفیذ أنشطة المتاحف 
وذكرا المركزي.  مصرفالالعدیدة التي یمثلھا 

إلى تحقیق توازن بین الوظیفة  ىیسعالمصرف إن 
حق الثقافیة للمتاحف والوالیة في تشریعات 

الفنانین من خالل بف یللتعرالوطنیة  المؤلف
 مع مصرفالتواصل یوالتراخیص الفردیة. آلیة 

أصحاب الحقوق لتوقیع التراخیص معھم مباشرة 
لتنفیذ نشاط استنساخ المعارض والتواصل مع 

ضمن اإلطار القانوني  فھارسالجمھور ونشر ال
عندما ال الصعوبات الحالي. ومع ذلك، تظھر 

من العثور على الفنانین أو المصرف یتمكن 
وتحدثا عن عندما یصعب التفاوض مع الفنانین. 

حق مشروع مستمر یھدف إلى تطبیع إدارة حالة 
 .مصرفاللألعمال التي یحتفظ بھا  المؤلف
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 نسخ لالستخدام الخاص/الصور

حدد ممثل متحف الفن الحدیث في ریو دي  .238
جانیرو بالبرازیل النشاط العام المتمثل في 

إلى الصور الفوتوغرافیة  النفاذإتاحة 
باعتباره أحد النشاطین الرئیسیین للمتحف 

 اللذین یحتاجان إلى حكم استثناء محدد.

منح اإلذن للزوار بالتقاط الصور من خالل 
 اتفاقیات الفنانین

في جمعیة المتاحف الفنلندیة،  ةممثل تصرح .239
فنلندا، أن المتاحف الفنلندیة كانت  -ي ھلسنك

غایة" في نھجھا ولم تواجھ أي "إیجابیة لل
مشاكل مع الزائرین الذین یلتقطون صوًرا ألغراض 
خاصة داخل المتحف وكذلك مشاركة تلك الصور على 

فلیكر وفیسبوك. مثل وسائل التواصل االجتماعي 
ووفًقا لھا، فقد نظم ھذا النشاط من خالل 

اتفاقیات بین المتاحف والفنانین وكان من 
 نان الترخیص لھذا النشاط.النادر أن یرفض الف

متاحف الفن المعاصر والحدیث  ةممثل تصرحو .240
 المصنفاتلزوار تصویر ان امكبإفي الیونان أن 

على الرغم من عدم السماح باستخدام الفالش. ومع 
 ینبغيذلك، إذا طلب فنان عدم تصویر عملھ، ف

تضمین شروط خاصة في االتفاقیة مع الفنان، 
جمیع اإلجراءات  ویتعین على المتحف اتخاذ

إذا والممكنة لردع الزوار عن التقاط الصور. 
تم التقاط الصور ثم استخدامھا أو إساءة 

لتصویر ولاستخدامھا، فسیكون المتحف مسؤوالً. 
الحصول على إذن من المتحف  ینبغياالحترافي، 

 أن یمنح الفنانون تصریًحا خاًصا. ینبغيو

 إرشادات المتحف الداخلیة

في إندونیسیا أن ماكان صرح ممثل متحف  .241
اللوائح الداخلیة للمتحف تسمح للزوار بالتقاط 
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صور على كامیرات ھواتفھم ولكن ربما لیس على 
ولیس للتصویر الفوتوغرافي  iPadجھاز 

االحترافي. وذكر أن لدیھم استثناءات لتسجیل 
 الوسائط داخل مساحات العرض.
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بما في ذلك  ألغراض البحث والتعلیم النفاذ
 أنشطة األرشفة

متحف باردو الوطني في تونس،  ةممثل تصرح .242
أن المتحف "لیس مجرد متحف تعرض فیھ 

المجموعة". وأوضحت أن المتحف یعمل باإلضافة 
إلى ذلك كمعھد للبحث العلمي بمكتبة ومحفوظات 

 خاصة بھ للباحثین والطالب.

تحف الفن المعاصر والحدیث ة مممثل تصرحو .243
ن، أن المكتبات ودور المحفوظات من في الیونا

"أوجھ تشابھ  لھاجھة والمتاحف من جھة أخرى 
اختالفات فیھا من الناحیة القانونیة ولكن  ھامة

 أیًضا".

متحف باردو الوطني أن تونس  ةممثل تصرحو .244
لیس لدیھا تشریع الستخدام أرشیفات الصور داخل 
المتحف، مما جعل وظیفتھا كمؤسسة بحثیة صعبة 

 رة.اإلدا

 شرط استثناء محدد لمتحف ألغراض البحث؟ طلبی ھل

ذكر ممثل متحف الفن الحدیث في ریو دي  .245
متحفیھما متحف باردو الوطني أن  ةجانیرو وممثل

بمنح حق  نسعدات تانبحثی انأیًضا مؤسستھما 
بالنسبة وللباحثین والطالب عند الطلب.  النفاذ
من الصعب إدارة فمتحف باردو الوطني،  ةلممثل

 أحكام استثنائیة.وجود م عدھذا النشاط ل

في إندونیسیا أن ماكان صرح ممثل متحف و .246
ألغراض التعلیم  النفاذیمكنھ منح حق المتحف 

والبحث كما ھو منصوص علیھ بشكل خاص في 
 اللوائح الوطنیة بشأن حق المؤلف.

متحف األرمیتاج الحكومي أن  ةممثل تذكرو .247
ف للطالب البرامج والحمالت التعلیمیة للمتح

لف" مؤواجھ "عائق قانون حق التواألطفال الصغار 
 ن ترخیص أصحاب الحقوق مطلوب لھذا الغرض.أل
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أعرب ممثل متحف الفن الحدیث في الوالیات و .248
المتحدة األمریكیة عن أن االستثناءات اإلضافیة 

" یدعو للقلق. ووفقا عاملللمتاحف لم تكن "أھم 
ي "رعایة ، فإن المھمة الرئیسیة للمتحف ھھل

 بشأنوتوفیر ونشر التعلیم والمنح الدراسیة 
 الفن الحدیث والمعاصر".

مج ھو اھدف من الكتب والبروأضاف أن ال .249
تقدیم مواد عامة ونشر أعمال ذات جودة وتمیز 

 كبیرین ال تكلف ثروة.

 أنشطة المؤسسات األرشیفیة

ذكر ممثل متحف الفن الحدیث في ریو دي  .250
الموجودة في المتحف جانیرو أن المحفوظات 

تحتوي على وثائق معاصرة مفتوحة للباحثین وأن 
أحكام االستثناء موجودة لالقتباسات في قانونھم 

لغرض إعداد الفھارس. وأوضح أن المتحف یركز 
بشكل أكبر على األنشطة األساسیة للمتحف وأن 

 دوًرا ثانوًیا". ؤدي"المحفوظات ت

یات صرح ممثل متحف الفن الحدیث في الوالو .251
المتحدة أن استخدام المحفوظات (وكذلك 

المكتبات) في المتحف "مفتوح جًدا وغیر مقید". 
وفًقا لإلرشادات الداخلیة للمتحف، على ف

الباحثین التوقیع على نموذج تسجیل للوصول إلى 
المواد األرشیفیة األولیة في المتحف ونشر مواد 
 من األرشیفات، وھناك نموذج منفصل یوفر معلومات
عن االمتثال القانوني واالستشھاد المناسب. وأكد 

في إطار حق المؤلف  تأن ھذه األنشطة نفذ
 الحالي.

 أفكار للنظر منبثقة عن المؤتمر

صك دولي لمعالجة أوجھ عدم الیقین القانونیة 
والتفاوتات الحالیة في التشریعات و/أو 



SCCR/40/2 
93 
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

اللوائح عبر البلدان، بما في ذلك عدم وجود 
 ة الجماعیة في بعض البلدان:منظمات اإلدار

 المجلس الدولي للمتاحف ةممثل تاقترح .252
متحدًثا من الجمھور، أن أداة دولیة من شأنھا 
أن تساعد في الوفاء بوالیة المتحف التي تتضمن 

ألغراض  النفاذأنشطة عبر الحدود للحفظ و
مدى إلى رت شاالمعرفة على أساس غیر تجاري. وأ

ا سؤاالً یتعین على مالءمة أداة دولیة باعتبارھ
وا راعطلبت منھم أن یو ،ة معالجتھلسأعضاء الج

تعریف المتاحف من قبل المجلس الدولي للمتاحف، 
 مؤكدة أن المتاحف "لیست مجرد متاحف فنیة".

عن  ةالمستوى صادر ةرفیع اتإعالن/ةإرشادات/أدا
 الویبو بشأن الحفظ الرقمي للتراث الثقافي:

لحق المؤلف أنھ صرح ممثل تحالف المكتبات  .253
 اتأداة/ إعالن/إرشاداتمن المھم للویبو صیاغة "

المستوى" لضمان اعتبار الحفظ الرقمي  ةرفیع
مھًما على المستوى العالمي. وأشار إلى 

القوانین في الوالیات المتحدة األمریكیة وتوجیھ 
االتحاد األوروبي األخیر بشأن السوق الرقمیة 

ؤسسات التراث الموحدة للحفظ الرقمي من قبل م
الثقافي كنقطة مرجعیة محتملة للبلدان 

النامیة. وشدد على أھمیة مثل ھذه "اإلشارة 
العالمیة" من قبل الویبو للحفاظ على التراث 
الثقافي في البلدان النامیة. وقال إن جمیع 

البلدان تحترم التراث الثقافي وتضمن الحفاظ 
 ،واجھھاتعلیھ لوال المشاكل السیاسیة التي 

والتي سیتم التغلب علیھا من خالل "أداة رفیعة 
 .المستوى من قبل الویبو"

تحدیث التشریعات الوطنیة لحق المؤلف لتشمل 
المتاحف على وجھ التحدید كمؤسسة مشمولة 

 بأحكام استثناء:
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قدم المندوب من كینیا تجربتھ من  .254
المناقشات في الندوة اإلقلیمیة في أفریقیا 

ت محددة للمتاحف. وذكر حاجة الستثناءاال أكدو
أن معظم البلدان الممثلة في الندوة اإلقلیمیة 

في أفریقیا لم یكن لدیھا حكم استثناء محدد 
حق وقد نظرت في تحدیث تشریعات  ،للمتاحف
الوطنیة "من خالل مراعاة االحتیاجات  المؤلف

والبیئة الفریدة لكل بلد بدالً من النظر إلى 
األعضاء في الندوة  أداة كاملة". وذكر أن الدول

اإلقلیمیة في أفریقیا ناقشت أن "معالجة 
االستثناءات والتقییدات بشكل موجز دون التطابق 

بعض إلى  ؤديمع الحقوق الحصریة من شأنھ أن ی
 .التحدیات"

إضافة استثناءات محددة في التشریعات الوطنیة 
 أنشطة المتحف الرئیسیة:بشأن  حق المؤلفل

متاحف الفن المعاصر والحدیث  ةممثل تصرح .255
"نحن بحاجة حًقا إلى استثناءات  ةبالیونان قائل

أن  غيبنأن ھذه االستثناءات ی تضحوومحددة" 
تقتصر على األنشطة التي "تمكن المتحف من العمل 

أدرجت أنشطة إعادة إنتاج وبشكل أفضل". 
المعارض والمعارض  فھارسفي  المصنفات

 ة.باعتبارھا األنشطة الرئیسی

منظمات اإلدارة الجماعیة كفاءات  تكوین
 الوطنیة:

ن في إندونیسیا أ ماكانصرح ممثل متحف  .256
منظمات اإلدارة الجماعیة األجنبیة "تساعد 

بالنسبة ألعمال الفنانین األجانب في  كثیًرا"
منظمات إدارة جماعیة وجد تإندونیسیا، بینما ال 

 يؤلفمجمعیة المستوى الوطني. واقترح ممثل على 
في فرنسا أن فنون الجرافیك والفنون التشكیلیة 

یتم تطویر الممارسات الجیدة فیما یتعلق 
باإلدارة الجماعیة وتبادلھا. وضرب مثاالً على أن 
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منظمتھ تعمل بالفعل من أجل تطویر اإلدارة 
 الجماعیة في البلدان التي ال توجد فیھا منظمات

تسویق للفنون التصویریة والتشكیلیة ألنھا 
 ."تعمل بشكل جید لصالح الجمیع"

إدراج تعریف للمتاحف عند إضافة أحكام استثناء 
 محددة في تشریعات حق المؤلف الوطنیة:

باإلشارة إلى تعریف المتاحف من قبل  .257
المجلس الدولي للمتاحف، اقترح مندوب سانت 

كیتس ونیفیس من الجمھور أن من الحكمة تضمین 
 حق المؤلفتعریف دقیق للمتاحف في تشریعات 

الوطنیة، ال سیما عند تكییف االستثناءات 
المطبقة على مؤسسات التراث الثقافي األخرى أو 

 .ببساطة على المتاحف ھاقیطبت

أعمال الفنانین بمساعدة الھیئات  رثإلتخطیط 
 الفنیة:

أكد ممثل متحف الفن الحدیث في ریو دي  .258
الفنانین جانیرو بالبرازیل على أھمیة تخطیط 

 نالورثة الشرعیین للفنان الذیفي سیاق ألرثھم 
المعرض  فھرساإلذن باستنساخ العمل في  ونال یمنح

ات إعادة البیع. وذكر أن الھیئات إتاو ونجمعیو
الفنیة المتخصصة ستساعد المتاحف األصغر في 

صیاغة العقود المناسبة لحل المشكالت المحتملة 
 مع الورثة الشرعیین.

 مكتباتال

 المتحدثون

الجلسة الخاصة بالمكتبات الدكتور أدار  .259
كینیث كروز وتألفت من المشاركین التالیة 

 أسماؤھم:

السید غاي بیرثیوم، الرئیس السابق  "1"
 لمكتبات ومحفوظات كندا، أوتاوا
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لسیدة لیلیان دي كارفالو، مستشارة ا "2"
 ، باریسللنشرمادریغال دار قانونیة، 

السید كاي إیكھولم، المدیر السابق  "3"
 دا الوطنیة، ھلسنكيلمكتبة فنلن

لسید دیك كاوویا، مدیر مساعد، كلیة ا "4"
علوم المكتبات والمعلومات، جامعة ساوث 
كارولینا، كولومبیا، ساوث كارولینا، 

 الوالیات المتحدة األمریكیة

 ARC، زمیلة في ریبیكا غیبلینالسیدة  "5"
Future زمیلة في وCREATe ،ملبورن ،

 أسترالیا

مدیرة مكتب السیدة میلیسا سمیث لیفین،  "6"
حق المؤلف، مكتبة جامعة میتشیغان، آن 

 أربور، الوالیات المتحدة األمریكیة

السیدة كارول نیومان، المدیر العام،  "7"
وكالة ترخیص حق المؤلف الجامایكیة، 

 كینغستون

 السید لوكا نوفاك، كاتب، لیوبلیانا "8"

السید جیركر رایدن، كبیر المستشارین  "9"
طنیة، القانونیین، مكتبة السوید الو

 ستوكھولم

السیدة ران تریغفادوتیر، مدیرة مشروع حق  "10"
 المؤلف، وزارة التعلیم والثقافة، ریكیافیك

جنبا إلى جنب مع المساھمین التالیة أسماؤھم 
 من الندوات اإلقلیمیة:

السیدة إنعام مطاوع، مدیرة العالقات  "11"
 العامة واإلعالم، المكتبة الوطنیة، عمان

نة حق المؤلف، السید جون أسین، مدیر لج "12"
 الغوس
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، مكتب لسج ةأمینالسیدة جیھان ویلیامز،  "13"
 الملكیة الفكریة، باستیر

 حلقات النقاش

في ھذه المكانة لمكتبات تحتل الماذا  .260
ة النقاش بھذا جلسنظام حق المؤلف؟ بدأت 

 ممفاھیعلى  نیالمشاركإجابات  تركزالسؤال و
المھمة األوسع للمكتبة. ووجھت المناقشة إلى 

أھمیة أنواع وتعریفات المكتبات من وجھة نظر 
ة لسشارك أعضاء الجو، حق المؤلفقوانین 

خبراتھم الخاصة في أداء الوظائف وتقدیم 
بالنسبة والخدمات األساسیة لمھمة المكتبة. 

عضاء، ال ینبغي أن ننسى أن مھمة األلبعض 
 خدمة مصلحة المجتمعات. المكتبة ھي أیًضا

 الحفظ

الحفاظ على التراث الثقافي: وظیفة أساسیة 
 للمكتبة

ة أن نشاط الحفاظ لساعتبر بعض أعضاء الج .261
على مجموعات التراث الثقافي ھو وظیفة أساسیة 

للمكتبة في مھمتھا المتمثلة في "المكتبة 
الوطنیة" للتمییز عن الوظائف والخدمات التي 

تي ینصب تركیزھا األساسي على تؤدیھا المكتبة ال
 اإلعارة العامة ، كما ھو مذكور أدناه:

أھمیة یمكن فھم وفًقا للكاتب السلوفیني،  "1"
المكتبة في نظام حق المؤلف من خالل تصنیف 

المكتبات على أساس وظائفھا وخدماتھا، 
وبالتالي التمییز بین "نوعین من 

تؤدي المكتبات الوطنیة إذ المكتبات". 
نة من أجل "حفظ وأرشفة" المواد. وظائف معی

مھام توزیع وإعارة المكتبات العامة تؤدي و
 إلیھا. النفاذومنح حق  المصنفات
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، ذكر ممثل المكتبة الوطنیة في فنلنداو "2"
یحدث  لكأن "ذ ،الكاتب السلوفینيمؤیدا 

فرًقا كبیًرا" ألن المكتبات الوطنیة ھي 
"الوحیدة المخولة برقمنة التراث" إضافة 

 إلیھ. النفاذإلى وظیفة توفیر 

أضاف ممثل المكتبات ودور المحفوظات في و "3"
أطراف فاعلة كندا أن المكتبات التعلیمیة "

اتفق مع الكاتب السلوفیني وللغایة"  ةمھم
حق وجھة نظر والممثل الفنلندي على أنھ من 

ة في وظائف جیھ، ھناك اختالفات والمؤلف
وخدمات مكتبة وطنیة بالمقارنة مع مكتبة 

 عامة.

وزارة  ةممثل توفي الوقت نفسھ، ذكر "4"
 ن من الصعبأالتعلیم والثقافة في أیسلندا 

التمییز بین الوظائف  بالنسبة لبعض البلدان
والخدمات المختلفة التي تؤدیھا المكتبة ألن 

محفوظات دور من المكتبات "ھي أیًضا" العدید 
 تعلیمیة". أو مؤسسات

الدكتور كروز وممثلون من الدول ذكر  "5"
األعضاء أنھ في حین أن بعض البلدان قد تركز 

المكتبة في أنشطة الحفظ الخاصة بھا 
ذا لیس الحال في معظم البلدان. ھالوطنیة، ف

حق أنشطة الحفظ، التي لھا آثار مھمة على و
جودة في العدید من المكتبات، ، موالمؤلف

بما في ذلك المكتبات األكادیمیة والعامة 
في الواقع، ُتطبق قوانین الحفظ ووالبحثیة. 

بشكل روتیني على العدید من المكتبات بعیًدا 
عن المكتبة الوطنیة فقط، بما في ذلك 

 ةممثل عربتقوانین سلوفینیا وكندا. وأ
ن عوزارة التعلیم والثقافة في أیسلندا 
 نقطة مماثلة بشأن الحفظ في بلدھا.
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 األساس القانوني للحفظ

 الفھم المشترك للحاجة إلى حكم استثناء للحفظ

جامعة میتشیغان في الوالیات  ةممثل تأعرب .262
المتحدة األمریكیة عن أھمیة أحكام االستثناء في 

عالم مؤسسات التراث لنظام حق المؤلف "
الثقافي". وقالت إن ھناك "بعض اھتمامات الحفظ 

المشتركة لجمیع وعالیة المستوى للغایة" 
المؤسسات الثقافیة. وتحدثت عن الحاجة إلى 

إطار دولي یكون بمثابة قاعدة لمعالجة 
االختالفات في أحكام محددة على المستوى الوطني. 

یة للقرارات مفیًدا للغا ذلكووفًقا لھا، سیكون 
التي تتخذھا مؤسسات التراث الثقافي بشكل 

 یومي.

وزارة التعلیم والثقافة في  ةممثلورأت  .263
أیسلندا أنھ من الواضح أن أحد الدورین ألي 

 لكنمكتبة ھو الحفاظ على التراث الثقافي. و
أال ننسى أن الدور الرئیسي  ینبغيأكدت أنھ "

 لحق المؤلف ھو إیجاد التوازن الصحیح" مع
حمایة أصحاب الحقوق لضمان "مواصلة صنع التراث 

 الثقافي".

 وجود أحكام خاصة بالحفظ في التشریعات الوطنیة

 لضمان الحفظ بما في ذلك الحفظ الرقمي

وكالة ترخیص حق المؤلف  ةممثل تقدم .264
في الجامایكیة مثاالً على تشریع حق المؤلف 

الذي یحتوي على حكم خاص بالحفظ.  امایكاج
المخاوف التي أثارھا مندوب سانت كیتس تناولت و

ونیفیس فیما یتعلق بأحكام الحفظ في معظم 
البلدان األفریقیة التي تسمح بالحفظ فقط عند 

صرحت أن تشریع حق وھ، انتلف العمل أو فقد
المؤلف الجامایكي ال ینص على أن "المكتبات 

أن تنتظر حتى تصبح  ینبغيودور المحفوظات 
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للحفاظ على  قة أو مفقودة"المواد ممزقة أو ممز
. وشددت على أھمیة وجود حكم "واضح المصنفات

بشأن للغایة" في التشریع الوطني لحق المؤلف 
مل نسخ ألغراض دور المحفوظات لعأو  اتلمكتبا

الحفظ. وقد أوضحت ھذا بمثال حكم آخر من 
في جامایكا الذي عّرف  حق المؤلفتشریعات 

االستنساخ بأي شكل مادي بأنھا تشمل نسخة" ال"
وبالتالي تغطي الرقمنة وعمل النسخ التماثلیة. 

األحكام الواردة في التشریعات ذكرت أن و
"واضحة ودقیقة، فال داعي لو كانت الوطنیة 

للذھاب والتساؤل عما یمكن القیام بھ وكیفیة 
القیام بذلك". وذكرت أن األمر نفسھ ینطبق على 

 أیًضا. النفاذاألحكام المتعلقة ب

 لضمان حسن توقیت الحفظ

أشار ممثل المكتبات ودور المحفوظات في  .265
وذكر أنھ  ،كندا إلى قانون حق المؤلف الكندي

یسمح للمكتبات ودور المحفوظات "بالرقمنة 
في حال لیس فقط وللحفظ في المنبع في أي لحظة، 

احتمال ند عخطر واضح وحاضر ولكن أیًضا وجود 
كامال  سیلن القانون تقادم". وأعرب عن أحدوث 

تجنب ولالوقت المناسب. في لكنھ یضمن الحفظ و
من فتعرض العمل للتلف أو الحرق أو الفیضان، 

المھم إعطاء أمناء المكتبات القرار بشأن 
الوقت المناسب للحفظ الذي یمكن أن یكون 

 بھ. نموذًجا یحتذى

 في العصر الرقميللحفظ فرص وتحدیات جدیدة 

 ة في العصر الرقميبارزالالتحدیات التقنیة 

للنشر في مادریغال ة دار ممثل تأعرب .266
عن وجود إجماع عام على دور المكتبات في  فرنسا

إلى  النفاذالحفاظ على التراث وإتاحة 
التحدي یتمثل في فوفًقا لھا، والثقافة. 

المكتبة الجوانب التقنیة للرقمنة. وذكرت أن 
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كي تفي بمھمتھا في الحفاظ على التراث 
 تشاروأتحسین الدرایة الفنیة.  غيبنالثقافي، ی

أعطت مثاالً للمشاكل وإلى الحفاظ على التراث، 
التقنیة التي واجھتھا مع اإلیداعات القانونیة 

للملفات الرقمیة التي تم إجراؤھا إلكمال 
ت المشكالت ذكروفي مجموعة المكتبة.  المصنفات

بالملفات الرقمیة  ةتعلقوالمالتي نشأت 
خدم المكتبة وقضایا األمان. مودة ومشكالت المفق

 ینبغيھذه القضایا تقنیة ولكن فووفًقا لھا، 
 معالجتھا من خالل إطار قانوني وطني.

حفظ لعمل نسخ تنطبق على بشأن الوجود أحكام 
 أیًضا العصر الرقمي

وزارة التعلیم والثقافة في  ةممثل تتحدث .267
 سريتجربة بلدان الشمال حیث تعن أیسلندا 

لتطبیق على ال بقتأحكام الحفظ لفترة طویلة و
المكتبات العامة ودور المحفوظات العامة 

والمتاحف العامة والمؤسسات التعلیمیة العامة. 
، فقد سُمح لجمیع ةه الممثلاما ذكرحسب و

رقمیة وتناظریة  نساقالمؤسسات بعمل نسخ في أ
ألغراض الحفظ، بما في ذلك ألغراض األمن. وأضافت 

حكام تضمنت عمل نسخ للمصنفات المفقودة أن األ
ة" على أساس افتراض أن حرجوالمصنفات في ظروف "

یمكن استعارتھ من مكتبات أخرى. منھا مفقود ال
وذكرت أن نسخة الحفظ ال یمكن استخدامھا إال 

 الداخلیة غیر التجاریة للمؤسسات. عماالتلالست

لحفظ في العصر الرقمي ل اتوظائف المكتب
 ت األخرىوالتحدیا

شاركت مندوبة سانت كیتس ونیفیس تجربتھا  .268
وذكرت  ،من الندوة اإلقلیمیة في سانتو دومینغو

في مجموعات  المصنفاتأن الحفظ من خالل رقمنة 
حیث المصاعب الشاغل الرئیسي من ھو المكتبات 
بسبب تغیر المناخ. وقالت إن السؤال الناشئة 
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المعاییر الدنیا تحدید معالجتھ ھو  غيبنالذي ی
التي یمكن وضعھا للدول األعضاء لضمان حفظ 

 نساقفي مجموعات المكتبات في أ المصنفات
 رقمیة.

أعرب الممثل األمریكي من جامعة ساوث و .269
كارولینا عن اإلجماع على "حد أدنى من المعاییر 
الدولیة" للوظائف التي تؤدیھا المكتبة ألغراض 

 الحفظ.

 نفاذال

 للنفاذاألساس القانوني 

 إلى مجموعات التراث الثقافينفاذ ال

ذكر مندوب نیجیریا أن الحفاظ على  .270
في أن یكون "مجموعات التراث الثقافي ال ینبغي 

عبر قضایا و النفاذصندوق منفصل" عن قضایا 
لك ذن یتضم ینبغيحفظ المصنف، حال وفي الحدود. 

عبر  النفاذبما في ذلك  نفاذ،أحكاًما لل
أنھ من الضروري النظر إلى الحدود. وشدد على 

رقمیة ما أن الثورة ال"مكتبات المستقبل" ب
 .ةمكتبوظائف الحدود المختلفة لال "دّمرت"

أشار ممثل المكتبات ودور المحفوظات في و .271
وذكر أن  ،كندا إلى قانون حق المؤلف الكندي
إلى  النفاذالقانون الوطني یوفر خیار إتاحة 

 نسخ الحفظ الرقمیة في غرف القراءة بالمكتبة.

ذكرت ممثلة وزارة التعلیم والثقافة في و .272
أیسلندا أن النسخ الرقمیة التي تم إنشاؤھا 

ألغراض الحفظ متاحة في بلدھا في محطات خاصة في 
 لك.مخالف لذما لم یكن ھناك اتفاق  ،المبنى

أكد ممثل مكتبة السوید الوطنیة أن و .273
سیعني خالل نظام اإلیداع اإللكتروني "الحفظ من 

د على األرجح". بلمكتبة واحدة فقط في الوجود 
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إلكترونًیا من  ةدعموال المصنفاتیمكن توفیر و
لذلك شدد على ضرورة وخالل تلك المكتبة فقط. 

 التركیز على المستخدم ولیس المؤسسة.

جامعة میتشیغان في الوالیات  ةممثل توذكر .274
ثل مكتبة أبحاث متي تال ،المتحدة األمریكیة

مواد أخرى غیر الكتب فقط مثل مع ل ماتعكبیرة ت
األفالم وأشرطة البیانات وتسجیالت المقابالت من 

 دیفالمالسبعینیات وما إلى ذلك، أنھ سیكون 
جموعة مبادئ دولیة على األقل. ووفًقا أكثر وضع م

تساعد في سلھا، فإن مجموعة المبادئ الدولیة 
وعة متنوعة من المناھج الوطنیة التعرف على مجم

المختلفة وستوفر إرشادات لبعض البلدان 
لمساعدتھا في العثور على المسار الصحیح 

وفر توجیًھا ألعضاء ھیئة تسووالمناسب للبلد. 
المكتبة إلدراج حق المؤلف في تعامالتھم مع 

 العلماء بما في ذلك الشراكات الدولیة.

 ةالرقمی في العصر الرقمي/البیئة النفاذ

ممثلة من أسترالیا مشروع بحث في القدمت  .275
على وبلدھا یركز على إعارة الكتب اإللكترونیة. 

تمتاز الرغم من أن اإلعارة اإللكترونیة للكتب 
إمكانات كبیرة للوصول إلى المناطق المحرومة ب

واألشخاص الذین یواجھون صعوبات في القدوم إلى 
في سنین المأو یات المكتبات، مثل عمال الحفر

قد أكد والریف، من رعایة أو القراء الدور 
البحث على بعض القضایا المتعلقة بشروط 

وفًقا لھا، یقوم الناشرون بترخیص والترخیص. 
الكتب اإللكترونیة بطرق مختلفة، وبعض التراخیص 

أربعة مع لھا حد زمني مدتھ سنتان، وھو ما حدث 
. من الناشرین الخمسة الكبار الذین اختبرتھم

ال یرخص بعض الناشرین الكتب اإللكترونیة إال و
نشر النسق المطبوع، وبعض على بعد انقضاء وقت 

الكتب اإللكترونیة لدول  نیرخصو الناشرین ال
الكومنولث. ومع ذلك، أظھر البحث أن اإلعارة 
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التي لم تعد إتاحة الكتب باإللكترونیة تسمح 
 مادي. نسق متوفرة في

ال یملك ذكرت مندوبة األردن أن بلدھا و .276
فإن وبالتالي  ،لإلقراض اإللكتروني اتشریع

موجودة، وذكرت أنھ في غیر المذكورة الممارسات 
 ھناك، فمستقبال ةمكتبالرقمنة مصنفات  تتمحال 

تساءلت والمستخدمین إلیھا. نفاذ حاجة لضمان 
ما ال تملك حینرسوم للناشرین  فعكیف یمكن د
 ي موارد مالیة.المكتبة أ

وأشار المندوب من باكستان إلى البیئة  .277
المتغیرة المرتبطة بعملیة الرقمنة والمكان 

ودعا إلى  ،المتنامي لوسائل التواصل االجتماعي
بذل جھد الستعادة أنشطة المكتبات لتجنب 

 االنفصال االجتماعي.

بعد ھذه المالحظة، تساءل رئیس جمعیة و .278
مستقبل أمناء كان ما إذا المكتبات في األردن 

ورأى أن دیناصورات. مستقبل الالمكتبات ك
 ماالرقمنة والبنیة التحتیة التقنیة ھ

 فع. وتساءل كیف یمكن للمكتبة أن تدتانیالقض
ما ال تملك المكتبة أي حینرسوًما للناشرین 

 .موارد مالیة

بالنسبة لھذه المالحظات، قال الممثل و .279
كل  ھنألالكندي إن المكتبات لم تعد دیناصورات 

كلما  یستخدمون الویبالذین األشخاص عدد د ازا م
قد فزاد عدد األشخاص الذین یزورون المكتبات. 

 أعادت المكتبات ابتكار نفسھا.

النفاذ والتفاعل بین مصالح أصحاب الحقوق 
 والمستخدمین

 النسخ الخاص وضریبة المعدات استثناءات

أكد الكاتب السلوفیني على أھمیة التشریع  .280
إعطاء مثال على حكم االستثناء في ب ،الوطني
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 أنأوضح وسلوفینیا الذي یسمح بالنسخ الخاص. 
شمل االستثناء المكتبات والمؤسسات ی حكمال

سمح بعمل ما یصل إلى ثالث یالبحثیة والعلمیة و
لمؤسسة، مع ل الخاصة الستخداملنسخ من العمل 

أكد الكاتب والسماح أیًضا برقمنة المصنفات. 
السلوفیني أن استثناء النسخ الخاص ھذا ال یمس 
بالمصلحة المشروعة لصاحب الحق ألنھ یحصل على 
أجر من خالل ضریبة المعدات المطبقة على منتجي 
ومستوردي المعدات مثل آالت التصویر والماسحات 

الھواتف المحمولة التي حالیا الضوئیة، و
ھذا ھو "مزیج وتستخدم أیًضا كماسحات ضوئیة. 

 ".مؤلفال حل متوازن لحقوللجمیع ربح م

 أنظمة التراخیص والمكافآت

أشار ممثل مكتبة السوید الوطنیة إلى  .281
مع الناشرین والمؤلفین  رائدتجربة مشروع 

ومنظمات الفن المرئي الستبدال القروض بین 
وقد عبر اإلنترنت.  النفاذ المكتبات بإمكانیة

وافق الناشرون والمؤلفون ومنظمات الفن المرئي 
المنشورة  المصنفاتإلى  النفاذعلى السماح ب

من خالل التراخیص. وأشار ضمنًیا  1999حتى عام 
إلى أن القضیة تتعلق أكثر بالبنیة التحتیة 

 اً ائدالتقنیة في المكتبة. وأوضح أن مشروًعا ر
ھذه المبادرات  تطویركانیة إم بینمع مالوي ی

ال تقتصر على الوالیة أنھا عبر الحدود و
 القضائیة الوطنیة.

أكد ممثل المكتبة الوطنیة في فنلندا أن و .282
نظام المنح والتعویضات التي تمنحھا المكتبات 

دور وقیمة جدیدة للجمیع.  ثمرألصحاب المصلحة ی
قیمة جدیدة" من خالل تعویض  تولیدالمكتبات في "

منح عبر اب المصلحة بما في ذلك الكتاب أصح
أدى ذلك إلى نظام صحي یحظى وقد عدیدة. 

انخفاض تضمنت الفوائد األخرى وباحترام الجمیع. 
رقابة صارمة للغایة فرضت القرصنة حیث  ىمستو
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التي قاموا  المصنفاتمن قبل الباحثین على 
 إتاحتھا.یة بإنشائھا وكیف

القضایا فإن أسترالیا،  ةلممثل اوفقً  نولك .283
إذ المرتبطة بالتراخیص ذات طبیعة مختلفة. 

یقوم الناشرون عادًة بترخیص الكتب لُمجمِّعي 
الكتب للمكتبات.  مدورھب ونرخصالذین ی الكتب

ھناك نقص في  ،ذكرتھوفًقا للبحث الذي و
الشفافیة في شروط الترخیص والتسعیر بسبب شروط 

ن أن السریة الصارمة. وأضافت أنھ على الرغم م
النیة العامة للناشرین ھي تقدیم نفس الشروط 

لجمیع المجمعین، إال أن الواقع یظھر أنھم 
غالًبا ما یفشلون في تفعیل ھذه النیة. 

وبالتالي، فإن المجمعین وأمناء المكتبات غیر 
المختلفة جًدا. الشروط قادرین على معرفة تلك 

ھناك مشكلة أخرى ھي انخفاض مستوى المرونة و
 خیار التراخیص.غیاب بات بسبب للمكت

الممثل األمریكي من جامعة ساوث  قالو .284
"ال یمكننا ترخیص طریقنا للخروج  إنھكارولینا 

ما ھو غیر موجود في شأن من المشاكل الحالیة ب
الترخیص  ىالدولي" وأشار إل حق المؤلفنظام 

على أنھ "نھج مجزأ ال یعالج القضایا المتعلقة 
 المصنفاتالتجارة وخارج نطاق  المصنفاتب

األخرى".  المصنفاتالیتیمة ومجموعة من فئات 
وأضاف أنھ یعتقد أن "الترخیص لھ مكانھ في 

 العام إلى مكتبات المعلومات". النفاذ

المعلومات اإللكترونیة  ةممثل تأكدو .285
) من الجمھور على مخاطر اتباع EiFLللمكتبات (
قالت إن التفاوض على التراخیص قد ونھج مجزأ. 

 یستغرق وقًتا طویالً.
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الشراكات بین القطاعین العام والخاص كأدوات 
 النفاذجدیدة لتوفیر 

الشراكات بین القطاعین العام والخاص واإلدارة 
 الجماعیة

في فرنسا مثاالً دار مادریغال  ممثل تقدم .286
إلى أعمال القرن العشرین  النفاذلمشروع یسّر 

ظ التي كانت خارج نطاق التجارة وكذلك الحف
استند المشروع إلى و. المصنفاتالرقمي لتلك 

 نةتمت رقموشراكة بین القطاعین العام والخاص. 
الكتب جزئًیا بتمویل من الدولة وبمساھمة من 

الناشرین. وذكرت أنھ لیس من المھم الحفاظ على 
ولكن أیًضا توفیر فقط التراث الثقافي الوطني 

قانوني یكون متاًحا على أساس تجاري. مورد 
تكون ھناك مشاریع رقمنة ذات قد وفقا لھا، و

للحفاظ على التراث  تھدف أبعاد متعددة ال
ولكن أیًضا لتغطیة المزید من  فقط الوطني

أن "الھدف من  اعاةرمالجوانب التجاریة مع 
المسار التجاري ھو اقتراح تورید مواد للقراء 

تلبي مطالبھم الفنیة وتسمح أیًضا بمكافأة 
ن القیام بذلك من خالل أنظمة المبدعین، ویمك

 جملة أمور". ضمناإلدارة الجماعیة، 

 عبر الحدود

إلى التراث الثقافي عبر الحدود من خالل  النفاذ
 مكتبة

أكد ممثل مكتبة السوید الوطنیة في  .287
عبر الحدود أمر بالغ  النفاذستوكھولم على أن "

األھمیة للوصول إلى التراث الثقافي". وبحسب 
 قولھ "لوال التراث الثقافي لما وجدت مكتبات".

 فرص جدیدة للعودة إلى الوطن في العصر الرقمي

تحدث ممثل المكتبة ودور المحفوظات في  .288
كندا عن مشروع التوحید الرقمي في كندا. نظًرا 
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لكة المتحدة ألن كندا كانت مستعمرة للمم
یست وفرنسا، فإن معظم النسخ التأسیسیة ل

في البلد، رغم وجود نسخ في ظروف جیدة موجودة 
بدرجة كافیة. وشدد على أھمیة وجود إطار مشترك 
لمعالجة حاالت التوحید الرقمي لكل من البلدان 
النامیة والمتقدمة، مستشھدًا بأمثلة من بولندا 

"الشبكة ھو و وصقلیة. وأشار إلى مشروع محدد
بالفرنسیة" التي تم  ینتحدثمالرقمیة لل

إنشاؤھا مع مكتبة فرنسا الوطنیة والتي سھلت 
موجودة في جزء الق" ائلوثلوقدمت "ممًرا  النفاذ

مختلف من العالم. وھذا من شأنھ أن یتیح قاعدة 
 مشتركة وتدفق أكثر سالسة للوثائق.

أعرب المندوب من نیجیریا عن مخاوفھ و .289
قدرة البلدان النامیة على إجراء بشأن نقص 

ت أنشطة الحفظ ھذه في حال أجریأنشطة الحفظ، و
خارج بلدانھم، فسیحتاجون إلى ضمان ضد مخاطر 

 .أمامھم إغالق مساحة المعرفة

فإن  ،فًقا لممثل مكتبة جامعة میشیغانوو .290
جمیع مؤسسات التراث الثقافي لدیھا مجموعات من 

أجزاء مختلفة مئات السنین الماضیة، قادمة من 
أن تسمح اإلعادة الرقمیة  غيبنیومن العالم. 

. كما ارقمی إلى الوطن بتوحید تلك المجموعات
تتیح الرقمنة أیًضا مستودعات مختلفة لھذا 

 التراث.

 مدة حق المؤلف والملك العام

جامعة میشیغان في الوالیات  ةممثل تذكر .291
حتى في البلدان أنھ  المتحدة األمریكیة

االختالفات في أنظمة حق المؤلف تمثل  ،المتقدمة
الًبا وغالوطنیة المتعلقة بالملك العام تحدًیا، 

حدد یعام؟ ألن ذلك  كما یطرح سؤال ھو "أي مل
 ."على المستوى الوطني
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فیھ تحدید وجب وضربت مثاالً على مشروع  .292
 كمفھوم الملإذ یحدد الكتب في الملك العام. 

الیات وفي الو ،العام على المستوى الوطني
نظًرا ألن وقصر. لمدة أالمتحدة ال توجد قاعدة 

الجامعة تتعاون مع دول أخرى، مثل كندا في 
مسألة  تمشروع مكتبتھا الرقمیة، فقد أثار

مدة فأوضحت، وحسبما قضایا. عدة الملك العام 
ضاف المؤلف ویحیاة مدة في كندا ھي  حق المؤلف

المؤلف حیاة عاما في حین أنھا مدة  50 یھاإل
إي في الوالیات المتحدة.  عاما 70إضافة إلى 
 ،ن في ھذه الحالةیسنة بین البلد 20ھناك فجوة 

بشكل  النفاذوھناك عدم یقین بشأن كیفیة توفیر 
 .قانوني إلى المصنفات في ھذه الحالة

الحاجة إلى بنیة تحتیة إلنشاء خدمات جدیدة عبر 
 الحدود

أعطى ممثل مكتبة السوید الوطنیة مثاالً  .293
"مخطط قید التشغیل  ھومشروع عابر للحدود ل

ترخیص". وشدد على نظام بموجب  النفاذلمنح 
أنھا لیست خدمة إعارة ولكنھا خدمة بث ستتبع 

الكتب والمصنفات السمعیة  -للوثائق األخرى 
من خالل ھذا المشروع، قامت المكتبة ووالبصریة. 

ملیون  175من أصل صحیفة  25الوطنیة برقمنة 
على اإلنترنت للجمھور  تھاتاحأصحیفة و

واألرشیف الوطني وجمیع  ةالعامكتبات والم
أنظمة تم تسھیل ذلك بموجب والجامعات. 

إلى  النفاذفي طور إتاحة  المشروعو ،الترخیص
نفس المحتوى في فنلندا. وشدد على الحاجة إلى 

الذي البنیة التحتیة لمثل ھذه المشاریع وأن "
 البنیة التحتیة". حق المؤلف ولكنلیس یعیقنا 

 أفكار للنظر منبثقة عن المؤتمر

 الحد األدنى من المعاییر الدولیة للحفظ:
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صرح الممثل األمریكي من جامعة ساوث  .294
إلى السؤال الذي طرحھ  تھإشارفي  ،كارولینا

مكن للمنظمة بشأن ما ی مندوب سانت كیتس ونیفیس
دعم تفعلھ لتالعالمیة للملكیة الفكریة أن 

فعلًیا تعزیز األطر القانونیة لكل والیة للحفاظ 
على التراث الثقافي في المكتبات بشكل قانوني، 

حازت كواحد من المجاالت التي برز الحفظ أن 
وجود حد أدنى من المعاییر بشأن  اإجماع

الناشرون والموزعون وأمناء فالدولیة "
ھذه  بشأنتحدون جمیًعا مالمكتبات والمعلمون 

، فإن المعاییر الدولیة ذات ھووفًقا ل ."القضیة
اإلرشادات الدنیا من شأنھا "تحفیز المزید من 
البلدان على اتخاذ خطوات لوضع أحكام للحفظ"، 
كما حدث في إفریقیا، مع قیام البلدان بتعدیل 

تشریعاتھا الوطنیة لتضمین أحكام معاھدة 
الحفظ قضیة رأى أن عالوة على ذلك، ومراكش. 

لنظر في لھا على لجنة حق المؤلف طرح غيبنی
اآللیات الدولیة لمعالجتھا عبر المؤسسات 
والمكتبات والمتاحف ودور المحفوظات، مع 

وضع التفاصیل داخل  یةنامكإاإلشارة أیًضا إلى 
 اللجنة.

األردن عن إجماع بین أعضاء  ةمندوب توتحدث .295
لألغراض العابرة  النفاذالحفظ و بشأناللجنة 
عن الحاجة إلى "تشریع دولي  توأعرب ،للحدود

غطي جمیع الممارسات". ووفًقا لھا، فإن ی
التشریع الوطني لحق المؤلف في األردن ال یحتوي 

على مثل ھذه األحكام ألنھا تشیر إلى اإلطار 
 رشاد.ستالدولي لال

أعرب الكاتب السلوفیني عن رأي مفاده و .296
أنھ من الصعب الحصول على حل من نوع معاھدة 

ألن نطاق  ،سسات التراث الثقافيمراكش لمؤ
األنشطة والمصالح المعنیة أوسع بكثیر، كما ھو 

بما المعنیین الحال مع مجموعة أصحاب المصلحة 
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في ذلك المؤسسات والمستخدمین والكیانات 
 الخاصة.

المقارنة المعیاریة والرصد الصحي للنماذج 
 :اً یمكن اعتمادھا عالممال

یة، في أشار ممثل مكتبة فنلندا الوطن .297
معرض اإلشارة إلى األسباب التي أوضحھا الممثل 

وجود حد باألمریكي من جامعة ساوث كارولینا 
أدنى من المعاییر الدولیة للحفظ، إلى أن "من 

نھج أوسع نطاقا للمقارنة المرجعیة وجود األفضل 
وأشار إلى أن . العالمیة بشأن مناطق مختلفة"

جیًدا على بلدان الشمال األوروبي تضع "مثاالً 
ذكر والتعایش المشترك لالستثناءات والعقود"، 

نسخھ في مكان آخر مكن أنھ قد ال یكون نموذًجا ی
و"یمكن أن یكون الصك القانوني الدولي مفیًدا". 

شدد على الحاجة القویة للتعاون مع بلدان  نولك
الشمال من خالل االستشھاد بأمثلة عن كیفیة 

طیق "على اتخاذ مساعدة ھذا التعاون لدول البل
لعالم الرقمي" وكذلك في دخول اعدة خطوات ل

أوروبا. وذكر أنھ ال یوجد سبب یمنع توسیع ھذا 
 التعاون على المستوى العالمي.

 التشریع الوطني:

سانت كیتس ونیفیس أن من  ةمندوب تصرح .298
اقتراح لتعدیل التشریعات الوطنیة. وجود الجید 

الذي النھج أن وذكرت، على سبیل المثال، 
من وكالة ترخیص حق المؤلف  ةھ الممثلتاتبع

الجامایكیة بوضع أحكام واضحة ودقیقة في 
سیكون مثاال یحتذى  ،التشریع الوطني لحق المؤلف

أن  غيبنبھ. وشددت على أن أحكام االستثناء ی
تذكر صراحًة الحفظ وأن "الفجوة الحقیقیة" التي 

لف سدھا ستكون ضمان السماح بالحفظ قبل ت ینبغي
 ھ.انالعمل أو فقد
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الحاجة إلى إطار قانوني یسمح بتطویر 
 المتطلبات الفنیة:

في فرنسا إلى دار مادریغال  دعت ممثلة .299
لكنھا أكدت أیًضا أن العالم  ،تشریع واضحوضع 

متطلبات متزایدة للوثائق الفنیة یفرض الرقمي 
 تتغیرإذ تطور بمرور الوقت" ینبغي أن ت"التي 

تحریر بشكل كبیر على مر ق ومعاییر الاسناأل
في بعض العمل  ینبغي ،وفقا لھاوالسنین. 
ما حینعلى التشریعات الوطنیة، ولكن األحیان 

ھناك حاجة إلى فالتشریع الوطني إیجابًیا، یكون 
ممارسات متطورة ال سیما في العصر الرقمي. 

وأشارت إلى التعاون المستمر بین دور النشر 
من أجل الفرنسیة  المكتبة الوطنیة الفرنسیة مع

وضع معاییر فنیة للوثائق ومسودة وثائق 
المعاییر للحفاظ على اإلیداعات القانونیة 

 للوثائق الرقمیة.

إلى جانب اإلطار  تكوین الكفاءاتالحاجة إلى 
 التشریعي:

وكالة ترخیص حق المؤلف  ةممثل تكرذ .300
الجامایكیة أن من المفید تعدیل القوانین 
الوطنیة بناًء على األمثلة الجیدة الحالیة 

ألحكام الحفظ قبل النظر في اإلرشادات الدولیة. 
ن تجربتھا في العمل عن كثب مع عوتحدثت 

المكتبات ودور المحفوظات الوطنیة، وأكدت أن 
فیھا قبل أن النظر ینبغي ھناك "أشیاء أخرى 

أداء فإن وفقا لھا، و .نصل إلى ھذه النقطة"
ملحة یستدعي عالج حاجة نشاط الحفظ بشكل فعال 

وتدریب الموظفین ألغراض  تكوین الكفاءاتھي 
الحفظ وكذلك توفیر الموارد الكافیة لھم 

 للحصول على المعدات الالزمة.

رغم المرونة  ھوأضاف مندوب نیجیریا أن .301
ید من البلدان في إفریقیا، المتاحة، فإن العد
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بما في ذلك المناطق األخرى، لم تستفد من 
حاجة للعمل الذي یتعین وجود المرونة. واقترح 

القیام بھ على المستوى الدولي لمساعدة ھذه 
 االستفادة من األحكام الموجودة علىالبلدان "
تكوین ". وقال إن ھذا مرتبط بعلى األقل
شارة إلى األحكام . ووفقا لھ، فإن اإلالكفاءات

یساعد أیضا في سد الفجوة بین سالحالیة كمعیار 
البلدان النامیة والبلدان المتقدمة. "الجانب 

وكذلك اإلطار  الكفاءاتاألكثر أھمیة ھو 
 .التشریعي"

 تحتیة:البنیة ال

أكد ممثل مكتبة السوید الوطنیة على  .302
الحاجة إلى االستثمار في البنیة التحتیة 

للمكتبات. واستشھد بمثال لمشروع طموح للحفظ 
الرقمي لم تتمكن المكتبة من االنضمام إلیھ 

بسبب نقص البنیة التحتیة. وأثناء شرحھ لكیفیة 
عمل ھذا المشروع كمشروع رائد للوصول عبر 

ذكر أن االستثمار في البنیة الحدود في مالوي، 
منفذ فتح ن ملتشریعات الوطنیة ایمكن سالتحتیة 

 عبر الحدود.

 عبر الحدود: نفاذالكیانات اإلقلیمیة لل

وكالة ترخیص حق المؤلف  ةممثل تأشار .303
 ىالجامایكیة إلى الكیان اإلقلیمي المسم

CAROSSA،  والذي یھدف إلى التعامل مع الترخیص
كانت وعبر الحدود.  نفاذالعبر الحدود وتوفیر 

المبادرة األولى ھي توفیر ترخیص ألكبر جامعة في 
كل تنفیذ منطقة البحر الكاریبي للسماح لھا "ب

ما ھو مطلوب من الجامعة"، بما في ذلك التعلیم 
كل شيء ورأت أن والبحث واألرشفة المحدودة. 

منظمات اإلدارة  ممكن من خالل آلیة ترخیص
منظمات یقتصر وجود وبشكل عام،  الجماعیة

على األقالیم الوطنیة، ولكن  اإلدارة الجماعیة
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 یسھلھذه المبادرة تظھر أن اإلبداع واالبتكار 
 "إیجاد حلول للمستخدمین".

 التعلیم والبحث

 المتحدثون

الجلسة  خالباردیرراكیل  ةالدكتور أدارت .304
عضاء األالجلسة  ضمتالخاصة بالتعلیم والبحث و

 التالیة أسماؤھم:

السیدة فالفیا ألفیس برافین، مدیرة حلول  "1"
 Somosجمعیة التعلیم العالي والنشر، 

Educaçaoساو باولو، البرازیل ، 

السیدة آنا ماریا كابانیالس، ناشرة، شركة  "2"
 للنشر، بوینس آیرس ھیلیاستا

السید مایكل كارول، أستاذ القانون ومدیر  "3"
برنامج عدالة المعلومات والملكیة الفكریة، 

القانون بالجامعة األمریكیة بواشنطن، كلیة 
 واشنطن العاصمة.

السید ریتشارد كراب، مستشار دولي لنشر  "4"
 الكتب المدرسیة، أكرا

السید دانتي سید، نائب الرئیس للعالقات  "5"
دار المؤسسیة في أمریكا الالتینیة، 

 فیر، ساو باولو، البرازیلیلسیإ

 ةالسیدة ماري آن فیري فال، المدیر "6"
فنون الجرافیك  يؤلفمیة لجمع ةالعام

 )، باریسADAGP(والفنون التشكیلیة 

السیدة ستیفاني فوستر، رئیسة موظفي  "7"
الملكیة الفكریة والمستشار العام المساعد، 

 بیرسون، لندن
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قسم السید مایكل ھیلي، المدیر التنفیذي،  "8"
، حق المؤلفالعالقات الدولیة، مركز تخلیص 

 یةنیویورك، الوالیات المتحدة األمریك

السید روبرت جیاكومار، األمین العام  "9"
المساعد للحركة األكادیمیة المالیزیة 

)MOVEملقا، مالیزیا ،( 

لسیدة كارولین نكوبي، أستاذة القانون، ا "10"
 جامعة كیب تاون، كیب تاون، جنوب أفریقیا

السید أرنو روبرت، نائب الرئیس للشؤون  "11"
 ، باریسھاشیتدار القانونیة والعامة، 

مونیكا توریس، مستشارة ترخیص السیدة  "12"
 التعلیم والبحث، مدرید

السید بن وایت، باحث، مركز سیاسات  "13"
وإدارة الملكیة الفكریة، جامعة بورنماوث، 

 دورست، المملكة المتحدة

نب المساھمین التالیین من الندوات اإلى ج
 اإلقلیمیة:

في  حق المؤلفالسیدة شانتال فورجو، مكتب  "14"
 وبوركینا فاسو، واغادوغ

السیدة رشیده رضا شیخ خالد، مدیر مكتب  "15"
 حق المؤلف، كوااللمبور

جوستافو جوان شوتز، مدیر مكتب حق  السید "16"
 المؤلف، بوینس آیرس

 ات النقاشجلس

 بشأنة النقاش جلسركزت المناقشة في  .305
المؤسسات التعلیمیة والبحثیة بشكل أساسي على 

 ،نفذ في البیئة الرقمیةالتي تأنشطة النفاذ 
 تغطي النطاقین الوطني والدولي.والتي 
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سلطت المناقشات الضوء على نھجین لتسھیل و .306
عبر اإلنترنت: من خالل تكییف األحكام  النفاذ

الحالیة أو إنشاء أحكام جدیدة لتلبیة متطلبات 
أو من خالل مواجھة التحدیات  ،البیئة الرقمیة

مخططات الترخیص والتعاقد. عبر الرقمیة 
ھي أفضل طریقة للمضي قدًما استنتج أن أخیًرا، و

التي تم  التقییداتمزیج من االستثناءات و
تكییفھا مع الوسائل اإللكترونیة والرقمیة 

 .وكذلك حلول الترخیص نفاذلل

 غراض النفاذأحكام االستثناءات والتقییدات أل
 إلى التعلیم والبحث

ضمن  القائمةتكییف أحكام االستثناء /توسیع
 الراھناإلطار الدولي 

جامعة كیب تاون في جنوب  ةممثل تصرح .307
إفریقیا أن االستثناءات والتقییدات "على 

المستوى الوطني تستند إلى اإلطار الدولي". 
ومن ثم  ،امعیاری اھیجویوفر اإلطار الدولي "تو

ونقدم على المستوى الوطني نلتقط األجزاء 
التفاصیل التي نحتاجھا". ومن وجھة نظرھا، فإن 

ھي یة على المستوى الوطني األحكام القانون
 لیة مع اإلطار الدولي.مكات

مكن أن من المبعض المتحدثین رأى و .308
ة قائمال التقییداتتوسیع/تكییف االستثناءات و

في أحكام القانون الوطني (لالستخدامات 
) ضمن اإلطار الدولي أیًضا اإللكترونیة والرقمیة

 .راھنال

من خالل ضمان الصیاغة الدقیقة لتغطیة 
 ستخدامات الرقمیة واإلنترنت؟اال

مناقشات الندوة اإلقلیمیة في على تعقیبا  .309
مندوب بوركینا فاسو عن أن  تنیروبي، أعرب

حاجة إلى ب حق المؤلفالتشریعات الوطنیة ل
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والبحث عبر علیم التعزیز لتغطیة أنشطة الت
اإلنترنت. وباإلشارة إلى اإلطار المعمول بھ 

اتفاقیة برن، أضافت أن دمج اختبار بموجب 
 مناسب و"حل الخطوات الثالث في التشریع الوطني 

بعد ذلك تعزیز األحكام الوطنیة لتوسیعھا یتبقى 
إلى بلدان  تتشمل البیئة الرقمیة". وأشاركي 

أحكام وجود  تذكرف ،المنطقة األفریقیة
استثنائیة في تشریعات حق المؤلف الوطنیة، 

بین األغراض الرقمیة تمیز ھا ال ولكن
إلى المواد في  النفاذإن ت قالووالتناظریة. 

أحكام االستثناء الحالیة وفق تناظري ممكن نسق 
في تشریعات حق المؤلف الوطنیة. وفي إشارة إلى 

العصر الرقمي، ذكرت أن "القوانین ال تتضمن 
 أحكاًما تتعلق بالتعلم عن بعد".

نھج الأن مندوب األرجنتین  ذكرالمثل، بو .310
الصحي للتعلیم عبر اإلنترنت ھو ضمان إتاحة 

لذلك، والمواد الرقمیة للطالب ألغراض تعلیمیة. 
كون أن ت غيبنیال أن "ھذه المواد الرقمیة رأى 

وفًقا فقط، بل بطریقة غیر قانونیة  ةتاحم
 للنظام القانوني الوطني/الدولي".

ممثل مركز سیاسة وإدارة الملكیة رأى و .311
الفكریة بجامعة بورنموث في المملكة المتحدة، 

أحكام وتعاریف االستثناءات الدقیقة أن 
في المملكة  حق المؤلفوالشاملة في تشریعات 

العدید من االستخدامات في السیاق سّھلت المتحدة 
في الرقمي. وضرب أمثلة على استخدام البث 

في المدارس وكذلك  علیملتاإلكسترانت ألغراض ا
. علیمالتاستخدام التسجیالت الصوتیة لغرض 

وأضاف أن ھناك العدید من االستثناءات للتعلیم 
حد ما لوالتدریس والمكتبات ودور المحفوظات و

بدقة تامة". وشملت  تألكادیمیین "حددفائدة ال
األمثلة الحفظ والبحث والنسخ ألمناء المكتبات 

 على طلب الباحث أو البحثیة والنسخ بناءً 
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الستخراج النص والبیانات  اتالطالب وتوضیح
 وما إلى ذلك. علیمللت

فنون الجرافیك  يؤلفمجمعیة  ةممثل توشدد .312
في فرنسا على أن أي حكم والفنون التشكیلیة 

أن یشیر إلى "استخدام دقیق،  غيبناستثناء ی
، "الرقمیة أو التناظریةالنسخ یقتصر على 

أعمال  یتم توزیع" نأن یمكال  ھأن توضحو
المؤلفین مجاًنا لألغراض التعلیمیة فقط". 

دفع أجر فیھ "نحن في نظام بیئي یتعین أضافت و
 لذین یساھمون في تعلیم األطفال".ا

بعض النواب لم بالنسبة لمشكلة البدا أن و .313
تكن درجة الدقة في صیاغة التشریع الوطني ولكن 

الحركة شارك ممثل و. اندبلالتفاوت بین الفي 
) تجربتھ في MOVEاألكادیمیة المالیزیة (

 ،التفاعل مع المعلمین عبر جنوب شرق آسیا
الذین أعربوا عن مخاوفھم بشأن عدم الیقین 
وقد القانوني الذي نشأ في أنشطتھم كمعلمین. 

نشأ عدم الیقین القانوني بسبب التباین الواسع 
حق لستثناءات االو التقییداتبھ وجفي "ما تست

لدول األعضاء" عبر التشریعات امختلف في لف المؤ
عرض تسجیل فإن على سبیل المثال، والوطنیة. 

قانوني في غیر لبرنامج تلفزیوني في فصل دراسي 
نام ونیبال وإیران.  تیالصین والیابان وفی

عرض أن المثال اآلخر الذي قدمھ الممثل ھو و
مقاطع الفیدیو عبر اإلنترنت في فصل دراسي 

في ممنوع و أمر ھ لقضایا الحالیةلمناقشة ا
 نام وإیران. تیتایالند وفی

من خالل استكشاف الحاجة إلى أحكام االستثناء 
وھل ینبغي أن لمراعاة التقدم التكنولوجي، 

 ؟األدنى دالحمن أم  تكون واسعة

مالیزیا أن االستثناءات  ةمندوب تصرح .314
الواسعة ستساعد المؤسسات التعلیمیة على تبني 
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التكیف مع التطورات التكنولوجیة والتكنولوجیا 
وذكرت حسبت السریعة في البیئة الرقمیة. 

معظم البلدان أن المنطقة اآلسیویة،  في تجربتھا
لدیھا أحكام استثناء واسعة ومفیدة. ووفًقا 

االستثناءات الواسعة" ھو  یةلھا، فإن "جمال
أنھا تفسیریة بطبیعتھا، وبالتالي تكون محایدة 

الناحیة التكنولوجیة وقابلة للتكیف مع من 
 التطورات التكنولوجیة السریعة.

ممثل الحركة األكادیمیة المالیزیة وأیدھا  .315
)MOVEنبغي)، مشیًرا إلى أن أحكام االستثناء ی 

غطي نطاقھا یأن تكون واسعة بما یكفي ل
"االضطرابات الرقمیة للتعلیم". وذكر مثاالً على 

في الفصول  علیماالضطراب الرقمي في الت
ھواتفھم المحمولة بالطالب حالة تصویر الدراسیة 

 كتبھ المعلم على السبورة.یللمحتوى الذي 

بیرسون في المملكة شركة وذكرت ممثلة  .316
من الناحیة  ،االستثناءات العامةالمتحدة أن 

نادًرا ما ُتصاغ بطریقة توفر الوضوح،  ،العملیة
 ل.على عكس ما أعرب عنھ المتحدثون من قب

إن  في البرازیل إیلسیفیرممثل وقال  .317
"مؤسسة معولمة الیوم دون أصبح مجتمع البحث 

بسبب  الحاجة إلى أي تنظیم أو تفویض محدد"
األحكام وجود أضاف أنھ رغم . والتكنولوجیا

القانونیة، فإن دور التكنولوجیا في بناء 
التعاون بین الباحثین عبر البلدان ودفع 

تطویر الممارسات  المجتمع نفسھ یؤدي إلى
الجیدة. وذكر أنھ "یمكن للباحث في شیلي 

أو التعاون عبر اإلنترنت مع باحث في مالیزیا 
الوالیات المتحدة باستخدام منصة أو روسیا 

لمشاركة المستندات واألنشطة وأفضل الممارسات 
 .دون الحاجة إلى أي تدخل"
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فنون الجرافیك  يؤلفمجمعیة  ةممثل تقالو .318
ن تكنولوجیا نشر إ ي فرنسافكیلیة والفنون التش

وأن  ،تتطور بوتیرة سریعة للغایة المصنفات
أحكام االستثناء أو "المعاھدة الدولیة ستكون 

ثابتا ومستقرا وصلبا" على عكس اتفاقیات عامال 
كل سنتین أو ضاف إلیھا اإلدارة الجماعیة التي ی

مع  حق المؤلف بشأنثالث سنوات من خالل مناقشات 
المعلمین وممثلي الوزارات المختلفة، مثل 
األمور  وزارة التعلیم العالي والبحث. وذكرت أن

أحكام "الحد األدنى مع  بشكل جید في فرنساتسیر 
 من االستثناء".

لتشمل من خالل توسیع أحكام االستثناء الحالیة 
الستخدامات عبر اإلنترنت على الصعید الوطني ا

 وعبر الحدود؟

عبر  علیمإلى التحدي الخاص بالت باإلشارة .319
جامعة كیب تاون في جنوب  ةممثل تاإلنترنت، أكد

"على المستوى الجزئي، یتحدث  ھإفریقیا أن
للتعلیم  التقییداتستثناءات واالالقانون عن 

دراسة  یةنامكإ" و"لیس من الواضح العادي
المواد عبر اإلنترنت على المستوى الوطني". 

بشأن شكوًكا قانونیة برز ووفًقا لھا، فإن ھذا ی
تسھیل أنشطة التعلیم والبحث عن بعد عبر 

وأیًضا عندما یعمل  ،اإلنترنت على الصعید الوطني
 ھمم تأكدعداألكادیمیون والباحثون عبر الحدود ل

 بلدھم. من نطاق أحكام االستثناء في

وبالمثل، ذكر ممثل مركز سیاسة وإدارة  .320
المملكة  وث فيمالملكیة الفكریة بجامعة بورن
أن دولي" وھو عمل المتحدة أنھ نظًرا ألن "البحث 

في  ةجامعیمباني  ئنشتالجامعات في الغرب "
أن تتناول أحكام  ینبغيجمیع أنحاء العالم"، 

االستثناء عبر الحدود القضایا كما نراھا في 
أوروبا من خالل توجیھات السوق الرقمیة الموحدة 

 والمبادرات األوروبیة األخرى.
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وفًقا لممثل الحركة األكادیمیة المالیزیة  .321
)MOVE فإن التباین في أحكام االستثناء في ،(

الوطنیة المختلفة "یخلق  حق المؤلفتشریعات 
مشكلة للتعلیم عبر الحدود"، وبالتالي فإن 

أن تكون أیًضا واسعة  ینبغيأحكام االستثناء "
 القضایا العابرة للحدود". شملبما یكفي لت

في فرنسا إلى بند دار ھاشیت  وأشار ممثل .322
في العصر  علیماالستثناء في بلده ألنشطة الت

الرقمي. ووفًقا لھ، فإن االستخدام عبر اإلنترنت 
باستثناءات عبر  امطلق الن یشمل "التزام

بالنسبة لھ، ال ینبغي الخلط بین والحدود". 
قراءة الطالب لوثیقة لحقیقة توفیر استثناء "

الشخصیة  حاسوبة وأجھزة العلى ھواتفھم المحمول
 والشاشات األخرى" وبین عبور الحدود.

توسیع/تكییف األحكام الحالیة في تشریعات حق 
 المؤلف الوطنیة من خالل إطار دولي جدید

التشریعیة من خالل إطار دولي  تكوین الكفاءات
 لتحدیث نصوص األحكام االستثنائیة

وأشار ممثل كلیة الحقوق بالجامعة  .323
بواشنطن في الوالیات المتحدة  األمریكیة

األمریكیة إلى المناقشات التي طلب فیھا العدید 
من الدول األعضاء تحدیث قوانینھا للعصر 

لدى العدید من الدول  یسالرقمي. ووفًقا لھ، ل
ولدیھا األعضاء "كثیر من القدرات التشریعیة، 
لذا العدید من األولویات العاجلة األخرى، 

كتابة نصھا الخاص ألن  سیتعین على كل دولة
 دمجالویبو ال ترید توفیر إطار دولي على األقل ل

في العصر الحدیث". وضرب  القانون كما ھو مكتوب
توسیع  یةكانممثاالً على تفسیر غیر واضح إل

استخدام النسخ في األحكام القانونیة الحالیة 
قال: "لدینا ھذه ولیشمل االستخدام الرقمي، 
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محدودة للغایة في القانون المصطلحات الفنیة ال
 .تحدیثھا" ینبغيكما ھو مكتوب والتي 

من ناحیة أخرى، قدمت مندوبة بوركینا و .324
لحصول لن أوصوا باعتماد نص دولي مفاسو دعمھا ل

على إطار للتقییدات واالستثناءات في البیئة 
أن "كل شيء وذكرت التناظریة أو الرقمیة، 

 اكون زائدیباستثناء اعتماد معاھدة جدیدة قد 
عن الحاجة". وأضافت أنھ "یمكننا استخدام 

اتفاقیة برن وغیرھا من اإلجراءات الحالیة التي 
یمكن أن تساعد الدول على مواءمة تشریعاتھا 
والحصول على المعلومات المتعلقة بالتدریب 
 الفني الضروري لتكییف األحكام التشریعیة".

في  حق المؤلفأشار ممثل مركز تخلیص و .325
یات المتحدة األمریكیة إلى االستثمار الضخم الوال

من قبل الصناعات اإلبداعیة "في الخدمات لدعم 
في بل ، فقط في المحتوى نفسھال التعلیم والبحث 

"نظام  ھذكر أنوكیفیة تحسینھ وكیفیة توزیعھ". 
ز"، حفّ مھش ودقیق یعتمد إلى حد ما على جھاز 

غیر أعرب عن قلقھ من أن "التشریع أو اللوائح و
كون لھا عواقب مدمرة تماًما على قد تالحكیمة 
 النظام".

توفیر نھج تنفیذ مرن ألحكام االستثناء على 
المستوى الوطني لمراعاة التطورات التكنولوجیة 

 بموجب صك دولي جدید

رد ممثل كلیة القانون بالجامعة األمریكیة  .326
بواشنطن في الوالیات المتحدة األمریكیة على 

ستاذ في نفس الكلیة أالحضور ین من بسؤال طرحھ 
بین المستویین الدولي  مالمفاده أن ھناك تكا

كان السؤال المطروح ھو تحدید ووالوطني. 
"إیجابیات وسلبیات مختلف أنواع اإلجراءات التي 

یمكن للویبو أن تتخذھا إما على أساس 
ن غیر یانوالمعاھدات أو أنواع مختلفة من الق
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تحدث الممثل و ."اتأو التوجیھ ةالملزم
بالتفصیل عن مطلب "بعض المبادئ التوجیھیة 

بشأن الموضوعات المشتركة أو األفكار المشتركة" 
التي توفر المرونة في تنفیذ القوانین على 

المستوى الوطني، وال سیما بالنسبة "للبلدان 
الصغیرة" للحصول على أحكام نموذجیة معینة وإال 

بلدان. الللغایة على ھذه  اصعباألمر سیكون 
وحدد أن أي صك دولي مقترح ال ُیقصد بھ أن یكون 

"محدًدا للغایة ومرتبًطا بشدة بتكنولوجیا 
 ئنشتالیوم". وشدد كذلك على النھج المرن ألداة 

الوجاھة مراعاة "بعض مبادئ المالذ اآلمن" مع 
 بیئة اإلنترنت.لستمرة الم

جامعة كیب تاون في جنوب  ةممثل تورد .327
أفریقیا على ھذا السؤال بالقول إن "أي مشاركة 

من اتفاقیة  10.2أن تستند إلى المادة  ینبغي
 برن" مع مراعاة خاصة الختبار الخطوات الثالث.

وقدم ممثل كلیة القانون بالجامعة  .328
األمریكیة بواشنطن في الوالیات المتحدة 

جیھیة على األمریكیة أمثلة على المبادئ التو
أحد والمستوى الدولي التي قد تكون مفیدة. 

األمثلة ھو جعل استخدام مقطع فیدیو عبر 
اإلنترنت في فصل دراسي قانونًیا في بلد آخر غیر 

معالجة بشأن آخر  مثاالذكر وبلد المصدر. 
االحتیاجات اللغویة المتنوعة للطالب عبر الحدود 

 إلى المواد بلغتھم. النفاذللسماح لھم ب

إلى التعلیم على المستوى  نفاذمخططات ترخیص لل
 الوطني وعبر الحدود

في المملكة بیرسون  ةة شركممثل تقدم .329
المتحدة وجھة نظر الناشرین، الذین یعدون أیًضا 

أحد "المستھلكین الرئیسیین للمحتوى كمرخص 
لھم". وذكرت أنھ على الرغم من أحكام االستثناء 

منظمة، بما في في البلدان التي تعمل فیھا ال



SCCR/40/2 
124 
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

ذلك المملكة المتحدة والوالیات المتحدة 
األمریكیة، فإن االستثناءات "ال تحل بالضرورة 

". وأوضحت أیًضا أن المنظمة التي النفاذمشكلة 
تمثلھا لدیھا أیًضا مبادئ توجیھیة لشرح أحكام 

االستثناء في الوالیات المتحدة والمملكة 
منظمة ال دربوالمتحدة، ومع ذلك ال یزال م

"یكافحون لفھم ما یمكنھم استخدامھ وما ال 
لذلك، أكدت أن الترخیص ویمكنھم استخدامھ". 

سیكون األداة األكثر فائدة لتوفیر الوضوح 
 النفاذبما في ذلك  النفاذلألنشطة المتعلقة ب

خالل منظمات اإلدارة من سواء  عبر الحدود"
علًنا أو بشكل خاص أو إلزامًیا أو أو الجماعیة 

 ا".یوعً ط

 التي یقودھا السوقخیص االتعاون في التر

في المملكة بیرسون  ةشرك ةممثل تحدثت .330
خیارات الترخیص التي یقودھا السوق  عنالمتحدة 

من خالل مجموعات الترخیص الخاصة واسعة النطاق 
إلى  النفاذالتي تمكن الناشرین من منح حق 

المعلمین والمبدعین اآلخرین على حد سواء 
توفر خیارات الترخیص و ،لمحتوى الطرف الثالث

ھذه للناشر "أسعاًرا ثابتة مفیدة للغایة 
ومقدمة ویمكن التنبؤ بھا" لمؤسسة 

تجاریة/ھادفة للربح مع تمكین "معدالت متدرجة" 
 للمؤسسات غیر الربحیة.

ي ممثل مركز تخلیص حق المؤلف فشار وأ .331
 إلى الوالیات المتحدة األمریكیة بالتفصیل

من خالل  ى"الحلول التي یحركھا السوق والتي تبن
التعاون بین أصحاب المصلحة". وأوضح كیف تواكب 
ھذه التراخیص التطورات التكنولوجیة في مجال 

التعلیم مع توضیح التراخیص التي بنتھا منظمتھ 
ین على مدى أربعین عاًما من خالل "التعاون ب

المعلمین وأمناء المكتبات وجمعیات الترخیص 
 ."غیرھمالجماعیة والناشرین و
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، عبر الحدود النفاذمسألة ل اشار تحدیدأو .332
ذكر أن األبحاث في القطاع الخاص أظھرت أن و

رغم كونھا غیر  ،السوقالتي یقودھا الحلول 
یمكن أن تحل ھذه المشكلة "من خالل درجة  ،كاملة

جمیع أصحاب بین مكن مھائلة من التعاون ال
 المصلحة".

في المملكة بیرسون  ةشرك ةممثل تردو .333
طرحھ أمین  ،الجمھورمن المتحدة على سؤال 

 بشأنالبیانات الموثوقة خصوص ب ،مكتبة كندي
خسارة السوق عند إدخال شرط استثناء محدد 

، فإن ةللمنشورات التعلیمیة. ووفًقا للممثل
على الفور تحصیل اإلتاوات في كندا "انخفض 

بالمائة" عند  90 لغایةتقریًبا إلى النصف و
إدخال حكم استثناء في تشریع حق المؤلف 

 مصالحللمنشورات التعلیمیة. وذكرت أن 
إذا قرر ستضرر المؤلفین أو الطالب الكندیین 

الناشرون عدم االستثمار في مثل ھذه األسواق 
بسبب نقص الحوافز في إنشاء محتوى محلي. 

في األرجنتین إلى   Heliastaشركة ةلممث توأشار
 غرافيبلیویإلى "التنوع الب النفاذفقدان 

األجنبي" للمعلمین في كندا بسبب حكم استثناء 
 .2012عام صدر محدد 

 الترخیص من خالل مجمع من الناشرین

في البرازیل  Somos Educaçao ةممثل رتكذ .334
جمع بعض الناشرین في البرازیل تمثاالً عن كیفیة 

إلى الكتب  النفاذفي اتحاد ألغراض توفیر  مًعا
الرقمیة للتعلیم العالي وفي المدارس الخاصة. 

اتحاد الناشرین یوفر "أكثر من فإن ووفًقا لھا، 
كتاب رقمي ألكثر من ملیوني طالب بأقل من  9000

ھذه طریقة أخرى ودوالر أمریكي واحد شھرًیا". 
 "لتوفیر المال للناشرین الذین یمكنھم تأمین

 .الكثیر من المحتوى الجید للطالب"
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منظمات اإلدارة الجماعیة  الترخیص من خالل
 الموسّعة التراخیص الجماعیةو

أوضح ممثل مركز تخلیص حق المؤلف في  .335
رغم أن اإلدارة والوالیات المتحدة األمریكیة أنھ 

الجماعیة غیر كاملة من نواح كثیرة، إال أنھا ال 
 ،من البلدان تزال تعمل بفعالیة في العدید
 تكوین الكفاءاتوھناك مجال لضمان فعالیتھا و

االتحاد الدولي للمنظمات ل منظمات مثل بفض
. وضرب أمثلة )IFRRO(المعنیة بحقوق االستنساخ 

من بلدان مثل غانا واألرجنتین وكولومبیا حیث 
"أدى التوجیھ والتدریب ومشاركة الموارد إلى 

 وضعغایة وإنشاء ھیئات ترخیص جماعي فعالة لل
 للغایة". حلول ترخیص مختلفة

ترخیص التعلیم والبحث من  ةمستشار وأیدت .336
إسبانیا أن الترخیص الجماعي موجود في العدید 
من البلدان ویعمل بشكل جید رغم أنھ نظام غیر 

كامل. وأعربت عن شرط الحل الشامل في اإلطار 
إلى جانب الترخیص الطوعي، ورأت أنھ القانوني. 
ة لبعض التشریعات التي تشمل ھناك أمثل

التراخیص القانونیة (اإلجباریة) أو التراخیص 
الجماعیة الموسعة. وقدمت أمثلة على الحل 

القانوني في جامایكا الذي یستند إلى ترخیص 
لتلبیة  )RRO(منظمة حقوق االستنساخ جماعي من 

احتیاجات التدریس في جمیع الجامعات والمدارس 
 في ذلك البلد.

فنون الجرافیك  يؤلفمجمعیة  ةممثل تصرحو .337
في فرنسا بأن المنظمة والفنون التشكیلیة 

في المائة من المبالغ لالستخدامات  90"دفعت 
التعلیمیة للمؤلفین والناشرین في فرنسا". 

ھذا ضروري إلنشاء المحتوى لألغراض فوفًقا لھا، 
 التعلیمیة.
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في األرجنتین  Heliastaشركة  ةممثل توأشار .338
إلى الوضع في أمریكا الالتینیة مع إنشاء 

منظمات رأت أن منظمات إدارة جماعیة إضافیة. و
لالحتیاجات المحلیة تستجیب اإلدارة الجماعیة 

تساھم أیًضا في نمو الناتج المحلي اإلجمالي و
لبلد ما من خالل ضمان وجود مخزون محلي من 

 الكتب.

ءات والتقییدات من اآللیات: االستثنامجموعة 
 والترخیص

 اتمجموعة النقاش الضوء على بعض جلست سلط .339
مناسب للمتطلبات في كحل التي ظھرت لیات اآل

تناول بعض المتحدثین ومجال التعلیم والبحث. 
 لیات ھذه.اآلمجموعات أسباب 

 من اآللیاتمجموعة أسباب للبحث عن 

ة، ھناك حاجة لإلقرار لسوفًقا ألعضاء الج .340
بالتوازن الدقیق في متطلبات المصلحة العامة 
إلنشاء محتوى جید لألغراض التعلیمیة مع توفیر 

 .رسمیواسع/نفاذ 

في  حق المؤلفصرح ممثل مركز تخلیص و .341
الوالیات المتحدة األمریكیة أن "الصناعات 

اإلبداعیة تستثمر بشكل كبیر في الخدمات لدعم 
، ولكن فقط في المحتوى نفسھ الالتعلیم والبحث 

في كیفیة تحسینھ وكیفیة توزیعھ." وأكد أن أي 
البیئة التعلیمیة والبحثیة في  بشأننقاش 

ن یلناشراالعالم یحتاج إلى النظر في دور 
ن. وذكر أنھ "نظام ھش للغایة وحساس یوالمؤلف

 یعتمد إلى حد ما على جھاز حافز".

فنون الجرافیك  يؤلفمجمعیة  ةممثل تصرحو .342
في فرنسا أنھ لكي یستمر والفنون التشكیلیة 

ناشرو الكتیبات المدرسیة والمؤلفون في تقدیم 
ینبغي ضمان المحتوى الذي سیستخدمھ المعلمون، 
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أن نواصل  ینبغيھذا المحتوى، و أجر مقابلدفع 
ضمان حصول األطفال على مواد جیدة". وأشارت إلى 

في وجود استثناءات التجربة الفرنسیة المتمثلة 
حق محددة ومدفوعة بأجر للتعلیم في قانون 

على مدار السنوات العشر الماضیة،  المؤلف
باعتبارھا "حالً مرضًیا للغایة". وشددت كذلك على 

أن  ینبغيما نتحدث عن االستثناءات، حینأنھ "
تزعزع استقرار ییكون ھناك تعویض، وإال فقد 

یمكننا من القطاع االقتصادي الثقافي الذي 
 إنتاج المحتوى".

في البرازیل  Somos Educaçao ةممثل توذكر .343
"محتوى جید للمستقبل".  وجودأن من الضروري 

تحدیث الكتب التعلیمیة على  یجريفي تجربتھا، و
أساس سنوي بھدف الحصول على طبعات أفضل كل 

ذكرت أن "النشر محلي للغایة" لألغراض وعام. 
ة تدریس أي مادة. التعلیمیة حیث تختلف طریق

أعطت تجربتھا الخاصة في العمل لدى شركة و
نص  900 أكثر من تملككبیرة جًدا في البرازیل 

 ھاتستخدم م الرقمي والتي الیستخدم في التعلت
ات الدور بنیةف ختالالالمؤسسات التعلیمیة األخرى 

 .التعلیمیة

السبل الممكنة لتحقیق التوازن في النظام 
 مجموعة من اآللیاتالتعلیمي من خالل 

ناقش المتحدثون طرق تحقیق ھذا التوازن  .344
شمل یسلیم  الذي من شأنھ تمكین نظام تعلیمي

المعلمین والطالب وممثلي التعلیم باإلضافة إلى 
 ناشري الكتب المدرسیة والمؤلفین.

وأشار مندوب األرجنتین إلى المناقشات  .345
التي دارت في الندوات اإلقلیمیة وتحدث عن نھج 

تم خالل التراخیص والممارسات الجیدة كخیار من 
لنظر فیھ لحل المشكالت التي تواجھھا المؤسسات ا

ھذا النھج بالنسبة لالتعلیمیة والبحثیة. وذكر 
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ن "الشرط الذي ال غنى عنھ ھو الوظیفة أ
في بعض  رأى أنھالمناسبة لإلدارة الجماعیة". و

ن وكتالمرخص غیر واضح أو  ونكیاألحیان 
الترخیص ما جعل ھذا ومحدودة.  التراخیص

م عن بعد، أي الفصول الدراسیة یللتعل
االفتراضیة، سواء على الصعید الوطني أو عبر 

. وأشار إلى أنھ قد تكون یالاشكأمرا إالحدود، 
ھناك حاجة إلى استثناءات من أجل إتاحة المواد 

 للطالب. الرقمیة

في البرازیل  Somos Educaçao ةممثل تأكدو .346
حاجة إلى وجود محتوى جید للمستقبل" مع على "ال

اإلشارة إلى أن ھناك "طریقة مختلفة لتوفیر 
األموال للناشرین الذین یمكنھم تأمین قدر كبیر 

 .من المحتوى الجید للطالب"

في فرنسا بأن دار ھاشیت صرح ممثل و .347
یتیحون للطالب محتوى یمكن  حق المؤلف"أصحاب 

ما ھو الحال تغطیتھ جزئًیا عن طریق استثناء، ك
دعمھ أیًضا من خالل  نبغيیفي الحالة الفرنسیة، و

 .عقود طوعیة"

أكد ممثل جامعة كیب تاون في جنوب و .348
إفریقیا على آلیة الجمع بین أحكام االستثناء 
والترخیص والمبادئ التوجیھیة الدولیة لضمان 

"الحلول التي ستجعل  عند وضععدم إحباط األسواق 
 الجمیع ینجح".

أوضح ممثل مركز سیاسة الملكیة الفكریة و .349
وإدارتھا بجامعة بورنموث في المملكة المتحدة، 

مجاالت واسعة في بلده لتسھیل  ثالثھناك أن 
تراخیص الناك فھألغراض التعلیم.  النفاذ

دارة اإلمباشرة من قبل أصحاب الحقوق، وال
جماعیة للحقوق (الترخیص الجماعي) باإلضافة ال

مدفوعة الستثناءات غیر االو التقییداتإلى 
لحمایة المصلحة العامة من حیث التعلیم والبحث 
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أشار الممثل إلى الحل ووالتراث الثقافي. 
الوارد في توجیھ السوق الرقمیة الموحدة، 

إجابة قد یكون والذي یوفر حالً مختلًطا على أنھ "
جیدة" مع التذكیر بأن ھذا الحل یعتمد على 

الترخیص أي لجماعیة: وجود منظمات اإلدارة ا
الجماعي مع حل احتیاطي تقدمھ أحكام االستثناء 

ن ھذا رأى أعندما ال یتم التوصل إلى اتفاق. و
الحل المختلط عالج بعض الصعوبات العملیة في 

صعوبات في حینما برزت العقود العالمیة، 
ما حینمعالجة اختیار المسائل القانونیة، أو 

یستغرق وقًتا  كان التفاوض على ترخیص عالمي
لم تكن ھناك عقود "جاھزة". وأضاف أنھ وطویالً 

في بعض األحیان، ھناك صعوبات ألن منظمات اإلدارة 
تمثل ما ھو مطلوب ألغراض التعلیم  الجماعیة ال

مثل عادًة قطاعات الصناعة ت ھاألنوالبحث 
اإلبداعیة ولیس "التواریخ الشفویة والمجال 

ھائلة من مجموعات الكمیات الاإلثنوغرافي و
 لذلك. و"دور المحفوظاتالبیانات المادیة في 

"أین تنتھي لتحدید ن المناقشة ستكون رأى أ
االستثناءات وأین تبدأ اإلدارة المباشرة أو 

 الجماعیة".

أعرب ممثل كلیة القانون بالجامعة و .350
األمریكیة بواشنطن في الوالیات المتحدة 

اءات األمریكیة عن رأي مفاده أن االستثن
والتقییدات لیست لجمیع االستخدامات في جمیع 

الحاالت. وذكر أن "ھناك بالتأكید فرًصا لمزید 
من تنسیق االستثناءات" مع اإلشارة أیًضا إلى 
"الترخیص الستخدامات أخرى". وأشار على وجھ 

 ،من اتفاقیة برن 10.2التحدید إلى المادة 
 وذكر أن ھناك مجاًال للنظر في "مساحات لبعض
االستخدامات المجانیة داخل نظام حق المؤلف 

إلعادة النظام إلى التوازن في عصر تتزاید فیھ 
 .التجارة عبر الحدود والفرص الرقمیة"
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 لیات الجمعآل اتبعض التوضیح

والتراخیص األجر أحكام االستثناءات المدفوعة 
 واإلدارة الجماعیة

فنون الجرافیك  يؤلفمجمعیة  ةممثل تتحدث .351
الصور شأن ي فرنسا عن حل بفالتشكیلیة والفنون 

في النصوص والكتب والصحافة لألغراض التعلیمیة. 
سنوات في فرنسا، ھناك  10صرحت أنھ ألكثر من و

محدد للغایة ألنھ وھو بند استثناء للتعلیم "
جر". األع ودفمو المصنفاتیتعلق باالستخراج من 

وذكرت أنھ "ال جدال في أن التعلیم یتضمن بیئة 
المدرسیة والمؤلفین ب تشمل أیًضا ناشري الكت

توفیر محتوى جید ل اضمانولذلك، وأیًضا". 
الستخدام المعلمین، من الضروري ضمان مكافأة 

رنسا "یقتصر القانون نھ في فأ توضحوأالمحتوى. 
الوطني على االستثناءات ویستكمل بأنظمة 

الترخیص واإلدارة الجماعیة التي لھا آثار 
 .ایة"إیجابیة للغ

والتراخیص المباشرة من  التقییداتاالستثناءات و
 قبل الناشرین

في األرجنتین  Heliastaشركة ة ممثل تذكر .352
أن أحكام االستثناءات والتراخیص الصادرة عن 

أن تكون متوازنة. ووفًقا لھا،  ینبغيالناشرین 
إلى أن النشر "مھنة تنطوي على  عزىی لكفإن ذ

لتعامل مع ھذه علینا ا ینبغيمخاطر عالیة و
علینا ضمان التوازن لجمیع  ینبغيالمخاطر، لذا 

أصحاب المصلحة" وال یكسب المؤلف إال من خالل 
 التراخیص.

 حكومیة اتإعان

نظر بعض المتحدثین في دور الحكومة في  .353
توفیر المیزانیة الالزمة إلتاحة المحتوى لألغراض 

"ھذه أن ذكر مندوب من األرجنتین والتعلیمیة. 
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حق المؤلف"، واالعتبارات الخاصة للیست مشكلة 
بإتاحة المحتوى تختلف باختالف مستویات 

إلى المحتوى  النفاذفیما یخص التعلیم. وأضاف 
وجد طرق أخرى أنھ قد ت ،على مستوى الجامعة

ألن األساتذة غالًبا ما ینشئون  النفاذلتسھیل 
 المحتوى بأنفسھم.

ة وفًقا لمستشار نشر الكتب المدرسیو .354
 ةالحكومی اتعتمد المخططت ،الدولي من غانا

إلى المحتوى ألغراض  نفاذوالمیزانیة المخصصة لل
وأضاف أنھ التعلیم عادًة على مستوى التعلیم. 

في أمریكا الالتینیة أو  تقییداتھناك  تكان ن"إ
ل ناو، وال تتلنفاذل تقییداتإفریقیا، فھي 

 المیزانیة.تطال  بلاالستثناءات والتقییدات 
إلى الكتب في المدارس لن  النفاذوشدد على أن 

یكون موضوًعا مشموًال بمعاھدة، بل سیكون موضوًعا 
للحكومة لتخصیص "میزانیة للكتب التي یمكن 

 إنتاجھا وإتاحتھا للمدارس".

 أفكار للنظر منبثقة عن المؤتمر

 مراجعة تشریعات حق المؤلف الوطنیة

بوركینا فاسو إلى المناقشة  ةمندوب تأشار .355
أن الفجوات في  توذكر ،في االجتماع اإلقلیمي

التشریعات الوطنیة في البیئة الرقمیة یمكن 
سدھا من خالل مراجعة التشریعات الوطنیة من قبل 

 واءمالدول األعضاء لضمان أن األحكام "ت
خاصة لتغطیة واالستثناءات مع المجال الرقمي"، 

لدول الرقمي. وذكرت أن في القطاع ا علیمالت
أن تنظر في بعض المعاییر التي من یمكن األعضاء 

شأنھا أن تساعدھا على "التحدید الدقیق 
تصورھا"  ینبغيالتي  التقییداتلالستثناءات و

بما في ذلك تصنیف القطاع، أي القطاعین العام 
من أجل ولیس  ،والخاص واألغراض، أي تحقیق الربح

 الربح.
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عة كیب تاون في جنوب جام ةممثل تولخص .356
أفریقیا المقترحات العدیدة التي تمت مناقشتھا 
بالقول إن ھناك خیار قانون صارم القتراح صیاغة 

مبادئ بوخیار قانون غیر ملزم  ،تشریعیة محددة
 وفًقا لھاوتوجیھیة دولیة وكذلك خیار الترخیص. 

سیضمن االمتثال السابقة نھج أیا من الفإن 
 .النفاذت مع التأكد من منح ثالث خطواالالختبار 

 من قبل الویبو مبادئ/إطار عمل دوليوضع 

أعرب ممثل كلیة القانون بالجامعة  .357
األمریكیة بواشنطن في الوالیات المتحدة 

وضع مبادئ تستطیع األمریكیة عن أن الویبو 
توجیھیة/إطار عمل على المستوى الدولي من أجل 

الذات د میجاإ"تنسیق االستثناءات بشكل أكبر" و
"إنترنت فھناك آمنة معینة الستخدامات محددة، 

واحد لجمیع الطالب وجمیع المعلمین وجمیع 
من  10.2الباحثین". وشدد على أھمیة المادة 

اتفاقیة برن والتوازن في إطار حق المؤلف 
مكن توسیعھ من المذكر أن و ،الدولي الحالي

ید التجارة عبر ازتلیشمل العصر الحالي "مع 
 والفرص الرقمیة".الحدود 

 مسؤولیة المعلم

ترخیص التعلیم والبحث من  ةوفًقا لمستشار .358
إسبانیا، من المھم تحدید مسؤولیة المعلم 
في وأثناء استخدام المحتوى ألغراض تعلیمیة. 

ن المعلم دائًما على درایة ویك ضوء مالحظتھا، ال
بموجب نا ممكإلى المحتوى  النفاذبما إذا كان 

ص أو من خالل أي أدوات قیمة استثناء أو ترخی
 أخرى.

 تجاوز تعاقدي ألحكام االستثناء

أشار ممثل مركز سیاسة وإدارة الملكیة  .359
الفكریة بجامعة بورنموث في المملكة المتحدة 
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إلى دراسة أجرتھا المكتبة البریطانیة كشفت أن 
تقویضھا".  جرىفي المائة من االستثناءات  98"

وأشار إلى وجود أحكام تجاوز تعاقدي على 
قوض التقییدات واالستثناءات تالمستوى األوروبي "

لم یكن ھناك تدخل عام في ھذا  مابشكل منھجي 
 .المجال"

 الخطوات القادمة
نائبة  ،ناالسیدة سیلفي فوربأدارت  .360

الخطوات حلقة النقاش بشأن  المدیر العام،
 أسماؤھم: ضاء التالیةعالتي ضمت األو القادمة

السید ولید أبو فرحات، مستشار، وزارة  "1"
 الثقافة، بیروت

أمین السید كاردین كونلیف كالرك، نائب  "2"
ل، الملكیة الفكریة والتجارة، یسجتال

 أنتیغوا وبربودا

، مستشار تقني أول، غالسید عزیز دین "3"
 ، داكارتوزارة الثقافة واالتصاال

لحكومة السید یوكا لیدس، مستشار خاص  "4"
 فنلندا، ھلسنكي

 حق المؤلفالسیدة روس لینش، مدیرة  "5"
وإنفاذ حقوق الملكیة الفكریة، مكتب 

المملكة المتحدة للملكیة الفكریة، جنوب 
 ویلز، المملكة المتحدة

، مدیرة إدارة حق المؤلف، ھو بینغالسیدة  "6"
اإلدارة الوطنیة لحق المؤلف في الصین 

)NCACنجی)، بی 

رومیرو، المدیر العام، السیدة كارولینا  "7"
 مكتب حق المؤلف، بوغوتا
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السید تراجانو سانتانا، المدیر العام،  "8"
 المكتب الوطني لحق المؤلف، سانتو دومینغو

لسید مایكل شابیرو، مستشار أول، مكتب ا "9"
براءات والعالمات التجاریة بالوالیات ال

، فیرجینیا، الوالیات یاندرساكلیالمتحدة، إ
 المتحدة األمریكیة

السید إدوارد سیجي، المدیر التنفیذي  "10"
 )، نیروبيKECOBOلمجلس حق المؤلف الكیني (

كتور دال ،یانیف بنھاموكتور دالالخبراء: و
 كتوردال الباردر،زراكیل كتور دال كینیث كروز،

 .فومیتو

ن، ادعت نائبة المدیر العام، السیدة فورب .361
بعد الكلمة  یتعطأوالمتحدثین إلبداء آرائھم. 

ضخمة من األفكار. مجموعة ل یحصتمھور لللجذلك 
بل أفكاًرا نھائیة بالتأكید، لن تكون أفكاًرا و
نة حق المؤلف لججلسة أن ت ركذلمؤتمر. واختام ل

عرض نتائج ستالتالي ستبدأ یوم االثنین التي 
االجتماع كبند في جدول أعمالھا. وقالت إن 

األمانة ستحاول تلخیص ما قیل والتأكید على بعض 
 الخطوات القادمةاألفكار الرئیسیة إلثراء 

 ومناقشة القرارات المناسبة.

السید أبو فرحات (مندوب من لبنان) قال  .362
إن المؤتمر جعلھ یدرك أن ھناك مشاكل خاصة بكل 

رقمیة في طور التكوین السوق البلد. وقال إن 
في منطقتھ، ومن الصعب جًدا استیعاب جمیع 

ھا في یومي المؤتمر بادلتجرى المعلومات التي 
لفھم كیفیة موازنة المصالح المختلفة ألصحاب 

المصلحة من خالل استثناءات وتقییدات غیر 
حاجة لتجنب سوء تفسیر ذكر الغامضة. و

 الحكومات دورلأن االستثناءات والتقییدات، و
تؤدیھ في ھذا الصدد. وأشار إلى ضرورة  ارئیسی

وتحدیث القوانین الوطنیة  تكوین الكفاءات
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والتعرف على المشاكل الحقیقیة ومعالجة العیوب 
ن على الحكومات دعم مبادرات وأالموجودة. 

الحوافز الفردیة والتركیز أوالً على جانب 
جید التعلیم الیضطلع لھذا الغرض، واإلبداع. 

 دور مھم.ب

السید كالرك (مندوب من أنتیغوا شدد و .363
وبربودا) على أن منطقة الكاریبي لدیھا مشاكل 
وتحدیات محددة تشبھ الدول األخرى ولكنھا لیست 

وحد ال یناسب الحل الممطابقة. وأشار إلى أن "
ھناك حاجة و". حلوالیطلب كل الالجمیع، ولكن 
مماثل في كل دولة من الدول منطلق إلى أساس أو 

یتمكنوا من بناء إطارھم الخاص كي األعضاء 
معرفة وبمساعدة الشركاء المحلیین أو الدولیین 

الممارسات معرفة فالمزید عن أفضل الممارسات. 
وذكر مفتاح تطویر ھذا اإلطار. ھو  ةجحانال
ذروة التقدم كحاجة لتطویر تعریفات معینة ال

تعریف یعتبر مثال على سبیل الفالتشریعي. 
المتاحف والمكتبات والمصطلحات األخرى 

المستخدمة في التشریعات مسألة بالغة األھمیة. 
جنًبا تعمل وشدد على أن االستثناءات والتقییدات 

إلى جنب مع الترخیص ال یستبعد أحدھما اآلخر، 
على البلدان العمل مع بعضھا البعض من  ینبغيو

الحفظ ھو قضیة  أجل إیجاد حلول. وشدد على أن
وأن الرد على الحفظ في السیاق الحدیث  ،رئیسیة

تسمح كل الدول بھذا التصرف  الوھو الرقمنة. 
، بما في ذلك بلده. وكرر الحاجة إلى نسق أيب

 األساس المذكور أعاله.

السیدة رومیرو (مندوبة من قالت و .364
التقییدات في مسألة ش انقالكولومبیا) إن 

عاًما لیس بالضرورة  12 واالستثناءات ألكثر من
إلى حد ما  اإیجابی ان لھ تأثیرأنقطة سلبیة. و

 ألنھ مّكن البلدان من إدراك وتحدید المشاكل
على فن من التقییدات واالستثناءات. یوالمستفید
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سبیل المثال، في بعض الحاالت، كانت الصعوبات 
إلى المصنفات تتعلق بمسائل أخرى  النفاذفي 

المالیة التي  التقییداتغیر حق المؤلف، مثل 
البد من ویمكن أن تواجھھا المؤسسات الثقافیة. 

النظر أوالً في وضع التقییدات واالستثناءات على 
إن استخدام الكتیبات كما المستوى الوطني. 

اإلرشادیة أو المبادئ التوجیھیة أو حتى 
الممارسات یمكن أن یساعد البلدان على المضي 

ا أشار السید كالرك مثلموقدما في ھذا الصدد. 
 ینبغيمناسب تماًما". صول إلى حل سابًقا: "للو

أن یتماشى وضع التقییدات واالستثناءات على 
المستوى الوطني مع المبادئ واالتفاقیات 
 تالدولیة التي تدیرھا الویبو، والتي حدد

قاعدة االختبار المكونة من ثالث خطوات. وأشارت 
المكتبات  على وجھ الخصوص إلى الحاجة إلى

واالستخدامات عبر اإلنترنت ووضع القواعد 
وأشارت إلى المتعلقة بالمصنفات الیتیمة. 

عقبات موجودة لالستخدامات عبر الحدود أیًضا. 
مكن العمل على ھذه العقبات یفي بعض األحیان و

تطالھ مجال ھي من خالل اإلدارة الجماعیة التي 
 في كولومبیا، على سبیلوالتحدیات أیًضا. 

جمعیة جماعیة للفنانین وجد ت المثال، ال
المرئیین تمكنھم من ترخیص استخدام أعمالھم في 

في المقابل، ھناك جمعیات جماعیة والمتاحف. 
تدیر حقوًقا أخرى یمكنھا التفاوض بشكل صحیح 

. منیابة عنھبالعلى ترخیص الفنانین المرئیین 
تقدیمھا فیما یتعلق  تبعض األفكار التي ود هھذو
عض الشراكات أو التحالفات لتسھیل التراخیص بب

دورًا ھامًا في ؤدي یمكن للحكومات أن توالالزمة. 
اإلدارة الجماعیة في مختلف شأن تعزیز القدرات ب

المناطق والبلدان التي ال توجد فیھا مؤسسات 
 موحدة.

وأشار السید سیجي (مندوب من كینیا) إلى  .365
نتائج الندوة اإلقلیمیة في نیروبي والمؤتمر 
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من الدروس:  ااستخلص عددویومین. لستمر االذي 
أنھ ربما ینبغي أن تبدأ الرحلة نحو  اأولھ

 ینبغيإذ تحقیق التوازن على المستوى الوطني. 
أن تكون البلدان قادرة على صیاغة إطارھا 

، أن اإلطار ھاثانیوخاص بھا. التشریعي ال
التشریعي للبلدان في أفریقیا وأماكن أخرى قد 

التأثر وتلك البلدان. اضي حدد من خالل م
لیس بالماضي االستعماري الفرنسي أو البریطاني 

أمًرا سیًئا بالضرورة، ولكنھ في بعض األحیان 
البلدان عندما ترغب في إنشاء إطار خاص قید ی

أن ، ھاثالثو. االستعمارما بعد لمرحلة  بھا
ھناك فرصة جیدة للبلدان لتلقي المساعدة 

الفنیة لتكییف قوانینھا وفًقا لإلطار الدولي 
ما ف. جدافیما یتعلق بالقطاعات الدینامیكیة 

اعتقدنا أنھ مناسب فقط لألرشیف كان مناسًبا 
 اتللمكتبات، وما اعتقدنا أنھ مناسب للمكتب

من خالل ومتاحف. ن مناسًبا أیًضا للوكسیربما 
التعرف على جمیع التجارب، یمكن للدول األعضاء 

ھناك عدد من الفرص واتخاذ قراراتھا الخاصة. 
األمر یتعلق وإلى اإلطار الدولي. الوصول قبل 

بالنظر إلى الجانب العملي لألشیاء باإلضافة إلى 
 الثغرات والمھارات الفنیة.

وأشار السید سانتانا (مندوب من جمھوریة  .366
لدومینیكان) إلى نتائج الندوة اإلقلیمیة في ا

سانتو دومینغو والمؤتمر الذي استمر یومین. 
والمؤتمر إلى لندوة لوعزى النتائج اإلیجابیة 

حقیقة أن جمیع األطراف لدیھا فھم كامل لجدول 
أن الجمیع شارك في المناقشة. وشجع األعمال و

البلدان على تحقیق ھذا النوع من المشاركة 
األكادیمیین وممثلي  معتلة التي جالشام

المھنیین اآلخرین و الحكومات وأیًضا الخبراء
ورأى الذین یمكنھم التحدث عن تجاربھم الخاصة. 

على الحكومات أن تظھر موقفًا مسؤوالً تجاه أن 
االتجاھات الرقمیة فتطویر تشریعاتھا الوطنیة. 
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تعمل على تغییر العالم وتفتح آفاًقا ضخمة عبر 
حق بطریقة مماثلة، یمكن لقوانین والحدود. 

أن تلبي االحتیاجات الحالیة في التعایش  المؤلف
بحیث یكون لدى الطالب  ،السلمي لجمیع االھتمامات

في المدارس أو الجامعات وزوار المتاحف ورعاة 
ستفادة المكتبات أو دور المحفوظات، إمكانیة اال

یمكن للمؤلفین ومن عدد كبیر من المصادر. 
وأصحاب الحقوق اآلخرین، في نفس الوقت، أن 

من المحتوى اإلبداعي الخاص بھم.  ھمعیشكسبوا ی
وخالصة القول، إن األمر متروك للحكومات لوضع 

حتمل أن تضمن االنسجام یسیاسات الدولة التي 
 نبدعیمالسلمي الذي یحتاجھ مجتمع ال

 دمون.والمستخ

ذكر السید دیینغ (مندوب من السنغال) أن و .367
بدون محتوى ف. ھو األساسإنشاء المصنفات 

أستاذ أو خبیر شغوف بالمعرفة یوجد  نإبداعي، ل
كانت تلك رسالتھ: إظھار االحترام و .ونشرھا

للمبدعین وأعمالھم. وأعرب عن أملھ في أن یكون 
المؤتمر قد ساعد المشاركین على سد الفجوة بین 

 ،مجرد التفكیر في االستثناءات والتقییدات
والتفكیر في كل من الحقوق وأوجھ المرونة من 

سدھا في  ینبغيالتي ضخمة الفجوات الجانب، و
ب صعّ تھذه الثغرات فن جانب آخر. مأفریقیا 

التحدث عن االستثناءات وغض الطرف عما یلزم 
مفھومة غیر ثقافة حق المؤلف ألن حمایتھ أوالً. 

یتعین مما ق واسع وال یزال ھناك الكثیر على نطا
القیام بھ لجعل الحقوق فعالة في المنطقة 

 ولكن للفنانینفقط للمؤلفین  األفریقیة، ال
. وأشار إلى أن حق المؤلف ھو حق من حقوق أیضا

اإلنسان وأن العدید من المشكالت التي تواجھھا 
بعض المؤسسات كانت بسبب البنى التحتیة 

المعیبة أو االفتقار إلى السیاسات، ولیس 
أمام ورأى أن بالضرورة بسبب حق المؤلف. 

من العمل الذي یتعین القیام  ھائال الویبو قدرا
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بالمساعدة التقنیة والمشورة بھ فیما یتعلق 
یمكن للحكومات والتشریعیة وأفضل الممارسات. 

أن تتوصل إلى مجموعة أدوات من شأنھا أن تساعد 
في تلبیة االحتیاجات الملحة التي نوقشت أثناء 

المفارقة في إفریقیا ھي أنھا والمؤتمر. 
فیھا كثیر على بعض البلدان  حويالمنطقة التي ت

 ھا استثناءات قلیلة.لدان فیباالستثناءات ومن 

السید شابیرو (مندوب من الوالیات أشار و .368
المتحدة األمریكیة) إلى أن بلده مسرور 

بمشاركتھ في الندوات اإلقلیمیة الثالث كمراقب. 
وأعرب عن اعتقاده أن الندوات حققت ھدفھا 

الرئیسي وھو تعزیز فھم التقییدات واالستثناءات 
خالل االعتماد على من والمتعلقة بحق المؤلف. 

الثالث، كما كرر الندوات الخبرة المحلیة في 
عدد من المشاركین في المؤتمر، الحظ أن ھناك 
دعًما قوًیا للعمل المستقبلي على الصعیدین 

الوطني واإلقلیمي لتحسین وتحدیث االستثناءات 
وضع ألنشطة  امحدود ادعمھناك ولكن  ،والتقییدات

ة نظر الوالیات ومن وجھ .لمعاییر الدولیةا
المتحدة، فإن النھج األكثر إنتاجیة ھو أن تقوم 

لجنة حق المؤلف بتطویر مبادئ وأھداف عالیة 
المستوى لصانعي السیاسات الوطنیة لتحسین أو 

حق الوطنیة ل التقییداتتحدیث االستثناءات و
للمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف  المؤلف

اعد ذلك والمؤسسات التعلیمیة. ویمكن أن یس
أیًضا في تطویر إطار من التفاھم المشترك بشأن 

عمل وتقدیم حلقات أفضل الممارسات، وعقد 
المساعدة التقنیة و/أو التشریعیة لصالح جمیع 
الدول األعضاء في الویبو. وأشار إلى الوثائق 
التي قدمتھا الوالیات المتحدة إلى لجنة حق 

المؤلف في الدورات السابقة (الوثیقتان 
SCCR/26/8 وSCCR/27/8( ان أن تكونیمك نتیلوال 

نقطة انطالق مفیدة لتطویر األھداف والمبادئ 
وذكر أن وأفضل الممارسات أو مجموعات األدوات. 
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الوالیات المتحدة منفتحة للغایة لألشكال 
واألسالیب المختلفة للعمل على المستوى الدولي 
وتتطلع بشدة للعمل مع الوفود األخرى لتعزیز 

 المصالح المشتركة.

السیدة لینش (مندوبة من المملكة ت أیدو .369
المتحدة) ما أشار إلیھ السید شابیرو من قبل. 

ھناك حاجة لبعض البلدان على وجھ أن ت رأو
نطاق المرونة المسموح بھ في بتطبیق الخصوص 

المعاھدات الحالیة، بما في ذلك اتفاقیة برن. 
ن ھناك وكما أكد السید سیجي، فھي ال تعتقد أ

الوقت ألي نوع من المعاھدات  اذھحاجة في 
األمر یتعلق وألن اإلطار موجود.  ،الدولیة

إلى المستوى الوطني لتحدیث القوانین  النفاذب
جمع ت نسیكون من المفید إكرت أنھ وذالمحلیة. 

مكن تالویبو، على سبیل المثال، مجموعة أدوات 
ن متستخدم ما ھو متاح  الدول األعضاء التي ال

طروحة على مرؤیة الخیارات المختلفة ال
یمكن أن یكون تعدیل التشریع ھو والطاولة. 

المالذ األخیر ألنھ دائًما مثیر للجدل ویستغرق 
وقًتا طویالً لتحقیقھ. ومن األفضل العمل على 

االتفاقات الطوعیة، إذا أمكن، والتي یمكن أن 
عالوة على وتحقق الحلول في وقت أسرع بكثیر. 

عند وضع االستثناءات أن تكون كان التوجھ ذلك، 
ھذا ھو السبب في عدم وضیقة ومستھدفة للغایة. 

إذا كان ھناك  ،تفعیل االستثناءات في بلدھا
ترخیص متاح. ودعت إلى اتباع نھج متعدد 

الجوانب یمكن من خاللھ النظر في جمیع الخیارات 
على الحكومات أن تنظر  ینبغيإذ  المطروحة.

ن ینجح بدالً من محاولة الحصول على فیما یمكن أ
جمیع". وأشارت إلى توخي الیناسب موحد  ل"ح

ھناك فالحذر بشأن ما یتعلق بقضایا حق المؤلف. 
إشارات إلى عقبات أو قضایا أخرى مثل نقص 
ذّكرت والموارد والمھارات، من بین أمور أخرى. 

الجمھور بأن جمیع أصحاب المصلحة مترابطون 
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وأضافت . ذاتھداخل النظام  للغایة، وجمیعھم
یمكن ألصحاب الحقوق والمستخدمین والحكومات أنھ 

العمل مًعا إلیجاد التوازن الصحیح والعثور على 
یتعلق ال األمر فأفضل ما یناسب جمیع البلدان. 

ل أحد أصحاب المصلحة إلى القمة وترك وصوب
ولكن باستخدام الموارد التي  ،الجمیع وراءه

بشكل جماعي. وأخیرًا، أشارت إلى أن  تطور
في المساعدة على تسھیل ھذا  اللویبو دور

 الحوار.

أن السیدة ھو (مندوبة من الصین) وذكرت  .370
المكتبات والمتاحف ودور المحفوظات لھا وظائف 

ھا وظائفجانب  مھمة كمؤسسات تراث ثقافي، إلى
، قد اوظائفھتنفیذ عند ومؤسسات تعلیمیة. ك
ح مع مصالح أصحاب الحقوق. تضارب المصالت

وأشارت إلى أن الدول األعضاء تواجھ تحدیات 
. ثالً م مشتركة، فیما یتعلق برقمنة المصنفات

أشارت أیًضا إلى أن ھناك حاالت أخرى تتبع فیھا و
البلدان ُنھًجا مختلفة، فیما یتعلق بمجموعة 

على سبیل  االستثناءات لمواجھة التحدي الرقمي
، ھناك بعض اللوائح في الصینف. المثال

المتعلقة باالستثناءات والتقییدات ولكن ال یمكن 
تمدیدھا لمواجھة تحدیات الرقمنة. ولھذا أعربت 

عن تقدیرھا للفرصة التي أتیحت لھا لالستماع 
إلى تجارب اآلخرین والدروس المستفادة خالل 

ینبغي تنظیم المزید من ورأت أنھ المؤتمر. 
إلتاحة الفرصة  مستقبالالمؤتمرات من ھذا القبیل 

 للدول األعضاء األخرى لتحسین قوانینھا المحلیة.

وشدد السید لیدز (مندوب من فنلندا) على  .371
أن التقییدات واالستثناءات جزء أساسي من نظام 

حق المؤلف المتوازن. وھي متجذرة بعمق في 
الثقافة والتقالید القانونیة لمختلف الدول 

إمكانیة فرض التقییدات أضاف أن األعضاء. و
واالستثناءات تحكمھا بالطبع المعاھدات الدولیة 
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وللدول األعضاء الحق في تفسیر المعاھدات 
بعد االنتھاء من ووتحدید مواطن المرونة فیھا. 

ت الدول األعضاء واألمانة أصبحخطط العمل، 
جالسین على جبل من المعرفة. وأشار إلى أنھ 

ین الماضیة، انخرطت خالل السنوات الخمس والعشر
المسائل الصعبة  بشأنالویبو في مناقشات 

والمعقدة وأظھرت أنھا قادرة على تقدیم حلول. 
جمیع متطلبات النجاح موجودة بالتأكید. لكنھ و

أشار إلى أن إعداد صك قانوني محتمل بأي شكل 
من األشكال بشأن البنود التي تمت مناقشتھا قد 

ذلك في حد ذاتھ أن  رلم یویستغرق وقًتا طویالً. 
مشكلة ألن الوقت یسمح بالنظر في المسائل 

. ومع ذلك، فإن من واجب بشكل كامل التجاریة
الحكومات االھتمام بالرفاه والتعلیم والبحث 

والمؤسسات األساسیة المفیدة في تحقیق األھداف 
بلد تلو اآلخر وھناك مكان ھو األساس والمطروحة. 

 لتقییداتمكان لھناك فلكل أنواع المرونة. 
لیست الكاملة غیر المعوضة، ألن ھناك استخدامات 

لھا أھمیة اقتصادیة ألصحاب الحقوق وال تمثل خطر 
ھناك مكان والتدخل السلبي في السوق. 

اعتماًدا على آثارھا في  ةالمعوض لتقییداتل
السوق وأھمیتھا االقتصادیة ألصحاب الحقوق. 

ضروري من الرأى أن وھناك مكان للترخیص. و
تعزیز القدرة التشریعیة للدول األعضاء لتقدیم 
التفسیر المناسب الختبار الخطوات الثالث. ویمكن 

أن تساعد األنواع المختلفة من األدوات، مثل 
مجموعات النماذج أو الممارسات من الدول 

األعضاء األخرى، وتحلیل األحكام ذات الصلة من 
مساعدة تكون القد قبل اللجنة في ھذا الصدد. و

بین األقران من الدول األعضاء األخرى التي لدیھا 
وأضاف أن حلول جیدة وسیلة أخرى للمضي قدما. 

جمع المعلومات عن الحلول القائمة على الترخیص 
یل القضایا اإلشكالیة بدالتعاقدي في دلیل لحل 

 االستخدامات عبر الحدودأن  ى، رأاأخیروآخر. 
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لجدید. وشدد الوضع الطبیعي ا أن تصبحنبغي ی
جانب زمني وحجم العمل الذي یتعین وجود على 

القیام بھ، ومن خالل عملیة الجمع، یمكن للمرء 
أن یجعل األمور تسیر بشكل أسرع في الویبو 

ویحقق بعض النتائج اإلیجابیة. وتساءل عما إذا 
الندوات كان بوسع البلدان، بعد كل أعمال 

اإلقلیمیة التي أجرتھا مجموعات العمل 
المختلفة، أن تتفق على ھیكل عمل مماثل بحیث 

جزئًیا في مجموعات  المصنفاتیمكن إنجاز بعض 
نسیان دون تشترك في المصالح و/أو اللغات، 

ستكون ھذه الصیغة أكثر إذ األھداف العالمیة. 
قابلیة لإلدارة في كثیر من النواحي ویمكن 

قد یكون فعمل مختلفة بالتوازي.  تنظیم مجموعات
البعض أكثر اھتماًما بالتصرف بسرعة، والبعض 

ولكن ال ینبغي ترك  ،اآلخر سیكون أبطأ إلى حد ما
أحد وراء الركب. وستكون مھام األمانة ھي 

العنایة بھذه العملیة وإنشاء منھجیة تدریجیة 
 وھكذا ،حلھا ینبغيللبدء من أول األشیاء التي 

ھذه ستحقق ك یةعملیة جمعل إن وقا. دوالیك
 نتائج في وقت سریع.ال

مو إلى أن ھناك بعض ھاوأشار الدكتور بن .372
المجاالت التي یبدو أن الدول األعضاء متفقة 

اإلجراء الالزم للحفاظ على التراث ومنھا علیھا. 
ل من قبل مالثقافي بغض النظر عما إذا نفذ الع

و المكتبات أو المؤسسات دور المحفوظات أ
شترك یمكن للحكومات أن مألخرى. وھناك أساس ا

كما أشار آخرون، وتركز علیھ لبدء عمل ملموس. 
إذ  ،یبدو أنھ ال یوجد حل واحد یناسب الجمیع

أن تكون الحلول محددة الحتیاجات البلدان  ینبغي
فیما یتعلق باحتیاجات ووالقضایا المطروحة. 

لدى بعض البلدان تشریعات مع فالبلدان، 
لدى بلدان أخرى  یسات ساریة، ولاستثناء

استثناءات، أو ال توجد حلول من منظمات اإلدارة 
، أو لیس لدیھا قدرة االجماعیة تعالج القضای
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كافیة لتلبیة احتیاجات مؤسسات التراث 
فیما یتعلق بالقضایا المطروحة، والثقافي. 

یمكن أن تتضمن أنشطة الحفظ التي تقوم بھا 
عابرة للحدود، ال  المؤسسات الثقافیة قضایا

، أو عندما جزأةسیما في حالة المجموعات الم
بلد "أ" االعتماد على الیتعین على متحف من 

ھناك والقدرة الفنیة لمتحف آخر في البلد "ب". 
وأشار إلى حاجة إلى حل عالمي في ھذه المجاالت. 

حول حاجة إلى مراجعة تشریعیة لمعالجة التال
ؤسسات التراث الرقمي وقضایا المسؤولیة لم

عدم یقین بشأن ما یمكن وجود  عندوالثقافي. 
أن یأذن بھ  ینبغيوما  ،للمستخدمین القیام بھ

مضطرة أصحاب الحقوق، فقد تجد المتاحف نفسھا 
ع عن القیام بأنشطة معینة على حساب امتنلال

 في الختام، اقترح سبعة حلول:والصالح العام. 

اتباع نھج متعدد المستویات مع  ،أوالً  "1"
مجموعة من اإلجراءات على المستویات المحلیة 

واإلقلیمیة والدولیة لتلبیة االحتیاجات 
جمیع الخیارات  طرحأن ت ینبغيوالمحددة. 

المختلفة على الطاولة، من القانون الصارم 
 إلى القانون غیر الملزم؛

ثانًیا، جلب أفضل الممارسات والتدریب على  "2"
یمكن أن تتعلق باتفاقیات و. تكوین الكفاءات

القروض للمكتبات أو التخلیص فیما یتعلق 
بالبحث الدؤوب عن مجموعة أدوات المتاحف 
للتراخیص الجماعیة الموسعة، أو قواعد 

 السلوك؛

. اتزعانمثالًثا، النظر في حل بدیل لل "3"
وھناك نظام یعمل بشكل جید طورتھ الویبو في 

 ھذا الصدد؛

وضع مبادئ توجیھیة لتفسیر  رابًعا، "4"
القواعد، مثل اتفاقیة برن، في ضوء أنشطة 
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المؤسسات الثقافیة وال سیما بشأن كیفیة دمج 
 أنشطة الحفظ؛بشأن اختبار الخطوات الثالث 

خامسًا، النظر في التوصیات المشتركة أو  "5"
غیرھا من األدوات، ال سیما في المجاالت التي 

حكومات أن یوجد فیھا أساس مشترك یمكن لل
تبدأ فیھ إجراءات ملموسة، مثل كیفیة 

 الرقمي؛حول معالجة الت

سادسًا، النظر في المالذ اآلمن لبعض أصحاب  "6"
المصلحة في استثناءات على المستوى المحلي 

 أو اإلقلیمي أو العالمي؛

 سابعًا، تطویر مجموعة أدوات لالستثناءات. "7"

سلط الدكتور كروز الضوء على ثالث نقاط و .373
ھو الرقمي البدیل أن یكون  ینبغيأوالً، ف عملیة:

على المندوبین اتخاذ الخطوات وطبیعي. المر األ
ال إذ . ھاوتغییر الالزمة لمراجعة قوانینھم

ینبغي للمرء أن ینتظر أي شيء فیما یتعلق 
ثانیًا، الحفظ وبالتطورات التكنولوجیة األخرى. 

مھم لجمیع البلدان وھناك حاجة للمضي قدمًا 
جمیع یطال وبشأن ھذا الموضوع كأولویة. 

الموضوعات قید النظر، وھي المكتبات ودور 
المحفوظات والمتاحف بل وحتى التعلیم. وقال 

إنھ یتعین على الدول التحرك قبل فوات األوان. 
المناقشات إلى ارتفاع المحیطات  تأشارفقد 

واشتعال الحرائق وتدھور الورق، وكل ھذه 
، وحث الجمھور الراھن األشیاء تحدث في الوقت

خذ كل خطوة أن تت ینبغيثالًثا، و على فعل شيء.
فھم بعضنا البعض وتحسین طرف بغرض یقوم بھا كل 

االحترام وإظھار كیفیة دمج االھتمامات ووجھات 
ركز البعض على الحدیث عن إذ النظر المختلفة. 

الستثناءات والبعض اآلخر ركز على الترخیص أو ا
ھناك حاجة لتغییر الخطاب وأي شيء آخر. 
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ومحاولة دمج جمیع الحلول إلیجاد الصیغة 
 الصحیحة لكل بلد.

ما قالھ على الباردر ز ةالدكتورت وأكد .374
ھناك بالتأكید مجال فالمتحدثون السابقون. 

لمزید من االستثناءات والتقییدات في القوانین 
األمر وذكرت أن لوطنیة، كما نصت اتفاقیة برن. ا

متروك للمشرعین الوطنیین والحكومات الستكشاف 
نطاق تلك االستثناءات والتقییدات وتكییف 

اتفقت كثیًرا مع وقوانینھم حسب الضرورة. 
الرقمي  البدیل قال إنحینما الدكتور كروز 

تراجع تسإذ . طبیعيالمر ھو األ أن یكون ینبغي
 التقییداتلم توسع االستثناءات و ماالبلدان 

االستخدامات الرقمیة، ال سیما فیما یتعلق لتشمل 
، سمحت معاھدات 1996في عام فبالتعلیم والبحث. 

اإلنترنت بتوسیع تلك المرونة بطریقة تتوافق مع 
اختبار الخطوات الثالث، شریطة حمایة المصالح 
المشروعة للمؤلفین وأصحاب الحقوق اآلخرین. 

على البلدان أن تعزز إمكانیة  ینبغيلك، لذو
إجراء االستخدامات التعلیمیة والبحثیة خارج 

اإلنترنت وعبر اإلنترنت من خالل مجموعة من 
اإللزامیة المجانیة  التقییداتاالستثناءات و

عد بوالمدفوعة األجر التي تخضع لشروط مختلفة، و
ذلك، یدفع أجرھا في ظل اإلدارة الجماعیة، 

(مباشرة من قبل  الترخیص الطوعيفاقات اتوكذلك 
الناشرین و/أو من خالل منظمات اإلدارة 

الجماعیة). وذّكرت أن الحل نفسھ قد ال ینجح في 
كل مكان: فالشيء الذي نجح بشكل جمیل في فرنسا 

قد ال یعمل في إسبانیا، حتى لو كانت تلك 
وتنتمي إلى نفس االتحاد، بسبب  اً البلدان جیران

روف االجتماعیة المحددة وھیكل السوق والظ
منظمات اإلدارة الجماعیة في كل بلد. ونصحت 
جمیع أصحاب المصلحة بالتصرف بمسؤولیة عند 

لعبة فھذه لیست محاولة دفع أجنداتھم الخاصة. 
. ورغم اعتقادھا أن من األفضل یة المحصلةصفر
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العثور على حلول على المستوى الوطني، فقد 
ل معالجة بعض القضایا وافقت على أن من األفض

على المستوى الدولي: مثل المسألة العابرة 
للحدود وتوجیھات المشرعین الوطنیین 

 ومساعدتھم.

 27فومیتو بالمادة الدكتور استشھد و .375
 ،من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 2الفقرة 

وشدد على أنھ ال ینبغي أن یكون ھناك تنافس بین 
وحقوق اإلنسان ي: حق المؤلف أمختلف الحقوق؛ 

األخرى مثل تلك المتعلقة بالمعلومات أو 
التعلیم. وحث اآلخرین على اتخاذ موقف مسؤول 

حل  ینبغيال فوعدم الخلط بین الحریة والمجان. 
كل شيء من خالل االستثناءات على المستوى 

على البلدان اتباع نھج أمثل تجاه والدولي. 
أقصى  وتحقیقالموجودة التقییدات واالستثناءات 

 استفادة منھا لتحقیق الھدف المنشود.

أسئلة وتعلیقات من الحضور بعد جلسة 
 "الخطوات القادمة"

أشار السید غوستافو شوتز (مندوب من  .376
األرجنتین) إلى المناقشات التي جرت في الیومین 

والحظ أن اإلطار الوطني  ،الماضیین من المؤتمر
وأفضل الممارسات توفر األدوات الالزمة للتعامل 

اقشھا المؤتمر. وشكر نمع معظم القضایا التي 
الخبراء على تحدید األدوات وسلط الضوء على 

الحاجة األخرى للبناء على أدوات محددة للمسائل 
العابرة للحدود بدعم من الویبو. وبما أن 

ف بین البلدان، فقد مناھج حق المؤلف تختل
بالمعنى ال "حد أدنى من التنسیق، ضرورة اقترح 

الموضوعي، ولكن من حیث قواعد التنسیق". وأضاف 
أن "مبدأ اإلقلیمیة ربما لم یكن األفضل للعصر 

بأنھ المبدأ األساسي في مع اإلقرار الرقمي" 
األنظمة الدولیة للملكیة الفكریة والتجارة. 

إلقلیمیة في اتفاق وسلط الضوء على مبدأ ا
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تریبس. واستنادًا إلى ھذه المالحظات، اقترح 
نھجًا للنظر في القانون الدولي الخاص بشأن 

ورأى أن العقود والجوانب اإلجرائیة األخرى. 
ھناك عالقة أساسیة بین القضایا الموضوعیة 

والجوانب اإلجرائیة. وضرب مثاالً على انطباق 
رخیص متعدد التقییدات واالستثناءات على الت

األقالیم، مع وجود التقییدات واالستثناءات 
إلى أنظمة القانون العام في البلدان  ةستندمال

وربط الترخیص بالقانون الخاص. وأكد أن ھناك 
عند  اعاتھارم ینبغيأنظمة للتنفیذ والرصد 

المضي قدمًا في النھج الموضوعیة. ووفقا لھ، 
اعي یرأن  ینبغيفإن نھج اإلدارة الجماعیة 

لى النظم المحلیة ع الجوانب القانون الخاص 
تطلب أیضا التنسیق الدولي من ت ھاولكنفقط، 

أجل التنفیذ الفعال للعقود وإنفاذھا. وحذر من 
تكرار التجربة السیئة المتعلقة بأحكام المالذ 

اآلمن، وشدد على ضرورة التنسیق والمراقبة. 
 لذلك، فإن اآللیات التعاقدیة باإلضافة إلىو

مستوى معین من التوحید تعني ضمنًا الحاجة إلى 
وإال فإن  ،االعتماد على القانون الدولي الخاص

أید ن كافیًا. وویك ننھج القانون المحلي ل
االقتراح الخاص باستخدام التحكیم والوساطة عبر 
اإلنترنت، مما سیجعل منع المنازعات وحلھا أمًرا 

على المضي بسیًطا وسریًعا، ویشجع الدول األعضاء 
قدًما على مستوى أكثر موضوعیة. وسأل المتحدثین 

كیفیة المضي قدًما في الجوانب  بشأنعن آرائھم 
المتعلقة بالقانون الدولي الخاص إلیجاد حلول 

 الرصد.بشأن إجرائیة أكثر انسجاًما 

(مندوب من فنلندا) یوكا لیدس  ورد السید .377
بالقول إن قضایا القانون الدولي الخاص ھي 

األكثر صلة وحسًما في عالم الشبكات الرقمیة، 
ھة یوجو ةثرمؤإلجراءات على اإلنترنت اون تكد فق

وفًقا لبعض  ،من حیث المبدأود. بل 195في 
قابلة  بلد 195قوانین تصبح ، یمكن أن دارسالم
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لذا  ،ا ال یطاقسیكون ھذا أمرً لكن للتطبیق. و
حاجة إلیجاد قواعد أسھل لبعض التطبیقات. ھناك 

لویبو دوًرا في تطویر الحلول ا ؤديأن ت یمكنو
في ھذه المجاالت باإلضافة إلى العمل المنجز في 

). HCCHمؤتمر الھاي للقانون الدولي الخاص (
أنواع عدیدة من االستخدامات وجود ذكر أن و

د من المشكالت إلى العدیى العابرة للحدود أد
من الممكن حل ھذه یكن رأى أن المختلفة. و

القضایا بسھولة من خالل التدابیر القانونیة 
بما في ذلك تلك المطبقة في أوروبا مثل 

ت القانونیة واالعتراف المتبادل سیناریوھاال
 .ما إلى ذلكووقواعد المعاملة بالمثل، 

أشار السید بن وایت (ممثل مركز سیاسة و .378
لملكیة الفكریة بجامعة بورنموث في وإدارة ا

المملكة المتحدة) إلى أن المكتبة البریطانیة 
في  ةصوتی تتحتفظ بثاني أكبر أرشیف تسجیال

تسجیالت من جمیع أنحاء العالم، یحوي العالم 
أشار و. ةوغیر منشور ةفریدتسجیالت بما في ذلك 

ھي كل ما تبقى عاًما  15أن بد واسع اعتقاإلى 
إلى ھذا فقط ال یعزى ولحفظ التسجیالت الصوتیة. 

غبار یأكلھا الفسھا نالتسجیالت الصوتیة أن 
التقنیات ألن یًضا أولكن  حالتھا في تدھور،و

عد توالناقالت المستخدمة لتشغیل الموسیقى لم 
 ھذا مجال ملح حقیقي نتج بعد اآلن. وحث على أنت

ا وذكر أن ھذ .من حیث وضع القواعد والمعاییر
سیفتح عدًدا من القضایا األخرى مثل وجود أحكام 
قانونیة للحفظ الرقمي. وأضاف أن الحفظ الرقمي 

یحدث في الشبكات العابرة للحدود، وبالتالي 
ھناك بند في توجیھ االتحاد األوروبي للسوق 

الرقمیة الموحدة للسماح بالحفظ عبر الحدود. 
شمل یالحفظ الرقمي عبر الحدود  نأرأى و

االلتزامات كایا األخرى ذات الصلة القض
أعرب عن والتعاقدیة وإجراءات الحمایة الفنیة. 

لمحاضر جوكا لیدز، الذي لما ذكره اه أییدت
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اقترح نھج معالجة قضیة واحدة في كل مرة. 
وأنھ ال جدوى ببعضھا بط تروأضاف أن القضایا ست

 النفاذمن الحفاظ على المواد دون السماح ب
إلیھا. وضرب مثاالً على عملیة جمع أموال ضخمة 
أطلقتھا المكتبة البریطانیة، وذكر أن جامعي 

التبرعات ال یھتمون فقط بأنشطة الحفظ دون 
. وذكر أخیًرا أن اعتبارات الحفظ النفاذ

المتعلقة بتدھور المواد والمسائل القانونیة 
والمالیة الناتجة لیست خاصة بالمكتبة 

دور كنھا مشتركة في معظم البریطانیة ول
 .المحفوظات

أشار السید بیدي أناوي (ممثل من منظمة و .379
التعلیم الدولیة) إلى اعتماد أھداف التنمیة 
المستدامة في جمیع أنحاء العالم في سبتمبر 

من أھداف  4مع التأكید على الھدف  2015
التنمیة المستدامة الذي یھدف إلى ضمان 

صف وتعزیز فرص التعلیم الجید الشامل والمن
. 2030التعلم مدى الحیاة للجمیع بحلول عام 

حلوًال قدمت المناقشات في المؤتمر ذكر أن و
ومقترحات على أساس المنطقة واألمة لما اعتبره 
مشكلة عالمیة. وشدد على ضرورة إجراء مناقشة 

االستخدامات  بشأنبین األكادیمیین والباحثین 
ن الحقوق المجانیة بدالً من الحد األدنى م

 لالستخدام العادل وإطار عمل مرن.

بالتشدید على  خالباردیر ةالدكتور تورد .380
غیاب أشار إلى وفكرة وجود حلول وطنیة، 

استثناءات وتقییدات جیدة للتعلیم والبحث في 
العدید من القوانین الوطنیة. وشددت على أنھ 

د معاھدة، سیتعین العودة إلى ااعتمفي حال حتى 
ي لتنفیذھا من خالل القانون التشریع المحل

 بشأنة اآلخرین لست أعضاء الجأیدالوطني. و
كیفیة تحویل التركیز إلى حل القضایا األكثر 

أن ت وذكرشیوًعا بدالً من النظر في معاھدة كبیر. 
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ضمان تطبیق التقییدات تشمل القضایا المشتركة 
واالستثناءات الوطنیة على االستخدامات 

 ، وكذلك عبر الحدود.اإللكترونیة والرقمیة

ذكرت السیدة دورا ساالمبا (مندوبة من و .381
مالوي) أن الھدف الرئیسي من المؤتمر ھو اإلجماع 

ن أحق المؤلف. ولمتوازن على الحاجة إلى نظام 
من الضروري إجراء تحلیل شامل ألنظمة حق المؤلف 

تحقیق ذلك. وأشارت إلى العرض الذي لالوطنیة 
كیفیة دخول قوانین  بشأنقدمھ الدكتور فومیتیو 

قد تعیق استخدام أنھا ذ واأخرى حیز النف
مكن رأت أن من المالتقییدات واالستثناءات. و

معالجة بعض المشاكل التي تواجھھا البلدان من 
خالل النظر في الحلول القائمة على المستوى 

الت قووبالتالي لن تتطلب حلوال دولیة.  ،الوطني
 حق المؤلفوانین حاجة إلى إصالح قإن ھناك 
العناصر الرقمیة  يراعبما یالوطنیة 

واالستخدامات عبر اإلنترنت. وشددت على ضرورة 
تطویر التعاون اإلقلیمي والدولي الذي من شأنھ 

من شأن أن تسھیل التبادالت عبر الحدود. و
 تكوین الكفاءاتالتعاون الدولي أیًضا أن ییسر 

یھ لتطویر منظمات اإلدارة الجماعیة، وتوج
وتسھیل  ،ظمات اإلدارة الجماعیة األقل تطوًرامن

لى عمن أجل التعلیم  ،التبادل الدولي للمواد
سبیل المثال، من خالل أنشطة الترخیص والوسائل 

شددت على الحاجة إلى تعزیز التعاون واألخرى. 
بین أصحاب المصلحة الرئیسیین على المستوى 
الوطني لتطویر نظام حق المؤلف المتوازن. 

وأضافت أنھ قبل النظر في تطویر حلول دولیة، 
من التقییدات بشكل جید االستفادة  نبغيی

 واالستثناءات الموجودة في التشریع الوطني.

ذكرت السیدة كیتسینغ موناتسي (مندوبة و .382
من بوتسوانا) أن الندوات اإلقلیمیة أتاحت فرصة 

طریقة ب للدول األعضاء للتفكیر في القضایا، ال
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ولكن من خالل ربط القضایا بالوضع  فقطمجردة 
الوطني من خالل النظر في التشریع وكذلك 

الدراسات أن ت وذكراالحتیاجات الفعلیة للبلد. ب
 اءثرلنقطة جذب لصانعي السیاسات  ھيالمقدمة 

تمكنھم قد  التيوالمیسرة المعلومات المتاحة و
من اتخاذ قرارات مستنیرة لتقییم ما یمكن 

على  اتواالستثناء التقییداتالقیام بھ لتحسین 
ھو أن الدول الحال واقع لكن المستوى الوطني. و

األعضاء في الویبو لم تشترك جمیعھا بشكل وثیق 
في مناقشات التقییدات واالستثناءات، وال سیما 

شات التي إلى المناق تشارأالبلدان النامیة. و
ذكرت أن واإلقلیمیة في نیروبي، الندوة دارت في 

اجة تلك البلدان لمراجعة قوانینھا الوطنیة، ح
ومن ثم فھي لحظة مناسبة للمضي قدما في معالجة 

بعض القضایا الرئیسیة وإدراجھا في قوانینھا 
دون انتظار صك دولي قد یأتي بعد عدة سنوات. 

النھج الوطني جح أن یعطي األرمن وشددت على أن 
نتائج أكثر قد تكون أسرع من النھج الدولي، 
رغم أنھ قد تكون ھناك حاجة لكال النھجین. 
واقترحت أن تعطي الویبو األولویة لتكوین 

كفاءات صانعي السیاسات، وال سیما من البلدان 
النامیة، حتى تتمكن تلك البلدان من التعامل 

مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني 
الستفادة من ثروة المعلومات المتاحة/المجمعة وا

د بلفي الویبو، وبالتالي توجیھ تشریعات ال
نظام یسھل والتشریعات الوطنیة بطریقة تضمن أن 

التقییدات واالستثناءات مھمة المكتبات ودور 
المحفوظات والمتاحف والمؤسسات التعلیمیة. 

تكوین وكررت أن اقتراحھا كان إعطاء األولویة ل
حتى تتمكن البلدان التي تراجع  فاءاتالك

قوانینھا من المضي قدًما في التقییدات 
أكثر توجھًا قد تكون واالستثناءات الفعالة التي 

 نحو المستقبل.
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اق عارف (مندوب من سأكد السید میو .383
باكستان) أن معالجة التقییدات واالستثناءات 

للمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف والمؤسسات 
وجود أوالً تقییم تستدعي  یة والبحثیةالتعلیم

ومن ثم النظر  حق المؤلفنتھاك لحقوق أصحاب ا
أیًضا في القوانین األخرى المتاحة والتي قد 

أحد ورأى أن تدعم التقییدات واالستثناءات. 
وقد األسالیب ھو النظر في مراجعة القوانین 
یكون النھج اآلخر ھو حل التناقضات في 

القوانین، إن وجدت. وأقر باالختالفات في مستوى 
شدد على ولكن الوعي بقضایا الملكیة الفكریة، 

أن الصك أو الدلیل اإلرشادي یمكن أن یفید 
لتوفیر قانون شامل لتشكیل األساس لقوانین حق 

المؤلف الوطنیة المتعلقة باالستثناءات 
صك دولي مدروس وضع لذلك، اقترح ووالتقییدات. 

جیًدا مع إرشادات كافیة للدول األعضاء لوضع 
التقییدات واالستثناءات لمعالجة جمیع القضایا 

 على المستوى الوطني.

 وأشار السید جوناثان باند (ممثل من .384
) إلى المناقشات اتللمكتبمؤلف تحالف حق ال

أن ھناك نوعین ورأى ، تكوین الكفاءات بشأن
 تكوین الكفاءاتین، أحدھما یتعلق بمختلف

القانونیة واآلخر یتعلق بتكلفة الرقمنة. 
بالنسبة للنوع األول، ذكر أن المنظمات غیر و

الحكومیة لدیھا قدر كبیر من الخبرة القانونیة 
في مجال المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف 
والتعلیم التي یمكن أن تكون مفیدة للدول 

 األعضاء.

د إري واھیو براسیتیو (مندوب أكد السیو .385
من إندونیسیا) أن المفتاح یكمن في بناء الوعي 

ومواطن  ،نظام حق المؤلف الدولي الحالي بشأن
متأصلة في النظام. ووفقا لھ، فإن المرونة ال

أیضا إحدى طرق بناء الوعي. ھو اقتراح صك دولي 
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 یةناكإمإلى  اشیرموضرب مثاالً بمعاھدة مراكش 
لو اختالف في تنفیذھا على المستوى الوطني وجود 

كل شأضاف كذلك أن وإعالًنا ولیس معاھدة.  تكان
الصك، سواء كان معاھدة أو مبادئ توجیھیة أو 

حدث فرقا. ما سیھو لیس مبادئ رفیعة المستوى، 
وشدد على الحاجة إلى قبول واسع النطاق للحلول 

التي یمكن االتفاق علیھا للتقییدات 
ءات في جمیع أنحاء العالم حتى یكون واالستثنا

لھا تأثیر حقیقي. وإذا كان البد من وجود مبادئ 
رفیعة المستوى بشأن التقییدات واالستثناءات، 

فقد اقترح أن تكون جمیع الدول األعضاء على علم 
بھا، مع تعمیمھا أیًضا في عمل الویبو. وضرب 
مثاالً على الزخم الذي اكتسبتھ االتفاقیة بشأن 

داف التنمیة المستدامة ألنھا كانت اتفاقیة أھ
تم التوصل إلیھا على مستوى عاٍل رغم أنھا لم 

 تكن في شكل معاھدة أو التزام.

وصرح السید لویس فیالرویل (ممثل من  .386
Innovarte منذ مضت من سنوات عدیدة و) أنھ

ھناك مرونة للبلدان عد اتفاقیة برن لم ت
بو المساعدة العتماد استثناءات. وقد قدمت الوی

مساعدة ثنائیة كذلك. أجریت أنشطة التقنیة و
قش جدول أعمال االستثناءات وومع ذلك، ن
أن یثمر ن دو عاًما 17ألكثر من والتقییدات 

طار لالستثناءات في القانون إعن النقاش 
تحتاجھ المكتبات والمؤسسات ما  ھوالوطني، و

ن الشيء الوحید الذي لم ذكر أالتعلیمیة. و
قدم بعض التوجیھ إلى یصك دولي ضع و وجرب ھی

أن من المھم الحصول على أضاف الدول األعضاء. و
المساعدة التقنیة ومجموعات األدوات والقوانین 

من الضروري أیًضا أن یكون ولكن النموذجیة، 
المجتمع الدولي ملتزًما بحل قضایا المصلحة 

 الثقافي. العامة المتعلقة بالحفاظ على التراث
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السیدة أوا سیسي (ممثلة اتحاد ذكرت و .387
) أن )COBESS( المكتبات الجامعیة في السنغال

أھمیة ما قامت بھ في تمعن من الضروري ال
لم تحصل المكتبات على إذ المكتبات وتقییمھ. 

أعمال المبدعین والمصنفات األدبیة والموسیقیة 
في مجموعاتھا بالمجان ولكن كمشتریات ضمن 

الشيء الوحید الذي میزانیاتھا. وأضافت أن 
 حق المؤلفھ ھو أن تكون قوانین یتمن ینبغي

مكیفة بشكل جید في إطار األذونات المطلوبة 
دون التسبب في أي ضرر  اتللوفاء بمھمة المكتب

 للمبدعین.

ذكرت السیدة كاثي ماتسیكا (ممثلة مكتبة و .388
الجامعة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا في 

ي تنفیذ معاھدة زمبابوي) أن زمبابوي نظرت ف
مراكش، رغم الظروف االجتماعیة السائدة في 
البالد، فقط ألنھا جاءت من بیئة خارجیة. 

ركزت  في حیناعتمدت الحكومة معاھدة مراكش و
أولویات البالد على معالجة مشاكلھا االجتماعیة 

والجوانب المتعلقة بالحوكمة.  یةواالقتصاد
المستوى منظمة رفیعة تضعھا وشددت على أن أداة 
أسرع أیًضا. وأعربت عن وستعطي نتیجة أفضل 

أملھا في الحصول على أداة أو إطار قانوني 
مساعد لحل قضیة المكتبات ودور المحفوظات 

 والمتاحف والمؤسسات التعلیمیة في زیمبابوي.

وشكرت نائبة المدیر العام، السیدة  .389
ن، الجمیع على التعلیقات التي أظھرت مدى افورب

أن الناس في ضوع. وقد تجلى ذلك أھمیة المو
 6:00بعد الساعة حتى ن یركزمومشاركین ظلوا 

مساًء في لیلة سبت. وقد أحاطت األمانة علما بكل 
وستحاول أن تجد مع الدول  ،عرب عنھ للتوأما 

ن ااألعضاء أفضل اإلجابات. وشكرت السیدة فورب
جمیع الدول األعضاء التي ساعدت األمانة على 

ي ھذه المناقشة. وشكرت إحراز تقدم ف
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ضیفین الثالثة للندوات اإلقلیمیة وكذلك ستالم
خطط العمل في الخبراء الذین رافقوا الویبو 

ولم یدخروا أي جھد أو وقت للوصول إلى أفضل 
النتائج. وشكرت الدول األعضاء في المناطق 

القاعة في الموجودین وتحدیدا أولئك  ،األخرى
إلیجاد أفضل الحلول على اھتمامھم ومقترحاتھم 

لجمیع المواضیع قید المناقشة. وشكرت خدمات 
المؤتمرات في الویبو وخدمات الترجمة الشفویة. 

وشكرت أخیًرا فریق قطاع حق المؤلف والصناعات 
 اإلبداعیة على العمل الممتاز.

 ظرللنأفكار 

في ختام المؤتمر، حددت أمانة الویبو  .390
 ة:قادمالعناصر التالیة للخطوات ال

 المبادئ واألفكار العامة

من المھم التذكیر بالدور األساسي لحق  .391
للمبدعین دور والمؤلف لدعم اإلبداع ومكافأتھ. 

ال غنى عنھ في توفیر ما سیصبح تراًثا ثقافًیا 
إضافة إلى ما ھو في صمیم التعلیم مستقبال، 
 والبحث.

ھشة التراث الثقافي ھو مصلحة مشتركة  .392
وضع نھج متعدد  ینبغي لذاال تقدر بثمن. ولكنھا 

الطبقات بما في ذلك الحلول التقنیة 
المكتبات ضطلع تووالقانونیة للحفاظ علیھا. 

ودور المحفوظات والمتاحف دوًرا رئیسًیا في 
 تطویر وتنفیذ الحلول لتحقیق ھذا الھدف.

إلى المعرفة أمر أساسي  النفاذتسھیل  .393
لتحقیق أھداف التعلیم والبحث الجید. 

لتعلیمیة والبحثیة دور رئیسي في للمؤسسات او
 تطویر وتنفیذ الحلول لتحقیق ھذه األھداف.

موضوع التقییدات واالستثناءات لحق المؤلف  .394
ن ألھو موضوع مشترك بین جمیع البلدان، 
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التقییدات واالستثناءات جزء طبیعي من أي نظام 
ال ینبغي النظر إلى حق ومتوازن لحق المؤلف. 
أن ُینظر إلیھ  ینبغيل ب ،المؤلف على أنھ عقبة
خلط بین حریة الال ینبغي وعلى أنھ عامل تیسیر. 

ھناك مجال لالستخدامات فمجاًنا.  النفاذو النفاذ
المسموح بھا دون مقابل، واالستخدامات المسموح 

، واالستخدامات الخاضعة لخطط أجربھا مقابل 
 .الترخیص الطوعیة

باإلضافة إلى العمل الجاري بشأن  .395
الحلول النظر في التقییدات واالستثناءات، یمكن 

األخرى، بما في ذلك االتفاقات التعاقدیة 
والحلول القائمة على الترخیص، كجزء من نھج 

منظمات اإلدارة الجماعیة دوًرا ؤدي توشامل. 
رئیسًیا في نظام حق المؤلف، بما في ذلك تسھیل 

 حدود.األنشطة عبر ال

أن یصبح الوضع الرقمي، بما في ذلك  ینبغي .396
عن بعد إلى المحتوى واالستخدامات عبر  النفاذ

 .ةطبیعی حالةالحدود، 

لدعم  تكوین الكفاءاتإتاحة  ینبغي .397
 تقییدات تملك أحكاما البلدان التي ال

عدیل إطارھا من أجل ت ،واستثناءات مناسبة
یمكن تطویر مجموعة من والقانوني الوطني. 

ألدوات واإلرشادات، بما في ذلك ا
یمكن والممارسات المھنیة لھذا الغرض. /جاربالت

 أن تتاح مجموعة من الخیارات للدول األعضاء.

تتیح اتفاقیة برن مساحة كبیرة للدول  .398
تسترشد و. ھاوتنفیذ األعضاء لتفسیر أحكامھا

التقییدات واالستثناءات باختبار الخطوات 
 الثالث.

مخاوف المتعلقة ینبغي النظر في ال .399
بمسؤولیة مختلف أصحاب المصلحة بین المؤسسات 

 الذاتالثقافیة والتعلیمیة، فضالً عن إنشاء م
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آمنة. ومن ھذا المنظور، یمكن أیًضا استكشاف 
 آلیات بدیلة لتسویة المنازعات.

یمكن البحث عن حلول على المستویات  .400
الوطنیة ودون اإلقلیمیة واإلقلیمیة والدولیة، 

النظر في تطویر أدوات مناسبة على ھذه ویمكن 
لندوات اإلقلیمیة بحسب ما ذكر في االمستویات. و

الثالث، یمكن تشكیل مجموعات خبراء لمعالجة 
قضایا مختلفة، مع مراعاة دینامیكیة االجتماعات 

اإلقلیمیة، وخاصة األبعاد اللغویة، لمواجھة 
یمكن وضع منھجیة وتحدیات وقضایا محددة. 

مع جدول زمني دقیق ونھج موجھ نحو تدریجیة، 
 النتائج.

 دور الدول األعضاء

دور رئیسي في تطویر بلدول األعضاء ضطلع ات .401
 نظام وطني متوازن لحق المؤلف.

ُتشجع الدول األعضاء على االستفادة الكاملة  .402
من نطاق التقییدات واالستثناءات بموجب اتفاقیة 

 برن لتحقیق أھداف سیاساتھا.

األعضاء أن تعالج الحاجة إلى ینبغي للدول  .403
تعزیز البنیة التحتیة التقنیة والمؤسسیة، عند 

 الضرورة.

 دور الویبو

أن یستمر العمل في ھذا الموضوع  ینبغي .404
 .نحو المستقبل تطلعتبطریقة شاملة 

ینبغي أن تضمن الویبو تقدیم المساعدة  .405
 اتالتشریعیة والتقنیة وأن تعزز القدر

بشأن ، وال سیما التشریعیة للدول األعضاء
الستخدامات العابرة للحدود ووضع قوانین ا

 متوازنة لحقوق المؤلف.
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على الویبو تطویر مجموعة من  ینبغي .406
األدوات مثل النماذج والتوصیات واإلرشادات 
والكتیبات ومجموعات األدوات، من بین أمور 

أخرى، تحتوي على معلومات عن خیارات الترخیص 
 .والتقییدات واالستثناءات

[نھایة الوثیقة، 
یلي ذلك المرفق 

 األول]
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ORIGINAL: ENGLISH  
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Regional Seminar for the Asia and the Pacific Group on Libraries, 
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Monday, April 29, 2019 
 
8.00 – 08.30 Registration 
 
8.30 – 09.30 OPENING CEREMONY 
 
 Welcome addresses by: 

 
Ms. Sylvie Forbin, Deputy Director General, WIPO Copyright and Creative 
Industries Sector    
 

          Mr. Daren Tang, Chief Executive, Intellectual Property Office of Singapore 
          (IPOS) 
 

09.30 – 10.00 Coffee Break 
 
 
PLENARY 
 
10.00 – 12.00  Setting the Scene 
 
  In this part of the program, facilitators/speakers that have 

prepared the various WIPO studies and typologies on limitations 
and exceptions will introduce the background of the Seminar 
based on their findings and focused on the specificities of the 
Member States of the Asia Pacific Group. 

 
 Moderator: Ms. Sylvie Forbin 
  
 Facilitators/ 
 Speakers: Professor Kenneth Crews 
  Professor Daniel Seng 
  Professor Yaniv Benhamou 
  Professor Raquel Xalabarder 
 
12.00 – 12.30 Group photo 
 
    
12.30 – 14.00 Lunch Break 
 
 
 
FOUR PARALLEL WORKING GROUPS 
 
 
13.30 – 15.30  Challenges and Opportunities  
 
  In this part of the program, participants will be divided in four 

groups so as to hold discussions and identify the challenges and 
opportunities in their region regarding the various limitations and 
exceptions at stake. 
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  Each group will have its own Chair and Rapporteur. 
 
  Facilitators/speakers will assist participants in their group 

discussions.  
 
  Observers (Member States from other regions as well as IGOs 

and NGOs, through their representatives with relevant 
experience on libraries, archives, museums, or educational and 
research institutions) will be able to take part in the discussions. 

 
 
15.30 – 16.00  Coffee Break 
  
 
16.00 – 18.00  Challenges and Opportunities (cont’d)  
   
  Participants will continue their discussions. 
 
 
18.00 – 18.30  Tour of the National Library 
 
 
 
Tuesday, April 30, 2019 
 
FOUR PARALLEL WORKING GROUPS (cont’d) 
 
 
09.00 – 10.00  Challenges and Opportunities (cont’d) 
   
  Participants will continue their discussions. 
   
 
10.00 – 10.30  Coffee Break 
  
 
10.30 – 12.00  Wrap-up and Preparation of Reports 
   

In this final exercise of the working groups, participants will 
prepare their findings, observations and proposals through their 
Chairs and Rapporteurs. 

 
 
12.00 – 14.00 Lunch Break 
 
 
 
PLENARY 
 
14.00 – 16.00  Presentation of Report and Proposals by Groups 
 



SCCR/40/2 
164 
Annex I 
 المرفق األول
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

• Participants will be invited to present in a thematic order 
their findings, observations and proposals as the outcome 
of their respective group discussions.  

 
 Moderator: Ms. Sylvie Forbin 
  
 Spokespersons:      Chairs and Rapporteurs, together with Member States from the 
                                                 Asia-Pacific Group 

  
 
 

• General discussions with all Member States and 
observers.  Facilitators/speakers will provide their views 
and advice. 

 
 
 Moderator: Ms. Sylvie Forbin 
  
 Facilitators/ 
 Speakers: Professor Kenneth Crews 
  Professor Daniel Seng 
  Professor Yaniv Benhamou 
  Professor Raquel Xalabarder  
 
 
16.00 – 17.30 Coffee Break 
 
 
17.30 – 18.00 WAY FORWARD:  Final Remarks  
 

Ms. Sylvie Forbin, Deputy Director General, WIPO Copyright and Creative 
Industries Sector    
 

 Mr. Simon Seow, Director, Intellectual Property and Policy Division, Ministry of 
Law, Singapore. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



SCCR/40/2 
165 
Annex I 
 المرفق األول
 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

E 

 

 
 

 
REGIONAL MEETING 

WIPO/CR/NBO/19/PROV. 1   
ORIGINAL: ENGLISH 
DATE: MAY 28, 2019 

 
 
 
 
 
REGIONAL SEMINAR FOR THE AFRICAN GROUP ON LIBRARIES, 
ARCHIVES, MUSEUMS, AND EDUCATIONAL AND RESEARCH 
INSTITUTIONS IN THE FIELD OF COPYRIGHT 
 
 
organized by 
the World Intellectual Property Organization (WIPO)  
 
with the collaboration of 
the Kenya Copyright Board (KECOBO) 
 
 
Nairobi, June 12 and 13, 2019 
 
 
PROVISIONAL PROGRAM 
 
prepared by the International Bureau of WIPO 
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Wednesday, June 12, 2019 
 
OPENING CEREMONY 
 
08.30 – 09.00 Registration 
 
09.00 – 09.30 Welcome addresses by: 

 
Ms. Sylvie Forbin, Deputy Director General, Copyright and Creative Industries 
Sector, WIPO, Geneva 
 
H.E. Ms. Amina Mohamed, Cabinet Secretary, Ministry of Sports, Culture and 
Heritage, Nairobi (to be confirmed) 

 
09.30 – 10.00 Coffee Break 
 
 
PLENARY 
 
10.00 – 12.00  Setting the Scene 
 
  In this part of the program, facilitators/speakers that have 

prepared the various WIPO studies and typologies on limitations 
and exceptions will introduce the background of the Seminar 
based on their findings and focused on the specificities of the 
Member States of the African Group. 

 
 Moderator: Ms. Sylvie Forbin 
  
 Facilitators/ 
 Speakers: Professor Yaniv Benhamou  
  Professor Kenneth Crews 
  Professor David Sutton 
  Professor Raquel Xalabarder  
 
 
12.00 – 12.30 Group photo 
 
    
12.30 – 13.30 Lunch Break 
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FOUR PARALLEL WORKING GROUPS 
 
 
13.30 – 15.30  Challenges and Opportunities  
 
  In this part of the program, participants will be divided in four 

groups, to hold discussions and identify the challenges and 
opportunities in their region regarding the various limitations and 
exceptions at stake. 

  
  Each group will have its own Chair and Rapporteur. 
 
  Facilitators/speakers will assist participants in their group 

discussions.  
 
  Observers (Member States from other regions as well as IGOs 

and NGOs, through their representatives with relevant 
experience on libraries, archives, museums, or educational and 
research institutions) will be able to take part in the discussions. 

 
 
15.30 – 16.00  Coffee Break 
  
 
16.00 – 18.00  Challenges and Opportunities (cont’d)  
   
  Participants will continue their discussions. 
 
 
Thursday, June 13, 2019 
 
FOUR PARALLEL WORKING GROUPS (cont’d) 
 
09.00 – 10.00  Challenges and Opportunities (cont’d) 
   
  Participants will continue their discussions. 
   
 
10.00 – 10.30  Coffee Break 
  
10.30 – 12.00  Wrap-up and Preparation of Reports 
   

In this final exercise of the working group participants will 
prepare their findings, observations and proposals for 
presentation through their Chairs and Rapporteurs. 

 
 
12.00 – 14.00 Lunch Break 
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PLENARY 
 
14.00 – 16.00  Presentation of Reports and Proposals by Groups 
 

Participants will be invited to present in thematic order their 
findings, observations and proposals as the outcome of their 
respective group discussions.  

 
 Moderator: Ms. Sylvie Forbin 
  
 Spokespersons:      Chairs and Rapporteurs, together with Member States from the 

African Group 
  

General discussion with all Member States and observers.  
Facilitators/speakers will provide their views and advice. 

  
 Facilitators/ 
 Speakers: Professor Yaniv Benhamou  
  Professor Kenneth Crews 
  Professor David Sutton 
  Professor Raquel Xalabarder  
 
 
16.00 – 17.30 Coffee Break 
 
 
17.30 – 18.00 WAY FORWARD:  Final Remarks  
 

Ms. Sylvie Forbin 
 
Mr. Edward Sigei, Executive Director, Kenya Copyright Board (KECOBO), 
Nairobi  

 
 
18.30 – 20.30  Reception hosted by WIPO 
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REGIONAL SEMINAR  

  OMPI/DA/SDO/19/INF 1 PROV.   
ORIGINAL:  SPANISH 
DATE:  JULY 3, 2019 

 
 
 
 
 
REGIONAL SEMINAR FOR THE LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN 
GROUP ON LIBRARIES, ARCHIVES, MUSEUMS, AND EDUCATIONAL 
AND RESEARCH INSTITUTIONS IN THE FIELD OF COPYRIGHT 
 
organized by 
the World Intellectual Property Organization (WIPO)  
 
and 
the Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) 
 
 
Santo Domingo, July 4 and 5, 2019 
 
 
 
PROVISIONAL PROGRAM 
 
prepared by the International Bureau of WIPO 
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Thursday, July 4, 2019 
 
OPENING CEREMONY 
 
08.30 – 09.00 Registration 
 
09.00 – 09.30 Welcome addresses by: 

 
Ms. Sylvie Forbin, Deputy Director General, WIPO Copyright and Creative 
Industries Sector    
 

          Mr. Trajano Santana, Director, National Copyright Office (ONDA) 
           
 

09.30 – 10.00 Coffee Break 
 
 
PLENARY 
 
10.00 – 12.00  Setting the Scene 
 
  In this part of the program, facilitators/speakers that have 

prepared the various WIPO studies and typologies on limitations 
and exceptions will introduce the background of the Seminar 
based on their findings and focused on the specificities of the 
Member States of the Latin America and Caribbean Group. 

 
 Moderator: Ms. Sylvie Forbin 
  
 Facilitators/ 
 Speakers: Mr. Kenneth Crews 
  Mr. David Sutton 
  Mr. Yaniv Benhamou 
  Ms. Raquel Xalabarder 
 
12.00 – 12.30 Group photo 
 
    
12.30 – 14.00 Lunch Break 
 
 
 
FOUR PARALLEL WORKING GROUPS 
 
 
13.30 – 15.30  Challenges and Opportunities  
 
  In this part of the program, participants will be divided in four 

groups so as to hold discussions and identify the challenges and 
opportunities in their region regarding the various limitations and 
exceptions at stake. 

  
  Each group will have its own Chair and Rapporteur. 
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  Facilitators/speakers will assist participants in their group 

discussions.  
 
  Observers (Member States from other regions as well as IGOs 

and NGOs, through their representatives with relevant 
experience on libraries, archives, museums, or educational and 
research institutions) will be able to take part in the discussions. 

 
 
15.30 – 16.00  Coffee Break 
  
 
16.00 – 18.00  Challenges and Opportunities (cont’d)  
   
  Participants will continue their discussions. 
 
 
20.00  Reception offered by WIPO 
 
 
 
Friday, July 5, 2019 
 
FOUR PARALLEL WORKING GROUPS (cont’d) 
 
 
09.00 – 10.00  Challenges and Opportunities (cont’d) 
   
  Participants will continue their discussions. 
   
 
10.00 – 10.30  Coffee Break 
  
 
10.30 – 12.00  Wrap-up and Preparation of Reports 
   

In this final exercise of the working groups, participants will 
prepare their findings, observations and proposals through their 
Chairs and Rapporteurs. 

 
 
12.00 – 14.00 Lunch Break 
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PLENARY 
 
14.00 – 16.00  Presentation of Reports and Proposals by Groups 
 

• Participants will be invited to present in thematic order their 
findings, observations and proposals as the outcome of 
their respective group discussions.  

 
 Moderator: Ms. Sylvie Forbin 
  
 Spokespersons:      Chairs and Rapporteurs, together with Member States from the 
                                                 Latin America and Caribbean Group 

  
 
 

• General discussions with all Member States and 
observers.  Facilitators/speakers will provide their views 
and advice. 

 
 
 Moderator: Ms. Sylvie Forbin 
  
 Facilitators/ 
 Speakers: Mr. Kenneth Crews 
  Mr. David Sutton 
  Mr. Yaniv Benhamou 
  Ms. Raquel Xalabarder  
 
 
16.00 – 17.30 Coffee Break 
 
 
17.30 – 18.00 WAY FORWARD:  Final Remarks  
 

Ms. Sylvie Forbin 
 
Mr. Trajano Santana 
 
         

18.30  Social event organized by ONDA 
 
 
 

 [نھایة المرفق األول، یلیھ المرفق الثاني]
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ندوة سنغافورة –األفرقة العاملة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اآلسیان + بلدن  غرب آسیا
 

  المحیط الھادئ جنوب آسیا

 األردن •
 الكویبت •
 لبنان •
 عمان •
 سوریا •
 اإلمارات العربیة المتحدة •
 إیران •

 كمبودیا •
 الصین •
 إندونیسیا •
 جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة •
 مالیزیا •
 منغولیا •
 الفلبین •
 سنغافورة •
 تایلند •
 فییت نام •

 أفغانستان •
 بنغالدیش •
 بوتان •
 الھند •
 نیبال •
 باكستان •
 سري النكا •

 جزر كوك •
 فیجي •
 بابوا غینیا الجدیدة •
 ساموا •
 تونغا •
 توفالو •
 فانواتو •

 الرئیس: األردن

السیدة إنعام 
 مطاوع

  
 المقّرر: لبنان

السید أبو 
 فرحات ولید

الرئیس: 
 سنغافورة

السیدة دیانا 
 بحر الدین

  
المقّرر: 
 مالیزیا

السیدة رشیدة 
 رضا شیخ

الرئیس: سري 
 النكا

السید أمالي 
 موناسینغي

  
المقّرر: 
 باكستان

السید میساق 
 عریف

 الرئیس:جزر كوك

السیدة ریبیتا 
 بونا

  
 المقّرر: توفالو

السید نوا 
 بیتویلي



SCCR/40/2 
174 
Annex II 
 المرفق الثاني
 

 
WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

ندوة نیروبي –األفرقة العاملة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2اإلنكلیزیة  1اإلنكلیزیة  الفرنسیة
 بنن •
 بوركینا فاسو •
 بوروندي •
 الكامیرون •
 جمھوریة أفریقیا الوسطى •
 كابو فیردي •
 تشاد •
 جزر القمر •
 الكونغو •
 كوت دیفوار •
جمھوریة الكونغو   •

 الدیمقراطیة

 أنغوال •
 بوتسوانا •
 إثیوبیا •
 مصر •
 لیسوتو •
 مالوي •
 موزامبیق •
 سیشیل •
 جنوب أفریقیا •
 السودان •
 تنزانیا •
•  

 غامبیا •
 غانا •
 غینیا بیساو •
 كینیا •
 لیبیریا •
 نامیبیا •
 نیجیریا •
 سیرالیون •
 أوغندا •
 زامبیا •
 زمبابوي •
•   

 الرئیس: السنغال
 السید عزیز دیینغ

  
 المقّرران: بوركینا فاسو وكوت دیفوار

 السیدة شانتال فورغو
 السیدة إیرین فییرا

 الرئیس: مالوي
 السیدة دورا ماكوینجا

  
 المقّرر: بوتسوانا

 السیدة كیتسینغ مونیاتسي

 الرئیس: نیجیریا
 السید جون أسین

  
 المقّرر: كینیا

 السید ھیزیكییل أویرا

 جیبوتي •
 االستوائیةغینیا  •
 غابون •
 مالي •
 المغرب •
 النیجر •
 سان تومي •
 السنغال •
 توغو •
 تونس •
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ندوة سانتو دومینغو –العاملة  األفرقة  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [نھایة المرفق الثاني، یلیھ المرفق الثالث]

 2اإلسبانیة  اإلنكلیزیة 1اإلسبانیة 

 األرجنتین •
 كوستاریكا •
 كوبا •
 الجمھوریة الدومینیكیة •
 السلفادور •
 غواتیماال •
 ھندوراس •
 المكسیك •
 نیكاراغوا •

 أنتیغوا وبربودا •
 جزر البھاما •
 بربادوس •
 دومینیكا •
 غرینادا •
 ھایتي •
 جامایكا •
 سانت كیتس ونیفس •
 سانت لوسیا •
 سورینام •
 ترینیداد وتوباغو •

 البرازیل •
 كولومبیا •
 شیلي •
 إكوادور •
 باراغواي •
 بیرو •
 أوروغواي •
 فنزویال •

 الرئیس: غواتیماال
 السیدة سیلفیا غارسیا

 
 المقّرر: األرجنتین

 السید غوستافو شوتز

 الرئیسان: أنتیغوا وبربودا وترینیداد وتوباغو
 السید ریغان أسغارالي
 السید كونلیف كالرك

  
 المقّرر: سانت كیتس ونیفس

 السیدة جیھان ویلیامس

 الرئیس: كولومبیا
 السیدة كارولینا رومیرو

  
 المقّرر: شیلي

 السید كلودیو أوسا
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دور  المتاحف المكتبات

 المحفوظات
مؤسسات 
التعلیم 
 والبحث

 الحفظ

    

النسخة 
 الخاصة
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 اإلتاحة

    

التبادل 
عبر 

 الحدود
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 أسئلة عامة

ھل تنص تشریعات أو قوانین حق المؤلف في بلدكم على أحكام  •
مع المؤسسات التعلیمیة أو الثقافیة في بلدكم  تحدیداً تتعامل 

 المحفوظات)؟ دور (بما فیھا المتاحف أو المكتبات أو

ھل تحدد تشریعات أو قوانین حق المؤلف في بلدكم نوع المصنفات  •
 التي یجوز أن تنسخھا المؤسسات التعلیمیة والثقافیة؟

ھل تجیز تشریعات أو قوانین حق المؤلف في بلدكم نسخ المصنفات  •
أو المجموعات ألغراض محددة لفائدة المؤسسات التعلیمیة 

عدد النسخ الذي یجوز عملھ أو ُحدِّدت نسبة والثقافیة؟ ھل ُحدِّد 
 المصنف التي یجوز نسخھا؟

ھل تنص تشریعات أو قوانین حق المؤلف في بلدكم على أي نوع من  •
المكافآت مقابل السماح بنسخ مصنفات محددة أو مجموعات كاملة 

 والثقافیة؟ أو جزئیة لفائدة المؤسسات التعلیمیة

مؤلف في بلدكم على أحكام ھل تنص تشریعات أو قوانین حق ال •
مع اإلدارة الجماعیة لحقوق المؤلف/المالك على  تحدیداً تتعامل 

المصنفات أو المجموعات الموجودة لدى المؤسسات التعلیمیة أو 
 الثقافیة في بلدكم؟
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ھل توجد ممارسة متبعة بإبرام عقد أو اتفاق مع المؤلف/المالك  •
فیة في بلدكم مصنفات عندما تتلقى المؤسسات التعلیمیة أو الثقا

 أو مجموعات أو تقتنیھا؟
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 المكتبات

 األسئلة الموضوع الفئة

ما ھي الشروط التي تحكم استنساخ المكتبات مصنفات  • الحفظ الحفظ
ألغراض الحفظ (قد تشمل الشروط مثالً أن یكون المصنف 
معرضًا للخطر أو أن یكون ھشًا أو نادرًا أو في شكل 

تكون النسخ غالبًا في شكل أو أو نسق باٍل)؟ وھل 
 نسق تناظري أم رقمي؟

ألدى المكتبات أي ممارسات فضلى تحكم نسخ  •
المصنفات ألغراض الحفظ (مثل عقود تحتوي على شروط 

 واضحة بشأن الرقمنة)؟

اإلتاحة على  اإلتاحة
 وحدات

ھل تتیح المكتبات للمستخدمین إمكانیة النفاذ إلى  •
مبانیھا أم تتیح النفاذ المصنفات عبر وحدات داخل 

 إلیھا عبر اإلنترنت من خارج مبانیھا؟

النسخ 
ألغراض 

االستخدام 
 الخاص

النسخ ألغراض 
الدراسة 
 والبحث

كم عدد النسخ الذي یجوز للمستخدمین عملھ ألغراض  •
االستخدام الخاص؟ وما نسبة المصنف التي یجوز 

 للمستخدمین نسخھا؟

نسخ من  ھل تسمح المكتبات للمستخدمین بعمل •
المصنفات في شكل مختلف عن الشكل األصلي (مثل نسخ 

مصنف من نسق تناظري إلى نسق رقمي)؟ وما ھي 
 الشروط في ھذه الحالة؟
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التبادل 
عبر 

 الحدود

إعارة 
المصنفات 
 المادیة

إعارة 
المصنفات 
 الرقمیة

النسخ ألغراض 
الدراسة 
 والبحث

 ھل تعیر المكتبات المصنفات عبر الحدود؟ وما ھي •
 الشروط في ھذه الحالة؟

ھل تتیح المكتبات للمستخدمین من خارج الوالیة  •
القضائیة لبلدھا إمكانیة النفاذ إلى المصنفات؟ 

 وما ھي الشروط في ھذه الحالة؟

موضوعات 
إضافیة 
 محددة

إعارة 
المصنفات 
 المادیة

إعارة 
المصنفات 
 الرقمیة

ا ھل تقدِّم المكتبات مكافآت ألصحاب حق المؤلف عندم •
تعیر موادھم المحمیة بموجب حق المؤلف مجانًا؟ وما 

 ھي الشروط في ھذه الحالة؟
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 المؤسسات التعلیمیة

 األسئلة الموضوع الفئة

إمكانیة وصول  اإلتاحة
األفراد إلى المواد 

 واستخدامھا

ما نوع المواد المستخدمة ألغراض تعلیمیة؟  •
وھل ھي مواد وطنیة أم دولیة مستوردة؟ وھل 

في شكل تناظري أم رقمي؟ وھل تستخدم تكون 
المؤسسات التعلیمیة مواد مستندة إلى النصوص 
بأشكال أخرى (على شكل مواد سمعیة بصریة أو 

 عروض أداء مثالً)؟

النسخ 
ألغراض 

االستخدام 
 الخاص

إمكانیة وصول 
األفراد إلى المواد 

 واستخدامھا

إمكانیة وصول 
المؤسسات 

التعلیمیة/البحثیة 
والمعلمین 

والباحثین إلى 
 المواد واستخدامھا

ھل یجوز للمعلمین والباحثین عمل نسخ من  •
المصنفات ألغراض التدریس والبحث؟ وھل یتم 
 ھذا النشاط مقابل مكافأة في ھذه الحالة؟

ھل یمیز اإلطار القانوني في بلدكم بین النسخ  •
الخاصة ألغراض التدریس والنسخ الخاصة ألغراض 

 البحث؟

بادل الت
عبر 

 الحدود

أنشطة التعلم عن 
 بعد

الدورات عبر 
 اإلنترنت

ھل یجیز اإلطار القانوني في بلدكم النفاذ  •
إلى المصنفات عبر منصات التعلیم الشبكیة؟ 

 وما ھي الشروط في ھذه الحالة؟



SCCR/40/2 
183 
Annex III 
 المرفق الثالث

 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

ھل تتلقى المؤسسات التعلیمیة في بلدكم  •
 طلبات بالحصول على مصنفات عبر الحدود؟
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 دور المحفوظات

 األسئلة الموضوع الفئة
الحفظ  الحفظ

 واالستبدال
ما ھي الشروط التي تحكم استنساخ دور المحفوظات  •

مواد ألغراض الحفظ واالستبدال (قد تشمل الشروط 
مثالً أن یكون المصنف معرضًا للخطر أو أن یكون ھشًا 

أو نادرًا أو في شكل أو نسق باٍل)؟ وھل تكون 
 تناظري أم رقمي؟ النسخ غالبًا في شكل أو نسق

ھل یجوز لدور المحفوظات أن تنشر المصنف األصلي  •
أو نسخة منھ ألغراض الحفظ أو االستبدال في مواقع 
 مختلفة داخل الوالیة القضائیة لبلدھا أو خارجھا؟

ھل یمكنكم تقدیم تقدیر تقریبي وعام للمواد  • إنتاج النسخ
الموجودة في مجموعات المحفوظات (ألي فئة من 

بشكلھا األصلي، أي  إالصنفات) والتي ال توجد الم
 التي لم ُتعمل أي نسخ منھا؟

المعارض [في  اإلتاحة
الموقع 
وخارج 
 الموقع]

اإلعارة بین 
المؤسسات 

ألغراض 
المعارض 
 وغیرھا

ھل تتیح دور المحفوظات للزائرین إمكانیة النفاذ  •
إلى المواد المرقمنة عبر وحدات داخل مبانیھا أم 

النفاذ إلیھا عبر اإلنترنت من تتیح 
 مبانیھا؟ خارج

[ُیرجى مالحظة أن ھذا السؤال یخص أیضًا فئة "التبادل 
 عبر الحدود" التالیة]

ھل تستخدم دور المحفوظات عقودًا لمنح األفراد أو  •
المؤسسات األخرى إمكانیة الوصول إلى المواد 
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الموجودة في المجموعات؟ وھل تكون الشروط موحدة 
 مخصصة في ھذه الحالة؟أم 

النسخ 
ألغراض 

االستخدام 
 الخاص

ھل تتیح دور المحفوظات المجموعات لعامة الجمھور  • 
 أم بناء على طلب المستخدم فقط؟

ما ھي الشروط العامة التي تحكم عمل نسخ  •
 للمستخدمین؟

التبادل 
 عبر الحدود

 الحفظ
 اإلتاحة
النفاذ 
 الخاص

بلدھا ألغراض  ھل ترسل دور المحفوظات مواد خارج •
الحفظ أو التخزین أو الرقمنة أو الصون أو غیر 

 ذلك؟
كیف تتعامل دور المحفوظات مع متطلبات وطلبات  •

 المؤسسات األخرى الواقعة خارج بلدھا؟

االستخدامات 
األخرى بما 

فیھا 
االستخدام 
 التجاري

ھل تتلقى دور المحفوظات طلبات من مؤسسات  • 
یة، مثل المتاحف أو محفوظات أخرى أو مؤسسات ثقاف

المكتبات من داخل البلد أو خارجھ، للحصول على 
مواد محفوظة أصلیة أو منسوخة ألغراض مثل إقامة 

معرض أو استكمال المجموعات المحفوظة لدیھا؟ وھل 
 وردت طلبات ألغراض تجاریة؟

ھل ترسل دور المحفوظات ھذا النوع من الطلبات  •
األنشطة المذكورة آنفًا؟ وھل تعتبر أن تلك 
 آخر؟ تجاریة؟ وھل تزاول أي نشاط تجاري

 المتاحف
 األسئلة الموضوع الفئة
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 الحفظ الحفظ
 االستعاضة
الحفظ 

 والتوثیق

ما ھي الشروط التي تحكم استنساخ المتاحف مصنفات  •
ألغراض الحفظ (قد تشمل الشروط مثالً أن یكون المصنف 

شكل معرضًا للخطر أو أن یكون ھشًا أو نادرًا أو في 
أو نسق باٍل)؟ وھل تكون النسخ غالبًا في شكل أو 

 نسق تناظري أم رقمي؟
ألدى المتاحف أي ممارسات فضلى تحكم نسخ المصنفات  •

ألغراض الحفظ (مثل عقود تحتوي على شروط واضحة 
 بشأن الرقمنة)؟

ألدى المتاحف أي إرشادات داخلیة أو ممارسات فضلى  • أدلة المعارض اإلتاحة
ساخ المصنفات ألغراض توزیع أدلة الستن محددة

 المعارض؟
ھل تقوم المتاحف عملیًا بإنتاج أو توزیع أدلة  •

المعارض بدون أي التزام متعلق بحق المؤلف أم یجب 
علیھا أن تطلب إذنًا من أصحاب الحقوق إن ُوجدوا أو 

 تسدد مقابالً لھم؟

عرض المصنفات 
اإلعالمیة في 

 الموقع

ألدى المتاحف أي إرشادات داخلیة أو ممارسات فضلى  •
لعرض المصنفات اإلعالمیة الموجودة في  محددة

 مجموعاتھا عرضًا علنیًا؟

اإلتاحة على 
 وحدات

ھل تتیح المتاحف للزائرین إمكانیة النفاذ إلى  •
المجموعات المرقمنة عبر وحدات داخل مبانیھا أم 

 خارج مبانیھا؟تتیح النفاذ إلیھا عبر اإلنترنت من 

النسخ 
ألغراض 

التقاط 
الزائرین 

ألدى المتاحف أي إرشادات أو شروط استخدام أو  •
 قواعد اللتقاط الزائرین صورًا فوتوغرافیة؟
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االستخدام 
 الخاص

صورًا 
 فوتوغرافیة

ألدى المتاحف أي إرشادات أو شروط استخدام أو  •
قواعد لنشر الزائرین صورًا فوتوغرافیة على وسائل 
التواصل االجتماعي؟ وفي ھذه الحالة، ھل توجد أي 

قاعدة تحد من مسؤولیة المتحف عن االستخدامات 
الالحقة للزائرین (مثالً عن طریق وصف نطاق االستخدام 

الخاص بوضوح؛ واستثناء االستخدام على وسائل 
 التواصل االجتماعي صراحًة)؟

التعلیم 
 والبحث

بشأن استخدام  محددةألدى المتاحف أي قواعد  •
المعلمین والباحثین والطالب مجموعاتھا ألغراض 

 التعلیم والبحث؟
ھل تسمح المتاحف للباحثین/واألمناء بإجراء عملیات  •

استخراج للنصوص والبیانات ألغراض البحث (مثالً 
 باستخدام قاعدة بیانات مطورة داخلیًا)؟

التبادل 
عبر 

 الحدود

برة للحدود تؤثر في ھل حددت المتاحف أي مسائل عا • معرض
أنشطتھا الیومیة (مثل اإلعارة عبر الحدود للمعارض 

 المؤقتة)؟

معرض عبر 
 اإلنترنت

ھل تتیح المتاحف للمستخدمین من خارج الوالیة  •
القضائیة لبلدھا إمكانیة النفاذ إلى مجموعاتھا 

عبر اإلنترنت عن طریق السماح بالنفاذ إلى مجموعات 
بواسطة وحدات مخصصة أو أي المتاحف عبر الحدود 

 خدمة شبكیة أخرى؟ وھل حُدِّدت أي مشكالت؟

ھل تزاول المتاحف أي نشاط تجاري؟ وھل تمتلك  • االستخدام التجاري
المتاحف حقوقًا فیما یتعلق بتلك األنشطة؟ على أدلة 

 المعارض مثالً؟
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مرفق الثالث، یلیھ المرفق [نھایة ال
 ]الرابع
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MEMBER STATES DELEGATIONS 
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Amanullah RUSTAQUI (Mr.), Desk Officer, Ministry of Foreign Affairs, Kabul 
 
Bangladesh 
 
Zohra Begum Popy (Ms.), Deputy Registrar, Copyright Office, Ministry of Culture Affairs, Dhaka  
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• Kuenga DORJI (Mr.), IP Officer, Dept. of Intellectual Property, Ministry of Economic 
Affairs, Thimphu 
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• Chamrong CHAMROEUN (Mr.), Senior Copyright Official, Department of Copyright and 
Related Rights, Ministry of Culture and Fine Arts, Phnom Penh 

 
China 
 

• DAI Gaojie (Ms.), Counselor, National Copyright Administration of China (NCAC), 
Wuhan 
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Repeta PUNA (Ms.), Director of Governance, Ministry of Cultural Development, Rarotonga 
 
Fiji 
 

• Priscilla Lilly SINGH (Ms.), Legal Officer, Office of the Attorney General, Suva 
 
India 
 
Rajendra RATNOO (Mr.), Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal 
Trade, New Delhi 
 
Indonesia 
 
Agung Damar SASONGKO (Mr.), Head, Sub-Directorate of Legal Affairs and Collective 
Management Organization, Directorate General of Intellectual Property, Jakarta 
 
Iran (Islamic Republic of) 
 

• Azam SAMADI (Ms.), Deputy Director General, Ministry of Culture and Islamic 
Guidance, Tehran 

 
Jordan 
 

• Ena’am MUTAWE (Ms.), Director, Public Relations and Media, Department of the 
National Library, Amman 
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Kuwait 
 

• Khawlah ALENEZY (Ms.), Legal Researcher, Copyright Dep., National Library of Kuwait, 
Kuwait City 

 
Anwaar Aldhamer Mr.), Section Head of External Communication, National Library of Kuwait, 
Kuwait City 
 
Shahad Al-Hammad (Mrs.), Translator, National Library of Kuwait, Kuwait City 
 
Lao PDR 
 
Makha CHANTHALA (Mr.), Deputy Director General, Department of Intellectual Property, 
Ministry of Science and Technology, Vientiane 
 
Lebanon 
 
Abou Farhat WALID (Mr.), Abou Farhat Law Firm, Advisor to the Ministry of Culture, Beirut 
 
Malaysia 
 
Rashidah Ridha SHEIKH KHALID (Ms.), Director of Copyright, Intellectual Property Corporation 
of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur 
 
Mongolia 
 

• Gerelmaa ZORIGTBAATAAR (Ms.), Foreign Relations Officer, The Intellectual Property 
Office, Ulaanbaatar  

 
Myanmar 
 

• Win Mar Oo (Ms.), Director, IP Department, Ministry of Education, Nay Pyi Taw 
 
Nepal 
 

• Hari Krishna JNAWALI (Mr.), Under Secretary, Ministry of Culture, Tourism and Civil 
Aviation, Kathmandu 

 
Oman 
 

• Ali AL MA’MARI, Head (Mr.), Intellectual Property Rights Control Section, Ministry of 
Commerce and Industry, Muscat 

 
Pakistan 
 

• Meesaq ARIF (Mr.), Executive Director, Intellectual Property Office of Pakistan, 
Islamabad 

 
Papua New Guinea 
 

• Mavis Merolyn GWANGWEN (Ms.), Copyrights Officer, Investment Promotion Authority, 
National Capital District 
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Philippines 
 
Ginalyn BADIOLA (Ms.), Attorney IV, Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), 
Taguig City 
 
Josephine G. MARIBOJOC (Ms.), Attorney, Assistant Secretary for Legal Affairs, Officer In-
Charge – Office of the Undersecretary for Legal Affairs, Department of Education, Pasig City 
 
Arturo Jr. SIOSON (Mr.), Attorney III, Department of Education, Pasig City 
 
Samoa 

•  
• Charity Leilani MALAGA (Ms.), Senior Copyright Officer, Ministry of Commerce, Industry 

and Labour, Apia 
 
Singapore 
 

• Diyanah BAHARUDIN (Ms.), Senior Legal Counsel, Legal Department, IPOS, Singapore 
•  
• Gavin FOO (Mr.), Legal Counsel, Legal Department and Member of the Copyright 

Taskforce, IPOS, Singapore 
 
SOH Lili (Ms.) Deputy Director, Intellectual Property Policy Division, Ministry of Law, Singapore 

•  
LEE Ziying (Ms.) Assistant Director, Intellectual Property Policy Division, Ministry of Law, 
Singapore 
 

• PHANG Lai Tee (Dr.), Deputy Director, National Archives of Singapore (NAS), National 
Library Board (NLB), Singapore 

•  
• Ivy LEE (Ms.), Senior Manager, C&S (Gen Ref Statutory & Digital Content), NLB, 

Singapore 
•  

Mohamad Zaki JUMAHRI (Mr.), Senior Legal Counsel for National Heritage Board, Singapore 
 
Pei Qi TAN (Ms.), Assistant Director, Knowledge and Information Management for National 
Heritage Board, Singapore 
 
Wei Qi YOUNG (Ms.), Legal Counsel for National Heritage Board, Singapore 

•  
Sri Lanka 
 
Munasinghe Gedara Shasika Amali MUNASINGHE (Ms.), Assistant Director-Legal, National 
Intellectual Property Office of Sri Lanka, Colombo 

Syria 
 

• Adnan AL AZIZI (Mr.), Head, Copyright Office, Ministry of Culture, Damascus 
 
Thailand 
 

• Vipatboon KLAOSOONTORN (Ms.), Senior Legal Officer, Department of Intellectual 
Property, Nonthaburi  
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Tonga 

•  
• Ofa PULOKA (Mr.), Assistant Registrar, Ministry of Trade and Economic Development, 

Nukualofa 
 
Tuvalu 
 

• Noa PETUELI (Mr.), Chief Librarian and Archivist – Head of Department, Tuvalu 
National Library and Archives, Funafuti 

 
United Arab Emirates 
 
Fawzi ALJABERI (Mr.), Director, Copyright, Ministry of Economy, Abu Dhabi 
 
Vanuatu 
 

• Lorenzies LINGTAMAT (Mr.), Intellectual Property Officer, Vanuatu Intellectual Property 
Office, Port Vila 

 
Viet Nam 
 

• PHAM Thi Kim Oanh (Ms.), Deputy Director General, Copyright Office of Vietnam, Hanoi 
 
 
FACILITATORS/SPEAKERS 
 
Yaniv BENHAMOU (Mr.), Professor/Associate, Attorney at Law, Lenz & Staehelin, Geneva, 
Switzerland 
 
Kenneth CREWS (Mr.), Professor/Attorney, Gipson Hoffman and Pancione, Los Angeles, 
California, United States of America 
 
Daniel SENG (Mr.), Associate Professor, Faculty of Law, National University of Singapore, 
Singapore 
 
Raquel XALABARDER (Ms.), Professor/Dean, Chair of Intellectual Property, Open University of 
Catalonia, Barcelona, Spain 
 
 
OBSERVERS 
 
OTHER MEMBER STATES OR SPECIAL MEMBER DELEGATIONS 
 
Australia 
 
Erin DRISCOLL (Ms.), Assistant Director, Copyright Law and Policy, Department of 
Communications and the Arts, Canberra 
 
Brazil 
 
Daniel PINTO (Mr.), Deputy Head of Mission, Embassy of Brazil in Singapore, Singapore 
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Patricia MELLO FRANCO (Ms.), Adviser, Embassy of Brazil in Singapore, Singapore  
 
France 
 
Stephanie LEPARMENTIER (Ms.), IP Attaché, Embassy of France in Singapore, Singapore 
 
United States of America 
 
Michael SHAPIRO (Mr.), Senior Counsel, U.S. Patent and Trademark Office, Alexandria, VA 
 
European Union 
 
Adrian BAZAVAN (Mr.), Delegation of the European Union in Singapore, Singapore 
 
 
ORGANIZATIONS 
 
ACCREDITED NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  
 
Association of American Publishers, Inc. (AAP)  
 
Kaushik BORA (Mr.), Contracts and Rights Manager, Singapore 
 
Centre for Internet and Society (CIS)  
 
Anubha SINHA (Ms.), Senior Programme Manager, Delhi 
 
Communia  
 
Teresa NOBRE (Ms.), Legal Expert on Copyright, Lisbon 
 
Creative Commons Corporation 
 
Harsa Wahyu RAMADHAN (Mr.), Creative Commons Chapter Indonesia Team, Bandar 
Lampung 
 
Education International (EI)  
 
Singh GOVIND (Mr.), Head of Delegation, Suva 
 
Robert Jeyakumar NATHAN (Mr.), EI Asia Pacific, Malacca 
 
Alex SHIEH (Mr.), Assistant General Secretary, Singapore 
 
Fransiska SUSILAWATI (Ms.), Teacher, Bogor 
 
International Council of Archives (ICA)  
 
Jean DRYDEN (Ms.), Copyright Expert, Toronto 
 
David SWIFT (Mr.), Director, Queensland State Office, National Archives of Australia, Cannon 
Hill 
 
Sarah CHOY (Ms.), Chief Archivist, Hong Kong 
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Eric CHIN (Mr.), General Counsel, National Library Board of Singapore and National Archives of 
Singapore, Singapore 
 
International Council of Museums (ICOM)  
 
Rina Elster PANTALONY (Ms.), Chair, Legal Affairs Committee, New York 
 
Morgane FOUQUET-LAPAR (Ms.), Legal and Institutional Affairs Coordinator, Legal 
Department, Paris 
 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)  
 
Stephen WYBER (Mr.), Manager, Policy and Advocacy, The Hague 
 
Farli ELNUMERI (Mr.), Knowledge Centre Manager, Jakarta 
 
Ratnawati Mohamad AMIN (Ms.), Head of Library, University of Malaya, Kuala Lumpur 
 
Jessica COATES (Ms.), Executive Officer, Australian Digital Alliance, Canberra 
 
Jonathan BAND (Mr.), Counsel, Washington DC 
 
Nursyeha YAHAYA (Ms.), Collections Librarian, Singapore Management University, Singapore 
 
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)  
 
Caroline MORGAN (Ms.), CEO and Secretary General, Brussels 
 
Sarah TRAN (Ms.), Chair, Asia Pacific Committee, Sydney 
 
Paula BROWNING (Ms.), Chair, Copyright Council of New Zealand, Auckland 
 
Ka Wai SHEK (Ms.), General Manager, Hong Kong Reprographic Rights Licensing Society, 
Hong Kong 
 
Paul WEE (Mr.), Chief Executive Officer, The Copyright Licensing & Administration Society of 
Singapore Limited, Singapore 
 
Motion Picture Association (MPA)  
 
Susan LEE (Ms.), Regional Director, Trade Policy & Regulatory Affairs, Singapore 
 
Elaine LEONG (Ms.), Copyright Policy Counsel, Singapore 
 
International Publishers Association (IPA)  
 
Jose BORGHINO (Mr.), Secretary General, Geneva 
 
Fei Chen LEE (Ms.), Head of Publishing, Singapore 
 
Yew Kee CHIANG (Mr.), Associate Publisher, Copyrights/Editorial Operations Department, 
Singapore 
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Nesha NAIDU (Ms.), Intellectual Property Manager, Singapore 
Peter SCHOPPERT (Mr.), President Singapore Book Publishers Association, Singapore 
 
 
OTHER ORGANIZATIONS 
 
Association of Indonesian IP Consultants (AKHKI) 
 
Cita CITRAWINDA (Ms.), Chair, Jakarta 
 
Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) 
 
Sukartini NURDIN (Ms.), Member, Jakarta 
 
Nanyang Technological University 
 
Irene CALBOLI (Ms.), Visiting Professor, Singapore 
 
National Library of Singapore 
 
PEK Sara (Ms.), Senior Manager, Engagement, NLB, Singapore 
 
KONG Leng Foong (Ms.), Librarian, C&S (Gen Ref Statutory & Digital Content), NLB, Singapore 
 
GOH Lee Kim (Ms.), Associate Librarian, C&S(Gen Ref Statutory & Digital Content), NLB, 
Singapore 
 
 
ORGANIZERS 
 
Ministry of Foreign Affairs, Singapore 
 
Yvonne LIU (Ms.), Technical Cooperation Officer, Technical Cooperation Directorate, Ministry of 
Foreign Affairs, Singapore 
 
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) 
 
LIM Hui (Ms.), Senior Manager, International Engagement Department, IPOS, Singapore 
 
World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 
Sylvie FORBIN (Ms.), Deputy Director General, Copyright and Creative Industries Sector, 
WIPO, Geneva 
 
Denis CROZE (Mr.), Director, WIPO Singapore Office, Singapore 
 
Candra DARUSMAN (Mr.), Deputy Director, WIPO Singapore Office, Singapore 
 
Geidy LUNG (Ms.), Senior Counsellor, Copyright Law Division, Copyright and Creative 
Industries Sector, Geneva 
 
Cindy WEE (Ms.), Administrative Assistant, WIPO Singapore Office, Singapore 
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KENYA COPYRIGHT BOARD 

 
REGIONAL MEETING 

WIPO/CR/NBO/19/PROV. 2   
ORIGINAL: ENGLISH 
DATE: JUNE 7, 2019 

 
 
 
 
REGIONAL SEMINAR FOR THE AFRICAN GROUP ON LIBRARIES, ARCHIVES, 
MUSEUMS, AND EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTIONS IN THE FIELD OF 
COPYRIGHT 
 
 
organized by 
the World Intellectual Property Organization (WIPO)  
 
with the collaboration of 
the Kenya Copyright Board (KECOBO) 
 
 
Nairobi, June 12 and 13, 2019 
 
 
PROVISIONAL List of participants 
 
prepared by the International Bureau of WIPO 
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I. MEMBER STATES DELEGATIONS 
 
ANGOLA 
 
Mr. Barros Bebiano José LICENÇA, National Director of Copyright, Ministry of Culture, Luanda 
 
 
BENIN 
 
M. Eugene Cocou ABALLO, Directeur général, Bureau Beninois du droit d’auteur et des droits 
voisins, Cotonou 
 
 
BOTSWANA 
 
Mr. Karabo SEBESO, Copyright Officer, Companies and Intellectual Property Authority, 
Gaborone 
 
Ms. Keitseng Nkah MONYATSI, Copyright Administrator, Companies and Intellectual Property 
Authority, Gaborone (self-funded) 
 
 
BURKINA FASO 
 
M. Wahabou BARA, Directeur général, Bureau burkinabé du droit d’auteur (BBDA), 
Ouagadougou 
 
 
BURUNDI 
 
Mme. Nadine NADYIZEYE, Directrice, Office Burundais du Droit D’Auteur et Droits Voisins 
(OBDA), Bujumbura 
 
 
CAMEROON 
 
M. Edmond VII MBALLA ELANGA, Directeur du livre et de la lecture, Ministère des arts et de la 
culture, Yaoundé 
 
 
CABO VERDE 
 
Mr. Júlio MASCARENHAS, Special Legal Advisor to the Minister, Ministry of Culture and 
Creative Industries, Praia  
 
 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC  
 
M. Mondesir OUALOU PANOUALA, Directeur, Bureau Centrafricain du Droit d’Auteur, Bangui 
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CHAD 
 
M. Abias Koumato KOUMAGUEYENG, Directeur, Bureau Tchadien du Droit d'Auteur, 
N'Djaména 
 
 
COMOROS 
 
Mme. Nadjat ALI MCHANGAMA EP SAID ABDALLAH, Directrice Générale, Office Comorien 
De La Propriété Intellectuelle (OCPI), Moroni 
 
 
CONGO 
 
M. Stev Behice NGAOUILA, Directeur, Bureau Congolais du Droit d'Auteur (BCDA), Brazzaville 
 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Mme. Anney Irène VIEIRA ASSA, Directrice général, Bureau Ivoirien du droit d’auteur 
(BURIDA), Abidjan  
 
 
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO 
 
M. Joe MONDONGA MOYAMA, Point Focal de l’OMPI pour la République Démocratique du 
Congo/ volet Propriété littéraire et artistique, Ministère de la Culture et Arts, Kinshasa  
 
 
DJIBOUTI 
 
M. Hassan Daher ROBLEH, Directeur général adjoint, Office Djiboutien de Droits d’Auteur et 
Droits Voisins (ODDA), Djibouti 
 
 
EGYPT 
 
Mr. Mohamed FAROUK, Counselor of the Minister, Ministry of Culture, Cairo 
 
 
EQUATORIAL GUINEA 
 
M. Felipe Esono EKOMO, Directeur General de Coopération Internationale du Conseil de 
recherches scientifiques et technologiques (CICTE), Malabo 
 
 
ETHIOPIA 
 
Mr. Abirdu Birhanu SEMEKA, Acting Director of IP Appeal Hearing Directorate, Ethiopian 
Intellectual Property Office (EIPO), Addis Ababa  
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GABON 
 
M. Yaya M. MAMADOU, Chef de Service de l’exploitation et de la perception, Bureau Gabonais 
du Droit d’Auteur (BUGADA), Libreville 
 
 
GAMBIA 
 
Mr. Hassoum CEESAY, Director, National Center for Arts and Culture, Banjul 
 
 
GHANA 
 
Ms. Yaa ATTAFUA, Acting Copyright Administrator, Copyright Office, Ministry of Culture, Accra  
 
 
GUINEA BISSAU 
 
M. Manuel BATISTA GONCALVES TABORADA, Directeur général, Bureau du droit d’auteur, 
Bissau 
 
 
LESOTHO 
 
Ms. Kama MAKHUKHUMALA, Intellectual Property Counsel, Registrar General’s Office, Maseru 
 
 
LIBERIA 
 
Mr. Clifford B. ROBINSON Jr., Deputy Director General, Liberia Intellectual Property Office 
(LIPO), Monrovia 
 
 
MALAWI 
 
Ms. Dora Susan MAKWINJA, Copyright Administrator and Executive Director, Copyright Society 
of Malawi, Lilongwe 
 
 
MALI 
 
Mme. Aïda KONE, Directrice Général, Bureau Malien du Droit d’Auteur, Modibo 
 
 
MOROCCO 
 
M. Sidi Salah Eddine CHERKAOUI, Chef du service informatique et des systèmes 
d’information, Bureau Marocain du Droit d’Auteur (BMDA), Rabat 
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MOZAMBIQUE 
 
Ms. Sandra Carolina António MOURANA, General Director, National Institute of Books and 
Records, Maputo 
 
 
NAMIBIA 
 
Ms. Ainna Vilengi KAUNDU, Executive, Intellectual Property Services, Business and Intellectual 
Property Authority, Windhoek 
 
 
NIGER 
 
Mme. Fadji KATIELLA, Directrice générale, Bureau Nigérien du droit d’auteur, Niamey 
 
 
NIGERIA 
 
Mr. John Ohireime ASEIN, Director General, Nigerian Copyright Commission, Abuja 
 
 
SAO TOME AND PRINCIPE 
 
Mr. Aderito DE OLIVEIRA BONFIM DOS R. BORGES, Executive Director, Service national de 
la propriété intellectuelle et de la qualité (SENAPIQ), Sao Tome 
 
 
SENEGAL 
 
M. Aly BATHILY, Directeur Gérant, Société Sénégalaise du Droit d’Auteur et des Droits Voisins 
(SODAV), Dakar 
 
 
SEYCHELLES 
 
Ms. Samantha TANGALAM, Registration Officer, Registration Division, Department of Legal 
Affairs, President’s Office, Victoria  
 
 
SIERRA LEONE 
 
Mr. Ibrahim Sam JOHNSON, Registration Officer, Office of Administration and Registration 
General, Freetown 
 
 
SOUTH AFRICA 
 
Mr. Louis Mojalefa KHOZA, Senior Education Specialist, Copyright and IP Enforcement, 
Companies and Intellectual Property Commission, Pretoria 
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SUDAN 
 
Mr. Sami HAMID AHMED ADAM, Director, International Organizations Affairs, Council for 
Protection of Copyright and Related Rights, Khartoum 
 
 
TOGO 
 
M. Fousséni Arimiyaou KAGNA, Directeur des affaires juridiques et des relations 
internationales, Bureau Togolais du Droit d’Auteur (BUTODRA), Lomé  
 
 
TUNISIA 
 
M. Mohamed AMIRI, Sous-directeur de contrôle de Gestion et Audit Interne, Organisme 
Tunisien Des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, Tunis 
 
 
UGANDA 
 
Mr. Gilbert AGABA, Manager Intellectual Property, Uganda Registration Services Bureau, 
Kampala 
 
 
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Ms. Doreen Anthony SINARE, Chief Executive Officer and Copyright Administrator,  
The Copyright Society of Tanzania (COSOTA), Dar es Salaam 
 
Ms. Mtumwa Khatib AMEIR, Copyright Administrator and Chief Executive Officer 
The Office of the Copyright of Zanzibar (COSOZA), Zanzibar 
 
 
ZAMBIA 
 
Mr. Benson MPALO, Assistant Registrar – IP, Patents and Companies Registration Agency, 
Lusaka 
 
 
ZIMBABWE 
 
Mr. Willie MUSHAYI, Deputy Chief Registrar, Zimbabwe Intellectual Property Office, Harare 
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II. SPEAKERS/FACILITATORS 
 
Mr. Yaniv BENHAMOU, Lecturer/Attorney at Law, Lenz and Staehelin, Geneva, Switzerland 
 
Mr. Kenneth CREWS, Professor/Attorney, Gipson Hoffman and Pancione, Los Angeles, 
California, United States of America 
 
Ms. Raquel XALABARDER, Professor/Dean, Chair of Intellectual Property, Open University of 
Catalonia, Barcelona, Spain 
 
Mr. David SUTTON, Lead Researcher, University of Reading, Reading, United Kingdom 
 
 
III. OBSERVERS 
 
OTHER MEMBER STATES OR SPECIAL MEMBER DELEGATIONS 
 
 
BRAZIL 
 
Mr. Andre PINTO PACHECO, Counsellor, Embassy of Brazil in Nairobi, Ministry of External 
Relations, Nairobi 
 
UNITED STATES OF AMERICA 
 
Mr. Michael SHAPIRO, Senior Counsel, U.S. Patent and Trademark Office, Alexandria, Virginia, 
United States of America 
 
EUROPEAN UNION (EU)  
 
Mr. Thomas EWERT, Legal and Policy Officer, Copyright Unit, Directorate‑General for 
Communications Networks, Content and Technology (DG CONNECT), Brussels 
 
 
 
ORGANIZATIONS 
 
ACCREDITED INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 
 
Ms. Maureen FONDO, Head of Copyright and Related Rights, ARIPO, Harare 
 
Mr. Amadu BAH, Copyright and Related Rights Officer, ARIPO, Harare 
 
AFRICAN UNION (AU)  
 
Mr. Georges Remi NAMEKONG, Senior Economist, Geneva, Switzerland 
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ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)  
 
Mme. Solange DAO SANON, Chef du Service Droit d'Auteur et Gestion Collective, OAPI, 
Yaoundé, Cameroun 
 
M. Joseph Fometeu, Chef de département de théorie du droit et épistémologie, Faculté des 
Sciences Juridiques et Politiques, N’Gaoundéré, Cameroun  
 
UNION ECONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) 
 
Mme. Aminata Cira Lo PAYE, Chef de la Division Culture, La Commission, UEMOA, 
Ouagadougou, Burkina Faso 
 
ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES (ECOWAS) 
 
M. Leopoldo AMADU, Commissaire Education, Science et Culture, Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Abuja 
 
UNITED NATIONS 
 
Ms. Ogunlari Abayomi ABOSEDE, Publisher, Lagos, Nigeria 
 
ACCREDITED NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
African Library and Information Associations and Institutions (AFLIA)  
 
Ms. Nkem OSUIGWE, Director, Training, Awka, Nigeria 
 
Communia  
 
Ms. Teresa NOBRE, Legal Expert on Copyright, Lisbon 
 
International Council on Archives (ICA)  
 
Ms. Razia SALEH, Copyright Policy Expert, Victory Park, South Africa 
 
Mr. Francis MWANGI, Director, Kenya National Archives and Documentation Service, Nairobi 
 
Mr. Naftal OGANGA, Copyright Policy Expert, Kenya National Archives and Documentation 
Service, Nairobi 
 
Mr. Jonathan BAND, Counsel, Washington, D.C. 
 
Creative Commons Corporation  
 
Ms. Elizabeth Oyange NGANDO, Copyright Specialist, Aga Khan University, Nairobi 
 
Mr. Simeon ORIKO, Global Network Manager, Nairobi 
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Electronic Information for Librairies (eIFL.net)  
 
Ms. Teresa HACKETT, Project Manager, Vilnius 
 
Mr. Japhet OTIKE, Professor, Kenya Library Association, Eldoret, Kenya 
 
Ms. Awa CISSÉ, Librarian, Head of the Department of Cooperation, Eifl.net Coordinator for 
Sénégal, Dakar 
 
Mr. Dick KAWOOYA, Associate Professor, Columbia University, New York, United States of 
America 
 
Ms. Katherine MATSIKA, University Library Director, Bulawayo, Zimbabwe 
 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)  
 
Ms. Hala ESSALMAWI, Principal Attorney, Library of Alexandria, Alexandria, Egypt 
 
Ms. Denise NICHOLSON, Scholarly Communications Librarian, Johannesburg, South Africa 
 
Ms. Jacinta WERE, Consultant, Nairobi 
 
International Federation of Film Producers Associations (FIAPF)  
 
Mr. Bertrand MOUILLIER, Senior Advisor International Affairs, London 
 
Ms. Wangeci MURAGE, Founder and Managing Partner, Media Pros Africa, Nairobi 
 
Mr. Krushil SHAH, CEO, MoMoviez, Nairobi 
 
Ms. Trushna Buddhev PATEL, CEO, Crimson Multimedia, Nairobi 
 
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)  
 
Ms. Caroline MORGAN, Chief Executive and Secretary General, Brussels 
 
Mr. Pierre-Olivier LESBURGUÈRES, Manager, Policy and Regional Development, Brussels 
 
Mr. Michael HEALY, Executive Director, International Relations, Copyright Clearance Center, 
New York, United States of America 
 
International Authors Forum (IAF) 
 
Ms. Temitope OLAIFA, Representative, Abeokuta, Nigeria 
 
Mr. Samuel MAKORE, Representative, Harare  
 
Mr. Luke ALCOTT, Senior Policy and Public Affairs Adviser, Authors Licensing and Collection 
Society, London 
 
Ms. Sylvie NTSAME, Vice President, Pan African Writers Association, Libreville 
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International Council of Museums (ICOM) 
 
Mr. Muthoni THANGWA, President, Nairobi 
 
Mr. Mzalendo KIBUNJA, Director General, National Museums of Kenya, Nairobi 
 
Education International (EI)  
 
Ms. Eunice Fay AMISSAH, Cape Coast, Ghana 
 
Mr. Pedi ANAWI, Regional Coordinator, Teachers Union Organization, Accra 
 
Mr. Sam OTIENO, Academic/Researcher, Nairobi 
 
Mr. Mugwena MALULEKE, Pretoria 
 
Mr. Hesbon OGOLA, Deputy Secretary General and Head Research Department, Trade Union, 
Nairobi 
 
Mr. George OSANJO, Professor, Nairobi 
 
Ms. Jedidah RUTERE, Research Officer, Teachers Trade Union, Nairobi 
 
Ms. Fatou THIAM, Lecturer, Dakar 
 
Motion Picture Association (MPA)  
 
Ms. Vera CASTANHEIRA, Legal Advisor, Geneva, Switzerland 
 
International Publishers Association (IPA)  
 
Mr. Jose BORGHINO, Secretary General, Geneva, Switzerland 
 
Ms. Fatou SY, Secretary General of the Senegalese Association of Publishers, Dakar 
 
Ms. Jessica SÄNGER, Member of the IPA Copyright Committee, Frankfurt, Germany  
 
Mr. Kiarie KAMAU, Member, Nairobi 
 
 
OTHER ORGANIZATIONS 
 
APNET 
 
Mr. Mohamed RADI, Vice President, Cairo 
 
Center for Intellectual Property and Information Technology 
 
Mr. Isaac RUTENBERG, Director, Nairobi 
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Central Bank of Kenya 
 
Ms. Marisella OUMA, Head of Legal Services, Nairobi 
 
Copyright Society of Botswana 
 
Mr. Letlhogonolo MAKWINJA, Hef Reprography Licensing, Gaborone 
 
Ghana Book Publishers Association 
 
Mr. Elliot AGYARE, President, Tema, Ghana 
 
Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology 
 
Mr. Busalile Jack MWIMALI, Dean, School of Law, Nairobi 
 
Juja Preparatory and Senior School 
 
Ms. Nina OPICHO, Writer, Nairobi 
 
Ms. Caroline ODERO, Chief Librarian, Preparatory and Senior Schools Library, Juja, Kenya 
 
Ms. Tabitha MUGO, Librarian, Preparatory and Senior Schools Library, Juja, Kenya 
 
Mr. Ferdinand NYAPIEDHO, Librarian, Preparatory and Senior Schools Library, Juja, Kenya 
 
Kenya Institute of Curriculum Development 
 
Mr. Julius JWAN, Chief Executive Officer, Nairobi 
 
Kenya Libraries and Information Services Consortium 
 
Mr. Joseph KAVULYA, Chairperson, Nairobi  
 
Kenya National Library Service 
 
Mr. Richard ATUTI, Chief Executive Officer, Nairobi 
 
Kenya Publishers Association 
 
Mr. Lawrence NJAGI, Chairperson, Nairobi 
 
Kenyan Union of Journalists 
 
Mr. Silas KIRAGU, National Labor Secretary, Nairobi 
 
Kopiken (The Reproduction Rights Society of Kenya) 
 
Mr. Gerry GITONGA, General Manager, Nairobi 
 
IÉSEG School of Management 
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Ms. Cristiana SAPPA, Prof. of Business Law - Researcher in IP, Management Department, Lille, 
France 
 
Ivorian Publishers Association 
 
Mr. Anges Félix NDAKPRI, President, Abidjan, Côte d'Ivoire 
 
Mount Kenya University 
 
Mr. Hezekiel OIRA, Professor, Nairobi 
 
MultiChoice Nigeria 
 
Mr. Umar Abdulaziz IBRAHIM, Anti-Piracy Manager, MultiChoice 
 
Nigerian Publishers Association 
 
Mr. Gbadega ADEDAPO, President, Ibadan, Nigeria 
 
Mr. Joel IDOGUN, Member, Lagos 
 
Reprographic Rights Organization of Ghana (Copyghana) 
 
Mr. Ben Kwame NYADZI, Executive Director, General Administration and Licensing, Accra 
 
The Art Project Ltd 
 
Ms. Sylvia GICHIA, Director, Nairobi 
 
University of Nairobi Law School 
 
Mr. Ben SIHANYA, Professor, Commercial Law Department, Nairobi 
 
Wikipedia 
 
Mr. Sam OYEYELE, Founder and Editor, Wikimedia User-Group Nigeria, Ilorin, Nigeria 
 
Wordalive Publishers 
 
Mr. David WAWERU, CEO, Nairobi 
 
Zambia Reprographic Rights Society (Zarrso) 
 
Ms. Ruth SIMUJAYANGOMBE, Chief Executive Officer, Lusaka 
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IV. ORGANIZERS  
 
KENYA COPYRIGHT BOARD (KECOBO) 
 
Mr. Edward SIGEI, Executive Director, Nairobi 
 
 
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 
 
Ms. Sylvie FORBIN, Deputy Director General, Copyright and Creative Industries Sector (CCIS), 
Geneva 
 
Ms. Carole CROELLA, Senior Counsellor, Copyright Law Division, CCIS, Geneva 
 
Ms. Geidy LUNG, Senior Counsellor, Copyright Law Division, CCIS, Geneva 
 
Ms. Sonia CRUICKSHANK, Senior Program Officer, Copyright Development Division, CCIS, 
Geneva 
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REGIONAL SEMINAR  

  OMPI/DA/SDO/19/INF 2 PROV.   
ORIGINAL:  ENGLISH/SPANISH 

DATE:  JULY 3, 2019 
 
 
 
 
 
REGIONAL SEMINAR FOR THE LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN 
GROUP ON LIBRARIES, ARCHIVES, MUSEUMS, AND EDUCATIONAL 
AND RESEARCH INSTITUTIONS IN THE FIELD OF COPYRIGHT 
 
organized by 
the World Intellectual Property Organization (WIPO)  
 
and 
the Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) 
 
 
Santo Domingo, July 4 and 5, 2019 
 
 
 
PROVSIONAL LIST OF PARTICIPANTS 
 
prepared by the International Bureau of WIPO 
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I. MEMBER STATES DELEGATIONS 
 
 
ANTIGUA AND BARBUDA 
 
Mr. Carden Conliffe CLARKE, Deputy Registrar of IP and Commerce, Intellectual Property and 
Commerce Office (ABIPCO), Ministry of Legal Affairs, St. John’s 
 
 
ARGENTINA 
 
Sr. Gustavo Juan SCHÖTZ, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia, Buenos 
Aires 
 
 
BAHAMAS 
 
Ms. Shenika Delmara KNOWLES, Acting Registrar General, Registrar General’s Department 
Nassau 
 
 
BARBADOS 
 
Ms. Tamiesha ROCHESTER, Deputy Registrar, Corporate Affairs and Intellectual Property Office 
(CAIPO), St. Michael 
 
 
BRAZIL 
 
Sr. Mauricio Carlos DA SILVA BRAGA, Secretario de Derechos Autorales y de Propiedad 
Intelectual, Secretaría de Derechos Autorales y de Propiedad Intelectual, Ministerio de Cultura, 
Brasilia D.F. 
 
 
CHILE 
 
Sr. Claudio Patricio OSSA ROJAS, Jefe del Departamento de Derechos Intelectuales (DDI), Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Santiago de 
Chile 
 
 
COLOMBIA 
 
Sra. Carolina ROMERO ROMERO, Directora General, Dirección Nacional de Derecho de Autor, 
Bogotá 
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COSTA RICA 
 
Sra. Gabriela MURILLO DURÁN, Asesora Legal, Registro de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos, Registro Nacional, San José 
 
 
CUBA 
 
Sr. Ernesto VILA GONZALEZ, Director General, Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA), La 
Habana 
 
 
DOMINICA 
 
Sra. Renita Victoire CHARLES, Librarian, Companies and Intellectual Property Office 
Roseau 
 
 
DOMINICAN REPUBLIC 
 
Sr. Trajano SANTANA SANTANA, Director General, Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), 
Santo Domingo  
 
Sr.  David la Hoz, Asesor jurídico, ONDA, Santo Domingo 
 
Sr Silvestre Ventura, Director del CMA, ONDA, Santo Domingo 
 
Sr. Julio Méndez, Director de SGC, ONDA, Santo Domingo 
 
Sr. Alejandro Peralta, Subdirector Jurídico, ONDA, Santo Domingo 
 
Sra. Virginia Sánchez , Directora de Registro, ONDA, Santo Domingo 
 
Sr. Mirtilio Santana, Director de Inspectoría, ONDA, Santo Domingo 
 
Sra. Luz García, Directora de Santiago, ONDA, Santo Domingo 
 
Sr. Daniel Parra, Subdirector de Santiago, ONDA, Santiago 
 
Sr. Ramón Garrido, Director de SPM, ONDA, Santo Domingo 
 
Sr. Luis Vargas Dominici, Director de Barahona, ONDA, Barahona 
 
Sr. Leónidas Rodríguez, Director de la Romana, ONDA, La Romana 
 
Sra. Arelis Guerrero, CCDA, ONDA, Santo Domingo 
 
Sr. Víctor Rodríguez, Inspector, ONDA, Santo Domingo 
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Sr. Geraldino Kelly, Abogado, ONDA, Santo Domingo 
 
Sra. Cindy Giugni, CCDA, ONDA, Santo Domingo 
 
 
ECUADOR 
 
Sr. Ramiro Alejandro RODRIGUEZ MEDINA, Director Nacional de Derecho de Autor, Servicio 
Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), Quito 
 
 
EL SALVADOR 
 
Sr. Carlos Arturo SOTO GARCÍA, Asistente Jurídico, Registro de la Propiedad Intelectual, Centro 
Nacional de Registros, San Salvador  
 
 
GRENADA 
 
Ms. Annete HENRY, Registrar, Corporate Affairs and Intellectual Property Office (CAIPO), St. 
George’s 
 
 
GUATEMALA 
 
Sra. Silvia Leticia GARCÍA HERNÁNDEZ, Encargada, Departamento Derecho de Autor, Registro de 
la Propiedad Intelectual, Ministerio de Economía, Ciudad de Guatemala 
 
 
HAITI 
 
Ms. Emmelie PROPHETE, General Director, Copyright Office, Port-au-Prince 
 
 
HONDURAS 
 
Sra. Alma Violeta HERRERA FLORES, Encargada de la Oficina de Derecho de Autor, Dirección 
General de Propiedad Intelectual de Honduras (DIGEPIH), Tegucigalpa 
 
 
JAMAICA 
 
Mr. Marcus GOFFE, Senior Secretary, Jamaica Intellectual Property Office, (JIPO), Kingston 
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MEXICO  
 
Sra. María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA, Consejera, Encargada de Propiedad Intelectual, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Ginebra, Suiza 
 
 
NICARAGUA 
 
Mr. Erwin Vicente RAMÍREZ COLINDRES, Director de Asesoría Legal, Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio, Managua 
 
 
PARAGUAY 
 
Sr. Oscar ELIZECHE LANDÓ, Director, Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos, 
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Asunción 
 
 
PERU 
 
Sr. Fausto VIENRICH ENRIQUEZ, Director, Dirección de Derecho de Autor, Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima 
 
 
SAINT KITTS AND NEVIS 
 
Ms. Jihan WILLIAMS, Registrar, Intellectual Property Office, Ministry of Justice and Legal Affairs, 
Basseterre  
 
 
SAINT LUCIA 
 
Ms. Kozel CREESE, Acting Registrar, Registry of Companies and Intellectual Property, Ministry of 
Home Affairs, Justice and National Security, Castries 
 
 
SURINAME 
 
Mr. Darrel PINAS, Senior Legal Officer, Intellectual Property Office, Ministry of Trade, Industry and 
Tourism, Paramaribo 
 
 
URUGUAY 
 
Sra. Silvia PÉREZ DIAZ, Presidenta, Consejo de Derecho de Autor, Ministerio de Educación y 
Cultura, Montevideo 
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VENEZUELA 
 
Sra. Isabel PIÑA SIERRALTA, Directora Nacional de Derecho de Autor, Servicio Autónomo de la 
Propiedad Intelectual (SAPI), Caracas 
 
 
TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Mr. Regan ASGARALI, Controller, Intellectual Property Office, Port of Spain 
 
 
 

• II. SPEAKERS/FACILITATORS 
 
Mr. Yaniv BENHAMOU, Lecturer/Attorney at Law, Lenz and Staehelin, Geneva, Switzerland 
 
Mr. Kenneth CREWS, Professor/Attorney, Gipson Hoffman and Pancione, Los Angeles, California, 
United States of America 
 
Ms. Raquel XALABARDER, Professor/Dean, Chair of Intellectual Property, Open University of 
Catalonia, Barcelona, Spain 
 
Mr. David SUTTON, Lead Researcher, University of Reading, Reading, United Kingdom 
 

•  
•  
•  
• III. OBSERVERS 

 
 
OTHER MEMBER STATES OR SPECIAL MEMBER DELEGATIONS 
 
UNITED STATES OF AMERICA 
 
Mr. Michael SHAPIRO, Senior Counsel, U.S. Patent and Trademark Office, Alexandria, Virginia, 
United States of America 
 
 
 
ORGANIZATIONS 
 
ACCREDITED INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
CARICOM 
Mr. Malcolm SPENCE, Senior Coordinator, Intellectual Property, Science and Technology Issues, 
Office of Trade Negotiations, CARICOM Secretariat, St. Michael, Barbados 
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REGIONAL CENTER FOR BOOK DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 
(CERLALC)  
 
Sra. Marianne PONSFORD, Director, Bogotá 
Sr. Fredy Adolfo FORERO VILLA, Coordinador Jurídico y de Derecho de Autor, Bogotá 
 
 
ACCREDITED NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Canadian Federation of Library Associations (CFLA)  
Ms. Victoria OWEN, Information Policy Scholar-Practitioner, University of Toronto, Toronto, Canada 
 
Corporación Latinoamericana de Investigación de la Propiedad Intelectual para el Desarrollo 
(Corporación Innovarte)  
Mr. Luis VILLARROEL, Director, Santiago, Chile 
 
International Council on Archives (ICA)  
Ms. Sharon ALEXANDER-GOODING, Copyright Policy Expert, St Michael, Barbados 
Mr. William MAHER, Copyright Policy Expert, Urbana, Illinois, United States of America 
Mr. Samuel SALGADO, Copyright advisor, Santiago, Chile 
 
International Council of Museums (ICOM) 
Ms. Paula CASAJUS, Jefa De Documentación y Registro del Museo Nacional de Bellas Artes, 
Buenos Aires 
 
International Federation of Journalists (IFJ) 
Mr. Fabian CARDOZO, President of the Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Montevideo 
Mr. José Altagracia BEATO GUZMAN, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Prensa (SNTP), Santo Domingo 
 
Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE)  
Sr. Alvaro HERNANDEZ-PINZON GARCIA, Miembro Comité Jurídico, Madrid 
 
International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)  
Carlos BAHAMÓNDEZ, Manager for Central America and the Caribbean, Santiago de Chile 
 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)  
Mr. Winston. TABB, Sheridan Dean of University Libraries, Archives & Museums, Johns Hopkins 
University, USA, Baltimore, MD, United States of America 
Ms. Ariadna MATAS CASADEVALL, Policy & Research Officer, The Hague 
Ms. Alicia OCASO, Representative, Montevideo 
 
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)  
Ms. Caroline MORGAN, Chief Executive and Secretary General, Brussels 
Ms. Ana María CABANELLAS, Board Member, Buenos Aires 
Mr. Victoriano COLODRÓN, Senior Director, International Relations, Copyright Clearance Center, 
Madrid 
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Mr. Javier DIAZ DE OLARTE, Chief of Legal Department of Centro Español de Derechos 
Reprográficos (CEDRO), Madrid 
 
Fundación para la Difusión del Conocimiento y el Desarrollo Sustentable Vía Libre (Fundación Vía 
Libre)  
Sra. María Beatriz BUSANICHE, presidente, Buenos Aires 
Sra. Matías BUTELMAN, Creative Commons Argentina Chapter Lead, Buenos Aires 
 
Education International (EI)  
Ms. Maria Yamile SOCOLOVSKY, Secretaria de Relaciones Internacionales CONADU, Buenos 
Aires 
Ms. Sueli VEIGA MELO, Vice-presidenta da Federação dos Trabalhadores em Educação do mato 
Grosso do Sul - FETEMS, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil 
Mr. Gabriel CASTRO LOPEZ, Coordinador Regional Internacional de la Educación, San José 
Mr. Santiago Antonio BONILLA MELENDEZ, Professor, Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), Santo Domingo 
 
Karisma Foundation  
Ms. Amalia TOLEDO, Project Coordinator, Bogotá 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Mr. Luis GIL ABINADER, Research Associate, Washington 
 
International Publishers Association (IPA)  
Mr. Hugo SETZER, President, Mexico City  
Mr. Jose BORGHINO, Secretary General, Geneva 
 
Program on Information Justice and Intellectual Property, American University Washington College 
of Law  
Mr. Allan ROCHA DE SOUZA, Professor, Rio de Janeiro 
 
 
 
OTHER ORGANIZATIONS 
 
Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR) 
Mr. Dalton Spencer MORATO FILHO, Legal manager, São Paulo, Brazil 
 
Book Industry Association of Jamaica 
Ms. Latoya WEST-BLACKWOOD, Chairman, Kingston 
Ms. Jodie MCBEAN DOUGLAS, Publishing Director, Kingston 
 
Cámara Argentina del Libro 
Mr. Gerardo FILIPELLI, Abogado, Buenos Aires  
 
Cámara Colombiana del Libro 
Sr. Manuel José SARMIENTO RAMÍREZ, Secretario General, Bogotá 
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Cámara Nacional de La Industria Editorial Mexicana (Caniem) 
Mr. Eduardo Valentín DE LA PARRA TRUJILLO, Doctor en Derecho, Ciudad de México 
 
Cámara Peruana del Libro 
Ms. Patricia AREVALO, Vicepresidenta, Lima 
 
Camera Brasileria do Livro 
Ms. Fernanda Gomes Garcia Franco, Executive Director, Sao Paulo 
 
Centro Colombiano De Derechos Reprográficos (CDR) 
Sra. Nathalia GOMEZ VARGAS, Manager, Bogotá 
 
Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA) 
Mr. Federico GABRIEL POLAK, Presidente, Buenos Aires 
Ms. Magdalena IRAIZOZ, Directora Ejecutiva, Buenos Aires 
 
 
 
Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO) 
Ms. Quetzalli del Carmen DE LA CONCHA PICHARDO, Presidenta del Consejo Directivo, Ciudad 
de México 
 
Coalición por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos  
Sr. Fernando ZAPATA LÓPEZ, Abogado, Bogotá 
 
Jamaican Copyright Licensing Agency (Jamcopy) 
Ms. Carol NEWMAN, General Manager, Kingston 
Ms. Tanya BATSON-SAVAGE, Author, Kingston 
 
Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) 
Mr. Dante CID, Regional Observer, Rio de Janeiro, Brazil 
 
Sociedad de Editores y Autores de Panamá 
Sr. Carlos WYNTER MELO, Autor, Ciudad de Panamá 
 
 
Based in Dominican Republic 
 
Archivo General de La Nación 
Sra. Teany Albania VILLALONA DE SUERO, Referencias División de Atención a Usuarios 
Sra. Izaskun HERROJO, Directora de la Biblio-Hemeroteca, Representación del Director 
Sr. Chanae MACEO, Encargado Jurídico 
Sra. Grismeldis Raque PÉREZ, Departamento de Materiales Especiales Gestión de fotografías, 
mapas, planos y audiovisuales 
Sra. Amanda ORTIZ, Bibliotecaria 
 
Biblioteca Juan Bosch 
Sra. Aida MONTERO, Directora 
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Biblioteca Lincoln Dominico Americano 
Sra. Nelida CAIRO, Directora  
 
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña 
Sr. Diómedes NUÑEZ, Director General 
Sr. Alexis ROMAN, División Atención a Personas con Discapacidad 
Sra. Celida C. ALVAREZ ARMENTEROS, Directora Técnica 
Sr. Félix David REYES THEN, Coordinador de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 
 
Biblioteca Pedro Mir 
Sr. Modesto ENCARNACION, Director de Servicios Bibliotecarios 
Sr. Héctor Luis MARTINEZ, Director de la Gobernación de la Biblioteca 
 
Centro León 
Sr. Luis Felipe RODRÍGUEZ, Director 
 
Clave Siete, SRL  
Sr. Pedro Nelson FELIZ MONTES DE OCA, Asesor Legal 
 
 
Consejo Nacional de Museos  
Sra. Luisa DE PEÑA, Directora Fundadora 
 
Editora Cosme Peña 
Sra. Katherine COCCO, Gerente 
 
Editorial Santillana 
Sra. Claudia LLIBRE, Directora  
 
Fundación Dominicana de Ciegos 
Sr. Félix Rafael UREÑA 
 
Fundación Global Dominicana 
Sra. Ana Carolina BLANCO, Investigadora de temas internacionales y jurídicos  
 
Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales 
Sr. Nelson JIMÉNEZ, Director Ejecutivo 
 
Instituto Duartiano 
Sra. Arelis PEÑA, Bibliotecaria 
 
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 
Sr. Anaidali Herasme SENA, Encargada Unidad de Archivo y Correspondencia 
Sr. Joel ARIAS MARTE, Asistente de Archivo y Correspondencia 
Sr. Juan Confesor CORCINO DE LOS SANTOS, Técnico de Documentación del Centro Tecnológico 
Central 
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Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) 
Sra. Silvia DIAZ SANTIAGO, Encargada de procesos técnicos, Centro de Documentación 
 
Instituto Nacional de Migración 
Sra. Miguelina ARIAS, Coordinadora del Centro de Documentación 
 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo  
Sra. Lucero ARBOLEDA DE ROA, Directora de Biblioteca 
 
Ministerio de Cultura 
  
Sr. Geo RIPLEY, Encargado del Departamento Patrimonio Inmaterial. 
Sr. Jorge MOQUETE, Abogado  
 
Ministerio de Hacienda  
Sr. Cesar David SANTANA, Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Sra. Elaine ACEVEDO, Encargada de División de Negociación de Acuerdos Internacionales 
 
Museo Alcázar de Colón 
Sra. Margarita GONZÁLEZ AUFFANT, Directora 
 
Museo de Arte Moderno 
Sra. Maria Elena DITRÉN, Directora Museo de Arte Moderno, Santo Domingo 
 
Museo de la Familia Dominicana 
Sra. Gladys MARTÍNEZ, Directora 
 
Museo de las Atarazanas Reales  
Sra. Erineida M. MARIANO, Asistente administrativa, Santo Domingo 
 
Museo de las Casas Reales 
Sra. Elizabeth HAZIM DE VÁSQUEZ, Sub-directora 
 
Museo de la Telecomunicaciones  
Sr. Gustavo UBRI ACEVEDO, Coordinador Museográfico 
 
Museo Faro a Colón 
Sr. Diógenes GONZÁLEZ, Gobernador 
 
Museo Fortaleza de Santo Domingo 
Sr. Hernán TEJEDA RODRÍGUEZ, Gobernador Fortaleza Ozama, Santo Domingo 
 
 
Museo Memorial de la Resistencia  
Sra. Laura PÉREZ, Sub-directora 
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Museo Numismático y Filatélico del Banco Central 
Sra. Cinthia Patricia GOICO DE PICHARDO, Subdirectora  
 
Museo San Felipe  
Sr. Orlando MENICUCCI, Director Fortaleza San Felipe, Puerto Plata 
 
Organización Dominicana de Ciegos 
Sr. Omar Alexander RODRIGUEZ, Secretario de Relaciones Internacionales 
 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
Sra. Digna DE LOS SANTOS ROSARIO, Encargada, Desarrollo de Tecnologías del Sistema de 
Bibliotecas 
Sr. Víctor Manuel BELÉN LORA, Director General del Sistema de Bibliotecas 
 
Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes 
Sr. Chucky ACOSTA, Presidente 
  
Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos  
Sra. Rosa NUÑEZ, Presidente 
 
Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc.  
Sr. Felix MIRABAL, Presidente 
  
Suprema Corte de Justicia 
Sr. Rafael SANTANA GOICO, Juez de la Tercera Sala  
Sra. Dilenia LORENZO, Encargada de Documentación y Bibliotecas 
 
Tribunal Administrativo 
Sr. Diomedes VILLALONA, Presidente 
 
Tribunal Constitucional de la República Dominicana  
Sra. Leonor TEJADA, Encargada Documentación, Biblioteca y Publicaciones 
 
Universidad Apec 
Sra. Amarilis BELTRÉ MÉNDEZ, Directora de Biblioteca. 
 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
Sr. Jaime Francisco RODRÍGUEZ, Director, Instituto de investigaciones jurídicas y políticas, Santo 
Domingo 
Sra. Altagracia ESPINOSA, Directora General de Investigaciones Científicas 
Sr. Felipe PEÑA, Supervisor de Documentos Inactivos, Archivo Central  
Sr. Pedro PICHARDO, Encargado, Archivo Central 
Sra. Aracelis MORA, Supervisora de control y extensión del sistema 
Sra. Altagracia ESPINOSA, Directora General de investigaciones científicas y tecnológicas 
Sra. Angela CABA, Directora, Museo de la UASD 
 
Universidad del Caribe (UNICARIBE) 
Sra. Cecilia MEDINA CARPIO, Directora de Biblioteca 
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Universidad Evangélica  
Sr. Alberto NUNEZ, Director de Investigación 
Sr. Juan GUERRERO, Vicerrector, Investigación de posgrado 
Sra. Casandra MARRERO, Encargada biblioteca 
 
Universidad Experimental Félix Adam 
Sra. Maria IVELISSE, Vice-rectora 
 
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
Sra. Eloísa MARRERO, Directora Biblioteca 
 
Universidad Organización y Método 
Sra. Cástula GARCIA, Directora  
 
Universidad Psicológica Industrial Dominicana 
Sra. Mayra BARCELO,  Encargada Biblioteca 
 
 
 
IV. ORGANIZERS 
 
Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) 
 
Sra. Jenniffer TRONCOSO, Directora Académica, CDDA, Santo Domingo 
 
Sra. Yudelka LAUREANO, Directora Jurídica¸ Santo Domingo 
 
Sr. Danilo PANIAGUA, Encargado Interinstitucional Santo Domingo 
 
Sra. Paula GONZÁLEZ, Asistente administrativa, Santo Domingo 
 
Sra. Hectarelis CABRAL, Directora de asuntos internacionales, Santo Domingo 
 
Sra. Pilar MORENO, Directora de prensa y comunicaciones, Santo Domingo 
 
Sr. Melvin PENA, Encargado de AAJU, Santo Domingo 
 
Sra. Esther VÁSQUEZ, Encargada de la TIC, Santo Domingo 
 
Sra. Marbin GUZMÁN, Encargado de SC, Santo Domingo 
 
Sr. Candelario VALENZUELA, Financiero, Santo Domingo 
 
Sra. Oristela RODRÍGUEZ, Directora Administrativa, Santo Domingo 
 
Sr. Ramón Antonio PADILLA, Director de Seguridad, Santo Domingo 
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Sr.  Armando OLIVERO, Encargado de IPO, Santo Domingo 
 
Sra. Ismelda MORDAN, Inspectoría, Santo Domingo  
 
Sra. Carolin CORDERO, CCDA-ONDA, Santo Domingo 
 
Sra. Julissa DOMÍNGUEZ, CCDA-ONDA, Santo Domingo 
 
Sr. Wilkis SANTANA, CCDA-ONDA, Santo Domingo 
 
Sr. Miguel CASTILLO, Área de Diseño, Santo Domingo  
 
Sr. Amador FÉLIX, Área de Diseño, Santo Domingo 
 
 
World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 
Ms. Sylvie FORBIN, Deputy Director General, Copyright and Creative Industries Sector, WIPO, 
Geneva 
 
Ms. Geidy LUNG, Senior Counsellor, Copyright Law Division, Copyright and Creative Industries 
Sector, Geneva 
 
Ms. Lorena BOLAÑOS, Senior Program Officer, Copyright Development Division, Copyright and 
Creative Industries Sector, Geneva 

 
]مرفق الرابع، یلیھ المرفق الخامس[نھایة ال
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  A 

  
 مؤتمر دولي

WIPO/CR/GE/19/INF 1 PROV. 
 باإلنكلیزیةاألصل: 

 2019 أكتوبر 15التاریخ: 
 
 
 

لفائدة المؤتمر الدولي بشأن التقييدات وا��ستثناءات على حق المؤلف 
 المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف والمؤسسات التعليمية والبحثية

 
 
 

 2019أكتوبر  19و 18جنیف، 

 البرنامج المؤقت

 األمانة من إعداد
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 2019أكتوبر  18الجمعة، 

  
08.30 – 
09.00 

 التسجیل

  
09.00 – 
09.15 

 قیھا:كلمة ترحیب یل

  
السید فرانسس غري، المدیر العام  

للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 
 (الویبو)

  
09.15 – 
09.45 

استعراض عام للندوات اإلقلیمیة 
المعقودة في سنغافورة ونیروبي 

 دومینغو وسانتو
  
 الویبو أمانةتقریر من   

 
09.45 – 
10.00 

 استراحة

  
10.00 – 
12.30 

استعراض عام للندوات اإلقلیمیة 
 (تابع)

   
بارزة من رؤساء ومقّرري األفرقة  نقاط 

 العاملة للندوات اإلقلیمیة
   
لي، مراقب، رغاسالسید ریغان أ  

مكتب الملكیة الفكریة، بورت 
 أوف سبین
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مدیرة السیدة ریبیتا بونا، 
، وزارة التنمیة ةكموالح

 الثقافیة، راروتونغا

السیدة دورا ماكوینیا 
 ةالتنفیذی ةساالمبا، المدیر

 لجمعیة حق المؤلف، لیلونغوي

 
   
 نقاط بارزة من الخبراء 
محاضر، ، یانیف بنھامواألستاذ   

، ، جنیفجامعة جنیف
 سویسرا

محامي، ، كینیث كروزاألستاذ 
جیبسون ھوفمان شركة 

أنجلوس،  یوني، لوسسبان
كالیفورنیا، الوالیات المتحدة 

 األمریكیة

فیدیو ( األستاذ دانییل سینغ
)، مدیر، برنامج مسبقاً ُمسجّل 

الماجستیر في قانون الملكیة 
الفكریة والتكنولوجیا، كلیة 

الحقوق، جامعة سنغافورة 
 الوطنیة، سنغافورة

(فیدیو  دیفید ساتوناألستاذ 
باحث رئیسي، ُمسجّل مسبقًا)، 

جامعة ریدینج، ریدینج، 
 المملكة المتحدة

، راكیل كزاالباردیراألستاذة 
الملكیة مركز  ة، رئیسةعمید
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الفكریة، جامعة كاتالونیا 
 المفتوحة، برشلونة، إسبانیا

   
12.30 – 
13.00 

األنظمة مع تقاطع حق المؤلف  
 القانونیة األخرى

البروفیسور جوزیف فومتیو،   
رئیس قسم نظریات القانون 

ونظریة المعرفة، كلیة العلوم 
القانونیة والسیاسیة، 
 نغاوندیري، الكامیرون

   
13.00 – 
14.30 

استراح
ة 
ا
ل
غ
د
ا
 ء

 

   
14.30 – 
16.30 

 المحفوظاتحلقة نقاش بشأن دور 

المتحد 
 ثون:

-السیدة شارون ألكساندر
المحفوظات  ةجودنج، أمین
مین أ يمساعدكبیرة بالجامعة/

ل، جامعة جزر الھند یسجالت
 الغربیة، وانستید، بربادوس

السید جامع بیدا، مدیر 
 محفوظات المملكة المغربیة،

 الرباط

السید أرنود بوفور، نائب 
المدیر العام ومدیر الخدمات 
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والشبكات، مكتبة فرنسا 
 الوطنیة، باریس

جان ، تشيالسیدة فالیریا فال
ستاذ السیاسة مونیھ أ

امعة جاألوروبیة لالبتكار، 
 ، رومااألوروبیة روما

و، خالسیدة إیزاسكون ھیرو
المكتبة، وجریدة المدیرة 

لألمة، سانتو األرشیف العام 
 دومینغو

السید بول كیلر، مستشار 
،  Europeanaمؤسسةسیاسات، 
 أمستردام

السیدة إلیزا غارسیا برییتو، 
مركز المعلومات الوثائقیة 

للمحفوظات، المدیریة الفرعیة 
العامة للمحفوظات الحكومیة، 

وزارة الثقافة والریاضة، 
 مدرید

، ساندیر فان دیر فیل السید
انوني، رئیس القسم الق

 ، أمستردامPICTORIGHT منظمة
 لندوات اإلقلیمیةا تعقیبات من 
اق عارف، المدیر ثالسید می  

التنفیذي، مكتب الملكیة 
 الفكریة، إسالم أباد

السیدة كیتسینج مونیاتسي، 
 ، غابورونالمؤلفمدیرة حق 
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السید كالودیو أوسا روخاس، 
الملكیة حقوق  إدارةرئیس 

 شیلي ، سانتیاغو ديالفكریة
   

16.30 – 
16.45 

 استراحة 

   
16.45 – 
18.45 

 حلقة نقاش بشأن المتاحف

المتحد 
 :ثون

السید فادي بستاني، مدیر 
مساعد، مدیریة البحوث 

والمجموعات، متحف اللوفر، 
 باریس

السید جیم كاسترو، مستشار 
قانوني، قسم العقود بمكتب 
الشؤون الثقافیة، البنك 

 بوغوتا المركزي لكولومبیا،

السیدة آنا دیسبوتیدو، 
متحف في مستشارة قانونیة 

الفن المعاصر والحدیث، 
 ، الیونانيسالونیكثی

السید راینر إیش، فنان، 
 دوسلدورف، ألمانیا

السید فاطمة نایت إیغیل، 
مدیرة، معھد باردو الوطني، 

 تونس العاصمة

مسؤول السید كریستوفر ھدسون، 
نشر، متحف الفن الحدیث 

)MoMA( نیویورك، الوالیات ،
 المتحدة األمریكیة
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السید تیري میالرد، المدیر 
القانوني لجمعیة المؤلفین في 

مجال الفنون التخطیطیة 
 )، باریسADAGPوالتشكیلیة (

السید غوستافو مارتینز دي 
ألمیدا، مستشار متحف الفن 

دي جانیرو،  الحدیث في ریو
 ریو دي جانیرو، البرازیل

بینزون، رئیسة السیدة كاتیا 
قسم العقود بمكتب الشؤون 
الثقافیة، البنك المركزي 

 لكولومبیا، بوغوتا

السیدة ریما صلحي، مدیرة 
الشؤون القانونیة والسیاسات، 

جمعیة حق المؤلف للمصممین 
 والفنانین، لندن

السید أزیب توبان، أمین متحف 
 ماكان ومحاضر، جاكرتا

السیدة لینا توكیال، األمینة 
، رابطة المتاحف العامة

 الفنلندیة، ھلسنكي

السیدة مارینا تسیغولیفا، 
رئیسة الخدمات القانونیة، 

، سانت متحف األرمیتاج الحكومي
 ، االتحاد الروسيبطرسبرغ

   
 لندوات اإلقلیمیةا تعقیبات من 
السیدة دیانا باھارودین،   

كبیرة المستشارین 
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القانونیین، مكتب الملكیة 
 سنغافورةالفكریة، 

السیدة سیلفیا لیتیسیا 
غارسیا ھیرناندیز، مكتب حق 

 سیتي ، غواتیماالالمؤلف

مستشار السید ھیزكویل أویرا، 
في الملكیة الفكریة، مجلس 

، )KECOBOكینیا لحق المؤلف (
 نیروبي

 2019أكتوبر  19، السبت

   
9.15 – 
11.15 

 حلقة نقاش بشأن المكتبات

المتحد 
 ثون:

بیرثایوم، الرئیس السید غاي 
محفوظات دار السابق لمكتبة و

 كندا، أوتاوا

السیدة لیلیان دي كارفالو، 
مستشارة قانونیة، مجموعة 

 مادریغال، باریس

، المدیر مالسید كاي إیكھول
السابق لمكتبة فنلندا 

 الوطنیة، ھلسنكي

، مدیر االسید دیك كاواوی
مساعد، كلیة علوم المكتبات 

ساوث والمعلومات، جامعة 
كارولینا، كولومبیا، ساوث 
كارولینا، الوالیات المتحدة 

 األمریكیة
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 السیدة ریبیكا غیبلین، زمیلة
ة زمیل، وARC Futureمؤسسة 

 ، ملبورن، أسترالیاCREATe في

السیدة میلیسا سمیث لیفین، 
مدیرة، مكتب حق المؤلف، 

مكتبة جامعة میتشیغان، آن 
آربور، الوالیات المتحدة 

 األمریكیة

السیدة كارول نیومان، 
، وكالة ترخیص ةالعام ةالمدیر

، اجامایكالمؤلف في حق 
 كینغستون

السید لوكا نوفاك، كاتب، 
 الیوبلیان

، كبیر نالسید جیركر راید
المستشارین القانونیین، 

مكتبة ستوكھولم الوطنیة، 
 ستوكھولم

السیدة ران تریغفادوتیر، 
مدیرة مشاریع حق المؤلف، 

والثقافة، وزارة التعلیم 
 ریكیافیك

 
   
 لندوات اإلقلیمیةا تعقیبات من 
نعام مطاوع، مدیرة إالسیدة   

العالقات العامة واالعالم، 
 انالمكتبة الوطنیة، عمّ 

ین، مدیر لجنة سالسید جون آ
 ، الغوسالمؤلف حق
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أمینة السیدة جیھان ویلیامز، 
كتب الملكیة التسجیل، م

 الفكریة، باستیر
   

11.15 – 
11.30 

 استراحة 

   
11.30 – 
13.30 

حلقة نقاش بشأن المؤسسات التعلیمیة 
 والبحثیة

   
المتحد 

 ثون:
السیدة فالفیا ألفیس برافین، 
مدیرة حلول التعلیم العالي 

 Somosمؤسسة  والنشر،
Educaçao  ،ساو باولو ،
 البرازیل

السیدة آنا ماریا كابانیالس، 
للنشر،  Heliasta ، شركةةناشر

 بوینس آیرس

السید مایكل كارول، أستاذ 
دالة القانون ومدیر برنامج ع

، المعلومات والملكیة الفكریة
الجامعة في كلیة الحقوق 

األمریكیة بواشنطن، واشنطن 
 العاصمة

السید ریتشارد كرابي، مستشار 
نشر الكتب المدرسیة الدولیة، 

 أكرا

السید دانتي سید، نائب 
في الرئیس للعالقات المؤسسیة 

شركة أمریكا الالتینیة، 
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)Elsevier(ساو باولو ، ،
 البرازیل

آن فیري فول، -ماريالسیدة 
المدیرة العامة لجمعیة 

المؤلفین في مجال الفنون 
التخطیطیة والتشكیلیة 

)ADAGPباریس، فرنسا ،( 

 ة، كبیررلسیدة ستیفاني فوستا
موظفي الملكیة الفكریة 

، ةالمساعد ةالعام ةالمستشارو
 بیرسون، لندنشركة 

السید مایكل ھیلي، المدیر 
، التنفیذي، العالقات الدولیة

، المؤلف حق ترخیصمركز 
نیویورك، الوالیات المتحدة 

 األمریكیة

السید روبرت جیاكومار، األمین 
العام المساعد للحركة 

 ،، ملقاةاألكادیمیة المالیزی
 مالیزیا

السیدة كارولین نكوبي، 
كیب أستاذة، جامعة كیب تاون، 

 أفریقیا تاون، جنوب

السید أرنود روبرت، نائب 
رئیس، إدارة الشؤون 

القانونیة والعامة بمؤسسة 
 ھاشیت للكتاب، باریس

السیدة مونیكا توریس، 
خیص التعلیم امستشارة تر

 والبحث، مدرید
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السید بین وایت، باحث، مركز 
سیاسة الملكیة الفكریة 

وإدارتھا، جامعة بورنموث، 
 ة المتحدةدورست، المملك

   
 لندوات اإلقلیمیةا تعقیبات من 
السیدة شانتیل فورجو، مكتب   

في بوركینا فاسو،  المؤلفحق 
 واغادوغو

السیدة رشیده رضا شیخ خالد، 
، المؤلفمكتب حق  ةمدیر

 كوااللمبور

، غوستافو خوان شوتز السید
، بوینس المؤلفمدیر مكتب حق 

 آیرس
   

13.30 – 
15.00 

استراح
ة 
ا
ل
غ
د
ا
 ء

 

   
15.00 – 
17.00 

سبیل المضي قدمًا واعتبارات بخصوص 
اللجنة الدائمة المعنیة بحق المؤلف 

 والحقوق المجاورة
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المتحد 
 ثون:

السید ولید أبو فرحات، 
وزارة الثقافة، في مستشار 

 بیروت

السید كاردین كونلیف كالرك، 
، الملكیة أمین التسجیلنائب 

أنتیغوا الفكریة والتجارة، 
 وبربودا

السید عزیز دیینغ، مستشار 
تقني أول، وزارة الثقافة 

 واالتصال، داكار

السید جوكا لیدز، مستشار خاص 
 لحكومة فنلندا، ھلسنكي

السیدة روز لینتش، مدیرة 
إنفاذ الملكیة الفكریة وحق 

المؤلف، مكتب الملكیة 
الفكریة البریطاني، ساوث 

 ویلز، المملكة المتحدة

، مدیرة، ھو بینغ ةالسید
إدارة حق المؤلف، اإلدارة 

الوطنیة لحق المؤلف في الصین 
)NCAC( ،بیجین 

السیدة كارولینا رومیرو، 
المدیرة العامة، مكتب حق 

 المؤلف، بوغوتا

انو سانتانا، خالسید ترا
، المكتب الوطني المدیر العام

 دومینغو سانتوالمؤلف،  لحق
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السید مایكل شابیرو، كبیر 
ارین، مكتب الوالیات المستش

المتحدة األمریكیة للبراءات 
والعالمات التجاریة، 

اإلسكندریة، فرجینیا، الوالیات 
 المتحدة األمریكیة

المدیر ، إدوارد سیجي السید
مجلس كینیا لحق ، التنفیذي
 ، نیروبي)KECOBOالمؤلف (

 
[نھایة المرفق 

 الخامس والوثیقة]

 


	اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة
	معلومات أساسية
	ندوات إقليمية
	ملخص المناقشات في الندوات الإقليمية
	المكتبات
	حفظ المصنفات
	استنساخ المصنفات
	النفاذ إلى المصنفات
	تبادل المصنفات عبر الحدود

	دور المحفوظات
	حفظ المواد الأرشيفية
	استنساخ المواد الأرشيفية
	النفاذ إلى المواد الأرشيفية
	تبادل المواد الأرشيفية عبر الحدود

	المتاحف
	حفظ المصنفات
	استنساخ المصنفات
	النفاذ إلى المصنفات
	تبادل المصنفات عبر الحدود

	التعليم والبحث
	حفظ المصنفات
	استنساخ المصنفات
	النفاذ إلى المصنفات
	تبادل المصنفات عبر الحدود


	المؤتمر الدولي
	ملخص المناقشات في المؤتمر الدولي
	نظرة عامة على ندوة سنغافورة
	نظرة عامة على ندوة نيروبي
	نظرة عامة على ندوة سانتو دومينغو
	نقاط هامة ذكرها الخبراء
	تقاطع حق المؤلف مع الأنظمة القانونية الأخرى


	دور المحفوظات
	المتحدثون
	جلسات النقاش
	بداية المناقشة: التقاطع بين المواد الأرشيفية وحق المؤلف
	الحالات السهلة: المواد الأرشيفية خارج نطاق حق المؤلف قانونيًا
	حالات أكثر تعقيدًا: مواد أرشيفية يحتمل/يفترض أنها لا تزال تحت حماية حق المؤلف
	طريقة نظام مزدوج مع قوانين حق المؤلف والتراث الثقافي
	طريقة سنّ أحكام استثناء محددة أو عامة في تشريعات حق المؤلف الوطنية للحفاظ على المواد الأرشيفية والنفاذ إليها
	طريقة الآليات التعاقدية و/أو الترخيص والإدارة الجماعية لتسهيل استغلال المواد الأرشيفية
	حالة اتفاقيات المانحين
	طريقة أنظمة الترخيص من خلال منظمات الإدارة الجماعية
	منظور جديد للآليات الهجينة
	عوامل أخرى ينبغي مراعاتها في طبقات القوانين المتشابكة لتنظيم المواد الأرشيفية
	التقاطع بين النظام القانوني لحق المؤلف وقانون التراث الثقافي والأنظمة القانونية الأخرى
	حق المؤلف وقوانين البيانات
	عمل نسخ آمنة

	أفكار للنظر منبثقة عن المؤتمر


	المتاحف
	المتحدثون
	جلسات النقاش
	حفظ المصنفات التناظرية والرقمية في مجموعة متحف
	ضرورة الاستثناء في حالة الحفظ
	الوضع القانوني للنسخة في حالة الحفظ
	مكانة الحقوق المعنوية في عملية الحفظ
	اتفاقيات الحقوق المعنوية
	المصنفات غير المادية
	عن الإبقاء على حق المؤلف المستقل في العمل المرمّم

	استنساخ أعمال في مجموعة متحف
	الاستنساخ لعمل فهارس المعارض: ما سبب أهمية فهارس المعارض؟
	الحاجة إلى استثناءات في إعداد فهارس المعارض: هل هي إحدى الاستثناءات الرئيسية المحددة الضرورية للمتاحف؟
	التفاعل بين الاستثناءات في تشريعات حق المؤلف والأحكام في تشريعات التراث الثقافي الأخرى.

	عوامل في الاعتبار
	اختبار من ثلاث خطوات وأحكام الاستثناء
	ماذا عن الربحية المحتملة للفهرس؟
	مراعاة جودة نسخة عند إتاحتها للمستخدمين عبر الإنترنت
	إرشادات المتحف الداخلية لعمل الفهارس
	استعمال خدمات خبراء الأيقونات
	التعاون بين خبراء الأيقونات ومنظمات الإدارة الجماعية
	اتفاقيات الاستحواذ مع الفنانين/المبدعين
	المكافأة/الإتاوة للفنانين مقابل استخدام فهارس المعارض من قبل متحف لأغراض تجارية
	نحو آليات مختلطة من الاستثناءات والتشريعات والاتفاقيات الخاصة

	النفاذ: على الصعيد الوطني وعبر الحدود
	المعارض عبر الإنترنت (المادية والرقمية)
	الحاجة إلى الدقة/توضيح بعض العناصر
	بشأن التشريعات الوطنية التي تفتقر إلى أحكام محددة وعدم وجود منظمات إدارة جماعية وطنية للفنانين المرئيين
	بشأن الاختلاف والترابط بين الاستخدامات التجارية وغير التجارية
	عن تسهيل النفاذ بين المتاحف داخل البلد
	عن المصنفات اليتيمة
	عن الفرق بين المعارض الرقمية والمادية

	إدارة الفنانين من خلال التراخيص/الاتفاقيات و/أو إرشادات المتحف الداخلية
	الإدارة الجماعية للحقوق مع مراعاة خصوصيات مهمة المتحف
	آلية من خلال اتفاقيات عبر الحدود
	منظمات الإدارة الجماعية والأنشطة العابرة للحدود من خلال العلاقات الجيدة بين منظمات الإدارة الجماعية في جميع أنحاء العالم
	"التراخيص المفصلة" التي تؤسس عبر تعزيز العلاقة القوية بين منظمات الإدارة الجماعية والمتاحف
	اتفاقيات حقوقية شاملة مع جمعيات الفنانين
	إرشادات المتحف الداخلية للفهارس التي تحوي مصنفات عابرة للحدود
	آلية من خلال التراخيص الجماعية الموسّعة
	الآليات اللازمة عند الافتقار لمنظمات إدارة جماعية نشطة أو عدم وجود منظمات إدارة جماعية قائمة

	نسخ للاستخدام الخاص/الصور
	منح الإذن للزوار بالتقاط الصور من خلال اتفاقيات الفنانين
	إرشادات المتحف الداخلية
	النفاذ لأغراض البحث والتعليم بما في ذلك أنشطة الأرشفة
	هل يطلب شرط استثناء محدد لمتحف لأغراض البحث؟
	أنشطة المؤسسات الأرشيفية

	أفكار للنظر منبثقة عن المؤتمر


	المكتبات
	المتحدثون
	حلقات النقاش
	الحفظ
	الحفاظ على التراث الثقافي: وظيفة أساسية للمكتبة
	الأساس القانوني للحفظ
	الفهم المشترك للحاجة إلى حكم استثناء للحفظ
	وجود أحكام خاصة بالحفظ في التشريعات الوطنية
	لضمان الحفظ بما في ذلك الحفظ الرقمي
	لضمان حسن توقيت الحفظ
	فرص وتحديات جديدة للحفظ في العصر الرقمي
	التحديات التقنية البارزة في العصر الرقمي
	وجود أحكام بشأن الحفظ لعمل نسخ تنطبق على العصر الرقمي أيضًا
	وظائف المكتبات للحفظ في العصر الرقمي والتحديات الأخرى

	النفاذ
	الأساس القانوني للنفاذ
	النفاذ إلى مجموعات التراث الثقافي
	النفاذ في العصر الرقمي/البيئة الرقمية
	النفاذ والتفاعل بين مصالح أصحاب الحقوق والمستخدمين
	استثناءات النسخ الخاص وضريبة المعدات
	أنظمة التراخيص والمكافآت

	الشراكات بين القطاعين العام والخاص كأدوات جديدة لتوفير النفاذ
	الشراكات بين القطاعين العام والخاص والإدارة الجماعية

	عبر الحدود
	النفاذ إلى التراث الثقافي عبر الحدود من خلال مكتبة
	فرص جديدة للعودة إلى الوطن في العصر الرقمي
	مدة حق المؤلف والملك العام
	الحاجة إلى بنية تحتية لإنشاء خدمات جديدة عبر الحدود

	أفكار للنظر منبثقة عن المؤتمر


	التعليم والبحث
	المتحدثون
	جلسات النقاش
	أحكام الاستثناءات والتقييدات لأغراض النفاذ إلى التعليم والبحث
	توسيع/تكييف أحكام الاستثناء القائمة ضمن الإطار الدولي الراهن
	من خلال ضمان الصياغة الدقيقة لتغطية الاستخدامات الرقمية والإنترنت؟
	من خلال استكشاف الحاجة إلى أحكام الاستثناء لمراعاة التقدم التكنولوجي، وهل ينبغي أن تكون واسعة أم من الحد الأدنى؟
	من خلال توسيع أحكام الاستثناء الحالية لتشمل الاستخدامات عبر الإنترنت على الصعيد الوطني وعبر الحدود؟

	توسيع/تكييف الأحكام الحالية في تشريعات حق المؤلف الوطنية من خلال إطار دولي جديد
	تكوين الكفاءات التشريعية من خلال إطار دولي لتحديث نصوص الأحكام الاستثنائية
	توفير نهج تنفيذ مرن لأحكام الاستثناء على المستوى الوطني لمراعاة التطورات التكنولوجية بموجب صك دولي جديد

	مخططات ترخيص للنفاذ إلى التعليم على المستوى الوطني وعبر الحدود
	التعاون في التراخيص التي يقودها السوق
	الترخيص من خلال مجمع من الناشرين
	الترخيص من خلال منظمات الإدارة الجماعية والتراخيص الجماعية الموسّعة

	مجموعة من الآليات: الاستثناءات والتقييدات والترخيص
	بعض التوضيحات لآليات الجمع
	أحكام الاستثناءات المدفوعة الأجر والتراخيص والإدارة الجماعية
	الاستثناءات والتقييدات والتراخيص المباشرة من قبل الناشرين

	إعانات حكومية
	أفكار للنظر منبثقة عن المؤتمر


	الخطوات القادمة
	أسئلة وتعليقات من الحضور بعد جلسة "الخطوات القادمة"
	أفكار للنظر
	المبادئ والأفكار العامة
	دور الدول الأعضاء
	دور الويبو



